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Porządek obrad
12. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 17 i 18 czerwca 2020 r.

1. Ustawa o systemach homologacji typu UE i nadzoru rynku silników spa-
linowych przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po 
drogach.

2. Ustawa o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdzia-
łania negatywnym skutkom COVID-19. 

3. Ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restruktury-
zacji przedsiębiorców. 

4. Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych. 

5. Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpie-
czeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 
Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reaseku-
racyjnej. 

6. Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, 
ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji po-
datkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw. 

7. Ustawa o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz 
niektórych innych ustaw. 

8. Ustawa o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach 
oraz niektórych innych ustaw. 

9. Ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz nie-
których innych ustaw. 

10. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zagospodarowaniu 
wspólnot gruntowych oraz ustawy o scalaniu i wymianie gruntów. 

11. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowa-
nia karnego. 

12. Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych 
na zapewnienie płynności finasowej przedsiębiorcom dotkniętym skut-
kami COVID-19. 

13. Drugie czytanie projektu uchwały o znaczeniu edukacji europejskiej. 

14. Wybór przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.



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

Obecni senatorowie: według załączonej do protokołu listy obecności.

Obecni goście i przedstawiciele urzędów:

Kancelaria Prezydenta RP  – zastępca szefa Paweł Mucha  
 – podsekretarz stanu Anna Surówka-Pasek

Ministerstwo Finansów – minister Tadeusz Kościński 
    – podsekretarz stanu Piotr Nowak 
 – podsekretarz stanu Jan Sarnowski

Ministerstwo Funduszy  
i Polityki Regionalnej – sekretarz stanu Grzegorz Puda

Ministerstwo Infrastruktury – sekretarz stanu Rafał Weber

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

Ministerstwo Rozwoju  – podsekretarz stanu Krzysztof Mazur 
 – podsekretarz stanu marek Niedużak

Ministerstwo Sprawiedliwości  – sekretarz stanu Marcin Warchoł

Ministerstwo Zdrowia  – sekretarz stanu Józefa Szczurek-Żelazko

My Obywatele Unii Europejskiej  
– Fundacja im. Wojciecha  
B. Jastrzębowskiego  – fundator Olgierd Łukaszewicz 
 – prezes zarządu Witold Moszyński

Transportowy Dozór Techniczny – kierownik Wydziału Homologacji  
     Artur Marciniszyn  





12. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 17 czerwca 2020 r.

Proszę również o nieprzemieszczanie się mię-
dzy salami. Zarówno zabieranie głosu, jak i udział 
w głosowaniach są możliwe z miejsc, które pań-
stwo zajmują.

Bardzo proszę, aby aplikacji w iPadzie nie uru-
chamiać na terenie gmachu Senatu. To jest niezwy-
kle istotne, przypominamy o tym wiele razy, ale jak 
się okazuje, jest to konieczne.

Czy wszyscy państwo znajdujący się w sali po-
siedzeń oraz w sali nr 217 mają wyłączone aplikacje 
do zdalnego udziału w posiedzeniu?

Państwa senatorów biorących udział w posie-
dzeniu w sposób zdalny proszę z kolei o upewnienie 
się, czy państwa iPady są podłączone do zasilania, 
a kamery w nich włączone. Proszę także o zapew-
nienie takiego położenia iPada i obiektywu kame-
ry, aby byli państwo widoczni podczas połączenia. 
Możecie państwo zapisywać się do pytań i do głosu 
w dyskusji poprzez czat w aplikacji. Wnioski o cha-
rakterze legislacyjnym, przemówienia w dyskusji 
oraz oświadczenia prosimy przesyłać za pośred-
nictwem poczty elektronicznej na adres przesła-
ny państwu uprzednio przez Kancelarię Senatu. 
Dotyczy to tylko biorących udział w posiedzeniu 
zdalnie. Do państwa dyspozycji pozostaje także 
specjalny numer telefonu. Pod tym numerem mo-
żecie państwo dokonywać konsultacji treści wnio-
sków o charakterze legislacyjnym oraz zgłoszeń 
problemów technicznych. Prosimy samodzielnie 
nie włączać mikrofonów. Zabranie głosu będzie 
możliwe dopiero po jego udzieleniu przez marszał-
ka 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 aplika-
cji bądź ktoś z państwa straci połącznie, prosimy 
o kontakt telefoniczny pod numer uprzednio pań-
stwu przekazany.

(Początek posiedzenia o godzinie 13 minut 15)

(Posiedzeniu przewodniczą marszałek 
Tomasz Grodzki oraz wicemarszałkowie Bogdan 
Borusewicz, Gabriela Morawska-Stanecka i Michał 
Kamiński)

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Proszę o zajmowanie miejsc.
Otwieram dwunaste posiedzenie Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej X kadencji.
(Marszałek trzykrotnie uderza laską marszałkowską)
Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam panią 

senator Agnieszkę Kołacz-Leszczyńską oraz pana 
senatora Wiktora Durlaka.

Listę mówców w sali posiedzeń Senatu pro-
wadzić będzie pani senator Agnieszka Kołacz-
Leszczyńska, a  w  sali nr  217 listę mówców 
prowadzić będzie pan senator Wiktor Durlak.

Szanowni Państwo Senatorowie, w związku 
ze stanem epidemii, ciągle obowiązującym, po 
uzyskaniu akceptacji Konwentu Seniorów pod-
jąłem decyzję o nadaniu temu posiedzeniu for-
muły, która polega na tym, że obrady będą toczyć 
się jednocześnie w sposób tradycyjny oraz z wy-
korzystaniem środków porozumiewania się na 
odległość, czyli w sposób zdalny. Zasady udzia-
łu senatorów w posiedzeniach Senatu w sposób 
zdalny zostały określone w art. 67b Regulaminu 
Senatu.

Państwa senatorów zgromadzonych w sali ple-
narnej oraz w sali nr 217 proszę o zapisywanie się 
do pytań i do głosu w dyskusji u senatorów sekre-
tarzy. Przypominam, że w sali posiedzeń będzie 
to pani senator Agnieszka Kołacz-Leszczyńska, 
a  w  sali nr  217 – pan senator Wiktor Durlak. 
Senatorom sekretarzom proszę również przeka-
zywać wnioski o charakterze legislacyjnym, prze-
mówienia w dyskusji oraz oświadczenia.
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Szanowni Państwo, przystąpimy teraz do gło-
sowania, które ma na celu jedynie ustalenie listy 
senatorów biorących udział w posiedzeniu. Proszę 
o oddanie jakiegokolwiek głosu w celu potwierdze-
nia obecności.

Przypominam senatorom korzystającym 
z aplikacji do zdalnego udziału w posiedzeniu, że 
rozpoczęcie głosowania w systemie Webex spowo-
duje pojawienie się komunikatu. Aby wziąć udział 
w głosowaniu, należy kliknąć „OK”, a następnie – 
przypominam o tej konieczności – wcisnąć 2 razy 
przycisk „Przekaż” albo „Submit” po oddaniu gło-
su: najpierw w oknie głosowania, potem w odpo-
wiedzi na potwierdzenie, że głosujemy.

Proszę o wzięcie udziału w głosowaniu. Proszę, 
jest aparatura włączona, nasza sala… Jest, jest 
już włączona, tylko kartę trzeba włożyć, Panie 
Senatorze. Jeszcze sekundę poczekamy.

Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 92 senatorów – i przyjmujemy, że 

tylu bierze udział w posiedzeniu. (Głosowanie 
nr 1)

Szanowni Państwo, informuję, że Sejm na 
dwunastym posiedzeniu w dniu 2 czerwca 2020 r. 
przyjął większość poprawek Senatu do ustawy 
o szczególnych zasadach organizacji wyborów 
powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością gło-
sowania korespondencyjnego.

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

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

Państwo Senatorowie, projekt porządku obrad 
został wyłożony na ławach senatorskich.

Pragnę poinformować, że trwają prace nad 
przygotowaniem sprawozdania w sprawie ustawy 
o nazwie: ustawa o dopłatach do oprocentowania 
kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie 
płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym 
skutkami COVID-19; druk nr 142. Po przygotowa-
niu sprawozdania komisji porządek Senatu zosta-
nie uzupełniony o ten punkt.

W dostarczonym państwu projekcie porządku 
był punkt: zmiany w składzie komisji senackich. 
W związku z tym, że Komisja Regulaminowa, Etyki 
i Spraw Senatorskich nie przygotowała wniosku 

w tej sprawie, punkt ten nie został uwzględnio-
ny w projekcie porządku obrad. Nie dotyczy to 
kwestii nominacji przewodniczącego Komisji 
Infrastruktury.

Proponuję rozpatrzenie punktów od pierwsze-
go do dziewiątego projektu porządku obrad, po-
mimo że sprawozdania komisji w sprawie tych 
ustaw zostały dostarczone w terminie późniejszym 
niż określone 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 kolej-
ności rozpatrywania punktu: ustawa o systemach 
homologacji typu UE i nadzoru rynku silników spa-
linowych przeznaczonych do maszyn mobilnych 
nieporuszających się po drogach – i rozpatrzenie 
go jako punktu pierwszego. Był to dotychczasowy 
punkt siódmy projektu porządku obrad. Zmiana 
wynika z prośby ministerstwa w tej sprawie. Jeśli 
nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Wysoka Izba 
przyjęła przedstawioną propozycję.

Szanowni Państwo, Państwo Senatorowie, pro-
ponuję uzupełnienie porządku obrad o punkt: usta-
wa o dodatku solidarnościowym przyznawanym 
w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom 
COVID-19 – i rozpatrzenie go jako punktu dru-
giego porządku obrad; oraz o punkt: wybór prze-
wodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności – i rozpatrzenie go jako punktu 
ostatniego porządku obrad. Jeśli nie usłyszę sprze-
ciwu, uznam, że Wysoka Izba przyjęła przedsta-
wione propozycje.

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

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

Jednocześnie informuję, że jutro o godzinie 9.00 
rozpoczniemy obrady od rozpatrzenia punktu: dru-
gie czytanie projektu uchwały o znaczeniu edukacji 
europejskiej. Głosowanie w tej sprawie odbędzie się 
bezpośrednio po jego rozpatrzeniu.

Jutro również rozpatrzymy punkt dotyczący 
ustawy o zmianie ustawy o substancjach chemicz-
nych i ich mieszaninach oraz niektórych innych 
ustaw oraz punkt dotyczący ustawy o zmianie usta-
wy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz nie-
których innych ustaw. Wynika to również z prośby 
Ministerstwa Zdrowia odnośnie do godziny rozpa-
trzenia punktu.
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Ustawa o systemach homologacji typu Unii Europejskiej i nadzoru rynku silników spalinowych 
przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach

Informuję, że pozostałe głosowania zostaną 
przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.

Dodatkowy komunikat dla państwa senatorów. 
Senator, który potwierdził swoją obecność na po-
siedzeniu poprzez uwierzytelnienie się w wyko-
rzystywanym środku komunikacji elektronicznej, 
bierze udział w posiedzeniu Senatu w sposób zdal-
ny do zakończenia obrad w danym dniu. To jest 
istotne z punkty widzenia przyjętych procedur.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
pierwszego porządku obrad: ustawa o systemach 
homologacji typu Unii Europejskiej i nadzoru ryn-
ku silników spalinowych przeznaczonych do ma-
szyn mobilnych nieporuszających się po drogach.

Tekst ustawy zawarty jest w  druku nr  135, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 135 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Infrastruktury, 
panią senator Jadwigę Rotnicką, o przedstawienie 
sprawozdania komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
JADWIGA ROTNICKA 

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Z upoważnienia Komisji Infrastruktury przed-

stawiam sprawozdanie z posiedzenia komisji, które 
odbyło się dzisiaj, a dotyczyło ustawy o systemach 
homologacji typu Unii Europejskiej i nadzoru ryn-
ku silników spalinowych przeznaczonych do ma-
szyn mobilnych nieporuszających się po drogach. 
Jest to druk senacki nr 135.

Ustawa w swej nazwie zawiera bardzo wie-
le zwrotów technicznych, ale dotyczy właściwie 
ochrony środowiska, a przede wszystkim ochrony 
powietrza. Chodzi o emitowane do powietrza spa-
liny z silników spalinowych, oczywiście tych, które 
są zamontowane w maszynach nieporuszających 
się po drogach publicznych. Po drogach publicz-
nych poruszają się samochody, a tu mamy do czy-
nienia z maszynami, które niekoniecznie w ogóle 
się poruszają.

Otóż, proszę państwa, ta ustawa jest pochod-
ną ustaleń Unii Europejskiej z 14 września 2016 r. 
w sprawie wymogów dotyczących wartości gra-
nicznych emisji zanieczyszczeń gazowych i py-
łowych oraz homologacji typu w odniesieniu do 
silników spalinowych wewnętrznego spalania 
przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporu-
szających się po drogach.

Wszystkie państwa członkowskie zostały zobo-
wiązane do powołania lub wyznaczenia organów 

udzielających homologacji i organów nadzoru ryn-
ku oraz do utworzenia w prawie krajowym podstaw 
do powołania służby technicznej wraz z procedu-
rami dotyczącymi ewentualnego jej ograniczenia, 
zawieszenia lub odwołania.

Mówiąc krótko, ten wymóg zostaje tą ustawą 
spełniony. Jest to przedłożenie rządowe. Do powoła-
nia tych 2 organów… Organem krajowym udzielają-
cym homologacji będzie dyrektor Transportowego 
Dozoru Technicznego, który będzie wydawał, co-
fał, nie wiem, oddalał świadectwo homologacji. 
Do nadzoru będzie upoważniony organ Inspekcji 
Ochrony Środowiska i prezes Wyższego Urzędu 
Górniczego, a także organy Krajowej Administracji 
Skarbowej. Niedotrzymywanie zapisów zawartych 
w ustawie będzie skutkowało nałożeniem stosowa-
nej kary pieniężnej.

Dyskusja na posiedzeniu komisji nie była bo-
gata. Przyjęliśmy ze zrozumieniem zapisy tejże 
ustawy. Wprowadzono jedynie 2 poprawki natury 
legislacyjnej, które strona rządowa przyjęła z za-
dowoleniem. Dlatego też wnoszę do Wysokiej Izby 
o przyjęcie ustawy, której tytuł przedstawiłam, 
wraz z tymi 2 poprawkami. Głosowanie przebie-
gało pomyślnie, komisja jednogłośnie poparła ten 
projekt ustawy. Dziękuję.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do sena-
tora sprawozdawcy.

Widzę, że zgłasza się pan senator Jackowski.

SENATOR 
JAN MARIA JACKOWSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Pani Senator, ja mam takie pytanie od strony 

użytkowników i właścicieli tego rodzaju sprzę-
tu. Bo rozumiem, że to dotyczy np. maszyn 
budowlanych…

(Senator Jadwiga Rotnicka: Tak.)
…dźwigów, części sprzętu rolniczego, budow-

lanego, jakichś koparek…
(Senator Jadwiga Rotnicka: Tak. Wszystkich sil-

ników, które wydalają spaliny.)
Tak jest. Rozumiem, że nie dotyczy samolotów 

i tego rodzaju sprzętu latającego…
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Ustawa o systemach homologacji typu Unii Europejskiej i nadzoru rynku silników spalinowych 
przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach

(Głos z sali: Dronów…)
Nie dotyczy. Moje pytanie jest następujące: co 

oznacza to dla użytkowników tego sprzętu, a więc 
przedsiębiorców, którzy użytkują ten sprzęt? Bo ro-
zumiem, że te normy zostaną de facto podwyższone. 
W związku z tym co ze sprzętem, który jest już obec-
nie eksploatowany przez użytkowników tego rodzaju 
maszyn mobilnych nieporuszających się po drodze? 
I czy skutki finansowe tego wszystkiego były poru-
szane podczas posiedzenia komisji? Dziękuję.

SENATOR 
JADWIGA ROTNICKA 

Niestety, muszę pana zmartwić. Nie było mowy 
na ten temat, co będą mieli zrobić użytkownicy już 
istniejącego sprzętu, który kiedyś uzyskał homolo-
gację, ani o tym, jakie będą nakładane kary. Trzeba 
jednak liczyć się z tym, że pewno będzie możliwość 
przetestowania na nowo tych silników. Nie wiem 
tego, więc proszę pytać stronę rządową jako przed-
kładającego te unormowania.

(Senator Jan Maria Jackowski: Czy…)

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dopytanie czy nowe pytanie? Bo jest kolejka, 
tak że…

(Senator Jan Maria Jackowski: Dopytanie.)
Proszę bardzo.

SENATOR 
JAN MARIA JACKOWSKI 

Dziękuję bardzo.
Ale w związku z tym… Pani senator użyła sfor-

mułowania „nowa homologacja”. Jeżeli sprzęt już 
miał homologację, a jak wiemy, ta homologacja to 
jest wydatek, zdaje się, rzędu 5 tysięcy zł…

(Senator Jadwiga Rotnicka: Tak, na początku…)
A więc ten sprzęt… No, nie znam się na cenach 

tego sprzętu, ale to jest kwota znacząca dla każde-
go przedsiębiorcy czy właściciela takiego sprzętu. 
Czy w takim razie w związku z tymi nowymi re-
gulacjami będzie on musiał wystąpić o ponowną 
homologację, czy będzie działała stara homologacja 
i na tej zasadzie będzie mógł legalnie użytkować 
tego rodzaju sprzęt?

SENATOR 
JADWIGA ROTNICKA 

Ponieważ nie było o  tym mowy, trudno mi 
odpowiedzieć. Mogę tylko wyrazić swoje zdanie, 
powiedzieć, jak ja to rozumiem. Jeżeli wszystko 
jest w porządku… Jest organ nadzoru rynku. Jeśli 
stwierdzi, że emisja jest zbyt wysoka, to może za-
stosować karę. A więc w interesie użytkownika po-
winno być sprawdzenie, jak ten silnik działa. Tyle 
mogę odpowiedzieć. Jednak o tych sprawach nie 
było mowy.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Myślę, że przedstawiciel wnioskodawcy zapew-

ne będzie mógł odpowiedzieć na to pytanie.
Pytanie zadaje z  sali nr  217 pan senator 

Stanisław Gawłowski.
(Senator Stanisław Gawłowski: Zgłaszałem się, 

ale już do debaty, a nie do pytań.)
Dziękuję bardzo za informację.
Czy pan senator Ambrozik też zgłaszał się do 

debaty, czy do pytań?

SENATOR 
RAFAŁ AMBROZIK 

Ja chciałbym tylko zapytać, Panie Marszałku, ile 
takich homologacji jest udzielanych rocznie. Czy 
była mowa na ten temat na posiedzeniu komisji? 
No i chciałbym ewentualnie dopytać o sankcje za 
brak tych homologacji, obejmujące nie tylko użyt-
kownika, ale także producenta czy też importera 
takich maszyn.

SENATOR 
JADWIGA ROTNICKA 

Nie, o takich szczegółowych kwestiach… Takiej 
szczegółowej dyskusji nie było.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
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Nie ma więcej pytań…
(Głos z sali: Jest zgłoszenie.)
Też do senatora? Czy do przedstawiciela rządu?

SENATOR 
ZDZISŁAW PUPA 

Do sprawozdawcy.
Pani Senator, mam takie pytanie. Tutaj jest zapis, 

że to dotyczy wymogów wartości granicznej emisji 
zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz homologa-
cji typu w odniesieniu do silników spalinowych ręcz-
nego spalania, przeznaczonych do maszyn mobilnych 
nieporuszających się po drogach. Jakie są, można 
powiedzieć, różnice między tymi zanieczyszczenia-
mi? Jaka jest wartość różnic między tymi silnikami 
maszyn poruszających się po drogach a tymi, które 
nie będą się poruszać po drogach? Bo ja rozumiem, 
że są producenci różnych silników, a te silniki… No, 
technologia jest tak rozwinięta, że ograniczenie tych 
wartości pyłowych… Ilość pyłów i zanieczyszczeń 
jest coraz mniejsza. Jaka jest ta większa zawartość 
substancji pyłowych i zanieczyszczeń w silnikach 
pojazdów nieporuszających się po drogach, którą do-
puszczamy? Była o tym mowa czy nie było?

SENATOR 
JADWIGA ROTNICKA 

Nie było o tym mowy, a ja nie jestem specjalistą 
w tej materii.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd.
Do prezentowania stanowiska rządu… Dziękuję 

bardzo, Pani Senator.
(Senator Jadwiga Rotnicka: Dziękuję bardzo.)
Do prezentowania stanowiska rządu w toku 

prac parlamentarnych został upoważniony mini-
ster infrastruktury.

Chciałbym przywitać sekretarza stanu, pana 
ministra Rafała Webera.

Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawić sta-
nowisko rządu? Może pan mówić z miejsca, może 
pan z trybuny.

SEKRETARZ STANU 
W MINISTERSTWIE INFRASTRUKTURY 
RAFAŁ WEBER 

Stosując się do procedur, o których pan marsza-
łek mówił na początku, zostanę na miejscu.

Dziękuję panu marszałkowi i Wysokiej Izbie za 
przełożenie tego punktu na początek dzisiejszych 
obrad.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Postaram się odpowiedzieć już teraz na pyta-

nia, które padały do pani senator sprawozdawcy.
Jeżeli chodzi o homologacje już wydane na pol-

skim rynku, to powiem, że one oczywiście będą 
obowiązywały, one zachowają swoją ważność, 
właściciel takiego pojazdu nie będzie musiał do-
konywać żadnych czynności, aby móc korzystać ze 
sprzętu, w którym pracują takie silniki.

Kwestia druga, pytanie pana senatora 
Ambrozika o liczbę homologacji wydanych w cią-
gu jednego roku przez dotychczasowy organ, który 
został wskazany w roku 2004, a takim organem był 
i na tę chwilę, dopóki ta ustawa nie wejdzie w życie, 
jest Instytut Transportu Samochodowego. Mówimy 
o kilkunastu w ciągu 16 lat, od 2004 do 2020 r., za-
świadczeniach homologacyjnych dla silników, któ-
re służą w maszynach mobilnych nieporuszających 
się po drogach. Tak że skala tego nie jest zbyt duża.

Faktycznie, ta regulacja wpływa na ochronę śro-
dowiska, ale właśnie z racji tego, że skala nie jest 
zbyt duża, nie należy się spodziewać jakichś gwał-
townych i radykalnych zmian środowiskowych na 
plus. Głównym emitentem różnego rodzaju spalin 
są jednak te pojazdy, które poruszają się po naszych 
drogach – pojazdy osobowe, do 3,5 tony, i pojazdy 
ciężkie, powyżej 3,5 tony. W Polsce takich pojaz-
dów zarejestrowanych jest 17 milionów, szacuje-
my, że kolejne 3 miliony są niezarejestrowane. Tak 
że to jest porównanie obszaru, który obejmujemy 
tą ustawą, do tego obszaru, który jest regulowany 
innymi aktami europejskimi i innymi aktami, je-
żeli chodzi o wydawanie homologacji dla silników 
w naszym kraju, w naszej ojczyźnie.

Tak jak powiedziałem, gdyby nie ta unijna re-
gulacja, organem wydającym zaświadczenia ho-
mologacyjne nadal byłby Instytut Transportu 
Samochodowego. My to rozporządzenie przy-
toczone przez panią senator sprawozdawcę 
wykorzystujemy do tego, aby zmienić organ wy-
dający homologację i oddać to w ręce dyrektora 
Transportowego Dozoru Technicznego, ponieważ 
TDT już teraz zajmuje się wydawaniem takich 
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zaświadczeń w przypadku silników montowanych 
w pojazdach poruszających się po drogach. Kadra 
w TDT jest wyspecjalizowana, kadra jest do tego 
zadania przygotowana, sama instytucja, sam or-
gan udźwignie te nowe zadania, również od strony 
organizacyjnej. Jesteśmy przekonani, że poradzą 
sobie z tym tematem bez żadnych problemów.

Teraz chciałbym podziękować pracownikom 
Instytutu Transportu Samochodowego za pracę, 
którą wykonywali w tej materii przez ostatnich 
16 lat. Dziękuję bardzo.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

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

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

Widzę, że zgłasza się pan senator Jan Maria 
Jackowski.

SENATOR 
JAN MARIA JACKOWSKI 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja mam takie pytanie. Jak 

rozumiem, większość tego sprzętu to są silniki 
dieslowskie. Czy ministerstwo posiada jakąś sta-
tystykę w tym zakresie? To jedno.

I drugie pytanie: czy normy w zakresie ochro-
ny środowiska, które dotyczą tego rodzaju sprzę-
tu, różnią się od norm, które są przewidywane dla 
samochodów i w ogóle dla transportu? Czy te nor-
my się różnią, czy są identyczne? Dziękuję bardzo.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Proszę bardzo.

SEKRETARZ STANU 
W MINISTERSTWIE INFRASTRUKTURY 
RAFAŁ WEBER 

Różne są źródła napędu, w  jednych urzą-
dzeniach do napędu stosujemy ropę, czyli są to 

silniczki dieslowskie, ale są również takie urzą-
dzenia, np. pilarki, w których paliwem jest ben-
zyna. Tak że tutaj różne są metody, źródła napędu 
silników. Nie mamy takiej dokładnej, precyzyjnej 
bazy, w której zidentyfikowalibyśmy rozróżnienie 
źródeł napędów w tych wszystkich urządzeniach.

A drugie pytanie…

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje z sali…
(Senator Jan Maria Jackowski: Panie Marszałku, 

drugie moje pytanie dotyczyło tego, czy normy 
emisyjne dla tego sprzętu są takie same, jak dla 
samochodów.)

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

SEKRETARZ STANU 
W MINISTERSTWIE INFRASTRUKTURY 
RAFAŁ WEBER 

Inne są dla pojazdów, które poruszają się po 
drogach, i inne są dla tych pojazdów, które po dro-
gach się nie poruszają. Jest to uzależnione od mocy 
odniesienia poszczególnych silników w podkatego-
riach NRE. Tak że to są bardzo szczegółowe, bar-
dzo precyzyjne informacje, zawarte również w tym 
rozporządzeniu, które implementujemy teraz do 
polskiego prawa.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
Pytanie z  sali nr  217 zadaje pan senator 

Stanisław Lamczyk.

SENATOR 
STANISŁAW LAMCZYK 

Dziękuję.
Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Ja mam pytanie do pana ministra. Chodzi mi 

mianowicie o okres przejściowy. Czy według pana 
ten okres przejściowy jest wystarczający? Czy nie 
jest on za krótki? To jedno.
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I drugie pytanie: czy kary… Pytam, bo spra-
wa restrykcji jest bardzo istotna, istotne jest to, 
żeby przestrzegać tych wszystkich zasad, tak że 
controlling jest bardzo istotny. Czy te kary, we-
dług pana, nie są jednak za wysokie? Dziękuję 
bardzo.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Bardzo proszę.

SEKRETARZ STANU 
W MINISTERSTWIE INFRASTRUKTURY 
RAFAŁ WEBER 

Okres 12 miesięcy na wdrożenie tej ustawy wy-
daje nam się prawidłowy. Jest to cały rok na to, aby 
dostosować się do tych przepisów, aby producenci 
dostosowali się do tych przepisów, ale także na to, 
aby nowy organ wydający homologacje i nowe or-
gany nadzoru mogły dostosować się organizacyjnie 
do nowych regulacji. Nie sądzę, aby były tu jakie-
kolwiek problemy.

Jeżeli zaś chodzi o wysokość kary, to sko-
ro mówimy o tak ważnym temacie, jakim jest 
ochrona środowiska, skoro mówimy o tym, na-
legamy, postulujemy wszyscy, niezależnie od 
barw partyjnych, i podejmujemy działania, któ-
re zmierzają do oczyszczenia naszego powietrza 
z wszelkich szkodliwych substancji, to kary za 
nieprzestrzeganie tych przepisów muszą być do-
tkliwe. Myślę, że polityczna zgoda w tej materii 
też powinna być.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
Teraz ja pozwolę sobie zadać pytanie.
Panie Ministrze, pan wspomniał, nie wiem, 

czy się nie przesłyszałem, że 3 miliony tych urzą-
dzeń nie jest w ogóle nigdzie zarejestrowane, czy-
li one dymią, kopcą i właściwie nie wiadomo, ile, 
skąd, po co i na co. Jak państwo zamierzacie pora-
dzić sobie z tym problemem? Jest pełna zgoda, że 
nam wszystkim zależy na czystym powietrzu, ale 
szczerze powiem, że ta liczba, te 3 miliony mnie 
przeraziły.

SEKRETARZ STANU 
W MINISTERSTWIE INFRASTRUKTURY 
RAFAŁ WEBER 

Powiedziałem o statystykach, które dotyczą pojaz-
dów poruszających się po drogach, czyli nie tych, któ-
re są objęte tą ustawą, tylko pojazdów i tych lekkich, 
do 3,5 tony, i tych powyżej 3,5 tony. Oficjalne statysty-
ki mówią, że w Polsce takich pojazdów zarejestrowa-
nych jest ok. 17 milionów, ale nieoficjalne – one też 
są szacunkowe – mówią o tym, że tych pojazdów jest 
więcej. Ja bardzo dziękuję, Panie Marszałku, za to py-
tanie, bo będę liczył na wsparcie Wysokiej Izby pod-
czas prac nad ustawą, która też będzie implementacją 
prawa unijnego, nad ustawą, która w poprzedniej ka-
dencji wzbudziła, no, duże zainteresowanie i przez 
to prace nad nią w Sejmie zostały przerwane. My ją 
w tej chwili wygładzamy, w zasadzie ją przygotowa-
liśmy, jest już na etapie pracy w Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów. Ona bardzo mocno ograniczy ten 
temat, czyli temat samochodów – podkreślam jesz-
cze raz – pojazdów, które mogłyby poruszać się po 
polskich drogach bez badań technicznych, w bardzo 
mocny sposób to ograniczy. Będę naprawdę liczył na 
przychylność Wysokiej Izby co do tych zmian i cieszę 
się bardzo, że ten temat został przez pana marszałka 
poruszony, bo mam nadzieję i bardzo gorąco liczę na 
wsparcie pań i panów senatorów.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pan senator Zając.

SENATOR 
JÓZEF ZAJĄC 

Panie Marszałku! Panie Ministrze!
Brzmi to bardzo poważnie, jeśli chodzi o kon-

sekwencje, kiedy porównuje się liczbę, którą pan 
marszałek wymienił, liczbę urządzeń, które będą 
musiały przejść badania, i możliwości techniczne, 
jakie trzeba postawić do dyspozycji tych, którzy 
będą nadawać homologacje. Mam więc takie pyta-
nie: jakie instytucje będą pracowały, aby wykonać 
tę ustawę? I drugie: jaki okres karencji przewidu-
je się… Kiedy będą… Ile czasu będą potrzebowa-
ły instytucje, które użytkują takie urządzenia, aby 
otrzymać homologację? Dziękuję.
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SEKRETARZ STANU 
W MINISTERSTWIE INFRASTRUKTURY 
RAFAŁ WEBER 

Podmioty, które produkują takie urządzenia, 
będą miały, zgodnie z vacatio legis tej ustawy, 12 
miesięcy na to, aby takie wnioski składać, nie do 
ITS-u, a do Transportowego Dozoru Technicznego. 
Czyli po 12 miesiącach od ogłoszenia tej ustawy 
w dzienniku urzędowym czas będzie płynął. Tak 
jak powiedziałem już chyba dwa razy podczas tego 
posiedzenia Senatu, zarówno tutaj na sali plenar-
nej, jak i podczas posiedzenia senackiej Komisji 
Infrastruktury, Transportowy Dozór Techniczny 
i dyrektor jako organ wraz ze współpracownikami, 
czyli z urzędem, są już w tej chwili przygotowani 
do tego, aby wydawać zaświadczenia o homologa-
cji. I jeszcze raz przypomnę: takich zaświadczeń 
w przypadku silników maszyn mobilnych niepo-
ruszających się po drogach Instytut Transportu 
Samochodowego w ciągu ostatnich 16 lat wydał 
kilkanaście. Tak że nie jest to skala, która w ja-
kikolwiek sposób utrudni pracę Transportowego 
Dozoru Technicznego czy spowoduje jakieś wielkie 
perturbacje w funkcjonowaniu tej instytucji.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pan senator Rafał Ambrozik.

SENATOR 
RAFAŁ AMBROZIK 

Panie Marszałku, dziękuję.
Panie Ministrze, jeszcze tylko pytanie odnośnie 

do sankcji. Czy sankcje się zmieniły, czy też nie? 
Czy ta ustawa uwzględnia jakieś sankcje za użyt-
kowanie tego typu pojazdów czy też wprowadzanie 
ich do obrotu? I kwestia kosztów samej homologa-
cji. Czy one się zmieniły, czy też nie?

SEKRETARZ STANU 
W MINISTERSTWIE INFRASTRUKTURY 
RAFAŁ WEBER 

Jeżeli chodzi o sankcje, to jest to nowy ele-
ment, wynikły właśnie z rozporządzenia, które 

implementujemy. Tych sankcji wcześniej nie było. 
Dopiero od momentu wprowadzenia nadzoru, co 
teraz czynimy, wprowadzamy również sankcje za 
nieprzestrzeganie przepisów prawa. A same opłaty, 
które musi ponieść producent za wydanie takiego 
zaświadczenia homologacyjnego, zostały oparte na 
dotychczasowym systemie homologacji.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pan senator Zdzisław Pupa.

SENATOR 
ZDZISŁAW PUPA 

Panie Ministrze, takie pytanie: czy o homologa-
cję występuje producent silników, czy praktycznie 
właściciel danej maszyny, urządzenia, które poru-
sza to urządzenie?

SEKRETARZ STANU 
W MINISTERSTWIE INFRASTRUKTURY 
RAFAŁ WEBER 

Producent silników.
(Senator Zdzisław Pupa: Dziękuję.)

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
Jeszcze pani senator Sekuła.

SENATOR 
JOANNA SEKUŁA 

Ja bym prosiła, Panie Ministrze o krótką infor-
mację o tym, jaka jest rola Krajowej Administracji 
Skarbowej.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Rozumiem, że w kontekście tego tematu.
(Senator Joanna Sekuła: Oczywiście, że tak.)
Proszę.
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SEKRETARZ STANU 
W MINISTERSTWIE INFRASTRUKTURY 
RAFAŁ WEBER 

Nakłada sankcje za nieprzestrzeganie wszelkich 
przepisów prawa, związanych chociażby z eksplo-
atacją niehomologano… niehomologowanych – 
bardzo trudne słowo – urządzeń.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Po raz kolejny pan senator Jan Maria Jackowski.

SENATOR 
JAN MARIA JACKOWSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Czy ja dobrze zrozumiałem, a chciałbym tu-

taj mieć pewność… Jak rozumiem, jeżeli ktoś jest 
np. właścicielem sprzętu budowlanego – koparek, 
walca drogowego czy tego typu urządzeń… Czy 
one w tej chwili są rejestrowane? Czy ten sprzęt, 
o ile nie porusza się po drodze, tylko jest np. na 
przyczepie transportowany na miejsce, w którym 
ma być użytkowany, nie ma w tej chwili żadne-
go dokumentu rejestracyjnego, nie jest znane ani 
jego pochodzenie, ani jego moc znamionowa, żad-
ne techniczne dane tego sprzętu? Czy tak jest w tej 
chwili? Rozumiem, że ministerstwo zamierza ten 
stan rzeczy w jakiś sposób zmieniać i wprowa-
dzić jakąś formę, nie wiem, rejestracji, zgłoszenia, 
możliwość uzyskania… Jak to miałoby wyglądać? 
Dziękuję.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 
Rafał Weber: Jeżeli pan marszałek pozwoli, to pre-
cyzyjnej odpowiedzi na ten temat udzieli pan dy-
rektor, przedstawiciel Transportowego Dozoru 
Technicznego. Bardzo proszę.)

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Przypomnę tylko, że macie państwo możliwość 
odpowiadania na piśmie.

(Sekretarz  Stanu w  Minis ters twie 
Infrastruktury Rafał Weber: Okej, ale jesteśmy na 
miejscu i jesteśmy w stanie na to odpowiedzieć, 
tak że…)

To może być nawet z pewnym opóźnieniem… 
Jeżeli pan dyrektor chce odpowiedzieć, krótko, to 
bardzo proszę. Szerzej możecie na piśmie.

KIEROWNIK WYDZIAŁU HOMOLOGACJI 
W TRANSPORTOWYM  
DOZORZE TECHNICZNYM 
ARTUR MARCINISZYN 

Dzień dobry. Dziękuję za udzielenie głosu.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Niedrogowe maszyny mobilne nigdy nie pod-

legały rejestracji pojazdów w myśl przepisów re-
jestracyjnych, które obowiązują w  przypadku 
pojazdów osobowych i ciężarowych, i ten stan się 
nie zmienił. To jest pierwsza sprawa.

Druga informacja jest taka. W odniesieniu do 
tych dokumentów, które zostały wydane dla pojaz-
dów poruszających się po drogach… Pamiętajmy, że 
jest to homologacja europejska – w tym przypad-
ku typu UE, a wcześniej, według nomenklatury, 
WE. To nie ma większego znaczenia. Ale jeśli do-
kumenty europejskie honorowane we wszystkich 
państwach członkowskich były wydane dla takich 
pojazdów, to pojazdy te oczywiście mogą się poru-
szać bez obowiązku rejestracji. Dziękuję bardzo.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
Nie ma więcej pytań.
Otwieram dyskusję.
Proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Stanisława Gawłowskiego, z sali nr 217.

SENATOR 
STANISŁAW GAWŁOWSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo! Szanowni Państwo!
Pozwolę sobie podzielić się z państwem reflek-

sją, która dotyczy tej ustawy, ale i dotyczy punktu 
dwunastego naszego porządku obrad, a więc pro-
jektu uchwały o znaczeniu edukacji europejskiej. Oto 
mamy do czynienia z ustawą, która implementuje do 
polskiego porządku prawnego prawo europejskie. 
Gdybyśmy przyjrzeli się temu, co przez ostatnie 5 lat 
w Polsce dzieje się w obszarze dotyczącym ochrony 
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środowiska, to mielibyśmy nie tylko wrażenie, ale i głę-
bokie przekonanie, że polski rząd w sprawach doty-
czących ochrony środowiska nie tylko zawiesił białą 
flagę, ale zajmuje się tak naprawdę systematycznym 
niszczeniem w wielu obszarach polskiego dziedzic-
twa przyrodniczego, polskiego środowiska natural-
nego jako takiego, a w tej części dotyczącej aktywności 
związanej ze zmianami klimatycznymi tak naprawdę 
od lat nie widać żadnego wyraźnego stanowiska. To 
widzimy przy okazji choćby corocznych szczytów kli-
matycznych, które odbywają się w różnych państwach 
świata pod egidą Organizacji Narodów Zjednoczonych. 
Ja mam takie głębokie przeświadczenie, że gdybyśmy 
nie byli członkiem Unii Europejskiej, to nasza aktyw-
ność w ramach ochrony środowiska byłaby nie tylko 
znikoma, ale nawet szkodliwa. Świadczy o tym choćby 
brak tutaj w Senacie, na poziomie senackiej Komisji 
Środowiska…

Na marginesie powiem, że żałuję, że ta komi-
sja od miesięcy się nie zbiera, a jeżeli już się zbie-
ra, to wyłącznie w jakichś bieżących sprawach. No, 
być może przewodniczący ma jakiś inny pomysł na 
aktywność tej komisji, którego ja nie rozumiem. 
Zresztą nie muszę go ani rozumieć, ani akceptować.

Ale wracam już do samej ustawy. Myślę, że ona 
rzeczywiście zostanie przyjęta ponad podziałami 
politycznymi, zostanie poparta przez wszystkie 
siły polityczne. Takie przepisy są absolutnie po-
trzebne w polskim porządku prawnym. No, nie 
lekceważyłbym tych maszyn, które są w Polsce 
używane, a które spalają różnego rodzaju paliwa. 
Mam na myśli choćby kosiarki, których nikt nie 
policzył. Nie ma żadnej instytucji, które byłaby 
w stanie określić, ile takich maszyn spalinowych 
tak naprawdę w Polsce jest. Skala zanieczyszczeń 
wynikających z używania tego typu silników spa-
linowych jest naprawdę spora. Cieszę się, że rząd 
implementuje te przepisy, i myślę, że Wysoka Izba 
rzeczywiście powinna w całości poprzeć tę ustawę. 
Dziękuję bardzo.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo panu senatorowi.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że panowie senatoro-

wie Aleksander Szwed i Mariusz Gromko złożyli 
swoje przemówienia w dyskusji do protokołu*.

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu. 

Czy przedstawiciel rządu chce jeszcze odnieść 
się do dyskusji, czy rezygnuje z tego?

(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Infra-
struktury Rafał Weber: Panie Marszałku, ten ostat-
ni głos pana senatora był uwagą natury ogólnej. 
Mógłbym na niego odpowiedzieć, ale nie chcę tego 
robić.)

Dziękuję bardzo.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 

drugiego porządku obrad: ustawa o dodatku so-
lidarnościowym przyznawanym w celu przeciw-
działania negatywnym skutkom COVID-19.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 143, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 143 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Budżetu 
i  Finansów Publicznych, pana senatora Jana 
Filipa Libickiego, o przedstawienie sprawozdania 
komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
JAN FILIP LIBICKI 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku. Pozwolę 
sobie skorzystać z  tego, że z  tytułu COVID-19 
można przemawiać z miejsca, i będę przemawiał 
z miejsca.

Wczoraj 2 komisje obradowały nad ustawą o do-
datku solidarnościowym. Znajduje się ona w druku 
nr 143, a sprawozdanie – w druku nr 143 A. Ustawa 
ta jest procedowana z inicjatywy pana prezyden-
ta i ma na celu wsparcie osób, które straciły źró-
dła przychodu ze względu na sytuację gospodarczą 
spowodowaną pandemią koronawirusa. Ustawa 
określa warunki nabywania prawa do dodatku so-
lidarnościowego, a także wysokość, tryb przyzna-
wania oraz zasady wypłacania i finansowania tego 
dodatku.

Będzie on przysługiwał osobom, które w 2020 r. 
podlegały ubezpieczeniom społecznym z  tytu-
łu stosunku pracy, a z którymi po dniu 15 marca 
pracodawca rozwiązał umowę o pracę za wypo-
wiedzeniem lub których umowa o pracę po dniu 
15 marca 2020 r. uległa rozwiązaniu z upływem 
czasu, na który została zawarta.

W myśl zapisów tej ustawy osobie uprawnio-
nej będzie przysługiwał dodatek solidarnościowy 
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w wysokości 1 tysiąca 400 zł za miesiąc kalenda-
rzowy. Dodatek będzie przysługiwał za okres nie 
dłuższy niż od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r., 
przy czym nie wcześniej niż za miesiąc kalenda-
rzowy, w którym został złożony wniosek o usta-
lenie prawa do dodatku solidarnościowego. Rada 
Ministrów otrzymuje jednak uprawnienie, na mocy 
którego będzie mogła przedłużać funkcjonowanie 
tej ustawy.

Ustalenie prawa do dodatku będzie następowa-
ło na wniosek osoby uprawnionej. Powinien on zo-
stać złożony do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 
nie później niż do dnia 31 sierpnia, w formie doku-
mentu elektronicznego poprzez profil informacyj-
ny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Informacja 
o przyznaniu dodatku solidarnościowego będzie 
udostępniana także na tym profilu.

Z tytułu pobierania dodatku solidarnościowe-
go osoba uprawniona podlegać będzie ubezpiecze-
niu emerytalnemu, rentowemu i zdrowotnemu. 
Podstawą wymiaru składek na te ubezpieczenia 
będzie wypłacona kwota dodatku solidarnościo-
wego, a płatnikiem będzie Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych. Składki na ubezpieczenia emerytal-
ne, rentowe i zdrowotne będą finansowane w cało-
ści ze środków Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W okresie pobierania dodatku osobom upraw-
nionym do tego dodatku nie będą wypłacane zasiłki 
dla bezrobotnych ani stypendia przyznane wcze-
śniej. Jeśli osobie bezrobotnej zostanie wypłacony 
zasiłek dla bezrobotnych lub stypendium, o którym 
mówiłem, to wówczas dodatek solidarnościowy zo-
stanie wypłacony w wysokości odpowiadającej róż-
nicy pomiędzy dodatkiem solidarnościowym a tym 
zasiłkiem bądź stypendium, o którym mówiłem 
przed chwilą.

Przepisy ustawy przewidują także, że okres 
pobierania dodatku solidarnościowego nie będzie 
wliczany do okresu pobierania zasiłku dla bez-
robotnych oraz stypendium. Okres pobierania 
dodatku będzie wliczany za to do okresu pracy wy-
maganego do nabycia lub zachowania uprawnień 
pracowniczych, z wyjątkiem okresu zatrudnienia, 
od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypo-
czynkowego oraz stażu pracy.

W przypadku, gdy dodatek solidarnościowy zo-
stanie pobrany nienależnie, to będzie podlegał po-
trąceniu z innych świadczeń wypłacanych przez 
ZUS.

Koszty obsługi tego dodatku będą finanso-
wane ze środków Funduszu Pracy, zasilanego 
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Przedmiotowa ustawa przewiduje także zwol-
nienie dodatku solidarnościowego od podatku do-
chodowego i w tym celu wprowadza odpowiednią 
zmianę ustawową. Niezależnie od tego ustawa 
wprowadza zmiany w ustawie o promocji zatrud-
nienia i instytucjach rynku pracy, które mają na 
celu podwyższenie wysokości zasiłku dla bezro-
botnych do 1 tysiąca 200 zł w okresie pierwszych 
90 dni posiadania prawa do zasiłku. W okresie 
kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku kwo-
ta zasiłku wzrośnie do 942 zł i 30 gr. W konse-
kwencji podwyższenia wysokości kwoty zasiłku 
dla bezrobotnych podwyższeniu ulegną wszystkie 
świadczenia, których wysokość uzależniona jest od 
wysokości tego zasiłku, np. stypendium przysługu-
jącego w okresie odbywania szkolenia czy stażu lub 
też przygotowania zawodowego.

Ponadto wprowadzona została zmiana, która 
powoduje zaliczenie do 365 dni pracy warunkują-
cych możliwość nabycia prawa do zasiłku dla bez-
robotnych okresu pracy w obniżonym wymiarze 
etatu i z obniżoną wysokością wynagrodzenia po-
niżej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

I teraz trochę o przebiegu posiedzenia naszej 
komisji. Zacznę od tego, że ustawa ta została przy-
jęta jednogłośnie. Biuro Legislacyjne wskazało 5 
propozycji poprawek, my przyjęliśmy 3 popraw-
ki o charakterze legislacyjnym. Biuro Legislacyjne 
w sposób szczególny wskazywało na preambułę, 
mówiąc, że w preambule nie znajdują się żadne 
rozwiązania prawne i że ta preambuła raczej miała 
charakter pewnego politycznego manifestu, który 
w sensie legislacyjnym niczego merytorycznego 
nie wnosi.

Pan senator Majer, pani senator Orzechowska, 
pan senator Mróz i pan senator Bierecki wnie-
śli poprawkę, która została przyjęta. Ona dotyczy 
art. 2 pktu 3, chodzi tu o skorelowanie przepisów 
dotyczących wypłaty tego dodatku z przepisami 
ustawy o cudzoziemcach.

Pani senator Kochan w swoim wystąpieniu 
wskazała, że zasiłek dla osób bezrobotnych przez 
wiele lat nie był podnoszony w sytuacji, kiedy naj-
niższe wynagrodzenie z roku na rok wzrastało, i że 
warto byłoby powiązać ze sobą zarówno najniższe 
wynagrodzenie, jak i zasiłek dla osób pozostają-
cych bez pracy.

Pani senator Kochan wskazywała także na to, 
że warto by było objąć tym świadczeniem osoby, 
które w tym okresie straciły pracę na skutek po-
rozumienia stron, bo były takie przypadki, że co 
prawda od strony formalnej to było porozumienie 
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stron, ale tak naprawdę wyglądało to w ten spo-
sób, że pracodawca mówił pracownikom: proszę 
państwa, musimy się rozstać, bo jestem w fatalnej 
sytuacji finansowej, a jak tylko sytuacja wróci do 
normy, to was z powrotem zatrudnię. A de facto, 
faktycznie to była właśnie utrata pracy związana 
z pandemią koronawirusa.

Była także na posiedzeniu komisji dyskusja 
na temat tego, dlaczego jest tak, że jeśli wnioski 
o wszystkie świadczenia w dobie pandemii są 
składane drogą papierową do ZUS, to ponad 60% 
z nich, że tak powiem, jest odrzucanych z powo-
du różnych braków formalnych, a jeśli zgłasza się 
taki wniosek w trybie elektronicznym, to tylko 16%. 
Tłumaczono to tym, że jeśli się taki wniosek błęd-
nie wypełni, to system go po prostu dalej nie pusz-
cza i pozwala na jego skorygowanie.

Przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych wskazywali, że będą w stanie spraw-
nie obsłużyć i poinstruować wszystkich tych, któ-
rzy o taki dodatek będą chcieli występować.

Tyle, jeśli chodzi o  sprawozdanie, Panie 
Marszałku. Bardzo serdecznie dziękuję.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Bogdan Borusewicz)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Jan Filip Libicki: Dziękuję.)
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do sena-
tora sprawozdawcy.

Nie ma takich pytań.
Projekt ustawy został wniesiony przez prezyden-

ta. Do prezentowania stanowiska prezydenta w toku 
prac parlamentarnych zostali upoważnieni podsekre-
tarz stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej, pani Anna Surówka-Pasek, i zastępca szefa 
Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pan 
minister Paweł Mucha.

Czy przedstawiciele prezydenta pragną zabrać 
głos w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedsta-
wić stanowisko prezydenta?

To proszę bardzo.

ZASTĘPCA SZEFA  
KANCELARII PREZYDENTA RP 
PAWEŁ MUCHA 

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Po tak rzetelnym i szczegółowym sprawozdaniu 
pana przewodniczącego, pana senatora, niewiele 
rzeczy zostało do uzupełnienia.

Tak jak tutaj wskazano, ustawa ma 2 zasad-
nicze cele. Po pierwsze, ustanawia wsparcie dla 
osób, które straciły pracę ze względu na sytuację 
gospodarczą spowodowaną kryzysem wywołanym 
epidemią COVID-19. Po drugie, na stałe podnosi 
wysokość zasiłku dla bezrobotnych. I, tak jak już 
wskazywał pan senator sprawozdawca, te rozwią-
zania prawne dotyczą 2 grup beneficjentów.

Z jednej strony to są osoby, które dzisiaj w ogó-
le są pozbawione jakichkolwiek świadczeń. Gdy 
spełniają warunki określone w ustawie, czyli że 
staż, jeżeli chodzi o okres składkowy, wynosi co 
najmniej 60 dni w roku 2020, to dla takich osób 
wskutek wejścia tej ustawy w życie sytuacja zmieni 
się diametralnie. To znaczy do tej pory one nie były 
uprawnione do jakiegokolwiek świadczenia, a te-
raz będziemy mieli taką sytuację, że ponad 200 ty-
sięcy beneficjentów tej ustawy uzyska możliwość 
wsparcia w postaci dodatku solidarnościowego, 
czyli będzie mogło otrzymywać kwotę 1 tysiąca 
400 zł. Jeżeli ustawa wejdzie w życie w czerwcu – 
a mam głęboką nadzieję, że tak będzie – to te osoby 
będą uprawnione do otrzymania dodatku solidar-
nościowego już od tego miesiąca. Ustawa jest prze-
widywana na okres od czerwca do sierpnia. Tak jak 
trafnie wskazano w sprawozdaniu, gdyby sytuacja 
na rynku pracy to uzasadniała, to Rada Ministrów 
ma taką kompetencję ustawową, żeby okres obo-
wiązywania tej ustawy przedłużyć w czasie. 1 tysiąc 
400 zł versus brak środków w takiej sytuacji, kiedy 
umowa została rozwiązana czy kiedy nie przedłu-
żono terminowej umowy o pracę – dotyczy to po-
nad 200 tysięcy beneficjentów.

A druga grupa beneficjentów tej ustawy to jest 
ponad 300 tysięcy osób z ustalonym prawem do 
zasiłku dla bezrobotnych. To jest świadczenie, któ-
re w takim wypadku będzie w wysokości prawie 
200%, jeżeli chodzi o porównanie wysokości dodat-
ku solidarnościowego do kwoty zasiłku dla bezro-
botnych. Bo taka osoba, która jest uprawniona do 
zasiłku dla bezrobotnych, będzie mogła skorzystać 
z dodatku solidarnościowego, który jest w kwocie 
prawie dwukrotnie wyższej niż obecnie pobierany 
zasiłek. Okres pobierania dodatku solidarnościo-
wego nie będzie wliczany do okresu zasiłkowego, 
a po upływie okresu pobierania dodatku solidar-
nościowego taka osoba, gdyby dalej pozostawała 
bez pracy… No, mamy tę zmianę prawa, o której 
także była tutaj mowa, czyli podwyższenie w ogóle 
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zasiłku dla bezrobotnych w okresie pierwszych 
90 dni. Od dnia 1 września tego roku zasiłek bę-
dzie wynosił 1 tysiąc 200 zł, a następnie 942,30 zł.

Czyli, ogółem mówiąc, jest ponad pół miliona 
osób uprawnionych, które będą mogły skorzystać 
z tych rozwiązań prawnych. To są osoby, które 
znajdują się dzisiaj w najtrudniejszej sytuacji. Bo 
oczywiście działania pana prezydenta i działa-
nia administracji rządowej skupiają się na tym, 
żeby te skutki były jak najmniej dolegliwe – mó-
wię o pandemii koronawirusa – i podejmowa-
ne są działania na rzecz ochrony miejsc pracy, 
ale mając świadomość tego, że są takie potrzeby, 
chcieliśmy wyjść naprzeciw oczekiwaniom spo-
łecznym. Chodzi o to, żeby osoby, które zostały 
niekiedy z dnia na dzień nie ze swojej winy bez 
środków do życia – bo została rozwiązana umowa 
o pracę, bo pracodawca miał określone trudno-
ści ze zbytem swoich towarów, ze świadczeniem 
usług, z funkcjonowaniem, i podejmował tego ro-
dzaju decyzje – mogły mieć zaspokojone potrzeby 
życiowe. Żeby w okresie, kiedy poszukują pracy, 
miały możliwość takiego wsparcia ze strony pań-
stwa. I mówimy tutaj, tak jak powiedziałem, o po-
nad pół miliona uprawnionych, nie licząc tego, 
że przecież to może być wsparcie nie tylko dla tej 
osoby, która utraciła dochody; bywa tak, że to był 
jedyny dochód w rodzinie, więc mówimy o wspar-
ciu, które musi być szerzej rozumiane.

Z tych względów oczywiście proszę Wysoki 
Senat o przyjęcie przedłożonej przez prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia 4 czerwca 
2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawa-
nym w celu przeciwdziałania negatywnym skut-
kom COVID-19 z  tymi poprawkami, o których 
tutaj już była mowa, także w sprawozdaniu komi-
sji. W toku prac w Sejmie wskazano, tak jak mó-
wiłem, że okres, który warunkuje uzyskanie prawa 
do dodatku, to jest co najmniej 60 dni podlegania 
ubezpieczeniu społecznemu z tytułu stosunku pra-
cy i świadczenie byłoby przyznawane tym oso-
bom, które utraciły to zatrudnienie po 15 marca. 
Według mojej pamięci stan epidemii był zarządzo-
ny 20 marca, mówimy więc o objęciu… Jakaś cezu-
ra czasowa musi być przyjęta, a mówimy o objęciu 
prawem do dodatku tych osób, które straciły pracę 
w czasie pandemii.

Ustawa została przyjęta w Sejmie przy popar-
ciu 430 posłów, a tak jak trafnie wskazywano na 
posiedzeniu komisji senackich, państwo byliście 
jednomyślni, za co bardzo, bardzo dziękuję, pro-
sząc jeszcze raz o przyjęcie tej ustawy.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miej-

sca trwające nie dłużej niż minutę zapytania do 
przedstawiciela prezydenta związane z omawia-
nym punktem porządku obrad.

Zgłosił się pan senator Rafał Ambrozik, sala 
nr 217. Proszę bardzo.

SENATOR 
RAFAŁ AMBROZIK 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, tylko jedno, króciutkie pytanie. 

Bo jeśli chodzi o program 500+, to ta kwota była 
zwolniona… to znaczy nie podlegała potrąceniu 
i egzekucji. Chciałbym zapytać o dodatek solidar-
nościowy. Czy podobne rozwiązania są zastosowa-
ne w tej ustawie?

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

ZASTĘPCA SZEFA  
KANCELARII PREZYDENTA RP 
PAWEŁ MUCHA 

Tak, mamy tego rodzaju zwolnienie, mamy tego 
rodzaju wyłączenie. Czyli 1 tysiąc 400 zł – już po-
wiem w kategoriach brutto, netto – to jest 1 tysiąc 
400 zł netto, która to kwota bezpośrednio trafia do 
osoby, i łącznie z tym zwolnieniem, o którym mó-
wił pan senator.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Więcej pytań nie ma.
Dziękuję, Panie Ministrze.
(Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Paweł 

Mucha: Dziękuję bardzo.)
Otwieram dyskusję… A, przedstawiciel rządu.
Czy pan minister Szwed chciałby zabrać głos?
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(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed: Nie.)

Nie. Przedstawiciel rządu nie chce.
Czy są pytania do pana ministra Szweda? Nie.
To przechodzimy do dyskusji.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie za-

pisał się do głosu.
Dla porządku informuję, że pan senator 

Aleksander Szwed złożył swoje przemówienie 
w dyskusji do protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trze-
ciego porządku obrad: ustawa o udzielaniu pomocy 
publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji 
przedsiębiorstw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 132, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 132 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Gospodarki 
Narodowej i  Innowacyjności, pana senatora 
Wojciecha Piechę, o przedstawienie sprawozda-
nia komisji.

(Głos z sali: Poprawki jeszcze…)
Aha, zapomniałem powiedzieć, że poprawki do 

ustawy o dodatku solidarnościowym w celu prze-
ciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 zło-
żył pan senator Tomasz Grodzki.

Wracamy do punktu i proszę pana senatora 
o sprawozdanie komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
WOJCIECH PIECHA 

Wysoka Izbo! Panie Marszałku! Szanowni 
Goście!

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności o uchwalonej przez Sejm 28 maja 
2020 r. ustawie o udzielaniu pomocy publicznej 
w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsię-
biorców. Wczoraj odbyło się posiedzenie komisji 
na ten temat. Zgłoszono, bodajże, 43 poprawki. 
Senatorowie biorący udział w pracach komisji 
byli zgodni, ażeby te poprawki wraz z akceptacją 
ze strony rządowej przyjąć. Przedstawiam spra-
wozdanie z tego faktu.

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.

Ustawa określa warunki i tryb, formy udzie-
lania pomocy publicznej przedsiębiorcom na ich 
ratowanie, tymczasowe wsparcie restrukturyza-
cyjne oraz restrukturyzację, zwane dalej „pomocą”. 
System pomocy dla przedsiębiorców w trudno-
ściach określony został w programie rządowym 
Polityka Nowej Szansy, przyjętym uchwałą Rady 
Ministrów z dnia 22 lipca 2014 r. i ma przeciw-
działać przedwczesnej likwidacji przedsiębiorstw. 
Ustawa zapewnia wdrożenie programu pomoco-
wego, zaakceptowanego przez Komisję Europejską, 
przewidzianego jako jeden z instrumentów progra-
mu Polityka Nowej Szansy.

Przewidziane ustawą rozwiązania uzupełnia-
ją regulacje przewidziane ustawą z dnia 15 maja 
2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne. W ocenie 
rządu, w celu zwiększenia powodzenia działań 
restrukturyzacyjnych niezbędne jest wsparcie fi-
nansowe przedsiębiorców, które stanowi konieczny 
element udanego procesu restrukturyzacji. Pomoc 
finansowa dla przedsiębiorców, również dla tych, 
którzy znaleźli się w trudnej sytuacji, ale nie rozpo-
częli jeszcze żadnego postępowania z postępowań 
restrukturyzacyjnych, przeznaczona ma być nie 
tylko na sfinalizowanie działań restrukturyzacyj-
nych, ale również na wsparcie płynności finanso-
wej przez okres potrzebny do przygotowania planu 
restrukturyzacji.

Do końca 2016 r. pomoc publiczna dla przed-
siębiorców podejmujących działania napraw-
cze była udzielana przez ministra właściwego do 
spraw Skarbu Państwa. Minister udzielał pomocy 
na podstawie wydanego przez siebie rozporządze-
nia z dnia 20 marca 2015 r. o pomocy publicznej 
udzielanej w celu ratowania i restrukturyzacji 
przedsiębiorców. Pomoc finansowano ze środków 
Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców.

Potrzeba uchwalenia ustawy wiąże się z uchy-
leniem ustawy z dnia 8 sierpnia 1998 r. o zasa-
dach wykonywania uprawnień przysługujących 
Skarbowi Państwa, na podstawie której wyda-
ne było wymienione wcześniej rozporządzenie. 
Wprawdzie w art.  139a ustawy z dnia 15 maja 
2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne znalazło się 
upoważnienie dla ministra właściwego do spraw 
gospodarki do określenia w rozporządzeniu zasad 
udzielenia pomocy publicznej na restrukturyza-
cję, niemniej akt taki nie został wydany. W związku 
z tym, że zakres spraw, które reguluje opiniowa-
na ustawa, wykracza poza ramy delegacji, w szcze-
gólności wprowadza się nową formę pomocy na 
restrukturyzację w postaci ulgi w wykonywaniu 
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administracyjnej kary pieniężnej, zdecydowano 
się uchylić ten art. 139a i uregulować kompleksowo 
problematykę pomocy publicznej w celu ratowania 
i – czy też: lub – restrukturyzacji przedsiębiorców 
w ustawie.

Pomoc w postaci wsparcia finansowego będzie 
udzielana w formie pożyczki. Dodatkowo pomoc 
na restrukturyzację będzie mogła mieć formę: ob-
jęcia akcji lub udziałów w podwyższanym kapitale 
zakładowym albo udziału w podwyższeniu kapitału 
zakładowego przez podwyższenie wartości nomi-
nalnej dotychczasowych udziałów lub akcji, objęcia 
obligacji, zmiany terminów spłaty pożyczki wobec 
podmiotu udzielającego pomocy na restrukturyza-
cję, konwersji pożyczki udzielonej jako pomoc na 
ratowanie lub jako tymczasowe wsparcie restruk-
turyzacyjne, na udziały lub akcje przedsiębiorców.

Pomoc będzie udzielona ze środków budże-
tu państwa na pisemny wniosek przedsiębiorcy 
znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej. 
Wyjątkowo z pomocy na ratowanie i tymczasowego 
wsparcia restrukturyzacyjnego będą mogli skorzy-
stać mikro-, mali i średni przedsiębiorcy spełnia-
jący przesłanki określone w art. 141 pkt 1 ustawy 
z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne.

Komisja przyjęła – ja tu tylko sobie zerknę 
i sprawdzę, ile tych poprawek było – 42 poprawki 
i wnosi o przyjęcie ustawy wraz z tymi poprawka-
mi. Nikt z członków komisji nie głosował przeciw, 
a nawet nie było wstrzymania się. Przyjęliśmy to 
w konsensusie.

Chcę tu też złożyć wniosek, ażeby poprawki – 
a jest ich dosyć sporo – były zblokowane i żebyśmy 
mogli głosować nad tymi poprawkami w blokach. 
Dziękuję za uwagę.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do sena-
tora sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów…
(Senator Bogdan Zdrojewski: Nie.)
…zgłasza się do pytania?
(Senator Bogdan Zdrojewski: Nie.)
Pan za siebie, Panie Senatorze Zdrojewski, od-

powiada, jak rozumiem…
(Wesołość na sali)
Dobrze, nie ma pytań.

(Senator Wojciech Piecha: To ja dziękuję.)
Dziękuję, Panie Senatorze Sprawozdawco.
Ale teraz muszę ogłosić przerwę, ponieważ nie 

ma przedstawiciela Ministerstwa Rozwoju, pod-
sekretarza stanu Krzysztofa Mazura, i w związku 
z tym nie może on wystąpić, ewentualnie, i nie ma 
możliwości zgłaszania pytań do niego. Tak że ogła-
szam przerwę.

(Głos z sali: 2 minuty.)
(Głos z sali: 5 minut!)
No, do 5 minut. Tak że proszę się nie rozchodzić.

 
(Przerwa w obradach od godziny 14 minut 23  

do godziny 14 minut 25)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Powracamy do rozpatrywania ustawy.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 
parlamentarnych został upoważniony minister 
rozwoju.

Czy pan minister Krzysztof Mazur pragnie za-
brać głos w sprawie rozpatrywanej ustawy i przed-
stawić stanowisko rządu?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju 
Krzysztof Mazur: Panie Marszałku, oczywiście je-
stem gotowy. Ale dostałem informację, że senator 
sprawozdawca będzie pierwszy.)

Pan senator już mówił. Teraz pytanie do pana, 
czy pan chce zabrać głos.

Nie chce pan. Dobrze. Dziękuję.
Ale mogą być do pana pytania, ponieważ obec-

nie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca trwające 
nie dłużej niż minutę zapytania do przedstawiciela 
rządu związane z omawianym punktem porządku 
obrad.

Czy ktoś z państwa senatorów…
Senator Ambrozik z sali nr 217 pragnie zadać 

pytanie.
Panie Ministrze, w  takim razie proszę na 

mównicę.
Chwilę, Panie Senatorze.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

SENATOR 
RAFAŁ AMBROZIK 

Dziękuję, Panie Marszałku.
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Panie Ministrze, chciałbym zapytać, jak wy-
soki będzie budżet tego programu pomocowego 
i czy są jakieś analizy albo szacunki, ilu ewentual-
nie przedsiębiorców będzie mogło skorzystać z tego 
programu, ile wniosków wpłynie i czy te ewentu-
alnie zabezpieczone środki będą wystarczające na 
ten program. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

PODSEKRETARZ STANU 
W MINISTERSTWIE ROZWOJU 
KRZYSZTOF MAZUR 

Dziękuję bardzo.
Zgodnie z ustawą jest to 120 milionów zł rocz-

nie przez 10 lat, czyli w sumie 1 miliard 200 milio-
nów zł. Jest to finansowanie, które jest uzgodnione 
z Ministerstwem Finansów w ramach wytycznych 
Komisji Europejskiej. Obok tego została wczoraj 
przyjęta przez komisję senacką poprawka, na mocy 
której ten mechanizm może być dofinansowany 
z funduszu COVID-19. Tak że w zależności od za-
potrzebowania będzie możliwość zwiększania tej 
kwoty do końca 2021 r., tak długo, jak długo pomoc 
w zwalczaniu efektów ekonomicznych COVID-19 
będzie niezbędna.

Co do pytania drugiego, to według naszych sza-
cunków średni koszt pomocy… Przypomnijmy tu-
taj, że mówimy zarówno o kwestii płynnościowej, 
krótkoterminowej, na pół roku, jak i o działaniach 
naprawczych, 18-miesięcznych, czy restruktu-
ryzacji głębokiej, trwającej już 10 lat. Tak więc 
w zależności od wielkości firmy i w zależności od 
głębokości interwencji różne będą środki. Ale sza-
cujemy, że to będzie od 0,5 miliona do 1 miliona zł. 
Tak więc przy założeniu, że to jest 120 milionów 
rocznie, mówimy o 120–240 firm rocznie.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Ministrze.
Czy są jeszcze pytania do pana ministra? Nie.
Dziękuję…

(Głos z sali: Jeszcze jest.)
Tak?
A, pan senator Jerzy Czerwiński. Proszę bardzo.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, krótkie pyta-
nie. Do tej ustawy Komisja Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności złożyła ponad 45 poprawek. Czy 
państwo się zgadzacie z wszystkimi poprawkami? 
Dlaczego ich jest tak dużo?

PODSEKRETARZ STANU 
W MINISTERSTWIE ROZWOJU 
KRZYSZTOF MAZUR 

Tak, wczoraj mieliśmy intensywną pracę w ko-
misji. Zgodziliśmy się z tymi poprawkami. One 
miały w dużej mierze charakter porządkujący, tak 
że bardzo dziękujemy tutaj Biuru Legislacyjnemu 
Senatu. One nie zmieniały meritum. One tak na-
prawdę porządkowały tę ustawę i dzięki temu, 
mam nadzieję, ten akt prawny dzisiaj jest jeszcze 
lepszy. Tak że przychyliliśmy się do tych poprawek.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Ministrze.
Więcej pytań nie ma.
Jeszcze jest pytanie? Nie, nie ma.
Dziękuję, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju 

Krzysztof Mazur: Dziękuję.)
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie za-

pisał się do głosu.
Dla porządku informuję, że pan senator 

Aleksander Szwed złożył swoje przemówienie 
w dyskusji do protokołu*.

Zamykam dyskusję.
(Głos z sali: Ja się zgłaszałem do dyskusji.)
Kiedy? No, przykro mi. Zamknąłem dyskusję.
(Głos z sali: Panie Marszałku…)
Nie. Zamknąłem i koniec.
(Głos z sali: Ja się zapisałem.)

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.
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Ale u kogo się pan zapisał, Panie Senatorze? Ja 
nie mam żadnych informacji na ten temat

(Głos z sali: Panie Marszałku, pan przy tym 
był.)

Przy czym ja byłem? Nie, Panie Senatorze. 
Zamknąłem dyskusję.

Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-
wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
czwartego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy o finansach publicznych.

Tekst ustawy zawarty jest w  druku nr  137, 
a sprawozdanie – w druku nr 137 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu 
i  Finansów Publicznych, pana senatora Pawła 
Arndta, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Pan senator jest w sali nr 217.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
PAWEŁ ARNDT 

Tak, w sali nr 217.
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoki Senacie!
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Poproszę 

głośniej, bo nie słychać.)
Komisja budżetu i finansów rozpatrzyła wczo-

raj ustawę o  finansach publicznych. Ustawę 
tę przedstawił komisji minister finansów, pan 
Tadeusz Kościński, po czym odbyła się dyskusja.

Podstawowym celem ustawy jest wyłączenie 
stosowania stabilizującej reguły wydatkowej rów-
nież w sytuacji ogłoszenia stanu epidemii na całym 
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Podkreślam: 
również. Do tej pory była możliwość wyłączenia 
stosowania tej reguły w przypadkach wprowa-
dzenia stanu wojennego, wprowadzenia stanu 
wyjątkowego na całym terytorium Polski czy też 
wprowadzenia stanu klęski żywiołowej. Teraz do 
tych zdarzeń dopisujemy stan epidemii. W takim 
przypadku również będzie możliwe wyłączenie 
stosowania tej reguły.

Jest też warunek wyłączenia stosowania tej re-
guły, a mianowicie taki, że prognozowana roczna 
dynamika wartości produktu krajowego brutto 
musi być mniejsza o więcej niż 2 punkty procen-
towe od średniej dynamiki wartości produktu kra-
jowego brutto.

Jest też drugi cel. Drugim celem ustawy jest 
stworzenie mechanizmu powrotu do stosowania 

stabilizującej reguły wydatkowej po okresie jej 
wyłączenia. To jest bardzo istotne. Ustawa za-
wiera warunki, na podstawie których można, że 
tak powiem, określić czas, w którym będzie moż-
na powrócić do stosowania stabilizującej reguły 
wydatkowej.

Ustawa będzie mogła mieć zastosowanie już do 
projektu ustawy zmieniającej ustawę budżetową 
na rok 2020.

Jak mówiłem wcześniej, odbyła się krótka dys-
kusja. Ustawa nie jest kontrowersyjna. Dyskusja 
dotyczyła raczej przyszłości stosowania tej regu-
ły po ustaniu stanu epidemii. Proponowano, żeby 
uściślić tę regułę, doprecyzować. Pan minister fi-
nansów, który odpowiadał na pytania, rzeczywiście 
potwierdził, że w Ministerstwie Finansów trwają 
nad tym prace i że odpowiednia ustawa zostanie 
przedstawiona Sejmowi, a potem Senatowi.

Panie Marszałku, Wysoki Senacie, do usta-
wy nie zgłoszono żadnych poprawek. W imieniu 
Komisji Budżetu i Finansów Publicznych wnoszę, 
żeby Senat przyjął tę ustawę w wersji przedstawio-
nej przez Sejm.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do sena-
tora sprawozdawcy.

Czy są takie pytania? Nie ma.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 
parlamentarnych został upoważniony minister 
finansów.

Czy pan wiceminister Piotr Patkowski…
Ponieważ minister finansów jeszcze do nas nie 

dojechał, mógłbym ogłosić krótką, 10-minutową 
przerwę.

(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Jest już minister.)
No to procedujemy dalej.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku 

prac parlamentarnych został upoważniony mini-
ster finansów.

Pytanie do pana wiceministra Piotra 
Patkowskiego: czy chciałby pan zabrać głos w spra-
wie rozpatrywanej ustawy?

(Minister Finansów Tadeusz Kościński: 
Kościński Tadeusz…)
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Przepraszam, zaszła jakaś pomyłka.
(Głos z sali: Czy chciałby pan zabrać głos?)
(Minister Finansów Tadeusz Kościński: Nie, 

dziękuję.)
(Głos z sali: Pan minister osobiście…)
Więc kieruję to pytanie do pana ministra 

Kościńskiego, którego zarazem witam w Senacie.
(Głos z sali: Nie chce zabrać głosu.)
(Minister Finansów Tadeusz Kościński: Nie, 

dziękuję.)
Pan minister nie chce zabrać głosu w sprawie 

rozpatrywanej ustawy.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy są takie pytania?
(Głos z sali: Jedno jest.)
Pan senator Jerzy Czerwiński.
Panie Ministrze, w takim razie zapraszam tu-

taj, na mównicę.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! 
Panie Ministrze, wprowadzono tutaj dodatkową 

zasadę, że ta reguła wydatkowa nie będzie stoso-
wana w przypadku ogłoszenia stanu epidemii na 
całym obszarze Rzeczypospolitej. Ale jest jeszcze 
jeden stan, a mianowicie stan zagrożenia epide-
micznego. Czy państwo celowo pominęliście ten 
stan? Czy uważacie, że w tym wypadku nie powin-
no się zawieszać tej reguły?

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

MINISTER FINANSÓW 
TADEUSZ KOŚCIŃSKI:

Jeśli dobrze zrozumiałem, pan powiedział, że 
stan epidemii…

(Senator Jerzy Czerwiński: On jest w tej chwi-
li uwzględniony, ale w ustawie wymieniony jest 
jeszcze stan zagrożenia epidemicznego. On albo 

poprzedza stan epidemii, albo następuje po stanie 
epidemii.)

W tym momencie myślimy, że wystarczy tu 
stan epidemii, bo samo zagrożenie pewnie nie 
spowodowałoby jakichś większych zmian w go-
spodarce. Trzeba pamiętać, że my połączyliśmy te 
2 warunki. Musi zostać ogłoszony stan wojenny, 
stan wyjątkowy, stan klęski żywiołowej czy też stan 
epidemii, a do tego musi jeszcze nastąpić poważne 
tąpnięcie w gospodarce. Samo zagrożenie pewnie 
nie miałoby takiego wpływu, więc zostawiamy tu 
tylko stan epidemii.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Ministrze.
Czy są jeszcze jakieś pytania do pana ministra? 

Nie ma.
Dziękuję bardzo.
(Minister Finansów Tadeusz Kościński: 

Dziękuję bardzo.)
Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Pawła 

Arndta – sala nr 217.

SENATOR 
PAWEŁ ARNDT 

Bardzo dziękuję.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jako sprawozdawca mówiłem, że ustawa nie 

wzbudziła większych kontrowersji, niemniej jed-
nak chciałbym przedstawić kilka uwag.

Pierwsza uwaga dotyczy konsultacji społecz-
nych. No, niestety po raz kolejny rządowy pro-
jekt ustawy nie przeszedł przed skierowaniem go 
do Sejmu całej drogi związanej z konsultacjami. 
Niektóre podmioty skarżą się, że do takich kon-
sultacji nie doszło. Pracodawcy Rzeczypospolitej 
Polskiej też się na to skarżą, piszą do nas pisma, 
że projekt nie został skonsultowany m.in. z Radą 
Dialogu Społecznego. No, tak być nie powinno 
i wszyscy zdajemy sobie z  tego sprawę. Wiem 
oczywiście, że sprawa jest dosyć pilna, bo bez tej 
ustawy nie będziemy w stanie przygotować nowe-
lizacji budżetu na rok 2020, niemniej jednak uwa-
żam, że takie konsultacje powinny się odbyć. Myślę, 
że szczególnie dużo czasu by one nie zajęły. Z tego, 
co wiem, wynika, że Ministerstwo Finansów 
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zorganizowało pewne konsultacje, ale tylko z wy-
branymi ekspertami. Nie zaproszono wszystkich 
przedstawicieli strony pracowników i strony pra-
codawców. To pierwsza uwaga.

Druga uwaga jest taka, że ta ustawa w ogó-
le nie musiałaby ujrzeć światła dziennego, gdyby 
w Polsce wprowadzono stan klęski żywiołowej. O to 
apelowaliśmy my jako ugrupowanie polityczne, ale 
również inne ugrupowania polityczne apelowały, 
aby rząd wprowadził stan klęski żywiołowej. Wtedy 
taka ustawa byłaby niepotrzebna, bo w ustawie o fi-
nansach publicznych jest już możliwość zawiesze-
nia tej reguły – w przypadku właśnie stanu klęski 
żywiołowej.

I wreszcie trzecia uwaga, dotycząca przyszło-
ści. My o tej przyszłości troszeczkę na posiedze-
niu komisji dyskutowaliśmy. To jest dosyć istotne, 
dosyć ważne, bo dotychczasowe doświadczenia 
w zakresie stosowania stabilizującej reguły wydat-
kowej wskazują na jej dużą skuteczność. Niestety, 
w  ostatnich latach w  coraz większym stopniu 
stabilizująca reguła wydatkowa staje się taką in-
stytucją, którą się obchodzi poprzez różne dzia-
łania, wprawdzie zgodne z prawem, często nowo 
uchwalanym, ale chyba jednak niezgodne z isto-
tą stabilizującej reguły wydatkowej. Z pewnością 
jej skuteczność mogłaby być większa, gdyby nie 
wyprowadzanie wydatków, w różny sposób, poza 
tę część sektora instytucji rządowych i  samo-
rządowych, która jest objęta regułą. Przykładem 
tego w ostatnim czasie były zmiany w zakresie 
Funduszu Solidarnościowego, w końcu 2019 r. 
W tym nowym, już uchwalonym stanie prawnym 
jednorazowe roczne świadczenia pieniężne dla 
emerytów i rencistów, które do tej pory obsługiwa-
ne były przez Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 
będą mogły być finansowane poprzez Fundusz 
Solidarnościowy.

To oczywiście nie jest jedyna uwaga co do tego, 
co się dzieje wokół reguły, ona jest obchodzona 
w różny sposób – wiele funduszy jest wyłącza-
nych z funkcjonowania tej reguły. Z pewnością tak 
być nie powinno. Gdybyśmy to zmienili, na pewno 
byłoby to z pozytywnym skutkiem dla finansów 
publicznych.

Pan minister podczas pracy komisji mówił, że 
trwają prace nad nowelizacją ustawy o finansach 
publicznych właśnie w tej części dotyczącej stabi-
lizującej reguły wydatkowej. Niezależnie od tego 
grupa senatorów z naszego ugrupowania przygo-
towuje projekt nowelizacji tej ustawy, której celem 
będzie doprecyzowanie i uzupełnienie przepisów 

właśnie w zakresie dotyczącym stabilizującej regu-
ły wydatkowej. Mam nadzieję, że w niedługim cza-
sie taki projekt przedłożymy Wysokiemu Senatowi. 
Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
I  proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Stanisława Lamczyka, też z sali nr 217.

SENATOR 
STANISŁAW LAMCZYK 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze! Szanowni Państwo!
Reguła ta jest rzeczywiście bardzo istotna, ale… 

I tak, i tak jako parlamentarzyści czy jako miesz-
kańcy Polski nie możemy się dowiedzieć, jakie jest 
aktualne zadłużenie budżetu państwa. Nie może-
my się tego dowiedzieć, bo bazujemy na budżecie, 
który został stworzony, napisany przez ministra 
Banasia. To było w ubiegłym roku, latem, i na tym 
bazujemy. Wszystkie kraje już zrobiły rewizję budże-
tu, Francuzi 3 razy zrobili rewizję budżetu, Czesi 2 
razy, Niemcy zrobili, a my nie wiemy, na czym sto-
imy. Mówi się wręcz o tym, że rząd prowadzi kre-
atywną księgowość. Nie do przyjęcia jest to, że np. 
Państwowy Fundusz Rozwoju wypuszcza obligacje, 
które… To jest spółka stricte państwowa, wypusz-
cza obligacje i Narodowy Bank Polski je kupuje. No, 
wszystko dobrze, bo to może przynieść skutki do-
datnie… Ja wiem, że ministerstwo liczy na impuls 
inflacyjny i dewaluację złotego, ale trzeba wziąć też 
pod uwagę skutki negatywne – spadek konsump-
cji, zahamowanie… Wtedy Narodowy Bank Polski 
będzie za wszelką cenę bronił złotówki przez różne 
ruchy dewizowe, ale wówczas będzie już za późno.

Jest tu prowadzona naprawdę kreatywna księ-
gowość. Podczas omawiania wszystkich tarcz 
brakowało pana ministra, za jedną z tarcz była od-
powiedzialna pani minister Emilewicz, później pan 
Schreiber, potem pan Borys, i czujemy to, że nie 
możemy się dowiedzieć, jakie jest zadłużenie pań-
stwa. Dokumenty konwergencji – wczytywałem się 
w nie – też nie pokazują zadłużenia państwa, tego, 
jak jest rzeczywiście.

Skuteczność ściągania VAT niestety jest kiep-
ska, bo ta luka wynosi 25 miliardów zł. Wczoraj 
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pan premier mówił o uruchomieniu dodatkowych 
środków z Krajowego Funduszu Drogowego w wy-
sokości 25 miliardów. Ale to też jest… No, jest to 
ukrywanie zadłużenia. To wszystko jest obok, to 
wszystko jest populistyczne.

Kiedy doczekamy się rewizji budżetu i dowie-
my się, jakie jest rzeczywiste zadłużenie budżetu 
państwa? Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że panowie senato-

rowie Aleksander Szwed i Rafał Ambrozik złoży-
li swoje przemówienia w dyskusji do protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punk-
tu piątego porządku obrad: ustawa o  zmia-
nie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, 
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym 
i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych 
oraz ustawy o  działalności ubezpieczeniowej 
i reasekuracyjnej.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 130, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 130 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu 
i  Finansów Publicznych, pana senatora Jacka 
Boguckiego, o przedstawienie sprawozdania komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
JACEK BOGUCKI 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Panie 
Ministrze!

Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniach 
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 
Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubez-
pieczeniowej i reasekuracyjnej ma zapewnić Komisji 
Nadzoru Finansowego narzędzia prawne do sku-
tecznego nadzoru nad zagranicznymi zakładami 
ubezpieczeń oraz zagranicznymi zakładami rease-
kuracji z innego niż Rzeczpospolita Polska państwa 

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

członkowskiego Unii Europejskiej, które wykonują 
działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
poprzez oddziały lub w inny sposób niż oddział 
w ramach swobody świadczenia usług. Nowelizacja 
ustawy stanowi także implementację dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego z 2019 r. w sprawie po-
dejmowania i prowadzenia działalności ubezpie-
czeniowej i  reasekuracyjnej, w sprawie rynków 
instrumentów finansowych oraz dyrektywy w spra-
wie zapobiegania wykorzystaniu systemu finansowe-
go do prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Zgodnie ze zmianami w tej ustawie, na podstawie 
przepisów, które zostają wprowadzone, organ nadzo-
ru będzie mógł na tych samych zasadach, które sto-
suje wobec podmiotów krajowych, stosować sankcje 
wobec organów zarządzających zagranicznymi zakła-
dami ubezpieczeniowymi w wysokości trzykrotnego 
przeciętnego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesię-
cy, a jeśli tego wynagrodzenia nie można ustalić, to 
w wysokości do 100 tysięcy zł, oraz nałożyć na zagra-
niczny zakład ubezpieczeń karę pieniężną w wysoko-
ści 0,5% składki przypisanej z umów ubezpieczenia 
zawartych w ramach wykonywania działalności na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez ten za-
graniczny zakład ubezpieczeń w poprzednim roku 
ubezpieczeniowym, a w przypadku, gdy ten zakład 
nie wykonywał takiej działalności – w wysokości do 
100 tysięcy zł.

Wobec zakładów prowadzących działalność na 
terytorium Polski będzie mogła też zostać podjęta 
taka sankcja, jaka jest stosowana wobec polskich 
zakładów, a więc w celu niezwłocznego usunię-
cia nieprawidłowości lub zapobieżenia wystą-
pieniu dalszych nieprawidłowości zakład będzie 
mógł stosować wszelkie uprawnienia, jakie stosuje 
w stosunku do krajowych zakładów ubezpieczeń 
lub krajowych zakładów reasekuracji. Tak więc 
omawiane przepisy pozwalają na to, aby zakłady 
działające poprzez oddziały niemające siedziby na 
terytorium Polski były traktowane w taki sam spo-
sób jak zakłady działające już od lat na terytorium 
Polski.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych na posie-
dzeniu w dniu wczorajszym przyjęła ustawę bez uwag.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do sena-
tora sprawozdawcy.
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Nie ma takich pytań.
Jeszcze raz dziękuję, Panie Senatorze.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 
parlamentarnych został upoważniony minister 
finansów.

Czy pan minister Tadeusz Kościński albo wice-
minister wskazany przez niego chcą zabrać głos?

(Głos z sali: Dziękuję.)
Pan wiceminister Nowak też nie. Dziękuję.
Ale obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwa-

jące nie dłużej niż minutę zapytania do przedsta-
wiciela rządu związane z omawianym punktem 
porządku obrad.

Pan senator Rafał Ambrozik z sali nr 217.
Panie Ministrze, kto z państwa na mównicę?
Pan minister Nowak. Proszę uprzejmie.

SENATOR 
RAFAŁ AMBROZIK 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ta ustawa wprowadza oprócz 

dotychczasowej zwykłej procedury nadzoru…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 

Senatorze, głośniej, bo słabo słychać. Niech pan 
jeszcze raz…)

Ta ustawa wprowadza oprócz zwykłej proce-
dury nadzoru, która, jak rozumiem, jest obecnie 
stosowana, także taką procedurę pilną. Chciałbym 
zapytać, czym właściwie one się różnią. To pierw-
sze pytanie.

I drugie pytanie. Jak wiele takich interwencji 
KNF musi podejmować w skali roku i jak wysokie 
kary nakłada?

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

PODSEKRETARZ STANU 
W MINISTERSTWIE FINANSÓW 
PIOTR NOWAK 

Dziękuję.
Szanowny Panie Marszałku! Szanowni 

Państwo! Szanowny Panie Senatorze!

Czym to się różni? Już wyjaśniam. Zakłady 
ubezpieczeń mogą działać na terenie Unii 
Europejskiej w  dwojaki sposób. Mogą działać 
na zasadzie, nazwijmy to, lokalnej licencji, czyli 
tak jak 99% zakładów w Polsce, czy 99%, pi razy 
drzwi, składki przypisanej… czyli podmiot sta-
ra się o licencję prowadzenia działalności ubez-
pieczeniowej i reasekuracyjnej w Polsce, aplikuje 
do Komisji Nadzoru Finansowego, dostaje zgodę 
i Komisja Nadzoru Finansowego nadzoruje i re-
guluje to wszystko. Od pewnego momentu dzia-
ła w Unii Europejskiej tzw. paszportowanie. Czyli 
każdy podmiot, który posiada licencję na prowa-
dzenie działalności ubezpieczeniowej – podobnie 
jest w przypadku działalności bankowej – w da-
nym kraju Unii Europejskiej, może otworzyć swo-
ją działalność, sprzedawać polisy na terenie całej 
Unii Europejskiej. Czyli np. mamy podmiot, któ-
ry działa na podstawie licencji z jakiegoś kraju 
w Unii Europejskiej, ale może otworzyć i sprze-
dawać, prowadzić działalność również na terenie 
naszego kraju. I cała idea tego paszportowania 
polegała na tym, że wszystkie nadzory działające 
w Unii Europejskiej będą się ze sobą komunikowa-
ły, współpracowały i nie będzie tutaj jakichś, na-
zwijmy to, niedociągnięć. Życie pokazało, że jest 
troszeczkę inaczej. W naszym kraju otworzyły się, 
jeśli dobrze pamiętam, 3 podmioty działające na za-
sadzie paszportowania i zaczęły sprzedawać swo-
je produkty ubezpieczeniowe. Komisja Nadzoru 
Finansowego w przypadku jednego z nich – tu 
skala zaczynała osiągać już pewną, powiedziałbym, 
masę zauważalną – zrozumiała, że sposób zarzą-
dzania ryzykiem, wielkość składki na pokrywanie 
potencjalnych strat i robienie rezerw na potencjal-
ne wypłaty ubezpieczeń są niezadowalające.

Komisja wysłała kilka komunikatów, rozmawia-
ła z tymi przedstawicielami, ale nie było żadnego 
oddźwięku. Kontaktowała się wiele razy z nadzor-
cą, czyli z takim KNF-em z kraju macierzystego 
danego podmiotu, ale nie dało to niestety żadne-
go efektu. Ja sam miałem przyjemność podczas 
spotkań ECOFIN-u nieraz rozmawiać z tamtym 
ministrem finansów o tym, żeby jakieś oddziały-
wania były, że tak powiem, przyjęte, żeby zwrócili 
uwagę na tego typu, nie chcę powiedzieć „dziury”, 
ale pewne niedogodności tej współpracy. To też 
nie odnosiło jakiegoś większego skutku. Dlatego 
zdecydowaliśmy się, co jest zgodne z dyrektywą, 
wprowadzić dodatkowe narzędzie dla Komisji 
Nadzoru Finansowego celem ochrony wszystkich 
osób ubezpieczonych.
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To się tym różni… Te przepisy będą dotyczyły 
tylko podmiotów, które działają i sprzedają ubezpie-
czenia w Polsce, a uzyskały licencję w innym kraju. 
One nie uzyskały licencji do sprzedaży nadzorowanej 
przez KNF, bo nie ma takiego wymogu. To jest prawo 
Unii Europejskiej. I dlatego to się różni. Wszystkie 
inne firmy ubezpieczeniowe, które działają, są nadzo-
rowane przez KNF. Tutaj nic się nie zmieniło. Sprawa 
dotyczy obecnie tylko 3 podmiotów.

Jeśli chodzi o wielkość kar, to do tej pory nie 
były one nakładane, ponieważ komisja nie miała 
takiego narzędzia. Dopiero wprowadzamy to na-
rzędzie. Tak jak wspomniał pan senator, to jest do 
0,5% składki. W przypadku członków zarządu jest 
to, jak pamiętam, do kwoty 3-miesięcznego wyna-
grodzenia. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Ministrze.
Czy są jeszcze jakieś pytania do pana ministra? 

Nie ma.
Dziękuję, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Piotr Nowak: Dziękuję bardzo.)
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie za-

pisał się do głosu.
Dla porządku informuję, że pan sena-

tor Aleksander Szwed, pani senator Danuta 
Jazłowiecka i pan senator Mariusz Gromko złoży-
li swoje przemówienia w dyskusji do protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu szó-
stego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy 
o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie 
informacji podatkowych z innymi państwami oraz 
niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w  druku nr  131, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 131 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych, pana senatora Grzegorza 
Biereckiego, o  przedstawienie sprawozdania 
komisji.

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
GRZEGORZ BIERECKI 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Komisja wczoraj odbyła posiedzenie, po którym 

jednogłośnie rekomenduje Senatowi przyjęcie tej 
ustawy bez poprawek.

Ustawa stanowi implementację 3 dyrektyw 
Rady Uni Europejskiej, które są określane jako 
pakiet ATAD 2. Ustawa dotyczy struktur hybrydo-
wych, transgranicznych schematów optymalizacyj-
nych, kwestii rozliczeń VAT-owskich wynikających 
z transakcji łańcuchowych, uproszczenia i ujed-
nolicenia na terenie całej Unii Europejskiej re-
gulacji dotyczących magazynowania w systemie 
call-off stock, identyfikacji VAT przy stawce ze-
rowej, a także implementacji wyroku TSUE doty-
czącego rozliczeń zwrotu podatku w systemie Tax 
Free. Zniesiony zostaje wymóg obrotu w wysokości 
100 tysięcy zł dla sprzedawcy, który dokonał sprze-
daży w systemie Tax Free.

Łączna korzyść budżetowa z tej ustawy, zgodnie 
z informacją pana ministra podaną na posiedzeniu, 
to 1 miliard 600 milionów zł. Takie są przewidywa-
ne korzyści budżetowe z tytułu przyjęcia ustawy.

Tak jak powiedziałem na wstępie, komisja jedno-
głośnie rekomenduje Wysokiemu Senatowi przyję-
cie tej ustawy bez poprawek. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do sena-
tora sprawozdawcy.

Nie słyszę takich pytań, Panie Senatorze.
(Senator Grzegorz Bierecki: Dziękuję.)
Dziękuję.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 
parlamentarnych został upoważniony minister 
finansów.

Czy pan minister albo pan wiceminister…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Jan Sarnowski: Nie zgłaszamy uwag.)
…chciałby zabrać głos?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Jan Sarnowski: Nie.)
Rozumiem, że nie zgłaszacie uwag, bo to jest 

wasza ustawa.
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PODSEKRETARZ STANU 
W MINISTERSTWIE FINANSÓW 
JAN SARNOWSKI 

Prosimy Izbę o przyjęcie ustawy, w całości…

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję. Dobrze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Nie ma takich zgłoszeń, nie ma pytań.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie za-

pisał się do głosu.
Dla porządku informuję, że pan senator 

Aleksander Szwed i pani senator Danuta Jazłowiecka 
złożyli swoje wystąpienia do protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu siód-
mego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz nie-
których innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 134, a spra-
wozdania komisji – w drukach nr 134 A i 134 B.

Proszę sprawozdawcę Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej, pana 
senatora Marka Komorowskiego, o przedstawienie 
sprawozdania komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
MAREK KOMOROWSKI 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Sp rawo z d a n i e  Ko m i s j i  Sa m o r z ą d u 

Terytorialnego i  Administracji Państwowej 
o uchwalonej przez Sejm w dniu 28 maja 2020 r. 
ustawie o zmianie ustawy o zasadach prowadze-
nia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw.

Celem przedmiotowej ustawy jest wprowa-
dzenie zmian w istniejących zasadach prowadze-
nia polityki rozwoju. Najistotniejszą zmianą jest 

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

odejście od długotrwałej strategii rozwoju i kon-
cepcji przestrzennego zagospodarowania kraju. 
Podstawowym dokumentem strategicznym odno-
szącym się do rozwoju kraju ma stać się średnio-
okresowa strategia rozwoju kraju, łącząca aspekty 
społeczne, gospodarcze i przestrzenne.

Ustawa procedowana w  Senacie pocho-
dzi z  przedłożenia rządowego, druk sejmowy 
nr 64, i była w Sejmie przedmiotem posiedzenia 
Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Pierwsze 
czytanie odbyło się 13 lutego, drugie czytanie – 
6 maja. Trzecie czytanie i uchwalenie przez Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej nastąpiło 28 maja, było 
417 głosów za, 1 głos przeciw i 37 posłów wstrzy-
mało się od głosu. Mówię o tym dlatego, że jest to 
ustawa ze wszech miar oczekiwana i mająca apro-
batę wszystkich stron, praktycznie całej sceny po-
litycznej. Była przedmiotem posiedzenia komisji 
wspólnej, została przyjęta przez Komisję Wspólną 
Rządu i Samorządu Terytorialnego. Co prawda 
było zdanie odrębne ze strony województw, jed-
nak to zdanie odrębne po uzgodnieniach, taka 
informacja była przedstawiona na posiedzeniu 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej, będzie przedmiotem dalszych prac 
legislacyjnych. W Senacie ta ustawa była też przed-
miotem posiedzenia Komisji Infrastruktury.

Do ustawy zostały zgłoszone 4 poprawki. Te 
4 poprawki uzyskały aprobatę strony rządowej 
i zostały jednogłośnie przyjęte przez komisję. Cała 
ustawa z tymi poprawkami została jednogłośnie 
przyjęta przez komisję.

Poprawka pierwsza dotyczy spójności termi-
nologicznej. Wprowadzony zostaje przepis, że cho-
dziło o podmiot opracowujący projekt. Przedtem 
były 2  nazwy tego podmiotu, teraz zostało to 
ujednolicone. 

Poprawka druga. Nowelizacja art. 67 ust. 2 jest 
konsekwencją zmiany tą ustawą planów zagospo-
darowania przestrzennego miejskiego obszaru 
funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego oraz ra-
mowych studiów i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego związku metropolitalnego, do któ-
rych ten art. 67 ust. 2 odsyła… Jest to konsekwencją 
zmiany tego artykułu. Po prostu tych rzeczy nie 
będzie, w związku z tym… One tracą moc. W kon-
sekwencji tego jest konieczność dokonania nowe-
lizacji ust. 2 w art. 67a oraz art. 67c ust. 5.

W poprawce trzeciej dochodzi do bardziej pre-
cyzyjnego odesłania, ponieważ artykuł… Zgodnie 
z art. 22 Rada Ministrów przyjmuje koncepcję 
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rozwoju kraju, o  której mowa w  artykułach… 
Dotychczas było, że w art. 8a–8c. Zastępuje się to 
tylko art. 8a, ponieważ art. 8b i 8c mówią o tej sa-
mej koncepcji rozwoju i w zasadzie są przepisami 
proceduralnym. Czyli jest doprecyzowanie odesła-
nia i ograniczenie go tylko do art. 8a.

Z kolei w ostatniej poprawce chodzi o to, że w wy-
niku konsekwencji zmiany i faktu, że ustawa z 16 
kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geode-
zyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw 
wchodzi w życie z dniem 31 października 2020 r… 
Założenie jest takie, że ta procedowana ustawa mo-
głaby wcześniej wejść w życie, dlatego proponuje się, 
żeby te dodawane punkty w art. 8, czyli pkt 14 i 15, we-
szły w życie również z dniem 31 października 2020 r.

W imieniu Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej wnoszę o uchwalenie 
tej ustawy ze zgłoszonymi poprawkami. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę teraz sprawozdawcę Komisji 

Infrastruktury, pana senatora Ryszarda Świlskiego, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
RYSZARD ŚWILSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o za-

sadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektó-
rych innych ustaw został przyjęty przez Sejm, jak 
powiedział mój kolega sprawozdawca z komisji sa-
morządu, 28 maja 2020 r.

Przepisy tej ustawy to próba zarządzania roz-
wojem kraju przez zintegrowanie planowania spo-
łeczno-gospodarczego i przestrzennego. Ustawa 
zawiera zapisy mówiące o prowadzeniu polityki 
rozwoju na podstawie strategii rozwoju, progra-
mów i dokumentów programowych oraz polityk 
publicznych. Zawiera się w tym zbiorze koncep-
cja rozwoju kraju, kontrakt terytorialny, który jest 
nam wszystkim bardzo dobrze znany, jak również 
kontrakt programowy, kontrakt sektorowy, poro-
zumienie terytorialne. Niektóre z tych zapisów de-
finicji to nowe definicje.

Podczas prac komisji, która miała posiedze-
nie w dniu dzisiejszym, omówione zostały relacje 

interesariuszy w pracach nad strategiami wo-
jewództw, strategiami lokalnymi, gminnymi. 
Zauważyć należy również zmianę podejścia do 
średniookresowej strategii rozwoju kraju. Podczas 
dyskusji podniesiono kwestię osłabienia roli sa-
morządów regionalnych w procesie tworzenia 
strategii rozwoju. Zwrócono uwagę, że następu-
je konsolidacja systemu zarządzania na poziomie 
krajowym, a co za tym idzie – zaburzenie zdecen-
tralizowanego modelu państwa będącego osiągnię-
ciem ostatnich lat. W ustawie zachowano okres 
przejściowy dla funkcjonowania obecnie przyję-
tych strategii województw do 31 grudnia 2025 r. 
Niestety, co stwierdzam z ubolewaniem, obowią-
zek dostosowania przepisów nowej ustawy nie zo-
stał nałożony na strategie krajowe przyjmowane 
przez Radę Ministrów.

Podsumowując, chciałbym powiedzieć, że usta-
wa ma charakter interdyscyplinarny, co oznacza, 
że nadal będzie ulegała zmianom. Podczas prac 
komisji zostały zgłoszone poprawki tożsame z po-
prawkami, które zostały zgłoszone przez komi-
sję samorządu. Poprawki te zostały przez komisję 
przyjęte, zaaprobowane łącznie z wnioskami legi-
slacyjnymi. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać zapytania 

trwające nie dłużej niż minutę do senatorów spra-
wozdawców obu komisji.

Czy są takie pytania?
Będzie pytanie.
Pan senator Rafał Ambrozik, z sali nr 217.
Niech pan powie, do kogo.
(Senator Rafał Ambrozik: Do pana senatora 

Komorowskiego.)
Proszę uprzejmie, Panie Senatorze, zapraszam 

na mównicę.

SENATOR 
RAFAŁ AMBROZIK 

Panie Senatorze, chciałbym zapytać… Ten pro-
jekt został poddany konsultacjom publicznym, sze-
rokim konsultacjom publicznym. Rozumiem, że 
wydźwięk tych konsultacji generalnie był pozytyw-
ny i jedynie samorządy wojewódzkie miały jakieś 
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wątpliwości co do tego projektu czy do tej ustawy. 
Chciałbym zapytać: czy to dotyczyło tego terminu 
na aktualizację ewentualnych strategii, czy te wąt-
pliwości tego właśnie terminu dotyczyły?

I jeszcze jedno. Jak jest ze strategiami na po-
ziomie… Rozumiem, że strategie na poziomie 
województwa to jest pewne obligo. A  jak jest 
w przypadku gmin i powiatów?

(Senator Marek Komorowski: Jeżeli mogę…)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Proszę bardzo.

SENATOR 
MAREK KOMOROWSKI 

Była podawana informacja przez stronę rządo-
wą. Strona rządowa jest obecna tu, na sali. Myślę, 
że odpowiedź udzielona przez stronę rządową bę-
dzie bardziej precyzyjna. Na posiedzeniu komisji 
wspólnej sekretarz komisji informował, iż ustawa 
uzyskała pozytywną opinię ze zdaniem odrębnym 
samorządów wojewódzkich. W związku ze zda-
niem odrębnym zostało przyjęte stanowisko, że 
w kontekście tego zdania odrębnego będą prowa-
dzone prace legislacyjne, będzie inicjatywa ustawo-
dawcza. Tak to rozumiem, tak było przedstawione 
na posiedzeniu komisji. Co do szczegółów zaś, to 
jeżeli można, poprosiłbym stronę rządową, bo nie 
chcę czegoś tutaj nie dopowiedzieć.

(Senator Rafał Ambrozik: Okej, jasne. Dziękuję, 
Panie Senatorze.)

(Senator Marek Komorowski: Dziękuję.)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Czy są jeszcze jakieś pytania do panów senato-

rów sprawozdawców? Nie ma.
Dziękuję panom senatorom.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac par-
lamentarnych został upoważniony minister fundu-
szy i polityki regionalnej.

Czy pan wiceminister Grzegorz Puda chciałby 
zabrać głos w sprawie rozpatrywanej ustawy? Tak.

Proszę uprzejmie.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE  
FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ 
GRZEGORZ PUDA 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ponieważ padło pytanie, chciałbym się króciutko 

odnieść. Jeżeli chodzi o samą ustawę, to ustawa była 
bardzo długo procedowana. Jej początek… Ta obecnie 
funkcjonująca jest z 2006 r., później po 2016… Nad tą 
nowelizacją rozpoczęliśmy prace w 2019 r. Udało nam 
się zebrać większość elementów, które były podno-
szone przez samorządy. Jak państwo wiecie – część 
z państwa senatorów z pewnością była samorządow-
cami – inny jest interes samorządu gminy, inny jest 
interes starostw, jeszcze inny urzędów marszałkow-
skich, tak że bardzo często jest tak, że niestety te inte-
resy nie są zbieżne. Ale poprzez wiele, wiele różnego 
typu rozmów, poprzez ustalenia, które prowadziło 
nasze ministerstwo, udało się dojść do pewnego kon-
sensu, jak doskonale przedstawili to panowie senato-
rowie sprawozdawcy. Udało się również wypracować 
pewne stanowiska, które znalazły nawet wyraz w po-
staci poprawek, jakie zostały przedstawione na po-
siedzeniu jednej czy drugiej komisji senackiej. One 
zostały przyjęte i my to akceptujemy.

Jeżeli chodzi o pytanie pana senatora, to rów-
nież samorządy województw podnosiły to, o co pan 
pytał. Właśnie z tego powodu, że samorządy woje-
wódzkie obawiały się krótkiego okresu na wpro-
wadzenie tych zmian, przedłużyliśmy ten okres 
do końca 2025 r., tym samym przychylając się do 
wniosku samorządów. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Ministrze.
Ale proszę jeszcze chwilę zostać, bo mogą być 

pytania do pana.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Nie ma pytań?
(Głos z sali: Nie ma.)
Dziękuję, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Funduszy 

i Polityki Regionalnej Grzegorz Puda: Dziękuję bardzo.)
Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Ryszarda 

Bobera.
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SENATOR 
RYSZARD BOBER 

Panie Ministrze, to nie o urzędy marszałkow-
skie chodziło, tylko o samorządy województw. 
Rozumiem, że było to przejęzyczenie.

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! 
Panie Ministrze! Szanowni Państwo!

Rzeczywiście procedujmy nad ustawą, która de 
facto zmienia pewne zasady dotyczące programo-
wania rozwoju regionów. Ta ustawa wprowadza 
diametralną zmianę. Otóż do tej pory wiodącymi 
podmiotami w zakresie realizacji podstawowych 
zadań i celów rozwojowych na poziomie regionów 
były samorządy województw. W tej chwili podlega 
to pewnemu przewartościowaniu. Niestety z przy-
krością stwierdzam, że nie kochacie państwo sa-
morządów. Ja wiem, że te wojewódzkie samorządy 
są bardziej upolitycznione, że połowa województw 
jest zarządzana w taki, a nie inny sposób, niemniej 
jednak nie zmienia to faktu, że realizują one pod-
stawowe zadanie, jakim jest dbałość o zrówno-
ważony rozwój swoich regionów. Tego elementu 
w tym dokumencie nie ma.

Państwo wprowadzacie pewne nowe instru-
menty polityki regionalnej, sektorowej polityki 
rozwoju. Kontrakt terytorialny, który tak napraw-
dę był negocjowany z samorządem województwa, 
który dotyczył istotnych, kluczowych elementów 
rozwojowych na poziomie danego województwa 
i był realizowany w ramach partnerstwa z mi-
nisterstwem, w tej chwili zastępujecie porozu-
mieniem programowym, w przypadku którego 
samorząd województwa przedstawia tak napraw-
dę tylko opinię.

Reasumując, popatrzmy na to troszeczkę ina-
czej. Wy jako ministerstwo możecie, pomijając 
samorząd województwa, zawrzeć z lokalnym sa-
morządem porozumienie, które tak naprawdę nie 
będzie spójne.

I tutaj wchodzimy w obszar polityki. Tu nie 
będzie uzgodnionych strategii rozwojowych. To 
wsparcie będzie miało często charakter politycz-
ny, a to nie służy budowaniu jedności. Samorządy 
województw są przede wszystkim od tego, aby dbać 
o budowanie tożsamości, budowanie wizerunku 
swojego województwa, ale nade wszystko budowa-
nie spójności i wspólnoty samorządowej. Takimi 
działaniami pozbawiacie nas państwo tego elemen-
tu, bardzo istotnego dla lokalnej społeczności.

Te przepisy przejściowe są okej, niech one obo-
wiązują do 2025 r., tylko że tak naprawdę już w tym 

roku rozpocznie się realizacja kolejnej perspekty-
wy finansowanej i niestety samorządy województw 
będą musiały inaczej niż dotychczas dysponować 
tymi środkami. No, mówię o tej perspektywie, któ-
ra tak formalnie rozpocznie się w przyszłym roku.

Dlatego popieram te wnioski, które złożył mój 
anioł stróż z województwa pomorskiego, senator 
Ryszard Świlski. Wierzę w to, że Wysoki Senat je 
przyjmie, że chociaż w taki nieznaczny sposób do-
wartościujemy samorządy województw.

Na koniec powiem o jeszcze jednym bardzo 
ważnym elemencie. Z tej strategii został wyłączo-
ny element dotyczący środków, którymi dyspono-
wały samorządy na poziomie lokalnym. Mam tutaj 
na myśli środki z PROW, z których finansowane 
było tak naprawdę podstawowe działanie, jakim 
jest realizacja lokalnych strategii rozwoju, a któ-
re odbywały się poprzez lokalne grupy działania, 
czy miejskie wielofunduszowe, czy wiejskie, czy 
miejskie jednofunduszowe. Chciałbym, aby się te 
wszystkie elementy zachowały, bo one się napraw-
dę sprawdziły w dotychczasowej realizacji rozwoju 
województw. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu panią senator Danutę 

Jazłowiecką.

SENATOR 
DANUTA JAZŁOWIECKA 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy 

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz nie-
których innych ustaw, która została przyjęta przez 
Sejm w dniu 28 maja 2020 r., trwały od 2018 r. Ich 
efektem ma być konsolidacja systemu zarządza-
nia rozwojem Polski oraz etapowe wprowadzanie 
systemu zintegrowanych strategii krajowej, woje-
wódzkiej i lokalnej. Podstawowym dokumentem 
strategicznym określającym politykę rozwoju i za-
sady jej realizacji ma być średniookresowa strate-
gia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju.

Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, nie-
pokoję się, że polityka rozwoju prowadzona przez 
samorządy województw uzależniona zostanie 
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od władz centralnych, co pomniejszy rolę woje-
wództw w rozdziale środków unijnych. W ustawie 
znaleźć można zapis, iż – cytuję – „minister wła-
ściwy do spraw rozwoju regionalnego koordynu-
je przygotowanie oraz realizację strategii rozwoju 
współfinansowanych ze środków budżetu państwa 
lub środków rozwojowych pochodzących z Unii 
Europejskiej lub z innych źródeł zagranicznych”. 
W uzasadnieniu podano co prawda, że minister 
będzie jedynie służył pomocą, dawał wskazów-
ki, jednakże uzasadnienie nie ma przecież mocy 
wiążącej. Cytowany zapis ustawy może zostać od-
czytany jako przeniesienie na ministra uprawnień 
decyzyjnych. Dawałoby mu to znaczący wpływ na 
przygotowywanie regionalnych programów ope-
racyjnych czy wniosków do Unii Europejskiej, do-
kumentów, które są bezpośrednio przez regiony 
negocjowane z Komisją Europejską, jak również 
bezpośrednio w regionach wpływają na możliwość 
i zakres korzystania ze środków pomocowych Unii 
Europejskiej. Jest to krok wstecz w stosunku do wy-
negocjowanego przed laty i przez lata z Komisją 
Europejską, najbliższego społeczeństwu i umoż-
liwiającego obywatelowi bezpośredni, partnerski 
udział w konkretnych przedsięwzięciach związa-
nych z realizacją polityki regionalnej i lokalnej, 
jednego z najefektywniejszych procesów wydat-
kowania środków pomocowych Unii Europejskiej, 
dzięki któremu od ponad 10 lat jesteśmy w czołów-
ce krajów członkowskich Unii Europejskiej, jeże-
li chodzi o najlepsze wykorzystywanie budżetu 
unijnego.

Tak znaczące zmiany w ustawie dotyczą-
cej polityki regionalnej mogą niekorzystnie 
wpłynąć na negocjacje nowej perspektywy fi-
nansowej na lata 2021–2027. W tym wypadku 
nie możemy zapominać o jednej z podstawo-
wych zasad Unii Europejskiej, jaką jest zasada 
subsydiarności.

Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, 
eksperci i  samorządowcy wskazują, że jak 
wynika z  wieloletnich prac nad Koncepcją 
Zagospodarowania Przestrzennego Kraju 2030 
rząd zmierza w kierunku zastąpienia jej koncep-
cją rozwoju kraju, która nie zawiera składnika 
„przestrzennego”. Może to powodować trudności 
w określaniu kierunków gospodarki przestrzennej 
kraju, w radzeniu sobie z nierównościami rozwoju 
o charakterze terytorialnym, z chaotyczną subur-
banizacją, ze zmianami klimatycznymi czy trans-
formacją energetyki, i można tu wymieniać jeszcze 
wiele, wiele innych.

Niestety także w strategii na rzecz odpowie-
dzialnego rozwoju nie przewidziano średnio-
okresowego dokumentu z  zakresu planowania 
przestrzennego. Istnieją też obawy, że realizacja 
ustawy może się skupić jedynie na integracji doku-
mentów, bez uwzględnienia przy tym istoty plano-
wania przestrzennego, jego funkcji regulacyjnych 
oraz ich wpływu na rozwiązania planistyczne na 
poziomie lokalnym. Przykładem tego, co się może 
stać, jest np. przewidywanie miejsc pod kluczowe 
linie energetyczne. Ich wskazanie w planach kra-
jowych korytarzy przesyłowych brane jest pod 
uwagę przy opracowywaniu planów wojewódzkich 
i miejscowych. Jeżeli zabraknie tych wytycznych, 
to miejsca, które powinny być blokowane pod linie 
energetyczne, mogą zostać wcześniej zabudowane. 
Zmarginalizowanie szczebli planowania może po-
wodować, że na poziomie gminnym przeważająca 
liczba inwestycji nadal powstawać będzie na pod-
stawie warunków zabudowy, tzw. wuzetek, a nie 
planów miejscowych. Przyznanie wuzetki pod-
nosi natychmiastowo wartość gruntu, w związku 
z czym jego właściciele mogą ubiegać się o kredyty 
i pożyczki. Jednak część z tych terenów nigdy nie 
zostanie zabudowana i nie będą miały faktycznie 
takiej wartości jak ta, pod którą zaciągnięto zobo-
wiązania. Stwarza to niebezpieczeństwo powstawa-
nia bańki spekulacyjnej na rynku nieruchomości. 
Profesor Tadeusz Markowski, wiceprzewodniczący 
Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 
uważa, że – cytuję – „likwidacja długofalowej wizji 
związanej z zagospodarowaniem przestrzennym 
jest przestępstwem wobec gospodarki narodowej”.

Jestem przekonana, że ustawa wymaga ponow-
nego pochylenia się nad nią i przygotowania czy-
telnego i rzetelnego jej zapisu. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Pani Senator.
Proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Krzysztofa Kwiatkowskiego.

SENATOR 
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI 

Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Jesteśmy po dyskusji nad tym projektem na 

poziomie komisji. Ja oczywiście z pewną nadzieją 
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patrzę na te nowe instrumenty, które się tu poja-
wiają – czy jako całkowicie nowe, czy jako zmie-
niające te dotychczasowe, czy sprawy związane 
z kontraktem programowym, sektorowym, po-
rozumieniem regionalnym… To mogą być narzę-
dzia i instrumenty, które rzeczywiście podniosą 
efektywność rozwoju, a także wykorzystania środ-
ków z Unii Europejskiej w nowej perspektywie 
budżetowej.

Ale jest też tak, że te nadzieje zderzają się z róż-
nymi obawami. Przed chwilą pani senator mówiła 
o problemach, umownie mówiąc, z planowaniem 
na poziomie krajowym. Jeśli chodzi o niektóre wo-
jewództwa, to w ostatnich miesiącach mieliśmy 
np. różne dyskusje, które były prowadzone np. 
w związku z nowymi trasami przebiegu kolei dojaz-
dowych do Centralnego Portu Komunikacyjnego, 
zmianami wcześniejszych planów na, delikatnie 
mówiąc, mniej trafione, nieuwzględniające kon-
sultacji społecznych… Dlatego ja – deklarując, że 
oczywiście poprę ten projekt ustawy – muszę po-
wiedzieć, że mam taki, że tak powiem, dualizm: 
chcę wierzyć i wierzę, że ministerstwo, przygoto-
wując ten projekt patrzyło przez pryzmat lepsze-
go wykorzystania pieniędzy w nowej perspektywie 
budżetowej, pewnej konsolidacji tych procesów 
rozwojowych… I życzę państwu, żeby rzeczywiście 
to poszło w takim kierunku, żeby nastąpiła popra-
wa efektywności zarządzania tymi różnymi proce-
sami, a nie wyłącznie ich scentralizowanie kosztem 
dotychczasowego modelu – który oczywiście nie 
zawsze był w pełni efektywny, ale był już spraw-
dzony, umożliwiał dosyć efektywne zarządzanie 
funduszami np. na poziomie regionalnym. A więc 
mogę tylko życzyć państwu, żebyście mieli odwagę 
i chęć korzystania z tych nowych instrumentów.

Jesteśmy już po dyskusji dotyczącej np. tego, 
żeby w ramach tych narzędzi, które się pojawiają, 
takich jak kontrakt programowy, szerzej otworzyć 
furtkę także dla nowych sposobów finansowania 
inwestycji. Mówię np. o tym, że przy kontrakcie 
programowym… On nominalnie umożliwia szer-
sze konstruowanie np. różnych mechanizmów 
finansowych, połączenie pieniędzy z  budżetu 
centralnego, z instytucji na poziomie krajowym, 
z funduszami europejskimi, ale także z modelem 
partnerstwa publiczno-prywatnego. Będę bardzo 
zainteresowany tym, jak to będzie na tym polu, czy 
ministerstwo będzie proponować różne rozwiąza-
nia i konkretne decyzje. Oczywiście życzę państwu, 
żebyście uniknęli tych zagrożeń, które się pojawia-
ją, a skorzystali z tych szans, które niewątpliwie też 

w tej ustawie są zapisane, poprzez te nowe instru-
menta i narzędzia pojawiające się w niej. Dziękuję 
bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
I proszę o zabranie głosu pana senatora Jana 

Marię Jackowskiego.

SENATOR 
JAN MARIA JACKOWSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Ustawa o zmianie ustawy o zasadach prowadze-

nia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw 
w zasadzie wywołuje zawsze dyskusję na temat 
fundamentów pewnego ładu społecznego – ładu 
społecznego, który, zgodnie z logiką, jaka jest zapi-
sana w polskiej konstytucji, określa trójstopniowy 
podział administracyjny kraju, dubluje, że obok ad-
ministracji rządowej jest administracja samorzą-
dowa – mówię: na szczeblu wojewódzkim… A więc 
są to kwestie, które są opisane w konstytucji. I są to 
kwestie, które par excellence mają również wymiar 
polityczny, dlatego że nie jest tak, że każdy obszar 
kraju ma taką samą wartość, w sensie potencjału 
gospodarczego czy społecznego, czy nawet zasobów 
naturalnych, w zakresie np. ekologii, ochrony śro-
dowiska. Obszar jako szczególna strefa może być 
piękny, ale biedny, może się okazać, że po prostu 
nie można tam prowadzić jakiejś racjonalnej poli-
tyki rozwoju, która prowadziłaby do jego dźwignię-
cia cywilizacyjnego czy gospodarczego. Dlatego jest 
to kwestia szczególnie, moim zdaniem, drażliwa, 
kwestia, który wymaga przede wszystkim poszu-
kiwania najlepszych możliwych rozwiązań.

W tej projektowanej ustawie w jakiś sposób 
próbuje się usystematyzować wszystkie plany 
związane z rozwojem kraju. I słusznie, rząd musi 
myśleć o takich sprawach i te strategie muszą być 
wypracowywane, tym bardziej że obecnie środki 
na rozwój są znacznie bardziej zdywersyfikowa-
ne niż dawniej. Dawniej był albo budżet samo-
rządowy, albo budżet państwa, albo jakieś tam 
partnerstwo prywatno-publiczne, jakieś montaże 
finansowe, a obecnie jest cała gama środków unij-
nych, innych rodzajów funduszy specjalnych, które 
można wykorzystywać w celu rozwoju i budowy 
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stosownych projektów. W związku z tym ta har-
monizacja i ta racjonalizacja powinny być bardzo 
duże. Mnie się wydaje, że tutaj fundamentem jest 
pamiętanie o tym, że mamy do czynienia z taką 
sytuacją, że znaczne obszary kraju… To jest tro-
chę niezwiązane z polityką rozwoju, ale to się łączy 
z tym… Myślę tutaj o nieobjęciu znacznych obsza-
rów kraju miejscowymi planami zagospodarowa-
nia przestrzennego. To jest to prawo lokalne, które 
tak naprawdę określa, co wolno, a czego nie wol-
no, czy można przeznaczyć konkretny obszar na 
wykorzystanie czy to w celach mieszkaniowych, 
czy w celach gospodarczych, rolniczych, jakichkol-
wiek innych. I to jest ta sfera, która wymagałaby, 
jak sądzę, uregulowania, być może w ten sposób, 
żeby stworzyć specjalny fundusz, który umożli-
wiałby tym podmiotom, tym gminom, które ze 
względów finansowych nie są w stanie udźwignąć 
opracowania miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego –myślę tu o małych i wiejskich 
gminach, dla których to jest fundament rozwoju 
– pozyskanie środków na to i skorzystanie z tych 
środków na odpowiednich zasadach, tak żeby tako-
we plany powstały. Tym bardziej że tzw. wuzetka, 
osławiona instytucja wuzetki, o której wspominała 
pani senator Jazłowiecka, to jest instytucja, która 
jest w jakimś sensie uznaniowa. Ona odwołuje się 
do pewnych zasad, do tego, co jest w okolicy pla-
nowanej inwestycji, ale jest to element uznaniowy, 
w związku z czym zawsze będzie wzbudzał dysku-
sje. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego, który jasno określa kryteria, co wolno, czego 
nie wolno, w jakim zakresie, to jest fundament.

Wydaje mi się, że to, co jest szczególnie istot-
ne, to to, żeby w sposób harmonijny współpra-
cowały tu władze centralne, podmioty jednostek 
samorządu terytorialnego różnego szczebla i róż-
ne agendy, także centralne, i agencje. To jest spra-
wa, moim zdaniem, fundamentalna, żeby stworzyć 
system, który umożliwiałby rozsądne wykorzysta-
nie tzw. renty opóźnienia. Co mam na myśli? Otóż 
Polska przez to, że był okres PRL, byliśmy odcię-
ci od Zachodu, mieliśmy centralnie sterowaną go-
spodarkę, mamy to wszystko, to całe dziedzictwo 
przeszłości, cywilizacyjnie ma bardzo wiele do 
nadrobienia, mimo tych 30 lat przemian, ciągle wi-
dzimy, że ten obszar pracy jest bardzo duży. I te-
raz ważne jest, żeby podczas planowania rozwoju 
Polski skorzystać z renty opóźnienia, tzn. nie po-
wielać błędów zrobionych w krajach, które przeszły 
już pewien cykl. Np. kwestia ochrony środowiska 
jest tutaj taka typowa. Kiedy Zachód – Włochy, 

Francja – budował autostrady, infrastrukturę itd., 
to nie było ostrych norm ochrony środowiska. 
Teraz, kiedy my próbujemy budować, pojawiają się 
spory ekologiczne co do tego, czy można tam bu-
dować, czy to nie jest obszar Natura 2000 albo coś 
innego. Chodzi o to, żeby właśnie tę rentę opóźnie-
nia w takiej cykliczności rozwoju, zwłaszcza tam, 
gdzie ten sposób myślenia czy ukierunkowanie ak-
tywności nie było trafione… Chodzi o to, żeby od 
razu starać się wskoczyć w dobre rozwiązania, za-
stosować takie, które będą po prostu efektywne, 
a jednocześnie ekologiczne, jednocześnie odwołu-
jące się do dobrze pojętego interesu społecznego. 
Do takiego myślenia zachęcałbym rząd. Sądzę, że 
właśnie wokół takich tematów można budować 
pewien konsensus, także społeczny, bo polityka 
rozwojowa to jest też polityka budowania różnego 
szczebla wspólnot społecznych, które tą polityką 
są zainteresowane, bo dzięki niej widzą dla siebie 
przestrzeń do rozwoju. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że panowie senatoro-

wie Ryszard Świlski, Aleksander Szwed i Beniamin 
Godyla złożyli swoje przemówienia w dyskusji do 
protokołu*.

Informuję, że wnioski o charakterze legislacyj-
nym na piśmie złożył pan senator Ryszard Świlski.

Czy przedstawiciel rządu chce się ustosunko-
wać do przedstawionego wniosku?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Grzegorz Puda: Do wniosku ustosunkowaliśmy 
się na posiedzeniu komisji. Dziękujemy bardzo.)

Dziękuję bardzo.
Ponieważ został zgłoszony wniosek o charak-

terze legislacyjnym, proszę Komisję Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz 
Komisję Infrastruktury o ustosunkowanie się do 
przedstawionego wniosku i przygotowanie wspól-
nego sprawozdania.

Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-
wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

A teraz na chwilę powracamy do rozpatrywania 
punktu drugiego porządku obrad: ustawa o dodatku 

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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solidarnościowym przyznawanym w celu przeciw-
działania negatywnym skutkom COVID-19.

Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o cha-
rakterze legislacyjnym, proszę Komisję Rodziny, 
Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisję 
Budżetu i Finansów Publicznych o ustosunkowa-
nie się do przedstawionych wniosków i przygoto-
wanie wspólnego sprawozdania.

Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-
wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Szanowni Państwo Senatorowie, przypomi-
nam, że zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią punk-
ty ósmy i dziewiąty zostaną rozpatrzone jutro.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dzie-
siątego porządku obrad: drugie czytanie projek-
tu ustawy o zmianie ustawy o zagospodarowaniu 
wspólnot gruntowych oraz ustawy o scalaniu i wy-
mianie gruntów.

Przypominam, że jest to projekt ustawy wyko-
nujący orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, za-
warty jest w druku nr 77, a sprawozdanie komisji 
– w druku nr 77 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej, pana senatora Adama 
Szejnfelda, o przedstawienie wspólnego sprawoz-
dania komisji o projekcie ustawy.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
ADAM SZEJNFELD 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo!
Prezentuję dzisiaj państwu sprawozdanie po-

łączonych komisji – Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i  Petycji, Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz 
Komisji Ustawodawczej – o  projekcie ustawy 
o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot 
gruntowych oraz ustawy o scalaniu i wymianie 
gruntów. Druk pierwotny to jest druk nr 77, a druk 
sprawozdania komisyjnego to jest druk nr 77 C.

Wysoka Izbo, ustawa przewiduje zmiany le-
gislacyjne do ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. 
o  zagospodarowaniu wspólnot gruntowych – 
a mianowicie w art. 80 dodaje się ust. 2 – oraz do 
ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wy-
mianie gruntów, w tym przypadku w art. 33 do-
dajemy ust. 3. W obu wspomnianych ustawach 

symetrycznie dodaje się przepisy stanowiące, że 
jeżeli w danej sprawie nie można stwierdzić nie-
ważności decyzji, choć są ku temu przesłanki, to 
wobec takich decyzji będzie można dokonać stwier-
dzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa.

Jaka jest intencja połączonych komisji? 
Mianowicie Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu 
z dnia 18 kwietnia 2019 r. orzekł, iż art. 33 ust. 2 
ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wy-
mianie gruntów w zakresie, w jakim uniemoż-
liwia stwierdzenie wydania ostatecznej decyzji 
o zatwierdzeniu projektu scalania z naruszeniem 
prawa, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 oraz art. 77 
ust. 2 konstytucji, czyli jest niezgodny z konstytu-
cyjną zasadą prawa do sądu. Trzeba zaznaczyć, iż 
art. 45 ust. 1 konstytucji mówi, iż prawo do sądu 
jest jednym z podstawowych praw człowieka i za-
razem jedną z fundamentalnych gwarancji prawo-
rządności, zaś art. 77 ust. 2 konstytucji zakazuje 
ustawodawcy stanowienia przepisów zamykają-
cych sądową drogę dochodzenia naruszonych kon-
stytucyjnych wolności i praw. W tym przypadku 
właśnie tak się stało.

Celem projektu komisyjnego jest zatem re-
alizacja wspomnianego orzeczenia Trybunału 
Konstytucyjnego i wprowadzenie poprzez zmia-
nę przepisów możliwości stwierdzenia w odnie-
sieniu do decyzji o scalaniu i wymianie gruntów, 
że decyzja została wydana z naruszeniem pra-
wa. Umożliwi to poszkodowanej stronie żądanie 
na drodze sądowej odszkodowania. Bez tej zmia-
ny jest to niemożliwe, ponieważ kwestionowane 
przez Trybunał Konstytucyjny przepisy noweli-
zujących ustaw wyłączają praktycznie stosowanie 
k.p.a. stanowiąc, że do postępowań dotyczących 
wzruszenia decyzji ostatecznych nie stosuje się 
odpowiednich przepisów kodeksu postępowania 
administracyjnego, jeżeli od dnia, w którym decy-
zja o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany 
gruntów stała się ostateczna, upłynęło 5 lat. Czyli 
w takich sytuacjach nie można zastosować przepi-
sów k.p.a. dotyczących: wznowienia postępowania 
lub uchylenia decyzji, lub też stwierdzenia nieważ-
ności decyzji.

Instytucja stwierdzenia wydania zaskarżonej 
decyzji z naruszeniem prawa, którą przedkładam 
Wysokiemu Senatowi w  imieniu połączonych 
komisji, będzie pozwalała zrealizować zarów-
no zasadę praworządności, jak i zasadę zaufania 
obywatela do państwa. Co ważne, wzmocni tak-
że funkcjonowanie takich zasad jak: zasada bez-
pieczeństwa prawnego, zasada pewności prawa 
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i zasada stabilności stosunków prawnych. Będzie 
tak, ponieważ stwierdzenie wydania decyzji z na-
ruszeniem prawa nie będzie usuwało z obrotu 
prawnego decyzji, mimo że jest wadliwa, ale da 
obywatelowi podstawę do wystąpienia z roszcze-
niem odszkodowawczym.

Omawiany projekt przewiduje, że w podobnym 
zakresie, jak w ustawie o scalaniu i wymianie grun-
tów, dokonana zostanie nowelizacja ustawy z dnia 
29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot 
gruntowych, ponieważ do tej ustawy można sfor-
mułować w zasadzie takie same zastrzeżenia.

Proponowana ustawa reguluje także stany 
przejściowe, rozstrzygając, że z proponowanych 
przepisów będą mogły skorzystać również stro-
ny postępowań wszczętych lub zakończonych 
przed dniem wejścia w życie proponowanej usta-
wy. Omawiana nowelizacja ma wejść w życie po 
14 dniach od ogłoszenia.

Wysoka Izbo, kończąc, chciałbym poinformować, 
że do tego projektu wpłynęły opinie m.in.: Ministerstwa 
Sprawiedliwości, Prokuratorii Generalnej RP, Sądu 
Najwyższego, Związku Gmin Wiejskich RP i Krajowej 
Rady Izb Rolniczych. Wszystkie te opinie są pozytywne 
wobec tego projektu.

Panie Marszałku, połączone komisje w zasa-
dzie bez zastrzeżeń przyjęły ten projekt. Dziękuję 
bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję. Panie Senatorze, może pan 
pozostanie.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 
nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdaw-
cy komisji oraz do upoważnionego przedstawiciela 
wnioskodawców.

Przypominam, że Komisja Ustawodawcza upo-
ważniła do jej reprezentowania także pana senato-
ra Adama Szejnfelda.

Pan senator Jan Maria Jackowski.

SENATOR 
JAN MARIA JACKOWSKI 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, ja jak najbardziej popieram 

istotę tego projektu, ale mam pytanie, czy komisja, 
przygotowując ten projekt, zapoznała się z jakąś 

statystyką. O jakiej liczbie spraw będzie można tu-
taj… Chodzi o dochodzenie w tej chwili przed sąda-
mi. Jaka może być liczba tych spraw? Bo rozumiem, 
że te sprawy będą się toczyły przed wojewódzkimi 
sądami administracyjnymi. Czyli dotyczy to sądow-
nictwa administracyjnego. I czy jest znana skala 
tego? Jak duży był to problem? Ponieważ myślę, że 
każdy z nas, senatorów, w swojej praktyce dyżurów 
senatorskich spotykał się z tego typu sprawami albo 
z podobnymi sprawami dotyczącymi właśnie tych 
kwestii. Szczególnie tam, gdzie mamy do czynienia 
z terenami rolniczymi czy obszarami leśnymi, po-
nieważ to jest problem, który zwłaszcza tych obsza-
rów dotyczy. Aczkolwiek nie tylko. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

SENATOR 
ADAM SZEJNFELD 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Szanowny Panie Senatorze, intencją Wysokich 

Komisji było dostosowanie obowiązującego pra-
wa do konstytucji, bowiem w  myśl orzeczenia 
Trybunału Konstytucyjnego ustawy, o  których 
wspomniałem, były sprzeczne z konstytucją. A więc 
mamy tutaj do czynienia z realizacją idei zgodności 
prawa z konstytucją bez względu na skalę problemu. 
Nawet gdyby nie było ani jednego przypadku – przy-
najmniej do tej pory – to i tak ustawy te powinny być 
dostosowane do przepisów konstytucji.

A jeżeli chodzi o skalę, to nie była ona badana 
przy tworzeniu projektu, oczywiście poza próbą 
oceny skutków regulacji. Niestety brak jest danych 
– także ze strony rządu – do tego, żebyśmy mogli 
w jakiś racjonalny sposób to określić. Dlatego mó-
wimy o tym w ocenie skutków regulacji, które są 
dołączone do tego projektu ustawy.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję. 
Pan senator Mariusz Gromko z sali nr 217. 

Proszę bardzo.
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SENATOR 
MARIUSZ GROMKO 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Głośniej, 

Panie Senatorze.)
Panie Marszałku, Panie Senatorze, mam takie 

pytanie – ze względu na politykę gruntów wspól-
notowych, czyli że 1 głos równa się 1 działka – jak 
obliczane są głosy kilku udziałowców, którzy odzie-
dziczyli 1 działkę?

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Proszę bardzo.

SENATOR 
ADAM SZEJNFELD 

Dziękuję bardzo.
Pytanie, które pan senator zadał, jest tylko ele-

mentem większego problemu. Problem ten pod-
noszono przy okazji propozycji tej nowelizacji, ale 
on zupełnie nie wiąże się z tą nowelizacją, bo – po-
wtórzę jeszcze raz – ideą i celem jest dostosowanie 
stanowionego prawa, a więc ustaw podjętych przez 
parlament, do konstytucji.

Ale podzielamy pogląd niektórych uczestników 
dyskusji – także tych, którzy reprezentowali or-
ganizacje jednostek samorządu terytorialnego – 
że problematyka, którą pan senator był uprzejmy 
podjąć, być może powinna być rozstrzygnięta w in-
nym aspekcie, w innej inicjatywie, w inicjatywie 
legislacyjnej dotyczącej właśnie wspólnot grunto-
wych. Ta ustawa zupełnie, w żadnym zakresie, do 
tego się nie odnosi.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Więcej pytań nie ma.
Czy przedstawiciel rządu chce zabrać głos 

w sprawie przedstawionego projektu ustawy?
Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Adam Szejnfeld: Dziękuję.)

Pan minister…
(Senator Jan Maria Jackowski: Ja mam pytanie.)
Do kogo?
(Senator Jan Maria Jackowski: Do ministra.)
No, zobaczmy, czy… Pan minister jest, no…
(Głos z sali: Pana ministra nie ma.)
Pana ministra nie ma. A jest pytanie do niego, 

pytanie pana senatora Jeana-Marie Jackowskiego.
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Przeżyjesz bez… Dasz radę.)
To przerwa, tak?
(Głos z sali: Nie no, nie…)
No tak, no tak. Panowie ministrowie powinni 

być tutaj, na posiedzeniu.
(Głos z sali: Tak się wydaje.)
(Głos z sali: To lećcie za nim.)
(Rozmowy na sali)
Czy pan senator Jan Maria Jackowski może zre-

zygnować z pytania? Czy może zrezygnować z py-
tania, czy nie może z niego zrezygnować?

(Senator Jan Maria Jackowski: Mogę zrezygno-
wać z pytania, jeżeli nie ma pana ministra.)

To znaczy, że kontynuujemy obrady. Mówię to, 
żeby było jasne.

(Głos z sali: Dzięki, dzięki, jesteś wielki.)
Kontynuujemy obrady.
Skontaktowaliśmy się z panem ministrem. Pan 

minister w ogóle jeszcze nie wyruszył.
(Senator Jan Maria Jackowski: A, rozumiem. 

Okej. Dobrze, to ja wycofuję w  takim razie… 
Rezygnuję z zadania pytania.)

Czy jeszcze ktoś chciałby zadać pytanie panu 
ministrowi? Jeśli tak, to zarządzę przerwę.

(Głos z sali: Nie.)
Nie ma pytań.
Ale chcę powiedzieć, że jest to dzisiaj kolejna 

taka sprawa. To jest trzecia sytuacja, kiedy musia-
łem zarządzić przerwę, żeby wyjaśnić, dlaczego… 
poprosić panów ministrów o obecność tutaj. To nie-
dobra sytuacja. Sygnalizuję to do protokołu.

W związku z tym przechodzimy do dyskusji.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie za-

pisał się do głosu.
Zamykam dyskusję.
A przedtem jeszcze dla porządku informuję, że 

pan senator Mariusz Gromko złożył swoje wystą-
pienie do protokołu*.

Nie było wniosków?
(Głos z sali: Nie.)

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.
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Dobrze.
Teraz Senat mógłby przystąpić do trzeciego 

czytania projektu ustawy. To trzecie czytanie ob-
jęłoby jedynie głosowanie. Zostanie ono przepro-
wadzone razem z innymi głosowaniami.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu jede-
nastego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania 
karnego.

Pan minister Warchoł jest, tak?
(Głos z sali: Jest.)
Jest. No, wolę to sprawdzić.
Czyli to drugie czytanie projektu ustawy 

o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego.
Przypominam, że projekt ten został wnie-

siony przez Komisję Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej. Zawarty jest w druku 
nr 79, a sprawozdanie komisji – w druku nr 79 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej oraz Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji, pana senatora Wadima 
Tyszkiewicza, o przedstawienie wspólnego spra-
wozdania o projekcie ustawy.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
WADIM TYSZKIEWICZ 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt przedstawić wnioski z prac ko-

misji. Postaram się krótko zreferować przebieg 
dyskusji.

Odbyły się 2 posiedzenia komisji samorządu 
terytorialnego, ustawodawczej i praw człowieka. 
Towarzyszyły im merytoryczne dyskusje, za co 
chciałbym podziękować senatorom zarówno opo-
zycji, jak i koalicji.

Celem zmiany jest zmiana artykułu kodek-
su karnego i ustawy o samorządzie gminnym. 
Ochrona samorządu, a nie samorządowca – to ha-
sło przyświecało zarówno pracom nad tą ustawą, 
jak i naszym dyskusjom. Chciałbym jeszcze raz do-
bitnie podkreślić, że przewijało się to wielokrotnie, 
bo chodzi nam o zabezpieczenie samorządu, a nie 
samorządowców, chodzi o ochronę mandatu wyło-
nionego w drodze wyborów powszechnych.

Dlaczego samorządowcy wybierani bezpośred-
nio w wyborach powinni mieć ochronę przed nad-
użyciem sankcji? Proszę państwa, tu pojawiało się 
wielokrotnie hasło, pytanie o to, że skoro chcemy 
chronić samorządowców, to dlaczego nie innych 

urzędników, którzy również prowadzą jakąś dzia-
łalność i narażeni są na te sankcje. Przykładem są 
chociażby gabinety lekarskie. Odpowiedź jest pro-
sta. Tak naprawdę samorząd czy samorządowcy 
wybierani w wyborach bezpośrednich są nieza-
stępowalni wprost. Nie można tego porównać do 
funkcji starosty, którego da się zastąpić poprzez 
wybór następnego zastępcy, starosty czy wybór 
marszałka. Jeśli chodzi o wójta, burmistrza i pre-
zydenta, te osoby są praktycznie niezastępowalne. 
Jednak w czasie ich nieobecności w pracy ktoś musi 
te osoby zastąpić i obecnie zastępuje je komisarz 
powoływany przez wojewodę.

Padły propozycje zmian naszej ustawy ze 
strony pana senatora Czerwińskiego i  senato-
ra Ambrozika. Nie ukrywam, że i jedne, i drugie 
zmiany byłyby dla nas do zaakceptowania. Dla nas 
każdy krok w kierunku ochrony mandatu samorzą-
dowca, który zarządza gminą, jest cenny. Jednak po 
wielokrotnych, nawet wielogodzinnych dyskusjach 
kompromisu nie udało nam się wypracować.

Padały słowa, argumenty typu, że gdyby wystę-
pował choćby 1 przypadek patologiczny w kraju, 
warto byłoby nad taką ustawą popracować i wpro-
wadzić zmiany, które zabezpieczą przed kolejnymi 
przypadkami. Takich przykładów niestety jest do-
syć sporo. Ja posłużę się tylko typowym przykła-
dem z ostatniego półrocza, przykładem, który tak 
naprawdę zbulwersował i opinię publiczną, i gre-
mia samorządowe, chodzi mi o przypadek niepoło-
micki. Tutaj prokurator zastosował sankcję wobec 
burmistrza i wobec jego zastępcy, bardzo szybko 
wprowadził komisarza, który natychmiast rozpo-
czął pracę polegającą na odwoływaniu członków 
zarządów spółek miejskich, powoływaniu nowych 
prezesów, co nie miało ani akceptacji społecznej, 
ani nie było zrozumiałe. Powołany komisarz to 
27-letni człowiek, którego doświadczenie w pracy 
urzędniczej to są 3 miesiące pracy w starostwie. 
Ten przykład pokazuje, że niestety istnieje furtka, 
która może prowadzić do swojego rodzaju patologii 
związanej z tym, że władze wybierane w wyborach 
bezpośrednich są zastępowane nominatami nie-
mającymi nic wspólnego z samorządem.

Dlatego intencją tej naszej zmiany ustawy jest 
to, żeby w podejmowaniu decyzji o zastosowaniu 
tak drastycznych środków, jakim jest chociaż-
by powołanie komisarza, brał udział sąd, a nie 
prokurator.

Otrzymaliśmy oczywiście negatywną opinię 
Ministerstwa Sprawiedliwości, z którą w sporej 
części można byłoby się zgodzić. My nie mówimy, 
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że ze wszystkim, co tam pan minister Warchoł na-
pisał, my się nie zgadzamy. Podstawowy zarzut do-
tyczy tego, że dzisiaj istnieją już narzędzia, które 
zabezpieczają postępowanie i gwarantują, że tak 
naprawdę odsunięty od sprawowania funkcji wójt, 
burmistrz czy prezydent może się odwołać do sądu.

Znowu powołam się na ten jeden, może nega-
tywny przykład, ale znaczący, znamienny. Po de-
cyzji prokuratora burmistrz Niepołomic czekał na 
decyzję sądu 2,5 miesiąca. To jest termin komplet-
nie nie do przyjęcia przy funkcjonującym samo-
rządzie. Ja tylko przypomnę, że to wszystko działo 
się na przełomie roku, kiedy uchwalany jest bu-
dżet, kiedy wydawane są pieniądze, kiedy zapa-
dają decyzje dotyczące środków unijnych. I te 2,5 
miesiąca… Tego w żadnym stopniu nie można po-
traktować jako działania zgodnego z określeniem 
„niezwłocznie”.

Nam zależy na tym, żeby samorząd nie był po-
zostawiony bez gospodarza, żeby zapadały decyzje 
i żeby były one podejmowane przez ludzi, którzy są 
ze środowiska samorządowego. A jeżeli dochodzi 
już do sankcji w postaci odsunięcia od sprawowa-
nia funkcji wójta, burmistrza i prezydenta, to nich 
taką decyzję podejmuje sąd.

Zarzut Ministerstwa Sprawiedliwości, jeden 
z podstawowych, głównych, był taki. W związku 
z tym, że prokurator stawia zarzuty, informuje 
oskarżonego o postawionych zarzutach… W mo-
mencie, kiedy on dalej by sprawował swoją funkcję, 
wróciłby do urzędu, to istniałoby prawdopodobień-
stwo matactwa, prawdopodobieństwo wpływania 
na urzędników. I ten argument jest do przyjęcia. 
Dlatego nie ukrywam, że przygotowaliśmy po-
prawkę, która zmierza do tego, żeby decyzję o za-
stosowaniu sankcji sąd podejmował w 24 godziny. 
Skoro można podejmować szybko, niezwłocznie 
decyzje związane z aresztem, równie dobrze sąd 
może w ciągu 24 godzin podjąć decyzję o zastoso-
waniu sankcji.

Proszę państwa, ja już nie chcę rozwijać tematu 
związanego z tym, że w przypadku niepołomickim 
burmistrz już od ponad pół roku nie ma postawio-
nych… To znaczy zarzuty ma postawione, ale tam 
do dzisiaj nie ma aktu oskarżenia. Mija pół roku. 
Człowiek, który sprawował funkcję burmistrza, zo-
stał wyłoniony w bezpośrednich, wolnych wybo-
rach, jest pozbawiony środków do życia. Gdyby był 
aresztowany, miałby wypłacaną pensję, przynaj-
mniej część pensji, a w związku z tym, że ma tylko 
postawione zarzuty i że są zastosowane sankcje, 
jest pozbawiony środków do życia. No, nie może… 

I to wszystko odbywa się na podstawie decyzji pro-
kuratora, a potem, po 2,5 miesiąca, decyzję podej-
muje sąd. Podkreślam: po 2,5 miesiąca. Wcześniej 
wprowadzany jest do gminy komisarz.

Ten przypadek, chociażby jeden, świadczy 
o tym, że muszą nastąpić zmiany w kodeksie kar-
nym i w ustawie samorządowej. Ja przypomnę: to 
jest ustawa samorządowa z 2012 r., która została 
poprawiona, bo do roku 2012 wójt, burmistrz czy 
prezydent, który nawet trafił do aresztu, nie tracił 
swojej funkcji. Oczywiście należało to zmienić, nikt 
tego nie kwestionuje. To było nie do przyjęcia, żeby 
przez rok lub dłużej ktoś sprawował swoją funkcję, 
mając postawione zarzuty.

W tym wypadku mówimy o sankcjach, które 
zazwyczaj nie są związane z ciężkimi zarzutami 
i z ciężkimi przestępstwami. Jeżeli zarzut jest po-
ważny i przestępstwo jest ciężkie, chociażby ko-
rupcyjne, to wtedy prokurator stosuje areszt. 
Zastosowanie sankcji dotyczy zazwyczaj oskarżeń 
o przekroczenie uprawnień, a w wykonywaniu 
funkcji wójta, burmistrza i prezydenta takie wy-
kroczenie jest bardzo łatwo popełnić, bo podejmuje 
się trudne decyzje.

Jeżeli nie znajdziemy jakiegoś sposobu na zmia-
nę sytuacji, z którą mamy dzisiaj do czynienia, to 
skutki funkcjonowania samorządu mogą być dużo 
głębsze, dlatego że strach przed podejmowaniem 
decyzji w samorządach może skutkować właśnie 
tym, że wójtowie, burmistrzowie i prezydenci będą 
bać się podejmowania trudnych, czasami ryzykow-
nych decyzji – od razu zaznaczam – niemających 
nic wspólnego z zamiarem łamania prawa. I może 
rodzić to skutki, takie jak chociażby w przypadku 
niepołomickim.

W związku z tym komisja wnosi o przyjęcie tego 
projektu ustawy, i to nawet wbrew tym negatywnym 
opiniom, w których często przywołuje się pojęcie 
niezwłocznej decyzji. Minister Warchoł również po-
wołuje się na zapis mówiący o tym, że sąd ma obo-
wiązek podejmowania niezwłocznych decyzji, tylko 
że moim zdaniem to jest zapis bardzo nieostry. No, 
w wypadku Niepołomic ta niezwłoczność oznaczała 
2,5 miesiąca. Te 2,5 miesiąca to w życiu samorządu 
naprawdę bardzo dużo czasu i dlatego chcielibyśmy 
ochronić samorządy przed takimi sytuacjami. Ja 
przytoczę tutaj krótkie zdanie prof. Krygiera, który 
powiedział tak: „Litera prawa jest bezużyteczna, gdy 
się ją wyrwie z kultury. Kiedy mówimy «niezwłocz-
nie», każdy, kto zna tworzony przez pokolenia język, 
dobrze wie, o co chodzi. A władza nieumiarkowana, 
nieutemperowana sądzi, że ona musi mieć wolną 
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rękę”. A więc nadużywanie pojęcia „niezwłocznie”, 
tego miękkiego sformułowania, powoduje, że to 
trwa często miesiące.

I chciałbym, proszę państwa, wyraźnie zazna-
czyć, że to nie jest ustawa kierowana przeciwko tej 
czy jakiejkolwiek innej władzy. Władza może się 
zmienić za pół roku, za rok, za 5 lat, a my chcie-
libyśmy, żeby samorząd był chroniony, żeby wójt, 
burmistrz czy prezydent nie bał się podejmowa-
nia trudnych decyzji, nie bał się, że w wypadku 
zastosowania tych sankcji zostanie pozbawiony 
swojej funkcji. Czasami trwa to krótko. Zdarzały 
się takie przypadki, kiedy to trwało kilka miesię-
cy, ale w wypadku Niepołomic to jest już pół roku. 
W wypadku Szprotawy, gdzie są akurat zarzuty ko-
rupcyjne, stoimy troszkę z boku. Nie chcemy się 
angażować w sprawę Szprotawy, no ale tam areszt 
burmistrza trwa już ponad pół roku i został kolejny 
raz przedłużony. Te zarzuty są związane z przy-
jęciem korzyści majątkowej przez księdza, który 
oskarżył burmistrza jak gdyby a conto wydarzenia, 
które ma mieć miejsce za pół roku. To jest komplet-
nie niezrozumiałe, niepojęte, no ale tu już nie cho-
dzi o konkretny zarzut, bo od rozstrzygania o winie 
lub jej braku jest sąd i my to w pełni rozumiemy. 

Nam chodzi przede wszystkim o to, żeby ten 
żywy organizm, jakim jest samorząd – czasami 
są to małe gminy, a czasami duże jednostki – był 
w jakiś sposób objęty ochroną. I jeszcze raz powtó-
rzę: nie chodzi o tworzenie jakiejś grupy uprzywi-
lejowanej. Chodzi o to, żeby samorządowcy, którzy 
są wybierani, którzy pochodzą z wyboru swoich 
mieszkańców, mogli być w jakiś sposób… Tu nawet 
nie chodzi o to, by byli chronieni, ale o to, żeby de-
cyzję o zastosowaniu sankcji podejmował sąd, a nie 
prokurator. To tyle. Jeżeli są pytania, to jestem do 
państwa dyspozycji.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Gabriela Morawska-Stanecka)

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 

nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdaw-
cy komisji oraz do upoważnionego przedstawiciela 
wnioskodawców.

Przypominam, że wnioskodawcy upoważnili 
do ich reprezentowania także senatora Wadima 
Tyszkiewicza.

Do pytań zapisało się na razie dwoje senatorów.
Proszę bardzo o zadanie pytania panią senator 

Jolantę Hibner.

SENATOR 
JOLANTA HIBNER 

Dziękuję bardzo.
Ja mam takie pytanie: dlaczego prokuratorzy 

są władni nie tylko zatrzymać podejrzanego wójta, 
burmistrza czy prezydenta, ale również wprowa-
dzić komisarza na miejsce takiego wybranego i cie-
szącego się publicznym poparciem gospodarza? 
Dlaczego bez wyroku sądu odbiera się tym ludziom 
prawo do wykonywania swojej pracy? Czym to jest 
podyktowane? Jak to tłumaczy nasza władza? Czym 
należy tłumaczyć to, że jest taki zapis w stosunku 
do lokalnego gospodarza, samorządowca, a nie ma 
takich zapisów w stosunku do posła czy senatora, 
który co prawda ma immunitet, ale też pochodzi 
z wyboru? Parafrazując, zadam takie pytanie: czy 
moja funkcja jest lepsza niż twoja? Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

SENATOR 
WADIM TYSZKIEWICZ 

Pani Senator, ja mogę odpowiedzieć na to pyta-
nie na podstawie swojej wiedzy, którą zgromadziłem 
jako wieloletni samorządowiec. Przede wszystkim 
wynika to z ustawy z roku 2012. Ustawodawcom 
przyświecała wtedy taka intencja, żeby wójtowie, 
burmistrzowie czy prezydenci, którzy też mogą po-
pełnić przestępstwo, tak jak wszyscy ludzie na świe-
cie… Zawsze może się zdarzyć jakaś czarna owca, 
ktoś, kto popełni przestępstwo. A były takie przy-
padki, że wójt, burmistrz czy prezydent zarządzał 
swoją gminą z więzienia, mając poważne zarzuty. 
Tak? Zarządzał gminą z więzienia, co też nie było 
dobrym rozwiązaniem, skoro zarzuty były poważne, 
skoro był zastosowany areszt, skoro toczyło się po-
stępowanie. I wtedy istniała podstawa do tego, żeby 
zmienić prawo na tyle, żeby nie doprowadzać do ta-
kiej patologii, że gmina jest pozbawiona swojego go-
spodarza, który siedząc w areszcie, zarządza gminą. 
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Tak? I my to rozumiemy. I wtedy nikt przeciwko 
temu nie protestował. Aczkolwiek są takie przy-
kłady. Chociażby prezydent Gorzowa, który prze-
siedział w areszcie wiele, wiele miesięcy, a później 
został oczyszczony ze wszystkich zarzutów. No tak, 
ale zarzuty są postawione i jest prawdopodobień-
stwo popełnienia przestępstwa. Jeżeli to jest poważ-
ne podejrzenie, to wtedy jest zastosowany areszt. 
I wtedy okej. Wtedy sąd podejmuje taką decyzję. I, 
myślę, my tego nie kwestionujemy. My jako komisja 
uważamy – bo myślę, że zdania i opozycji, i koalicji 
były podobne… Chodziło raczej o zapisy i o kieru-
nek tych zmian, niż o samą literę prawa. I myślę, że 
przyczyna tego tkwi w tym, że wtedy troszkę usta-
wodawcy poszli jednak za daleko, dając uprawnienia 
prokuratorowi. Zresztą później funkcje prokurato-
ra generalnego i ministra sprawiedliwości zostały 
połączone, a wcześniej były rozdzielone. Kiedy ta 
ustawa wchodziła w życie, nikomu nie przyszło do 
głowy, że jakiś prokurator w Polsce może naduży-
wać swoich kompetencji i stosować to tak, jak to się 
wydarzyło chociażby w Niepołomicach.

A więc jesteśmy dalecy od tego, żeby chronić po-
jedyncze osoby, bo od tego są sądy. My nie rozstrzy-
gamy o winie lub jej braku. My chcemy tylko tego, 
żeby samorządy nie były pozostawione bez gospo-
darza. I nie ukrywam, że kolejny krok, który jako 
komisja samorządu będziemy chcieli zrobić, jest 
właśnie taki, żeby komisarza jednak… Może inaczej: 
chodzi o to, żeby w procesie wyłaniania komisarza 
uczestniczyła rada gminy. Nie wiem, jak to zrobimy. 
Będziemy o tym rozmawiać – już oddaję głos – ale 
w przyszłości. Nie chciałbym wychodzić za daleko 
w przód. Czy to rada będzie opiniować propozycje 
dotyczące osoby komisarza składane przez wojewo-
dę, czy odwrotnie, tego nie wiem. Ale w tym kie-
runku chcielibyśmy pójść – jeszcze raz powtarzam 
– chroniąc samorząd, a nie określonego człowieka: 
wójta, burmistrza czy prezydenta. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Proszę o zadanie pytania pana senatora Jerzego 

Czerwińskiego.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Dwa krótkie pytania.

Czy radni gminy, a ogólniej radni jednostek 
samorządu terytorialnego oraz ich organy wyko-
nawcze mają immunitet? W szczególności, czy 
mają taki immunitet jak posłowie i senatorowie? 
Immunitet, który jest określony w konstytucji.

(Senator Wadim Tyszkiewicz: Nie mają.)
To bardzo dobrze. Bo tu ktoś mówił o immuni-

tecie. Czyli wyjaśniliśmy to wspólnie.
I czy jest w tej chwili w kodeksie wyborczym 

możliwość wyboru w przypadku szczególnym – 
gdy się nie zgłosi żaden kandydat na stanowisko 
wójta, burmistrza, prezydenta – organu wyko-
nawczego przez radę gminy, powiatu… To znaczy, 
w tym wypadku tylko radę gminy. Czy jest taka 
możliwość? Czyli wybory pośrednie w przypad-
ku, kiedy wybory bezpośrednie nie mogą dojść do 
skutku.

SENATOR 
WADIM TYSZKIEWICZ 

Nie odpowiem panu na to pytanie, bo tego nie 
wiem. Ja się z tym nie spotkałem. To może pan se-
nator będzie jednak… Ja się z tym nie spotkałem, 
dlatego nie będę wprowadzał w błąd…

(Senator Jerzy Czerwiński: Podpowiem: art. 482 
kodeksu wyborczego. Jest tam taka możliwość. Czy 
nie należałoby pójść po prostu tą ścieżką?)

Może.
(Senator Jerzy Czerwiński: Nie wyłamywać du-

żych drzwi, tylko po prostu znaleźć furtkę, która 
mogłaby załatwić to, co państwo chcą uzyskać.)

Panie Senatorze…
(Senator Jerzy Czerwiński: W ten sposób po 

prostu zaczynacie burzyć cały kodeks.)
Nie, nie, nie. Panie Senatorze, to, o czym pan 

mówi… Jak zapowiedziałem, chętnie usiądziemy do 
stołu i będziemy szukać takiego rozwiązania, aby 
pójść w kierunku, o którym pan mówi. To niewy-
kluczone, tak? Ale dzisiaj mówimy jednak o tym, 
co jest dzisiaj, i tylko o tym. Chodzi o to, żeby sądy 
podejmowały jednak ostateczną decyzję w terminie 
zawitym. Dobrze mówię? Bo nie jestem prawni-
kiem. Chodzi o to, żeby ten termin był ściśle okre-
ślony. On może być niezwłocznie, ale nie dłużej niż 
np. 24 godziny. I tylko o to walczymy dzisiaj. Tak? 
Bo pozostałe kwestie chyba takich wątpliwości 
i kontrowersji nie budzą. Chodzi przede wszystkim 
o ten zapis, o to, żeby ta sankcja nie była stosowana 
przez wiele miesięcy bez decyzji sądu. W wypadku 
Niepołomic to było 2 i pół miesiąca. Jeżeli to jest 
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niezwłocznie – 2,5 miesiąca – to my się na to nie 
godzimy. I myślę, że pan też. Bez względu na to, kto 
by był przy władzy.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Lista osób chcących zadać pytania została 

wyczerpana.
Czy przedstawiciel rządu chce zabrać głos 

w sprawie przedstawionego projektu ustawy?
Na sali jest pan minister Marcin Warchoł.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

SEKRETARZ STANU 
W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI 
MARCIN WARCHOŁ 

Dzień dobry.
Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Bardzo dziękuję panu senatorowi za zwrócenie 

uwagi w końcówce wypowiedzi na jeden, szczególny 
aspekt, postulat, aby nie czynić grupy uprzywile-
jowanej wśród samorządowców, i drugi – aby od-
dzielić politykę od tego projektu. I właśnie od tego 
chciałbym rozpocząć. Tak że, po pierwsze, oddziel-
my politykę, po drugie, nie czyńmy wybrańców 
ponad prawem czy poza nawiasem ogólnie obo-
wiązujących zasad prawnych. To są 2 moje prośby.

Pierwsza sprawa, art.  28g ustawy o  samo-
rządzie gminnym przewiduje już w tej chwili, że 
w przypadku zawieszenia w czynnościach służbo-
wych wójta, burmistrza, prezydenta miasta jego 
zadania wykonuje jego zastępca. Czyli jest to moż-
liwe, bez wyznaczenia komisarza, tak że… W wie-
lu gminach zresztą tego typu sytuacja ma miejsce 
i z powodzeniem zastępcy wchodzą w uprawnienia 
wójtów, burmistrzów, prezydentów miast. Tak że 
tego typu możliwości są…

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Panie Senatorze, potem będą pytania do pana mi-
nistra. Przepraszam, Panie Ministrze. Bardzo bym 
prosiła o umożliwienie wypowiedzi panu ministro-
wi, a później będą zadawane pytania. Dziękuję. 
Proszę bardzo.)

To jest pierwsza kwestia.
Następna sprawa. Ten temat wraca po raz kolej-

ny… Przypomnę, że w 2011 r. za rządów Platformy 

Obywatelskiej mieliśmy podobne postulaty. Mam 
przed sobą odpowiedź z 2011 r. podsekretarza sta-
nu w Ministerstwie Sprawiedliwości, pana mini-
stra Zbigniewa Wrony, który wskazuje, że przepisy 
dotyczące zawieszenia w czynnościach służbowych 
odnoszą się do wszystkich podejrzanych – nie za-
wierają wyjątków w zakresie pracowników samo-
rządowych zatrudnionych na podstawie wyboru. 
Tłumaczy pan minister, co jest istotą zawieszenia 
w czynnościach służbowych – chodzi o odsunię-
cie od wykonywania czynności, co daje gwarancję 
niepopełnienia nowego przestępstwa. Chodzi tu 
o czynności wchodzące w zakres tego stanowiska.

Chciałbym też zwrócić uwagę, że to nie tylko 
ta grupa społeczna, zawodowa była w przeszło-
ści przedmiotem zainteresowania ustawodawcy. 
Odniosę się również do 2011 r., kiedy to rzecznik 
praw obywatelskich zgłosił postulat, aby adwo-
katów, radców prawnych, lekarzy, dziennikarzy 
również wyjąć przed nawias, tak aby tylko sąd 
mógł ich zawieszać w czynnościach służbowych. 
Jaka była odpowiedź ministra sprawiedliwości, 
pana ministra Krzysztofa Kwiatkowskiego, no-
men omen, w tej chwili przewodniczącego komi-
sji senackiej? Bardzo żałuję, że dzisiaj nie ma pana 
ministra, ponieważ uważam, że pewnie by się zgo-
dził z nami. Mam tę odpowiedź przed sobą. Pan 
minister pisze jasno: nie można w tym momen-
cie czynić wyjątków na rzecz jakiejkolwiek grupy 
zawodowej, aby to sąd w sposób uprzywilejowują-
cy tę grupę zawodową te osoby zawieszał; interes 
prawny przedstawiciela każdej grupy zawodowej 
skutecznie zabezpiecza sądowa kontrola stosowa-
nia środków zapobiegawczych, która jest stosowa-
na wobec wszystkich, bez wyjątku. Następnie pan 
minister pisze jasno: wyklucza to możliwość arbi-
tralnego i niepodlegającego kontroli posługiwania 
się przez prokuratora tym instrumentem proce-
sowym. I dalej: w związku z tymi argumentami 
nie wydaje się uzasadniony postulat rozszerzania 
kognicji sądu o przypadki stosowania tego środ-
ka zapobiegawczego, o którym mówimy, wobec 
określonych grup osób; obowiązujące przepisy do-
tyczące środka, o którym mowa w art. 276, nieprze-
widujące specjalnego trybu wobec specjalnych grup 
osób nie wymagają zmiany; podkreślenia wymaga, 
że zmiana trybu stosowania środków zapobiegaw-
czych wobec pewnych grup osób mogłaby uzasad-
niać zarzut pozostawania w kolizji z konstytucyjną 
zasadą równości wobec prawa.

Szanowni Państwo Senatorowie, no, mógłbym 
w tej chwili zakończyć wypowiedź tymi słowami 
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z pisma pana ministra Kwiatkowskiego, ale jesz-
cze dwa słowa o tym, co nasza nauka na ten te-
mat mówi. Biorę pierwszy lepszy komentarz, pana 
prof. Skorupki… I co czytamy? Że owszem, pewne 
dyskusje w doktrynie, w nauce budzi kwestia do-
puszczalności zawieszania w czynnościach służbo-
wych wójtów, burmistrzów, ale wątpliwości w tym 
zakresie rozwiała ustawa z 2012 r. o zmianie usta-
wy o samorządzie gminnym, która jednoznacznie 
przesądza, że w wypadku przemijającej przeszkody 
w wykonywaniu czynności taką osobę zastępuje 
wicewójt, wiceburmistrz, wiceprezydent. I zda-
niem naszej nauki jest to wystarczające rozwiąza-
nie mające zapewnić sprawność funkcjonowania 
samorządu gminnego i chroniące przed tego typu 
sytuacjami, o których pan senator wspominał.

Wspomnę również o innych grupach zawo-
dowych, w stosunku do których nie ma tego typu 
przywilejów i być nie może. Mówiliśmy o leka-
rzach, adwokatach, notariuszach, radcach praw-
nych. Ale spójrzmy np. na policjantów, na to, jak 
ich zawieszamy, w jaki sposób. Tam są 4 podstawy 
zawieszenia: obligatoryjna w przypadku popełnie-
nia umyślnego przestępstwa ściganego z urzędu, 
fakultatywna w przypadku innych kategorii prze-
stępstw, ale i zwolnienie w przypadku, gdy wyma-
ga tego interes służby, ale i zwolnienie również, gdy 
policjant popełni czyn o znamionach przestępstwa, 
jeżeli popełnienie czynu jest oczywiste i uniemożli-
wia dalsze jego pozostawanie w służbie. 4 przesłan-
ki zwolnienia policjanta od służby. W imię czego? 
W imię transparentności, w imię tego, aby ten, któ-
ry popełnił czyn – owszem, jest tylko podejrzenie 
– był odsunięty następnego dnia od wykonywania 
czynności służbowych, żeby społeczeństwo widzia-
ło, że ten, w stosunku do którego jest choćby cień 
podejrzenia, nie sprawuje tych czynności służ-
bowych. Jeżeli tych przepisów nie ma, Szanowni 
Państwo, to mamy do czynienia z patologią. 

Przykład? Proszę bardzo. Notariusze podejrzani 
o udział w mafii lichwiarskiej na Pomorzu. Jest tam 
kilku notariuszy, którzy prowadzą z powodzeniem 
swoje kancelarie, zarabiają. Media oczywiście pisa-
ły o tym problemie. Ja bardzo dziękuję Wysokiemu 
Senatowi, a konkretnie pani senator Lidii Staroń, 
za projekt zmian w tym zakresie. Popieramy go, 
od razu mówię. I chciałbym przekazać państwu, 
że uważam, że te rozwiązania dotyczące notariu-
szy też powinny być zmienione. Oskarżony, a ciągle 
pracuje. Dlaczego? Ponieważ koledzy nie byli tak ła-
skawi, aby uchylić go w czynnościach zawodowych. 
Sąd na skutek zażalenia przez prokuratora również 

pozwolił mu dalej pracować. No, nie ma większej 
deprawacji jak to, że osoba, która wyłudzała… prze-
praszam, jest podejrzana o wyłudzanie mieszkań, 
jest podejrzana o wyłudzanie mieszkań, następ-
nego dnia przychodzi do pracy i zarabia z tytułu 
narzędzia, o którego stosowanie jest w tym mo-
mencie podejrzana. Oczywiście, postępowanie się 
toczy. Nie przesądzamy jego rezultatów. Nie wie-
my, co będzie. Ale właśnie w imię interesu publicz-
nego trzeba taką osobę odsunąć od tych czynności. 
Tak jak policjanta odsuwamy, tak samo odsuwamy 
notariusza. Osoby podejrzane nie powinny sprawo-
wać tych funkcji.

Dziękuję bardzo wobec tego i bardzo proszę, 
Szanowni Państwo, o to, żeby odstąpić od tego pro-
jektu jako szkodliwego, jako naruszającego konsty-
tucyjną zasadę równości wobec prawa, tworzącego 
specjalną grupę osób cieszącą się szczególnymi 
przywilejami. Obecna kontrola sądowa absolutnie 
zapewnia poszanowanie zasad, o których pan se-
nator wspominał, nie naruszając konstytucyjnych 
zasad równości wobec prawa. Bardzo dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, proszę zostać, dlatego że obec-

nie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca trwające 
nie dłużej niż minutę zapytania do obecnego na po-
siedzeniu przedstawiciela rządu związane z oma-
wianym punktem porządku obrad.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Pan senator… Najpierw był pan senator Wadim 
Tyszkiewicz.

SENATOR 
WADIM TYSZKIEWICZ 

Panie Ministrze, mówił pan o przesłankach, że 
np. w wypadku policjanta muszą być spełnione 4 
przesłanki, żeby zostały wobec niego zastosowane 
sankcje. A może pan powiedzieć, jakie przesłanki są 
w wypadku zawieszenia w czynnościach chociażby 
wójta Niepołomic, czyli samorządowca? Pan mówił 
o 4 przesłankach. W wypadku zawieszania samo-
rządowca nie ma żadnych przesłanek. Wystarczy 
zarzut, podejrzenie, pomówienie wystarczy. No 
tak. I teraz, pan mówił o szkodach wyrządzanych 
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przez jakąś mafię na Pomorzu. A proszę mi powie-
dzieć, chociażby w wypadku… Ja prosiłem o nie-
politykowanie, ale pan od pierwszych swoich słów 
wziął się właśnie za politykę. Proszę mi więc po-
wiedzieć: za wyrządzenie szkody na ogromną ska-
lę, rzędu 78 milionów zł, powinny być zastosowane 
sankcje chociażby wobec pana premiera, ministra 
Sasina, czy nie? To jest moje pytanie.

Pan mówił o grupie uprzywilejowanych. To jest 
ta grupa uprzywilejowana czy jej nie ma? Kto two-
rzy tę grupę uprzywilejowaną?

Jako twórcy składający propozycje zmian w usta-
wie nie mieliśmy… Ja kilkukrotnie się zarzekałem, 
że nie jest naszą intencją ochrona kogokolwiek czy 
tworzenie jakiejś grupy uprzywilejowanej. Jeszcze 
raz panu powtarzam, bo pan tego nie usłyszał: ja 
mówiłem o samorządzie, o ochronie samorządu. 
Samorząd, który nie może – na podstawie pomó-
wienia, oskarżenia, aktu oskarżenia, którego nie ma 
– być odsunięty na 8 miesięcy, na pół roku, na rok 
od sprawowania funkcji i zastępowany przez komi-
sarza wyłonionego przez organ polityczny. Nie widzi 
pan żadnej różnicy między samorządowcem, kiedy 
nie jest zastosowany areszt… O sytuacjach, kiedy jest 
zastosowany areszt, nie dyskutujemy. Jeśli zarzuty 
są poważne i jest areszt, to nie ma tematu. Ale my 
mówimy o zarzutach typu przekroczenie upraw-
nień. I mnie chodzi o ochronę samorządu, a nie 
samorządowca. Pan tego nie zrozumiał. Pan dalej 
brnął w tę swoją retorykę, że my chcemy tworzyć 
kastę. Nie chcemy tworzyć żadnej kasty. Władza się 
zmienia. Pan też prawdopodobnie kiedyś przesta-
nie być ministrem i przyjdzie ktoś następny. Chodzi 
o to, żeby zastosować mechanizmy, które będą chro-
nić samorząd, a nie samorządowca. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Proszę bardzo, Panie Ministrze.

SEKRETARZ STANU 
W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI 
MARCIN WARCHOŁ 

Bardzo dziękuję.
Władza się zmienia, więc każdy z nas wykonuje 

w życiu takie czynności, a za chwileczkę inne, ale 
zasady nie powinny się zmieniać. I zasada równo-
ści powinna obowiązywać bez względu na koloryt 

barw politycznych. To jest jedna z naczelnych zasad 
konstytucyjnych, Panie Senatorze.

A  co do przesłanek… Jeżeli dane istniejące 
w chwili wszczęcia śledztwa dostatecznie uzasad-
niają podejrzenie, że czyn popełniła określona oso-
ba, sporządza się postanowienie o przedstawieniu 
zarzutów. Czyli wysokie podejrzenie, dostateczne 
podejrzenie popełnienia przestępstwa to pierwsza 
przesłanka. Druga przesłanka: jeżeli w tym mo-
mencie tego typu czynności zagrażają dobru pro-
wadzonego postępowania… Chciałbym przeczytać 
przepis art. 249. On jasno wskazuje, że środki zapo-
biegawcze stosuje się w celu zabezpieczenia prawi-
dłowego toku postępowania – to druga przesłanka; 
zapobieżenia popełnieniu przez oskarżonego nowe-
go, ciężkiego przestępstwa – to trzecia. Czwarta: gdy 
dane wskazują na duże prawdopodobieństwo popeł-
nienia przestępstwa. I wreszcie mamy przesłanki 
szczególne określone w art. 258, bo dotąd przeczy-
tałem przesłanki ogólne z art. 249. Oto przesłanki 
szczególne z art. 258: gdy zachodzi obawa uciecz-
ki, ukrycia się oskarżonego, gdy nie można ustalić 
jego tożsamości, gdy zachodzi uzasadniona obawa, 
że będzie mataczył, nakłaniał do składania fałszy-
wych zeznań, wyjaśnień, w inny bezprawny sposób 
utrudniał postępowanie karne. Takie są te przesłan-
ki. Naliczyliśmy już w tej chwili chyba 10 przesłanek.

(Rozmowy na sali)
Są przesłanki, oczywiście. Żaden prokurator 

nie jest absolutnie arbitralny w stosowaniu tego 
środka zapobiegawczego. Jest związany konkret-
nymi przesłankami, i to jeszcze w takiej licznej po-
staci. To po pierwsze.

Po drugie, nie widziałem w wypowiedzi pana 
senatora żadnego z pytań… Chciałbym jeszcze raz 
coś zaznaczyć. Samorząd, chronimy samorząd – 
mówi pan senator. Ale samorządem jest również 
samorząd adwokacki, samorząd lekarski. Nie 
wiem, czy są na sali notariusze, lekarze, adwoka-
ci, radcy prawni, ale jeżeli są tacy, to powinni się 
czuć w tym momencie…

(Głos z sali: Uważa pan, że to jest to samo?)
(Rozmowy na sali)
…powinni się czuć przez pana senatora…
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Panie Senatorze, Panie Senatorze…)
(Głos z sali: Dobrze. Zabiorę głos w dyskusji.)
…niestety, dyskryminowani, powiem wprost, 

bo to również są samorządy – zawodowe. To jest 
samorząd terytorialny, to są samorządy zawodo-
we. W 2011 r. pan minister Krzysztof Kwiatkowski 
wyraźnie podkreślał, że nie można tworzyć kasty 
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uprzywilejowanych osób, wobec których stosuje-
my inne zasady. Tak samo tutaj. Skoro odmówił 
stosowania specjalnych zasad wobec adwokatów, 
notariuszy, lekarzy, radców prawnych, to dlaczego 
wobec tego tą samą metodą tworzyć tutaj specjalną 
grupę? Nie widzę podstaw. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Czy pan senator chce jeszcze dopytać?
(Głos z sali: Nie, ja w dyskusji…)
Dziękuję bardzo.
Pan senator Jerzy Czerwiński. Bardzo proszę.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Z tego, co tłumaczył przedstawiciel wnioskodaw-

ców, wynikało, że jako jedyny powód… Właściwie to 
podał tylko przykład Niepołomic, ale tam chyba sąd 
podtrzymał postanowienie prokuratora. Problem 
jest taki, że było to zbyt późno. A więc jest pyta-
nie, czy to nie jest taka zasada, że kowal zawinił, 
a Cygana powiesili, bo to chyba sąd tutaj zawinił, 
że tak późno podjął orzeczenie w tej sprawie. No to 
chyba trzeba raczej przyspieszyć postępowanie są-
dowe w takich sprawach. Robienie wyjątku w ko-
deksie karnym dla poszczególnych grup – to jest 
to, co mówił pan minister – jeśli już miałoby być, to 
powinno się znaleźć w ustawach pragmatycznych, 
np. w tym wypadku w ustawie o samorządzie gmin-
nym. Jakie pan minister ma zdanie na ten temat?

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Proszę bardzo.

SEKRETARZ STANU 
W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI 
MARCIN WARCHOŁ 

Dziękuję.
Uważam, że absolutnie wyciąganie jakiejkol-

wiek grupy zawodowej, Panie Senatorze, przed 

nawias jest szkodliwe. Bo za chwileczkę będą 
kolejne grupy zawodowe. Skoro wójtowie, bur-
mistrzowie i prezydenci miast, to dlaczego nie 
senatorowie, posłowie, dlaczego nie adwokaci, no-
tariusze? I wracamy do tego samego tematu, któ-
ry był już 10 lat temu. Podkreślam, już 10 lat temu 
minister Kwiatkowski odpowiedział, i chwała mu 
za to, wystarczająco. I mam nadzieję, że to prze-
tnie jakąkolwiek dyskusję na przyszłość. Nie ma 
tutaj możliwości jakichkolwiek wyłomów w tej za-
sadzie. Nie ma równych i równiejszych, po pro-
stu. Tak więc nawet w pragmatykach służbowych, 
Panie Senatorze, wprowadzanie tego typu rozróż-
nień otwierałoby puszkę Pandory. Uważam, że nie 
należy tego czynić.

A co do praktyki postępowania sądu, to oczy-
wiście ja nie mam wpływu na sąd, na to, jak on 
proceduje, w jaki sposób. To jest kwestia orzeka-
nia, to jest kwestia zarządzania w sądzie sprawami. 
I ministrowi sprawiedliwości nic do tego. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Nie ma więcej pytań.
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
(Sekretarz  Stanu w  Minis ters twie 

Sprawiedliwości Marcin Warchoł: Dziękuję 
bardzo.)

Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu panią senator Ewę 

Matecką.

SENATOR 
EWA MATECKA 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Mając na względzie rolę i duże znaczenie sa-

morządu terytorialnego w administracji publicz-
nej oraz biorąc pod uwagę przykłady, które podał 
pan senator Wadim Tyszkiewicz i doświadczenia 
samorządu, uważam, że konieczne w tym zakresie 
wydaje się jednak zapewnienie wysokich standar-
dów ochrony samorządów, szczególnie w sytuacji, 
kiedy należy podejmować środki zapobiegawcze, 
zawieszające w czynnościach burmistrza, prezy-
denta czy wójta.

I co zmienia ta ustawa, co jest najważniejszego 
w tej ustawie? Otóż wszystkie zmiany wprowadzane 
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w tej ustawie w swojej konsekwencji przekazu-
ją sądom podejmowanie decyzji o zastosowaniu 
ewentualnego zawieszenia, zastosowaniu środku za-
pobiegawczego. Bo tylko niezależne sądy gwarantują 
nam rzetelną ocenę o potrzebie zastosowania takiego 
środka. Co więcej, ustawa ta właśnie zmierza do jak 
najszybszego rozstrzygnięcia sytuacji prawnej dane-
go samorządu. Proponuje przyspieszone postępowa-
nie, bardzo krótkie, przyspieszone postępowanie, aby 
wyjaśnić sytuację, aby ten stan zawieszenia był jak 
najkrótszy i aby tym samym zapewnić interesy gmi-
ny i wszystkich jej organów, aby nie przedłużać sta-
nu niepewności i aby samorząd sprawnie mógł dalej 
funkcjonować. Dotyczy to szczególnie takich sytuacji 
stanu zawieszenia w czynnościach, kiedy wójt, bur-
mistrz czy prezydent nie mogą wykonywać swoich 
funkcji, oraz sytuacji, kiedy ich zastępcy, o czym mó-
wił właśnie pan senator Wadim Tyszkiewicz, również 
nie mogą wykonywać swoich kompetencji, a funkcje 
te przejmuje osoba wyznaczona przez prezesa Rady 
Ministrów, co oznacza, że urzędnik rządowy, choćby 
najlepszy, wchodzi w rolę i kompetencje organu wy-
branego w wyborach powszechnych. Tenże urzędnik 
nie jest przecież organem samorządu terytorialne-
go i tenże urzędnik nie może odgrywać tej roli, co 
znacznie ogranicza władzę wykonawczą. I taki stan 
rzeczy dla samorządu terytorialnego jest ze wszech 
miar niekorzystny. Omawiana tu ustawa wychodzi 
naprzeciwko tym sytuacjom, które niestety mają 
miejsce w Rzeczypospolitej i które są niekorzystne 
dla samorządu terytorialnego. A więc: jak najszybsze 
rozstrzygnięcie, jak najszybsze skrócenie tego sta-
nu niepewności, a co najważniejsze, oddanie sądowi 
decyzji o ewentualnym podjęciu tego środka zapo-
biegawczego, jakim jest zawieszenie w czynnościach, 
które i tak, i tak wystąpi w szczególnych okoliczno-
ściach, kiedy zachodzi podejrzenie o nadużywanie 
stanowiska przez burmistrza. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję, Pani Senator.
Proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Aleksandra Pocieja.

SENATOR 
ALEKSANDER POCIEJ 

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Wysoka Izbo!

Nie pierwszy raz przychodzi mi rozmawiać 
z panem ministrem i jestem zdruzgotany mani-
pulacją argumentami. Nikt z nas w żadnym wy-
padku nie chce bezkarności, taki postulat w ogóle 
nie pada. Nikt nie chce powrotu do tego, co było 
przed rokiem 2012. A jeżeli pan minister przyjrzy 
się temu, co mówił i jak argumentował… W ten 
sposób manipulował pan przekazem. Uważam, 
że w poważnej rozmowie jest to niepoważne. Pan 
minister podał m.in. argument dotyczący byłe-
go ministra Kwiatkowskiego. Minister wtedy to 
pisał, ale on pisał o czymś zupełnie innym, on 
pisał wtedy… To był argument przeciwko tym, 
którzy w ogóle sprzeciwiali się temu, żeby wpro-
wadzić możliwość zawieszenia w  działaniach 
burmistrza czy wójta. W związku z tym ten ar-
gument w ogóle nie powinien paść na tej sali, bo 
chodziło o zupełnie co innego, co innego pisał 
wtedy minister Kwiatkowski. Przypomnę też, że 
ten cytat dotyczący profesora, którego nazwiska 
już nie pamiętam, to był tylko i wyłącznie argu-
ment za tym, że w ogóle, generalnie można do-
konać takiego zawieszenia, co przed 2012 r. nie 
było możliwe. Proszę wrócić do pewnego histo-
rycznego uwarunkowania, tego, dlaczego jesz-
cze na początku transformacji tak, a nie inaczej, 
ukształtowano niezależność samorządowców. 
W Senacie wielokrotnie z każdej strony barykady 
politycznej… Wielokrotnie nasi koledzy z Prawa 
i Sprawiedliwości powtarzali, że to, co nam się 
naprawdę udało w tym trzydziestoleciu, i to nie 
jest podważane przez nikogo, to jest reforma sa-
morządu. Dlaczego ona była wtedy tak ukształto-
wana? Ano wszyscy się bali, że centralna władza, 
którą wtedy jeszcze sprawowali komuniści, będzie 
użyta do tego, żeby w razie przegranej w samorzą-
dach, a to były pierwsze wolne wybory w Polsce… 
że będzie możliwość przejmowania tych samorzą-
dów przez dyktaturę, która rządziła tym krajem 
przez dziesięciolecia. Różnica jest taka, że w tej 
chwili historycznie te obawy wróciły. Wszystko 
to, o czym mówił pan minister, jest absolutnie 
ahistoryczne, bo proszę pamiętać, że to oddanie 
decyzji prokuraturze było w innym momencie hi-
storycznym. Tamta prokuratura była niezależna, 
prokuratorem generalnym był wtedy apolityczny, 
posiadający przymiot niezależności, były wielolet-
ni sędzia, o olbrzymim autorytecie, wybrany na 
zasadzie konsensusu pomiędzy rządem – to praw-
da, Prawa i Sprawiedliwości – a prezydentem, 
który jednak był z obozu Prawa i Sprawiedliwości.

Dlaczego jest ten projekt? Dlaczego on powstał?
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To jest, Panie Ministrze… Pan przychodził do 
nas z tymi wszystkimi zmianami… Jest pan jed-
nym z odpowiedzialnych za te 4,5 roku zmian – 
przypomnę, że było to 7 czy 8 razy – dotyczących 
ustawy o Sądzie Najwyższym, za to, że jesteśmy 
w tej chwili na cenzurowanym w Europie, że musi 
się nami zajmować Trybunał Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej. Ten projekt to jest wyraz braku zaufa-
nia do tej władzy, do intencji tej władzy oraz… Co do 
prób politycznego wykorzystywania tej instytucji, 
której pan broni… Gdyby nie było podejrzeń o to, że 
ta instytucja może być wykorzystywana w związku 
z tym, że prokuratorzy są poddani władzy politycz-
nej pochodzącej z jednego nadania, to nie byłoby 
tego projektu. Ten projekt ustawy jest wynikiem 
przejęcia władzy nad niezależną politycznie pro-
kuraturą przez jedną partię polityczną. A ponie-
waż prokuratura jest instytucją hierarchiczną, to 
te obawy są tutaj wyrażane.

Ten projekt, poza wszystkim, jest wynikiem 
ponad 4 lat tego, o czym przed chwilą mówiłem 
– politycznej manipulacji wymiarem sprawiedli-
wości i prób przejmowania niezależnego sądow-
nictwa. My jeszcze mamy w Polsce wiarę w to, że 
sądownictwa do końca nie uda się nikomu przejąć, 
ponieważ sądownictwo powinno być niezależne. 
W związku z tym, pomimo prób robionych przez 
ponad 4 lata, ludzie samorządu, którym bliska jest 
idea decentralizacji – a wy jesteście jej przeciwni-
kiem, największym, wy byście wszystko scentra-
lizowali – ci ludzie, tacy jak Wadim Tyszkiewicz, 
uciekają z decyzjami do tego, co jawi im się jeszcze 
resztką, oazą wolności, czyli do sądu.

Dzisiaj, podczas wysłuchania… przekazywania 
sprawozdania za 2019 r. rzecznik praw obywatel-
skich mówił o działaniach władzy, jej funkcjona-
riuszy, które to działania są de facto patologiczne, 
ponieważ są w stosunku do władzy centralnej, ze 
względu na strach, służalcze. Mówił o tym para-
solu ochronnym, który jest roztaczany nad dzia-
łaniami swoich. I tego w tym projekcie ustawy 
ludzie najbardziej się boją. W związku z tym, co 
pan senator Wadim Tyszkiewicz – i to jest ostatnie 
zdanie – zacytował o literze prawa, która jest bezu-
żyteczna, jeżeli ją wyzuć z pewnej kultury prawnej 
i z pewnych podstaw, które powinny być niezmien-
ne, można powiedzieć, że rzeczywiście ten projekt 
jest bardzo potrzebny. On robi tylko jedno: tak jak 
nie wolno w żaden sposób oddać sędziom władzy 
wykonawczej, tak nie można w żaden sposób oddać 
innej władzy. I jest olbrzymia różnica w stosunku 
do tego… Pan porównywał, mówił o samorządach 

adwokackich itd. To jest manipulacja. To są sa-
morządy zawodowe. A my mówimy o władzy sa-
morządowej, która często ma obowiązek zderzać 
się z władzą centralną i która bardzo często jest 
postrzegana jako łup, jako coś, co może zagarnąć 
władza centralna. I to, że my próbujemy, ucieka-
jąc przed tym, oddać prawo do decyzji nie podle-
głemu prokuratorowi, tylko władzy sądowniczej, 
w żaden sposób nie urąga żadnemu rozwiązaniu 
demokratycznemu ani rozwiązaniu prawnemu. 
Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

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

Zygmunta Frankiewicza.

SENATOR 
ZYGMUNT FRANKIEWICZ 

Pani Marszałek!  Szanowni Państwo 
Senatorowie!

Ja chciałbym, żebyśmy rozmawiali tutaj w ka-
tegoriach dotyczących państwa i jego obywateli. 
Przypomnę, że samorząd jest częścią państwa, 
administracja samorządowa jest częścią admini-
stracji państwowej. Przypomnę też argumenty, 
które już tu wypowiadałem. Wybory powszech-
ne w  Polsce są organizowane w  celu wyboru 
prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, posłów i se-
natorów, czyli parlamentarzystów, europarlamen-
tarzystów, rad gmin, powiatów, województw oraz 
wójtów, burmistrzów i prezydentów. Z wszystkich 
tych grup tylko ta ostatnia stanowi grupę, która 
pełni władzę wykonawczą. Czyli mówimy o grupie, 
która zarządza częścią państwa. I w tym kontekście 
mówienie – paręnaście razy padło tu to sformuło-
wanie – o uprzywilejowaniu grupy, jest kompletnie 
nietrafione. Jeżeli zawiesi się w czynnościach wój-
ta, burmistrza czy prezydenta, to owszem, jest to 
jego kłopot, ale jest to również kłopot całej społecz-
ności lokalnej. W takiej sytuacji czas jest niezwykle 
ważny, dlatego że miesiąc, dwa to jest bardzo długo. 
W życiu takiej gminy jest to okres ogromnie długi, 
w którym bardzo dużo może się zdarzyć. Myślę, 
że do tego typu sytuacji nie można dopuszczać 
i stąd ta inicjatywa ustawodawcza. Traktuję ją jako 
ochronę społeczności lokalnej przed nadmiernymi 
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stratami, nadmiernymi problemami, które wyni-
kają z jakichś kłopotów prawnych.

Skąd te problemy prawne? Tu na sali jest 
sporo osób, które mają ogromne doświadczenie 
samorządowe. Ja mogę państwu powiedzieć, 
jak wygląda stanowienie prawa w parlamencie 
z pozycji samorządu terytorialnego. To jest po-
wszechnie określane jako chaos. A od kiedy tu 
pracuję, to już nie mam wątpliwości, że to jest 
chaos. W wyniku tego chaosu wójtowie, burmi-
strzowie i prezydenci miast, którzy sprawują 
władzę wykonawczą, są narażeni na ryzyko za-
rzutów przekroczenia uprawnień. Choćby dzia-
łali w  najlepszej wierze i  kierowali się literą 
prawa, to wskutek zmiany orzecznictwa za rok, 
za dwa mogą być pociągnięci do odpowiedzial-
ności z tytułu przekroczenia uprawnień. Tak że 
z sytuacją policjantów, która tutaj była przywoły-
wana, nie ma to dokładnie nic wspólnego. Ja bym 
to określił jako zawieszenie demokratycznych re-
guł funkcjonowania społeczności lokalnej, czę-
sto z ogromnymi stratami. Takich przypadków 
może być więcej, dlatego że jakość prawa się nie 
poprawia, tylko się pogarsza.

Ten projekt ustawy ma bardzo szerokie po-
parcie, na pewno w całym środowisku samo-
rządowym, i  uważam, że jest potrzebny. Jak 
zostanie rozwiązany ten problem, to nie jest 
sprawa pierwszorzędna, tylko drugorzędna. 
Dlatego w kolejnych dyskusjach, które się na ten 
temat toczyły, i pan senator Wadim Tyszkiewicz, 
i  członkowie senackiej Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej zga-
dzali się z propozycjami wychodzącymi od pana 
senatora Czerwińskiego i innego z panów, aby 
zmienić podejście do tematu i zająć się bardziej 
terminem, w którym powinny być podjęte decy-
zje, gdy zostanie złożone odwołanie od decyzji. 
Myślę, że to, co teraz przedstawiał pan senator 
Tyszkiewicz, jest zgodne właśnie z tymi propo-
zycjami. Ważne jest rozwiązanie problemów, 
a nie to, kto będzie wnioskodawcą i w którym 
kierunku pójdą te rozwiązania. Dziękuję bar-
dzo. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Janusza 

Gromka.

SENATOR 
JANUSZ GROMEK 

Dziękuję, Pani Przewodnicząca.
Szanowni Senatorowie! Goście!
Panie Ministrze, dlaczego – było takie pytanie 

– mówimy o samorządzie? A dlatego, że kolega se-
nator Tyszkiewicz, kolega Frankiewicz i ja mamy 
kilkunastoletnie doświadczenie i się tym zajęliśmy. 
Ale jeśli pan mówi, że chcemy stworzyć przywilej, 
to powiem, że widzimy, obserwujemy prawo pol-
skie tworzone w nowej rzeczywistości od 1990 r. 
i ono szwankuje. Może to wy jako ministerstwo po-
winniście zająć się gremialnie polepszeniem tego 
wszystkiego, żeby nie było tego, co jest. A dlacze-
go jest ta ustawa? Szczególnie dzisiaj taka ustawa 
jest potrzebna. Ja nie mówię tu politycznie, bo od 
2012 r. było wiele wpadek, i tamtego rządu, i tego 
rządu. I mam takie 2 znakomite przykłady. A to, 
co powiedział pan przewodniczący komisji samo-
rządu… Samorządowcy – nie mówię o samorzą-
dzie, bo samorząd nie może mówić za siebie, tylko 
prezydent, wójt, burmistrz – stąpają nieustannie 
po takiej cienkiej linii. Przecież to my, będąc pre-
zydentami, to nasi koledzy i koleżanki, włodarze, 
codziennie, co tydzień, co miesiąc, przez lata, po-
dejmujemy tysiące decyzji. Włodarze nie są idealni, 
nie jest tak, żeby wszystko było perfekt, niekiedy 
urzędnik nawali… A kto jest z tego tytułu odpowie-
dzialny? Prezydent, burmistrz i wójt.

No, mamy prosty przykład dotyczący COVID-u, 
tzw. tarcz 1, 2, 3, 4, dzisiaj ta tarcza 4 przygotowana 
przez rząd, przez ministerstwo… Ile tam jest sko-
panych sytuacji… Ja najchętniej to zagłosowałbym, 
żeby ją odrzucić, ale nie możemy, bo dotyczy ona 
innych bardzo ważnych sfer.

Przykłady… Tak jak pan powiedział, jest pre-
zydent, ma swojego zastępcę. Ale zdarzają się też 
sytuacje, że nie ma i prezydenta, i wiceprezyden-
ta, bo np. prezydenta zatrzymali, a wiceprezydent 
poszedł na zwolnienie lekarskie. Przykłady. Wójt 
to jest przeważnie stanowisko jednoosobowe, nie 
ma zastępcy. Rezygnuje z funkcji – bo też taki przy-
kład mam – lub następuje inna sytuacja, nie ma 
zastępcy, daje się raptownie politycznego komisa-
rza. I proszę mi uwierzyć, nie podchodzę do tego 
politycznie, ale mam ze swojego regionu 2 przy-
kłady komisarzy, którzy zostali odwołani po kilku 
miesiącach przez premiera tegoż samego rządu, 
który ich powoływał, bo doprowadzili do katastro-
fy finansowej, administracyjnej i w bardzo ważnej 
sferze społecznej. I to trzeba dopracować, tak jak 
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mówił pan senator Wadim Tyszkiewicz. Inny ja-
kiś system doboru tzw. komisarzy… Oby to nie byli 
komisarze ludowi, jak to kiedyś się mówiło. Tak 
że proszę nie mówić, że my chcemy tworzyć jakiś 
przywilej. Zostaliśmy poproszeni przez środowisko 
samorządów, które jest elementem Polski, nasze-
go kraju… Samorząd większy czy mniejszy to są 
ludzie, Polki i Polacy, którzy żyją w tym kraju. Oni 
chcieliby, żeby ten kraj jak najlepiej był zarządzany 
i przez rząd, i przez właśnie samorządy.

Tak że proszę wziąć pod uwagę to, że przepra-
cowany przez 2 komisje projekt tej ustawy na pew-
no trochę uzdrowi… Ale nie poprzestajemy na tym, 
bo my chcemy, żeby te zmiany były takie, żeby pan 
był przekonany, Panie Ministrze, iż to nie jest przy-
wilej dla samorządów. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Wadima 

Tyszkiewicza.

SENATOR 
WADIM TYSZKIEWICZ 

Pani Marszałek! Wysoki Senacie! Panie 
Ministrze!

Schodząc z tej mównicy, zaapelowałem o to, 
żeby nie politykować, a pan swoje wystąpienie 
zaczął właśnie od politykowania, pan zaczął mó-
wić, co to PO robiła, co było 5, 10 lat temu. Panie 
Ministrze, co mnie to obchodzi? My spotkaliśmy 
się tu po to, żeby rozwiązać problem, a nie polity-
kować. Jak chce pan politykować, to możemy zacząć 
politykować. Tak więc zadam panu proste pytanie. 
Ustawa COVID-owa… Pan mówi o tworzeniu kast, 
o wyjmowaniu ludzi spod odpowiedzialności. Kto 
był projektodawcą… Czy pan też opiniował usta-
wę COVID-ową, która wyłącza z odpowiedzialno-
ści osoby, które popełniają przestępstwa związane 
chociażby z pozyskiwaniem np. maseczek czy re-
spiratorów? Opiniowaliście państwo tę ustawę? 
Nie chciałem tego robić, nie chciałem politykować.

Pan mówi o tym, że my chcemy stworzyć ja-
kąś kastę. Wielokrotnie zarzekałem się, tu nie cho-
dzi o tworzenie żadnej kasty, o żadne przywileje 
– tu chodzi o ochronę samorządu, nie samorzą-
dowców. Przecież my nie chcemy bezkarności dla 

tych samorządowców. Rozumie pan to czy nie? My 
chcemy tylko tego, żeby gmina nie pozostawała bez 
gospodarza. Pan mówi o wiceburmistrzu czy o wi-
ceprezydencie. Zna pan przypadek niepołomicki 
czy nie? To ja panu opowiem, skoro pan chce, już 
panu mówię. Przypadek niepołomicki, proszę bar-
dzo, zatrzymanie burmistrza i wiceburmistrza na 
24 godziny. Po co? Po to, żeby zastosować sankcję. 
Wymienił pan, jakie trzeba kryteria spełnić. Co robi 
prokurator? Zatrzymuje burmistrza i wiceburmi-
strza nawet nie na całe 24 godziny… Rzeczywiście, 
ma pan rację, on robi zgodnie z literą prawa, bo 
spełnione są te kryteria, żeby odsunąć ich od spra-
wowania funkcji. Za co? Za ciężkie przestępstwo? 
Pan mi nie odpowiedział na pytanie, czy uprzywi-
lejowaną kastą jest ktoś, kto np. dokonuje szkody 
wielkich rozmiarów na rzecz Skarbu Państwa, na 
kwotę, powiedzmy, 78 milionów zł. Chodzi o pana 
ministra Sasina, który wydaje decyzję o wydruko-
waniu kart bez podstawy prawnej. Wie pan, samo-
rządowiec dostałby 150 lat więzienia, gdyby zrobił 
coś takiego. Mówi pan, że samorządowcy… że ni-
czym się nie różni ta grupa zawodowa od chociażby 
samorządu adwokackiego. Ano się różni, ano się 
różni – przede wszystkim to są ludzie wybierani 
w bezpośrednich wyborach przez swoich miesz-
kańców, biorący pełną odpowiedzialność za to, co 
robią. Tak więc nie można tego porównywać do sa-
morządu adwokackiego.

Podczas naszej dyskusji, podczas debaty padły 
stwierdzenia, że nawet 1 przypadek patologiczny 
jest wart tego, żeby nim się zająć, zmienić prawo 
i zabezpieczyć przed kolejnymi patologiami. I mie-
liśmy co do tego zgodę, a tu, jak widzę, panowie biją 
brawo, kiedy my mówimy o tym, że my chcemy 
chronić samorząd, a pan mówi, że nie, że wszyscy 
są równi wobec prawa. Wie pan, przecież my nie 
rozmawiamy o… No, Boże, najdelikatniej mówiąc, 
my się kompletnie nie rozumiemy. Nie chodzi prze-
cież o ochronę prawną człowieka, który popełnił 
przestępstwo – chodzi o ochronę samorządu. Jeżeli 
ma być odsunięty od sprawowania funkcji, ma być 
zastosowana sankcja… Samorządowiec wybrany 
przez swoich mieszkańców zarządza czasami gmi-
ną 5-tysięczną, czasami 100-tysięczną, a czasami 
milionową. Tu chodzi o ochronę samorządu. I to 
jest tworzenie jakiejś kasty? My domagamy się 
tego, żeby ten termin był zawity, czyli ściśle okre-
ślony. Mogę jeszcze raz przytoczyć te słowa: „Litera 
prawa jest bezużyteczna, gdy się ją wyrwie z kultu-
ry. Kiedy mówimy «niezwłocznie», każdy, kto zna 
tworzony przez pokolenia język, dobrze wie, o co 
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chodzi. A władza nieumiarkowana, nieutempero-
wana sądzi, że ona musi mieć wolną rękę. Lenin 
też tak myślał”. Panie Ministrze, nam nie chodzi 
o to, żeby postępować jak Lenin, tylko o to, żeby 
postępować zgodnie z literą prawa i chronić nie 
tyle samorządowców, ile samorząd.

Wracam do przypadku niepołomickiego. 
Zatrzymanie burmistrza i wiceburmistrza na kil-
kanaście godzin było potrzebne tylko do tego, żeby 
była podstawa zastosowania sankcji w postaci za-
wieszenia w czynnościach służbowych w związku 
z zaistnieniem nieprzemijającej szkody. Żeby speł-
nić te przesłanki, o których pan mówi, zamknięto 
burmistrza i wiceburmistrza. Jeszcze raz powtórzę, 
że to jest patologiczna sytuacja. Kto pracował w sa-
morządzie, ten wie, co to jest samorząd i na czym 
polega podejmowanie decyzji w samorządzie. Czy 
można pozbawić funkcji wójta, burmistrza bądź 
prezydenta tylko na podstawie pomówień? No, to 
są pomówienia. Zatrzymanie burmistrza i wice-
burmistrza miało miejsce 3 grudnia. Ile czasu mi-
nęło od 3 grudnia? Pół roku, tak? Panie Ministrze, 
sprawuje pan nad tym nadzór? Pół roku mija, 
a burmistrz i wiceburmistrz nie mają postawio-
nych zarzutów… Przepraszam, nie usłyszeli aktu 
oskarżenia. Zarzuty postawiono im w momencie 
zatrzymania, ale nie usłyszeli aktu oskarżenia. Pół 
roku minęło, a gmina jest bez gospodarza.

Dzisiaj można postawić zarzuty na podstawie 
pomówień. A w wypadku samorządów przekro-
czenie uprawnień to tak pojemny zarzut, że… Tak 
jak powiedziałem, Panie Ministrze, byłem prezy-
dentem przez 17 lat i też podejmowałem trudne 
decyzje. I co, miałem się bać tego, że ktoś mnie 
pomówi i wyląduję w areszcie, tak jak burmistrz 
Niepołomic, który na pół roku został bez środków 
do życia, bez zarobków? Miałem się bać, że moje 
miasto zostanie pozbawione zarządcy? Uważa pan, 
że to jest normalne? Nie, samorząd jest specyficz-
ny. Tu nie chodzi o grupę zawodową, tu chodzi 
o samorząd jako organizację.

Tak więc jeszcze raz powtarzam, że możemy 
tu mówić o sytuacji patologicznej. Na kilkanaście 
godzin zamknięto burmistrza i wiceburmistrza. To 
się stało 3 grudnia, na przełomie roku 2019 i 2020. 
Jeżeli ktoś z was chociażby otarł się o samorząd, to 
wie, że na przełomie roku podejmowane są decy-
zje związane z zatwierdzeniem budżetu, wydatka-
mi inwestycyjnymi itd. Już 20 grudnia do urzędu 
miasta wszedł komisarz, 27-letni, młody człowiek, 
którego doświadczenie zawodowe to 3 miesią-
ce pracy w urzędzie, w starostwie. Ten człowiek 

przejął funkcję włodarza gminy i zarządza tą gminą 
do dzisiaj, to trwa już ponad pół roku. Nie będę już 
przytaczać artykułu na ten temat, bo szkoda na to 
czasu. To jest komisarz, który w ogóle nie przycho-
dzi na sesje rady miasta. Panowie Samorządowcy, 
czy możecie sobie wyobrazić, że ktoś zarządza gmi-
ną, nie pojawiając się przez pół roku na sesjach 
rady miasta? On wydaje zarządzenia, wydaje dys-
pozycje, ale nie pojawia się na sesjach rady miasta. 
Mówiliśmy o przypadkach patologicznych, no i to 
jest właśnie przypadek patologiczny. Od 6 miesięcy 
trwają protesty mieszkańców. Tak jak powiedzia-
łem, komisarz w ogóle nie pojawia się na sesjach. 
Emocje są takie, że radna PiS zemdlała. Atmosfera 
stała się tak gęsta, tak napięta, że stosunki między-
ludzkie są tam teraz fatalne. Radna została wynie-
siona z posiedzenia rady, bo emocje ciągle rosną. 
Pół roku to trwa i nie ma aktu oskarżenia. Jeżeli 
ktoś mówi, że nic się nie stało, to ja się z tym nie 
zgadzam.

Aż 2,5  miesiąca trwało rozpatrzenie zaża-
lenia na decyzję prokuratora o sankcjach. Pan 
Czerwiński być może ma rację. Rozmawialiśmy 
o tym, że można by znaleźć jakieś pośrednie roz-
wiązanie, bo jeśli coś trwa 2,5 miesiąca, to nie 
dzieje się to niezwłocznie. Tyle trwał ten stan za-
wieszenia, tyle trwało oczekiwanie, jaką decyzję 
podejmie sąd.

Jeszcze raz powtórzę, że rozmawiałem z tym 
burmistrzem i wiem, że od 6 miesięcy nie ma on 
środków do życia. Być może ktoś wychodzi z za-
łożenia, że wójt, burmistrz czy prezydent tak się 
nachapał, sprawując swoją funkcję, że ma już za-
pewniony byt. Ten człowiek nie może podjąć pracy. 
No, bez aktu oskarżenia burmistrz nie może podjąć 
pracy. Może się zrzec swojej funkcji, mogą nowe 
wybory być rozpisane – to też jest jakaś opcja, moż-
liwość wyjścia z tego pata.

A więc jeszcze raz, podsumowując… Są różne 
przypadki patologiczne, jest ich wiele, ja przyto-
czyłem jeden, mogę przytaczać następne, ale to 
nie o to chodzi. Powtórzę z wielkim naciskiem, na 
koniec, jeszcze raz: jeżeli to rozwiązanie nie odpo-
wiada, to szukajmy innego, ale nie możemy dopu-
ścić do sytuacji patologicznych, na które pozwala 
dzisiejsze prawo. I to prawo trzeba zmienić, a nie 
powoływać się na to, co było w roku 2012. Mamy 
rok 2020, samorząd to jest żywy organizm, a wój-
towie, burmistrzowie i prezydenci odpowiadają 
za swoich mieszkańców. I jeszcze raz to powtórzę: 
nie możemy, Koledzy Samorządowcy, dopuścić do 
tego, że samorządowcy będą się bać podejmowania 
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decyzji. To jest najgorsze, co może być! Nie chodzi 
o to, ile ktoś tam ewentualnie przesiedzi w aresz-
cie, ale o to, że strach przed konsekwencjami po-
dejmowanych decyzji, czasami ryzykownych, może 
spowodować niesamowite skutki – i do tego nie 
wolno dopuścić.

Składam, Pani Marszałek, na pani ręce popraw-
kę, która dotyczy skrócenia terminu z 3 dni do 24 
godzin. I w ten sposób wybijam panu ministrowi 
argument, że taki odsunięty od sprawowania funk-
cji wójt, burmistrz czy prezydent może mataczyć, 
może wpływać na swoich pracowników… 24 godzi-
ny chyba wystarczą, żeby zastosować sankcje, prze-
prowadzić przesłuchanie. Jeżeli sąd to rozpatrzy 
i podtrzyma wniosek prokuratora o zastosowanie 
sankcji, to temat będzie rozwiązany, a jeżeli go nie 
podtrzyma i uzna, że przesłanki są zbyt błahe, żeby 
stosować tak drastyczne środki zapobiegawcze, to 
wtedy wójt, burmistrz czy prezydent wróci do wy-
konywania swoich funkcji. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Jerzego 

Czerwińskiego.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Ja bym nie zabierał głosu, ale ponieważ moje 

nazwisko zostało tu kilka razy wymienione, to 
w pewnym sensie będę się musiał wytłumaczyć 
z tego, co się działo na posiedzeniach komisji. Ale 
też pewne rzeczy trzeba wyjaśnić. Postaram się jak 
najmniej polityki tutaj używać, bo na ogół ci, któ-
rzy mówią o niewprowadzaniu polityki, właśnie ją 
wprowadzają, już w następnym zdaniu.

Pierwsza kwestia. Usłyszałem tutaj, że celem tej 
nowelizacji kodeksu postępowania karnego, inten-
cją dobrą, jest ochrona samorządu, samorządno-
ści jako instytucji. No tak, ale wychodzi odwrotnie: 
to jest ochrona samorządowców. Ja w pracach ko-
misji właśnie próbowałem czegoś, żeby rzeczywi-
ście zrealizować ten cel ochrony samorządności, 
to znaczy chodzi po prostu o to, żeby skrócić ter-
min, w którym zażalenie na postanowienie proku-
ratora o zawieszeniu w czynnościach służbowych 

wójta lub burmistrza ma być rozpatrywane przez 
sąd – tak jak to jest w przypadku tymczasowego 
aresztowania, bo załóżmy, że dolegliwość obu środ-
ków jest podobna – ale nie o to, by wyróżniać przy 
tym pewną grupę z ogółu obywateli, tylko tym się 
zajmować. I państwo nie przyjęliście tego. Proszę 
zauważyć, że w projekcie z druku nr 79 S dalej są 
wyróżniani zastępcy wójtów, burmistrzów, pre-
zydentów miast i sami wójtowie, burmistrzowie 
i prezydenci miast. No, o co tak naprawdę chodzi? 
Bo gdyby wam chodziło o samorządność, o to, żeby 
gmina miała gospodarza, to powinno być tak, że jak 
najszybciej z tego stanu, nazwijmy to, niepewności 
– chociaż według mnie to nie jest niepewność… Ale 
niech będzie, że to stan niepewności, kiedy jest tyl-
ko postanowienie prokuratora i jest już zażalenie. 
I jak najszybciej powinno się z tego stanu wyjść, 
czyli sąd powinien zająć stanowisko, orzec w tym 
przypadku. To jest clou problemu. A wy w dalszym 
ciągu, w drugim już druku, nr 79 S, wyłączacie, 
wyrzucacie poza nawias pewną grupę naszych 
obywateli, która nie jest obdarzona immunitetem. 
Chcecie mieć… No, może nie „mieć”. Chcecie za-
łożyć immunitet dla samorządowców? To trzeba 
to wyraźnie powiedzieć. A jeśli to ma nie być im-
munitet, to samorządowcy mają być równi wobec 
prawa, jak wszyscy. Tak samo jak my, jeśli my rezy-
gnujemy z immunitetu – i często tak się zdarza, bo 
wykroczenia drogowe pewnie są powszechne. Kto 
z państwa nie miał jakiegoś wykroczenia?

(Głos z sali: Ja.)
No, są ideały. Dobrze.
Ale wracam już do problemu. Proszę państwa, 

pytanie jest bardzo proste: co w przypadku, kie-
dy są ze sobą w kolizji 2 wartości konstytucyjne? 
Pytam, bo tu są w kolizji 2 wartości konstytucyj-
ne, jedna to jest kwestia ochrony samorządności, 
a druga to jest kwestia równości wobec prawa. 
Otóż, gdyby tekst tego projektu, załóżmy, stał się 
tekstem ustawy, od razu zostałby zaskarżony do 
Trybunału Konstytucyjnego i trybunał od razu by 
go odrzucił. Pytanie jest takie: czy można ten cel 
ochrony samorządności zrealizować innymi meto-
dami, nie gmerając w kodeksie karnym, bo to jest 
najgorsze, co jest możliwe, nie tworząc pewnej wy-
odrębnionej grupy ludzi, która ma inne prawa niż 
wszyscy obywatele? Oczywiście, można. Ja przed-
stawiłem taką propozycję na posiedzeniu komisji, 
państwo ją odrzuciliście. No dobrze.

A jakie są inne możliwe? Otóż, proszę bardzo, 
w kodeksie wyborczym jest art. 482. On reguluje 
bardzo szczególne przypadki, ale tu też mówimy 
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o szczególnych przypadkach. Przecież to nie jest 
powszechne, że samorządowcy z  wyboru po-
wszechnego są pozbawiani możliwości pełnienia 
funkcji czy wykonywania zawodu. Otóż ten ar-
tykuł mówi, co się dzieje w momencie, kiedy, po 
pierwsze, nie ma kandydata na burmistrza, wój-
ta, prezydenta, po drugie, był jeden i nie uzyskał 
ponad połowy ważnie oddanych głosów. Wtedy 
wybiera takiego człowieka rada gminy. Proszę bar-
dzo, dlaczego nie poszliście tą ścieżką, oczywistą? 
A mianowicie w momencie, kiedy wójt, burmistrz, 
prezydent miasta, jego zastępca nie mogą wykony-
wać swoich funkcji, posiłkowo wchodzi rada gminy 
i wybiera osobę na ich miejsce. Tak to będzie. To 
po co ta ustawa? To po co łamanie tego kodeksu? 
No, tak będzie. To jest pierwsza kwestia. Można to 
zrobić jeszcze inaczej. Komisarz mianowany przez 
organy centralne może być np. opiniowany przez 
radę gminy. To też jest możliwe. Wszystko jest 
w gestii, pozostaje w gestii samorządu.

Ale wy – przepraszam, no tak muszę powie-
dzieć – bijecie pianę przez 3 posiedzenia komisji, 
to już jest w tej chwili drugi miesiąc, wywalacie, 
przepraszam, te drzwi, które nie powinny być ru-
szane, i macie to we wszystkich opiniach, Sądu 
Najwyższego i innych, już nie chcę ich tu wymie-
niać, ale praktycznie we wszystkich opiniach, oczy-
wiście oprócz kół samorządowych, idziecie ścieżką, 
która idzie na zwarcie, która nie będzie skuteczna. 
Poza tym chciałbym wyraźnie samorządowcom po-
wiedzieć: ta ustawa nie ujrzy światła dziennego, 
a gdyby, nie daj Boże, ujrzała, to według mnie zo-
stanie zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego 
i zostanie zmiażdżona przez trybunał.

Są inne możliwości załatwienia tej sprawy, ale 
nie chce się ich wykorzystać, bo tu nie chodzi o to, 
żeby złapać zajączka, ale żeby gonić zajączka, żeby 
można było sobie medal przypiąć.

(Głos z sali: Panie Senatorze…)
Ja nie mówię o panu, pan nie jest zajączkiem, 

przepraszam.
Proszę państwa, to widać na pierwszy rzut oka. 

Przecież w tych nieszczęsnych Niepołomicach cho-
dziło o to, że sąd zbyt długo rozpatrywał zażalenie. 
To jest clou problemu. Tym trzeba by było się zająć, 
jeśli już, a nie tworzeniem wybranej grupy ludzi, 
którzy mają inne prawa niż wszyscy obywatele. I to 
jest podstawa.

Ja już nie mówię o kwestiach legislacyjnych. 
No jak można przepisy, paragrafy związane z za-
wieszeniem w czynnościach służbowych wkła-
dać do art. 250, gdzie jest mowa o tymczasowym 

aresztowaniu? To jest dosłownie kipisz, to jest 
groch z kapustą. O zawieszeniu w czynnościach 
służbowych mówi dopiero art. 276, ewentualnie 
tam można by było uzupełniać. Tak że już z punk-
tu widzenia legislacyjnego to jest do wyrzucenia.

Ale meritum jest takie: w ten sposób tej sprawy 
kolizji 2 konstytucyjnych wartości się nie rozwiąże. 
Jest znacznie prostszy sposób, zamykający się tylko 
w ustawie o samorządzie gminnym, możliwy do 
przeprowadzenia, na który byśmy się wszyscy zgo-
dzili. Nie, robicie to po swojemu. Po to, żeby tylko 
porozmawiać o tym. Po prostu tak to się skończy. 
No, nie, oczywiście skończy się projektem. A co bę-
dzie dalej, można się domyślić.

I ostatnia kwestia. O pewnego rodzaju, nazwał-
bym to, niekonsekwencji projektodawców świad-
czy fakt, że to, o czym tu mowa, ma zastosowanie do 
pewnej wąskiej grupy, ale ta grupa jest… Tzn. ona jest 
wskazywana jako ci, którzy byli wybierani w sposób 
bezpośredni. To prawda. Ale ich zastępcy już nie byli 
wybierani w sposób bezpośredni, a też mają być chro-
nieni tą ustawą. To zróbmy wobec tego tak. To jest 
w sumie najprostsza metoda. Ja nie wiem, czy ona 
byłaby skuteczna. A mianowicie w momencie, kiedy 
zastępca, pierwszy zastępca i wójt podlegają postano-
wieniu o zawieszeniu w czynnościach służbowych, 
a sprawa się ślimaczy, to powołajmy następną osobę… 
No, właśnie, kto? Samorząd, samorząd gminny. Ale 
może zrobić to też wcześniej. Nie tak, że kiedy już się 
pali, a my wtedy kopiemy studnię. Można tak zrobić? 
Można tak zrobić. Tak też można uzupełnić ustawę 
o samorządzie gminnym. Tu trzeba szukać rozwią-
zania tego problemu. Są takie sprawy jednostkowe. 
Jeśli są, to… Tu, w tym miejscu. Nie w kodeksie kar-
nym. Bo naprawdę, w ten sposób to każda następna 
grupa zgłosi się i powie: my jesteśmy równie ważni 
jak wójtowie i samorząd. Menedżer dużego przed-
siębiorstwa czasami zawiaduje znacznie większym 
majątkiem niż wójt czy burmistrz. Można tutaj stop-
niować argumentację. Chcemy tę sprawę załatwić nie 
w ten sposób, nie zmieniając kodeks karny, kodeks 
postępowania karnego.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Michał Kamiński)

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

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

Bogdana Zdrojewskiego.
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SENATOR 
BOGDAN ZDROJEWSKI 

Panie Marszałku! Koleżanki i Koledzy!
Nie zabierałbym głosu, gdyby nie kilka po-

ważnych nieporozumień, które według mojej oce-
ny wymagają jednak wyjaśnienia i pokazania ich 
w świetle właściwym, a zwłaszcza konkretnym.

Otóż pierwsza sprawa. Zdecydowanie chcę po-
wiedzieć, że nie mówimy tu w ogóle o immunitecie. 
Nie ma takiej kategorii dla tego pojęcia. Nie funk-
cjonujemy w przepisach prawa, które chronią, tak 
jak posłów, senatorów czy prezydenta, konkretną 
kategorią prawną, tą kategorią, która ma nazwę 
„immunitet”. To po pierwsze.

Po drugie, nikt na tej sali, łącznie z senatorem 
sprawozdawcą, nie twierdzi, że to jest idealne roz-
wiązanie czy jedyne. Mamy tu nawet pewnego ro-
dzaju zgodę, że trzeba szukać rozwiązań, które 
będą w tych okolicznościach adekwatne, właści-
we. Być może jesteśmy w stanie znaleźć lepsze. 
Ale, co ciekawe, na tej sali wielokrotnie padały 
opinie wskazujące na to, że ci, którzy posiadają 
mandat społeczny, są wybrani w wyborach bez-
pośrednich, są w dzisiejszych warunkach niewy-
starczająco chronieni. Te przykłady, pojedyncze, 
które padają, być może nie muszą być uznane za 
najbardziej fortunne, najbardziej trafne, najbar-
dziej adekwatne, ale niestety się pojawiają. I trzeba 
pamiętać, że jak 30 lat temu uruchamialiśmy sa-
morząd terytorialny, to wówczas bardzo wyraźnie 
wskazywano, że utrata mandatu przez prezyden-
ta czy przez burmistrza… Nie wybierano go w wy-
borach bezpośrednich, tylko był wybierany przez 
radę gminy. Był silniej chroniony, bo był chronio-
ny przede wszystkim koniecznością zapadalności 
wyroku w ostatniej instancji, czyli po prostu pra-
womocnego, uprawomocnionego.

Dziś mamy inną sytuację, gdzie mówimy 
o pewnych skutkach, w których uczestniczy władza 
wykonawcza. I może doprowadzać do osłabienia, 
zamknięcia, wykluczenia postaci, osoby z silnym 
mandatem społecznym. I o to chodzi. O tym dzi-
siaj rozmawiam. Nie przyjmuję do wiadomości in-
formacji, która się pojawia, czy opinii, że mamy 
do czynienia z kilkoma niefortunnymi wpisami, 
w związku z tym mamy do czynienia z bublem 
legislacyjnym. To znaczy jeżeli to jest bubel legi-
slacyjny, to co możemy powiedzieć o ustawach do-
tyczących COVID, o tarczy 1.0, tarczach 2.0, 3.0, 4.0 
i wpisywaniu tam przepisów, że tak powiem, na 
krzyż, z rozmaitych ustaw, w miejscach nie tylko 

niezbyt fortunnych, ale – proszę na to zwrócić 
uwagę – jak nazywanych.

Trzeci element, bardzo istotny, na który chcę 
zwrócić uwagę. O tym mówią przede wszystkim 
sami samorządowcy. My powinniśmy zabiegać 
o odważny samorząd, nie tylko o siłę mandatu sa-
morządowców, ale o to, żeby oni nie byli aseku-
rantami. Chodzi o to, aby oni mieli w sobie siłę, 
moc, zdolność do podejmowania także ryzykow-
nych działań, wtedy, kiedy gmina tego wymaga. 
I owszem, powinni ponosić odpowiedzialność za 
czyny, które popełnią, jeżeli wykroczą przeciwko 
przepisom prawa, bo są równi. Prezydent, wójt, 
burmistrz, starosta, marszałek jest równy obywa-
telowi, który pracuje jako szef firmy czy na kolei, 
czy w budownictwie. Jednak my musimy pamiętać 
o skutkach.

I  teraz kolejny element, czwarty element. 
Nieważne jest to, jakim majątkiem dysponuje bur-
mistrz, nie porównywałbym go do dużej firmy, 
od czasu do czasu dotyczy to wójta małej gminy… 
Chodzi raczej o skutki społeczne uzyskiwanego 
mandatu, w przypadku którego kluczowym poję-
ciem – ono tu, na tej sali, nie padło – jest zaufanie. 
Trzeba pamiętać, że stosowanie określonych na-
rzędzi prawnych wobec funkcjonariuszy publicz-
nych, co jest elementem państwa, podważa ten 
element, o którym mówię, czyli zaufanie, na bazie 
którego wykonywany jest każdy mandat samorzą-
dowca. My musimy w tym wypadku zwracać uwa-
gę na to, żeby, krótko mówiąc, chronić ten element, 
który jest źródłem zawodowego życia. Na to zwra-
cam uwagę. To jest czwarty, przedostatni element.

Ostatni element – adekwatność. Musimy pa-
miętać o tym, że rzeczywiście rozszerzanie tych 
funkcji – nie tyle ochronnych, ile dotyczących pew-
nego bezpieczeństwa – na zastępców et cetera być 
może nie jest właściwe. Ja tu podzielam opinię. Być 
może trzeba to bardzo mocno zawęzić. Ale będzie 
szansa, poprzez zgłoszenie poprawek tu, teraz, bę-
dzie szansa na to, żeby to poprawić też w Sejmie. 
Będzie taka możliwość. To, za czym opowiadam się 
dziś, to jest przede wszystkim to, aby nie lekcewa-
żyć żadnego mandatu społecznego. Bez względu na 
to, czy on jest z prawej strony sceny politycznej, czy 
z lewej, czy dotyczy wójta, burmistrza, starosty, czy 
marszałka, czy dotyczy prezydenta, czy premiera. 
Ważne jest to, aby pamiętać o tym, że za każdym 
razem siła tego mandatu jest uwarunkowana au-
torytetem, zaufaniem i jednocześnie możliwością 
sprawczą. Czyli w pierwszej kolejności tym wszyst-
kim, co oznacza jednak konieczność posiadania 
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pewnej determinacji, odwagi, a nie szukania, krót-
ko mówiąc, aktywności czysto oportunistycznej, 
w której będzie brakowało odwagi w podejmowa-
niu bardzo trudnych decyzji. W tej materii samo-
rządowców chciałbym bronić. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

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

Wadima Tyszkiewicza – 5 minut.

SENATOR 
WADIM TYSZKIEWICZ 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Postaram się krócej i bez wymieniania nazwisk.
No więc tak, odnośnie do wcześniejszych wypo-

wiedzi jednego z senatorów… Pan senator zaapelo-
wał o to, żeby nie gmerać w k.k., czyli w kodeksie 
karnym. A czym zajmujemy się dzisiaj przez cały 
dzień, tak naprawdę od rana, jak nie gmeraniem 
w k.k.? Przy okazji ustawy związanej oczywiście 
z COVID praktycznie połowę dnia spędziliśmy na 
gmeraniu właśnie w kodeksie karnym. Ja wielo-
krotnie powtarzałem, że nie chodzi o gmeranie 
w k.k. po to, żeby kogoś ochronić i tworzyć gru-
pę uprzywilejowaną, tylko… Może ma pan rację, 
że może inną drogą mogliśmy pójść. Ja tego nie 
kwestionuję, to jest kwestia rozmowy i szuka-
nia najlepszych rozwiązań. Ale podkreślę jeszcze 
raz: nam zależy na tym, żeby zdefiniować pojęcie 
„niezwłocznie”. Dzisiaj jest ono wykorzystywane 
w wiadomych celach. Mówił pan… 

Pewien senator z tej sali mówił o tym, że były 
propozycje, które odrzuciliśmy. Przecież rozma-
wialiśmy na ten temat i zaproponowaliśmy: złóż-
cie poprawki. Przecież pan senator Ambrozik też 
chciał jeszcze dalej pójść, niż na początku zakłada-
liśmy, ale później się z tego wycofał. Senator z tej 
sali, który, no, skrytykował gmeranie w k.k., nie 
złożył swojej propozycji zmiany, nad którą chęt-
nie byśmy się pochylili. Nam chodzi o rozwiązanie 
problemu, a nie, zgodnie z tym, co sugerował czy 
insynuował pan minister, tworzenie jakiejś nowej 
politycznej rzeczywistości. Nie. Ja mówiłem, że cel, 
który nam przyświeca, to jest ochrona samorządu. 
I chciałbym senatora z tej sali zapewnić, że my już 
jesteśmy przygotowani do tego, żeby pójść drogą, 

którą pan tu wymienił, czyli drogą zmiany w usta-
wie samorządowej, zmiany zmierzającej do tego, 
żeby komisarza wybierała rada gminy, powołując 
się na przepisy prawa, które były dzisiaj przytacza-
ne. I mam nadzieję, że wtedy znajdziemy wspólny 
język, że wspólnie się nad tym pochylimy. Kolejny 
projekt zmiany ustawy o samorządzie gminnym 
będzie zmierzał do tego, żeby w jakiejś formule, 
wypracowanej wspólnej, rada gminy powoływała 
w gminie komisarza lub przynajmniej opiniowała 
propozycję, którą ewentualnie przedstawi wojewo-
da. Do tego będziemy zmierzać.

Jeszcze raz na koniec powtórzę, chociaż mó-
wiłem to wielokrotnie, że naszą intencją nie była 
w najmniejszym stopniu ochrona jakiejkolwiek 
grupy zawodowej, w tym wypadku samorządu, 
czy tworzenie jakiejś grupy uprzywilejowanej. 
Podjęcie decyzji przez sąd o zastosowaniu tak 
drastycznego środka zapobiegawczego w wy-
padku samorządu gminnego powoduje ogromne 
skutki. Chcieliśmy się przed tym zabezpieczyć. 
Mam nadzieję, że pan minister przemyśli swo-
je stanowisko, że w Sejmie usiądziemy wspólnie 
jeszcze raz i jeżeli trzeba będzie złożyć popraw-
ki, to je złożymy. Powtórzę po raz ostatni: nam 
chodzi o obronę samorządu, a nie samorządow-
ców. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Informuję, że wniosek o  charakterze legi-

slacyjnym na piśmie złożył pan senator Wadim 
Tyszkiewicz.

Czy przedstawiciel rządu chciałby się ustosun-
kować do przedstawionego wniosku legislacyjne-
go? Nie.

Bardzo dziękuję.
W związku z tym, że zostały złożone wnio-

ski o  charakterze legislacyjnym, a  konkret-
nie jeden wniosek, Senat kieruje projekt ustawy 
do Komisji Ustawodawczej, do Komisji Praw 
Człowieka, Praworządności i  Petycji oraz do 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej.

Zgłaszam wniosek o wyznaczenie komisjom 
terminu przygotowania dodatkowego sprawozda-
nia w celu przeprowadzenia trzeciego czytania pro-
jektu ustawy jeszcze na tym posiedzeniu Senatu. 
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Jeśli nie usłyszę głosów sprzeciwu, uznam, że Senat 
przyjął przedstawiony wniosek.

Głosów sprzeciwu nie słyszę.
Proponuję uzupełnienie porządku obrad 

o punkt: ustawa o dopłatach do oprocentowania 
kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie 
płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym 
skutkami COVID-19 – i rozpatrzenie go jako punk-
tu dwunastego porządku obrad.

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

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
dwunastego porządku obrad: ustawa o dopłatach 
do oprocentowania kredytów bankowych udziela-
nych na zapewnienie płynności finansowej przed-
siębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 142, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 142 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Rodziny, 
Polityki Senioralnej i Społecznej, Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej, sena-
tora Kazimierza Kleinę, o przedstawienie sprawoz-
dania komisji.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
KAZIMIERZ KLEINA 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt w imieniu połączonych komisji, 

Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, 
Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej, przedstawić sprawozdanie. Do tego 
sprawozdania dołączone są wnioski mniejszości 
komisji.

Sprawozdanie w sprawie uchwalonej przez 
Sejm w dniu 4 czerwca 2020 r. ustawy o dopłatach 
do oprocentowania kredytów bankowych udziela-
nych na zapewnienie płynności finansowej przed-
siębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19.

Marszałek Senatu dnia 5 czerwca 2020 r. skiero-
wał ustawę do naszych komisji. Rozpatrywaliśmy 
tę ustawę wczoraj, dzisiaj, łącznie nasze posie-
dzenie miało 3 części, z przerwami, tak aby lepiej 
przeanalizować zapisy tej ustawy i jej skutki dla 
obywateli. Po przeanalizowaniu ustawy nasze ko-
misje wnoszą, aby Wysoki Senat uchwalił załączony 

projekt uchwały. W tym załączniku przedstawili-
śmy 100 poprawek, które rekomendują połączone 
komisje. Wniosek mniejszości obejmuje 10 popra-
wek, które nie otrzymały poparcia na posiedzeniu 
połączonych komisji.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ustawa, którą 
dzisiaj omawiamy, jest już czwartą ustawą, która 
reguluje różnego rodzaju sprawy związane z kryzy-
sem wywołanym epidemią COVID-19. Ustawa, któ-
rej tytuł to „ustawa o dopłatach do oprocentowania 
kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie 
płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym 
skutkami COVID-19”, wyraźnie wskazuje w na-
zwie, że powinna dotyczyć w sumie stosunkowo 
wąskiego wycinka spraw związanych z finansami, 
z kredytami, sprawami budżetowymi, gospodar-
czymi, które są wyraźnie połączone z kredytami 
bankowymi. I rzeczywiście, pierwsza część tej 
ustawy jest poświęcona tej tematyce. Te sprawy, 
które reguluje ta ustawa, tak oceniają to senatoro-
wie, członkowie połączonych komisji… Ona dobrze 
porządkuje pewne sprawy, daje spore wsparcie 
obywatelom i przedsiębiorcom. Ale oprócz tej za-
sadniczej części ustawa reguluje także wiele innych 
obszarów, policzyłem, że tą ustawą regulowanych 
jest ponad 50 ustaw, a więc jest to materia niezwy-
kle skomplikowana. Na to na posiedzeniu komisji 
zwracaliśmy uwagę. Sama ustawa liczy 135 stron 
i według większości członków połączonych komisji, 
przygotowując tę ustawę… 

Abstrahując od tych wszystkich zapisów, które 
rzeczywiście dobrze służą obywatelom, przedsię-
biorcom w tych wszystkich sprawach związanych 
z prawami gospodarczymi, powiem, że w tej usta-
wie po raz kolejny wprowadza się różnego rodzaju 
zapisy, które nie mają żadnego związku z kryzysem 
wywołanym chorobą COVID-19, na to wielokrot-
nie zwracaliśmy uwagę. Ten związek jest czasami 
bardzo luźny. Oczywiście ministrowie i przedsta-
wiciele rządu starali się uzasadnić każdy z tych za-
pisów jakimś pośrednim, dalekim powiązaniem 
z epidemią koronawirusa. Nie było to przekony-
wające dla większości senatorów członków Komisji 
Budżetu i Finansów Publicznych, dlatego wszędzie 
tam, gdzie uznaliśmy, że sprawa nie ma związku 
z walką z koronawirusem… Jako większość komisji 
podjęliśmy decyzję, że wszystkie te zapisy wyrzu-
camy, nie negując często ich słuszności i potrzeby 
uregulowania jakiejś kwestii. Ale dla nas, dla człon-
ków komisji, najbardziej bulwersujące było to, że 
do tej ustawy, która, jak mówię, dotyczy dopłat do 
oprocentowania kredytów bankowych udzielonych 
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na zapewnienie płynności finansowej przedsię-
biorcom dotkniętym skutkami COVID-19, wpro-
wadzono przepisy, które dotyczą zmian w różnego 
rodzaju kodeksach, głównie w kodeksie karnym. 
I są to zmiany niezwiązane w żadnym stopniu, 
w żadnym stopniu, z epidemią, o której tutaj mó-
wimy. Wskazywaliśmy na to w sposób zasadniczy. 

Nie negujemy prawa większości sejmowej czy 
rządowej do przedstawiania projektów zmian 
kodeksowych, mają oni do tego oczywiste pra-
wo. Ale zgodnie z tradycją i zasadami tworzenia 
zmian w kodeksach karnych czy w innych ko-
deksach, wymaga to specjalnej procedury, a więc 
odpowiedniego trybu, który jest powszechnie 
uznany i uznawany. Chodzi o to, aby w pracach 
nad zmianami dotyczącymi kodeksów uczest-
niczyli specjaliści, którzy się znają na tych te-
matach, i aby była szeroka społeczna, publiczna 
dyskusja, bo zmiany są naprawdę daleko idące 
i głębokie. Niestety, nie taki sposób procedowa-
nia nad tzw. tarczami – tą ustawą i poprzedni-
mi 3 ustawami – miał miejsce. Zwracaliśmy na 
to uwagę. Ja osobiście i wielu senatorów zwra-
caliśmy uwagę na to, że to nie jest akceptowal-
ne dla nas jako senatorów i, wydaje mi się, dla 
dużej części społeczeństwa, że po prostu praca 
nad kodeksami, nad ustawami karnymi itd. po-
winna przebiegać w całkowicie innym trybie, że 
chodzi o taki elementarny szacunek dla stano-
wienia prawa.

Przypominam sobie, że wielokrotnie Trybunał 
Konstytucyjny uchylał zapisy ustawy czy całe usta-
wy tylko dlatego, że nie była zachowana procedu-
ra, np. w Senacie, gdy przez jakąś nadgorliwość 
wprowadzono zapis, który nie był przedmiotem 
dyskusji w Sejmie czy nie przeszedł odpowiednio 
trzech czytań w komisjach sejmowych i później na 
posiedzeniu plenarnym. Tylko z takiego powodu 
Trybunał Konstytucyjny uchylał całe ustawy czy 
tylko fragmenty, części ustaw. A więc dzisiaj przy 
tej ustawie – tak jak przy poprzednich ustawach 
z tego zakresu – ta zasada jest powszechnie ła-
mana. Tego my, członkowie połączonych komisji, 
w większości nie rozumiemy i nie rozumieliśmy. 
I nie zgadzamy się na takie stanowienie prawa.

Choroba to jest stan przejściowy, ale pra-
wa, które stanowimy, są stanowione na wiele lat. 
Chciałoby się, żeby one były stanowione na dzie-
siątki lat. Nawet w tej ustawie odwołujemy się do 
ustaw uchwalonych przez Sejm Rzeczypospolitej 
jeszcze przed wojną, w latach trzydziestych. Tamte 
ustawy były dobre. Ta ustawa w wielu częściach 

jest robiona w sposób chaotyczny, nieprzemyślany, 
po prostu bałaganiarski.

Zwróciłem także uwagę na to – i było też takie 
pytanie – w jakim zakresie i w jakim stopniu nad 
tą ustawą pracowało Rządowe Centrum Legislacji. 
Normalną sprawą jest, że do ustawy spływają po-
mysły, pewne propozycje z poszczególnych mini-
sterstw, ale nad całością i skoordynowaniem tej 
ustawy oraz wyeliminowaniem różnego rodzaju 
błędów legislacyjnych czuwa jakaś instytucja, jakiś 
organ, jakiś zespół. I tym zespołem jest Rządowe 
Centrum Legislacji. Od lat ono się tymi sprawami 
zajmuje. Na tak postawione moje pytanie pan mi-
nister odpowiedział tak dość pokrętnie, ale wprost, 
że całej normalnej procedury, że ustawa przechodzi 
przez Rządowe Centrum Legislacji, nie było.

No i skutek tego jest dość opłakany, ponieważ 
nasze Biuro Legislacyjne, mając niewiele czasu 
na to, żeby nad tą ustawą normalnie popracować, 
znalazło kilkadziesiąt, a nawet więcej błędów le-
gislacyjnych. Zdecydowaną większość poprawek 
co do tego myśmy przyjęli, a rząd zaakceptował. 
Chcę powiedzieć, że nam się dobrze współpraco-
wało z panem ministrem rozwoju nad tą ustawą. 
Była chęć wyjaśniania wszystkiego po kolei. Ale po 
prostu wydaje mi się, że takiego sposobu pracy nad 
tą ustawą nie powinno być.

Nie może być też tak, że do tego typu ustawy, 
nad którą prace prowadzono w taki pospieszny, 
nieprzemyślany sposób, wprowadzamy ponad 
100 poprawek. Oczywiście można powiedzieć, że 
niektóre z nich będą odrzucone w Sejmie – to jest 
normalna sprawa i z tym się zgadzam – ale zde-
cydowana większość tych poprawek, które my-
śmy tutaj jako komisje uchwalili, po pierwsze, była 
uchwalana jednomyślnie, po drugie, otrzymała ak-
ceptację rządu. Można by powiedzieć: to satysfakcja 
dla nas, senatorów. Tak przygotowujemy poprawki, 
tak je zgłaszamy, że możemy się cieszyć z tej usta-
wy. Ja bym wolał, żebyśmy my w Senacie uchwalali 
ustawę bez poprawek, żebyśmy nie wprowadzali 
żadnych poprawek, żeby ustawa była dobrze przy-
gotowana pod kątem legislacyjnym, dobrze przy-
gotowana i w pełni przemyślana pod względem 
merytorycznym i można ją było przyjąć bez po-
prawek. To jest największa satysfakcja dla parla-
mentu, że powie: patrzcie, mamy sprawny rząd, 
dobre instytucje legislacyjne i możemy się cieszyć 
tymi ustawami. Oczywiście, zawsze można wpro-
wadzać poprawki, to jest normalna sprawa.

Myśmy już podjęli decyzję w tej sprawie, przy-
gotowaliśmy te poprawki, ale będą jeszcze kolejne 
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poprawki zgłaszane teraz, chociaż zależało nam na 
tym, żeby rzeczywiście zakończyć etap zbierania 
wszelkich propozycji poprawek, zanim jeszcze za-
kończymy pracę w komisjach, tak żeby to był ten 
nasz ostateczny efekt. Niestety to się nie udało, 
ponieważ jeszcze są propozycje rządowe. Ja także 
niektóre z nich podpisuję, uznaję, że one są dobre, 
poprawiające różnego rodzaju rozwiązania, ale po 
prostu powinno to wyglądać inaczej.

Pan minister na początku naszego posiedze-
nia powiedział, że to już jest chyba ostatnia tarcza, 
ale pod koniec posiedzenia komisji, czyli w trakcie 
trzeciej części posiedzenia mówił, że chyba przy-
stępujemy do pisania piątej tarczy… Ale kręci pan 
głową, że nie, czyli to już jest koniec, zamknięta 
sprawa, ostatnia tarcza. No, ani nie trzymam pana 
za słowo, ani nie proszę, aby pan cokolwiek obie-
cywał w tej sprawie, bo nigdy nie wiadomo, co się 
jeszcze może wydarzyć. Ale myślę w ten sposób: 
jeżeli przyjrzymy się sposobowi, w jaki w innych 
krajach parlamenty i rządy pracowały nad proble-
mami związanymi z tymi zabezpieczeniami na wy-
padek kryzysu, to zobaczymy jednak, że tam było 
całkiem inaczej. Jeżeli przyjrzymy się ustawom, 
jakie zostały uchwalone choćby w Czechach, czyli 
u naszych sąsiadów, już nie mówię o Niemczech, to 
stwierdzimy, że to jednak była całkiem inna proce-
dura. Czyli np. w Niemczech, ale także w Czechach 
rozpoczęto od ustawy nowelizującej budżet, wy-
znaczając możliwości finansowe, jakie kraj, jakie 
państwo może mieć, żeby wesprzeć wszystkich. 
Publicznie to podano, powiedziano: na tyle nas 
stać. Może to się zmienić, bo nigdy nie możemy 
w stanach kryzysowych przewidzieć sytuacji do 
końca. Ale jakiś punkt wyjścia powinien w tych 
sprawach być i on rzeczywiście powinien działać. 
I później kilka ustaw, które regulowały różnego ro-
dzaju sprawy.

Mówiąc o tej ustawie, którą państwu tutaj 
prezentuję, mówiliśmy też, że ta ustawa powin-
na być przygotowana chociaż w taki sposób, żeby 
wyraźnie oddzielić części dotyczące kredytów, 
oprocentowania kredytów bankowych, oddzielić 
te sprawy, jak mówię, według nas niedopuszczal-
ne, zmiany kodeksowe, dotyczące samorządów, 
dotyczące spraw społecznych, socjalnych itd. Na 
to było potrzeba, powiedzmy, jeszcze dodatko-
wych kilku dni, może nawet jednego dnia, żeby tę 
ustawę uporządkować, tak żeby ona była zrozu-
miała, czytelna i przejrzysta. Ta ustawa, proszę 
państwa, zmienia już także zapisy ustaw po-
przednich, czyli tych pierwszych 3 tarcz. Widać 

więc wyraźnie, że tutaj po prostu panuje kom-
pletny chaos. Ta ustawa, tak się wydaje, niestety 
jest zlepkiem różnych pomysłów, które były zgła-
szane przez poszczególnych ministrów, dołącza-
ne, dołączane, dołączane i w końcu utworzona 
została całość. Naprawdę trudno w tym się ro-
zeznać. Na to zwracaliśmy uwagę przy tych po-
przednich aktach prawnych, prosiliśmy, żeby one 
pod tym względem były lepsze, bardziej przejrzy-
ste, żeby nie wprowadzać do tych ustaw spraw, 
które nie są powiązane z kwestią koronawiru-
sa, czyli spraw, które wychodzą z Ministerstwa 
Sprawiedliwości. Tego też nie możemy zrozu-
mieć tak do końca, dlaczego przy okazji tak waż-
nych spraw minister sprawiedliwości próbuje 
przeforsować swoje różnego rodzaju propozycje 
ustawowe. My się możemy z nimi nie zgadzać, 
państwo możecie się przy nich upierać, ale prze-
prowadźcie to w sposób normalny i cywilizowa-
ny, tak żeby to po prostu było jasne i czytelne.

Zarzutem do tych poprzednich ustaw, w przy-
padku tej ustawy pewnie także tak będzie, jest to, 
że dla przeciętnego obywatela one są nieczytelne 
i niezrozumiałe. Tylko jeśli ktoś się dowie, gdzie 
jest jakiś konkretny zapis, znajdzie te… Wiele za-
pisów jest niejasnych, nieprecyzyjnych. Ta usta-
wa pewne rzeczy wyjaśnia, to prawda, ale gdyby 
wcześniej popracować solidnie i uczciwie nad za-
pisami, byłoby zdecydowanie lepiej. Proszę zwró-
cić uwagę, ile jest sytuacji takich, że obywatele 
– przedsiębiorcy, ale także np. adwokaci czy radcy 
prawni – zwracają się z prośbą o interpretację np. 
zasad wsparcia ze strony Państwowego Funduszu 
Rozwoju, wojewódzkich urzędów pracy, powiato-
wych urzędów pracy itd. Tych słabości ustawy jest 
naprawdę bardzo wiele.

Mam nadzieję, że to jest ostatnia ustawa o ta-
kim charakterze. Proszę Wysoką Izbę o przyjęcie 
poprawek, które nasze komisje przyjęły. I dziękuję 
za uwagę.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze, za wnikliwe 
sprawozdanie komisji.

(Senator Kazimierz Kleina: Oj, ogólne bardzo.)
Bardzo proszę sprawozdawcę mniejszości 

Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, 
Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
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Państwowej, pana senatora Grzegorza Biereckiego, 
o przedstawienie wniosków mniejszości komisji.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
GRZEGORZ BIERECKI 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Zdecydowaliśmy się złożyć wniosek mniejszo-

ści z powodu, myślę, pewnego nieporozumienia, 
które często wynika z emocji albo kierowania się 
oceną niewłaściwą, pobieżną. Do takiej wnikliwej 
oceny, do refleksji chciałbym państwa wszystkich 
namówić właśnie poprzez ten wniosek mniejszości.

Otóż na posiedzeniu komisji doszło do rzeczy 
wyjątkowej tak naprawdę, bo bardzo rzadko Senat 
usuwa z ustawy sejmowej całe rozdziały, całe duże 
bloki tematyczne – nie podejmuje wysiłku popra-
wienia przyjętych przepisów i odrzuca znaczącą 
część ustawy. Tak się stało właśnie w kwestiach, 
które dotyczą regulacji kodeksowych, kodeksu wy-
kroczeń. Poprawki, które złożyłem, poparte przez 
pozostałych senatorów członków klubu Prawa 
i Sprawiedliwości, prezentowały istotną zmianę 
w stosunku do tego, co przyjął Sejm w swojej usta-
wie. Powiem więcej, te poprawki, które złożyłem, 
wychodziły naprzeciw oczekiwaniom środowisk 
prawniczych, które te głosy kierowały tu do Senatu. 
Także w Sejmie w trakcie prac komisji te głosy były 
słyszane. Tak więc wydawało mi się, że takie zmia-
ny, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom śro-
dowisk prawniczych, które uwzględniają głosy, 
które słyszeliśmy także na posiedzeniu komisji… 
Wydawało mi się, że te głosy będą wysłuchane i te 
poprawki zostaną przyjęte. One ze względu, jak 
myślę, na poziom emocji na tym posiedzeniu nie 
zostały poddane pod głosowanie. Przyjęto założe-
nie, że wykreśli się en block te przepisy kodeksowe 
zawarte w ustawie.

Zachęcałbym do refleksji, bo Sejm nie będzie 
miał nic innego do zrobienia jak tylko odrzucić to 
wykreślenie, które zaproponuje większość senacka. 
W związku z tym te dobre zmiany, które znajdują 
się w moich propozycjach i które stanowią istot-
ny kompromis, a może inaczej, istotną poprawę 
tych przepisów, nie będą mogły stać się prawem. 
Dlatego też złożyliśmy wniosek mniejszości, aby 
dać szansę na tę refleksję, na ponowne rozwa-
żenie, już bez emocji, tych kwestii, które zawar-
te są w tych poprawkach. Być może jest czas na 
skonsultowanie się, na zapytanie Naczelnej Rady 

Adwokackiej, której uwagi zostały uwzględnione 
w tych poprawkach, czy innych środowisk praw-
niczych. Być może senatorowie większości komisji 
potrzebują takiej rozmowy i takiej rady. Zachęcam 
państwa do ponownego rozważenia tej kwestii 
i stąd też wniosek mniejszości.

Korzystając z obecności na mównicy i zachę-
cony wypowiedzią mojego kolegi, senatora Kleiny 
o tym, żeby starać się jak najwięcej rzeczy załatwić 
teraz, przy okazji tej tarczy, chciałbym złożyć jesz-
cze szereg poprawek.

Przekazuję je na pańskie ręce, Panie Marszałku.
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Dziękuję 

bardzo, Panie Senatorze.)
Są to poprawki, które, mam nadzieję, pomogą 

uczynić tę ustawę lepszą. Oczywiście można po-
wiedzieć, że jest jakiś niekończący się potok popra-
wek, które przychodzą do Senatu, ale w zasadzie 
powinniśmy z tego się cieszyć. Powinniśmy się cie-
szyć z tego, że Senat poprawia, dobrze poprawia 
ustawę, dobrą ustawę sejmową, czyli poprawiamy 
dobre i być może czynimy to lepszym. Ja rozumiem 
stanowisko mojego kolegi przewodniczącego, który 
pewnie chciałby mieć wszystko załatwione w jednej 
ustawie, w jednej tarczy, ale na pytanie „A ile tych 
tarcz będzie?” my wszyscy powinniśmy odpowie-
dzieć – bo odpowiadamy tu przecież naszym wy-
borcom – „Będzie tych tarcz tyle, ile trzeba”. Nie 
twórzmy tutaj sztucznych ograniczeń. Jeśli okaże 
się, że coś zostało pominięte, jakieś ważne rozwią-
zania, to powinniśmy… Jesteśmy od tego, żeby te 
dobre rozwiązania przyjąć. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do sena-
torów sprawozdawców.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Bardzo proszę, pan senator Adam Szejnfeld.

SENATOR 
ADAM SZEJNFELD 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku, mam pytanie do pana 

przewodniczącego Kleiny. Chodzi mi… No, jest 



58

12. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 17 czerwca 2020 r.

Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych  
na zapewnienie płynności f inansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

1 minuta na milion pytań, nie mamy miliona mi-
nut, w związku z czym chciałbym zapytać najpierw 
o kwestię prawa budowlanego. W poprzednich tar-
czach usunięto przepis, który spowodował właści-
wie paraliż w oddawaniu budynków do użytku. 
Czy przywrócono ten przepis? Słyszałem, że bę-
dzie taka poprawka, ale widzę w sprawozdaniu, że 
nie ma… W związku z tym ja może o to już nie będę 
pytał, Panie Przewodniczący, tylko złożę poprawkę.

Chciałbym za to zapytać, czy była opinia Komisji 
Nadzoru Finansowego dotycząca tego całego pakie-
tu zwanego wakacjami kredytowymi. A jeżeli tak, 
to jaka to była opinia: pozytywna, negatywna czy 
neutralna? Pytam, dlatego że te rozwiązania, które 
wydają się bardzo dobre, wywołują jednak bardzo 
dużo kontrowersji. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę pana senatora sprawozdawcę.

SENATOR 
KAZIMIERZ KLEINA 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jako Komisja Budżetu i Finansów Publicznych 

wystąpiliśmy do Komitetu Stabilności Finansowej 
z prośbą o ocenę tych zapisów i generalnie sytu-
acji budżetowej, ocenę dotyczącą zapisów w tej 
ustawie. Otrzymaliśmy odpowiedzi od wszyst-
kich członków komitetu, czyli od ministra finan-
sów, od Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, od 
Narodowego Banku Polskiego, ale te odpowiedzi 
były niestety bardzo ogólne. Komitet Stabilności 
Finansowej spotkał się 16 czy 18 marca bieżące-
go roku, jak nas poinformował w swoim liście pan 
minister finansów. Nie wiem, czy to miało związek 
z moim pytaniem złożonym w ubiegłym tygodniu, 
czy to było rzeczywiście planowane, ale ostatnie 
posiedzenie Komitetu Stabilności Finansowej od-
było się w poniedziałek, 15 czerwca. Omawiano tam 
te sprawy, o które myśmy pytali, i w ogóle sytuację 
budżetu państwa, niemniej po tym spotkaniu nie 
ma żadnej konkluzji, a zawsze publikowane, pre-
zentowane było jakieś stanowisko. 

No, odpowiedzi poszczególnych osób były takie, 
że… Główne obawy zostały wyrażone w piśmie pana 
prezesa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, 
który widzi, dostrzega pewne problemy związane 

z zasadami restrukturyzacji tych kredytów. Te 
uwagi nie były tak całkiem dyskredytujące w tym 
zakresie, ale obawy o wytrzymałość banków są zro-
zumiałe. Przedmiotem troski nas wszystkich jest 
to, żeby ten system dobrze funkcjonował.

Ale takiej formalnej odpowiedzi, jakiej powi-
nien nam udzielić Komitet Stabilności Finansowej, 
niestety nie otrzymaliśmy. Możliwe, że jakiś komu-
nikat po tym poniedziałkowym posiedzeniu zosta-
nie ogłoszony w najbliższych dniach.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Ze zdziwieniem, ale i przyjemnością konstatuję, 

że nikt więcej nie zgłosił się do zadawania pytań, 
co pozwala mi przejść do kolejnego etapu, tzn. do 
pytania, czy przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju 
pragnie zabrać głos w sprawie rozpatrywanej usta-
wy i przedstawić stanowisko rządu.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju 
Marek Niedużak: Szanowny Panie Marszałku, po-
wiem tak: o kilku sprawach chciałbym powiedzieć, 
jednak w duchu takiego, powiedzmy, lakonicznego 
podejścia, szanując państwa ramy czasowe – zresz-
tą długo rozmawialiśmy o tym w czasie posiedze-
nia komisji – zrezygnuję z możliwości zabrania 
głosu. Jeżeli będą pytania, to oczywiście nie bę-
dziemy przed nimi uciekać, chociaż rozumiem, że 
kwestia czasu jest tutaj ważna.)

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Doceniam pana deklarację co do lapidarności 

wystąpienia. Co więcej, w istocie było to lapidarne 
wystąpienie.

Obecnie senatorowie mogą jednak zgłaszać 
z miejsca trwające – co podkreślam – nie dłużej 
niż minutę zapytania do przedstawiciela rządu, 
związane z omawianym punktem porządku obrad.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie? 

Bardzo proszę, pani senator Matecka.

SENATOR 
EWA MATECKA 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, proszę powiedzieć, czy po dniu 

25 maja są wypłacane zasiłki opiekuńcze dla rodzi-
ców dzieci poniżej ósmego roku życia.
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WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Panie Ministrze, prosimy.

PODSEKRETARZ STANU 
W MINISTERSTWIE ROZWOJU 
MAREK NIEDUŻAK 

Przepraszam, muszę posłużyć się wsparciem…
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Rozumiem, 

jasne.)
Odpowiedź brzmi: tak, na mocy rozporządze-

nia po dniu 25 maja są wypłacane takie zasiłki. 
Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję, Panie Ministrze.
Pani Senator, bardzo proszę. Dodatkowe pyta-

nie, jak rozumiem.

SENATOR 
EWA MATECKA 

Nie, ja ponawiam pytanie, czy te zasiłki są wy-
płacane. O tym, że przyjmowane są wnioski, wiem, 
ale nie rozumiem, na jakiej podstawie prawnej za-
siłki opiekuńcze miałyby być wypłacane rodzicom 
dzieci do lat 8, skoro tarcza 3.0 nie przewidywała 
zasiłków opiekuńczych dla dzieci poniżej ósmego 
roku życia.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję, Pani Senator.
Jak rozumiem, pan minister konsultuje się te-

raz w tej sprawie. W związku z tym damy panu 
ministrowi…

PODSEKRETARZ STANU 
W MINISTERSTWIE ROZWOJU 
MAREK NIEDUŻAK 

Przepraszam bardzo, musiałem jeszcze dopy-
tać. No, otrzymałem tutaj taką deklarację, że ZUS 
na pewno będzie te płatności realizował. 

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Pani senator, jak rozumiem, nie jest 
usatysfakcjonowana.

SENATOR 
EWA MATECKA 

Będzie realizował czy realizuje?

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Panie Ministrze, chciałbym panu przypomnieć, że 
jest pan reprezentantem rządu w tej sprawie, a bycie 
ministrem, sekretarzem czy podsekretarzem stanu, 
wiąże się z pewnymi przywilejami, ale trzeba też brać 
odpowiedzialność za słowa, które się wypowiada.

PODSEKRETARZ STANU 
W MINISTERSTWIE ROZWOJU 
MAREK NIEDUŻAK 

Zgadza się, ale proszę też pamiętać, Panie 
Marszałku, że w momencie, kiedy rozpatrywane 
były te poprzednie ustawy, nazywane potocznie 
tarczami, korzystaliśmy jednak z takiego przywi-
leju, że to poszczególni ministrowie odpowiadali na 
pytania. Sam pan często zadawał pytania np. pani 
minister Buk czy panu ministrowi Szwedowi. Ja 
tutaj po prostu troszkę…

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Ale, Panie Ministrze, ja nie mam żadnych… co 
więcej, nie czynię z tego powodu panu zarzutu, 
przeciwnie, uznaję za przejaw szacunku do naszej 
Izby to, że chce pan nam udzielić prawdziwej i me-
rytorycznej informacji. Dlatego nie naciskam na 
pana, tylko stwierdzam, że dajemy panu czas na 
konsultacje, ale to pana o to pytamy i chcielibyśmy, 
żeby pan nam odpowiadał.

PODSEKRETARZ STANU 
W MINISTERSTWIE ROZWOJU 
MAREK NIEDUŻAK 

Teraz specjalnie powtórzę tutaj te słowa. Ja 
dwa razy poprosiłem, żeby zostały one powtó-
rzone. Otóż mamy zapewnienie z ZUS, że tak.
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WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo.
Pani Senator? Rozumiem, że nie mamy więcej 

pytań.
(Senator Ewa Matecka: Nie, ja mam pytanie.)
A to bardzo proszę.

SENATOR 
EWA MATECKA 

To proszę, żeby pan minister był uprzejmy…
(Wicemarszałek Michał Kamiński: To już 

czwarte pytanie, Pani Senator.)
Tak.
…Podać mi podstawę prawną, przepis, na pod-

stawie którego, jak mówi pan minister, ZUS wy-
płaca zasiłki opiekuńcze rodzicom dzieci poniżej 
ósmego roku życia po 25 maja. Dzisiaj pan minister 
zapewnia, że są takie zasiłki…

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Panie Ministrze, jeżeli pan chce delegować kogoś 
do odpowiedzi na to pytanie, to bardzo proszę. Jeżeli 
pan chce… Bo ja nie chcę, żeby to wyglądało tak, że my 
tu pana męczymy. Sprawa jest bardzo ważna i pani 
senator ma pełne podstawy, żeby o to pytać. Ale jeżeli 
pan uważa, że może pan delegować kogoś do odpowie-
dzi na to pytanie, to bardzo proszę wskazać tę osobę.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju 
Marek Niedużak: Tak. To proszę…)

PODSEKRETARZ STANU 
W MINISTERSTWIE RODZINY,  
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 
ALINA NOWAK 

Odpowiadam na pytanie pani senator. Po 
25 maja mamy podstawę w postaci rozporządze- maja mamy podstawę w postaci rozporządze-maja mamy podstawę w postaci rozporządze-
nia. I mamy zapewnienie ZUS-u, że w miarę moż-
liwości… Oczywiście tych wniosków było wiele, ale 
one w miarę możliwości są realizowane.

(Senator Ewa Matecka: To jak…)

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Pani Senator, ale to już jest któreś pyta-
nie. Zarówno pani pytania, jak i odpowiedzi są 

w protokole. Cokolwiek pani chce z tym dalej robić, 
może pani robić. Tym bardziej… No, nie chciałbym, 
żebyśmy zadawali ciągle…

(Senator Ewa Matecka: Okej. Bardzo dziękuję, 
Panie Marszałku. Ja jednak poproszę o odpowiedź 
na moje pytanie…)

Na piśmie?
(Senator Ewa Matecka: Tak, na piśmie.)
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju 

Marek Niedużak: Oczywiście, Pani Senator.)
Świetnie. Pan minister zobowiązał się do udzie-zobowiązał się do udzie-

lenia odpowiedzi na piśmie pani senator Ewie 
Mateckiej.

Nie ma więcej pytań.
Otwieram dyskusję.
Pan senator Jan Filip Libicki. Bardzo proszę.

SENATOR 
JAN FILIP LIBICKI 

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Skorzystam z tego przywileju związanego z ko-

ronawirusem, że mogę stąd przemawiać. Nie będę 
się musiał tam transferować.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Po pierwsze, ja bym chciał słowo polemiki 

z panem senatorem Biereckim. Jest pan senator 
Bierecki?

(Wicemarszałek Michał Kamiński: Tak, jednak 
wydaje się, że nie tylko nie słucha pana senatora, 
ale również zasadniczo…)

Ale będzie stenogram, więc mam nadzieję, 
że…

(Senator Grzegorz Bierecki: Ale słucham…)
…pan senator Bierecki zapozna się ze 

stenogramem.
(Głos z sali: Rozmawia, ale słucha.)
Ja chcę powiedzieć tak…
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Ale razem 

z panem senatorem Kleiną ponadpartyjnie prze-
szkadzają w prowadzeniu obrad.)

Rozumiem. Ale teraz już chyba mogę, jak 
rozumiem?

(Wicemarszałek Michał Kamiński: Teraz, Panie 
Senatorze, bardzo proszę.)

Dziękuję bardzo.
Chcę powiedzieć tak: pan senator Bierecki, 

z którym się bardzo lubimy i znamy od wielu lat, 
poczynił na posiedzeniu komisji taką oto uwagę, że 
widocznie pan marszałek Grodzki nie skierował tej 
ustawy do wszystkich komisji, do których powinien 
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ją skierować, i że fakt, iż były tutaj pewne pertur-
bacje w procedowaniu tej ustawy, wynika z tego, że 
do niedostatecznej liczby komisji ta ustawa została 
skierowana.

Otóż ja chcę powiedzieć, że ta ustawa ma taką 
konstrukcję, że gdyby pan marszałek Grodzki chciał 
spełnić oczekiwanie pana senatora Biereckiego, to 
albo musiałby tę ustawę skierować do wszystkich 
komisji, jakie mamy w Senacie, albo musiałby po-
wołać jedną wielką komisję, złożoną w zasadzie 
z wszystkich senatorów. Mówię o tym dlatego, że 
chcę wskazać na konstrukcję tego aktu prawnego. 
Tam znajduje się w zasadzie wszystko, chociaż ty-
tuł tej ustawy mówi o pomocy finansowej w dobie 
pandemii koronawirusa. Mamy tam różne rozwią-
zania np. z zakresu prawa karnego, prawa cywil-
nego itd., itd. Nie jest dobrą praktyką to, by czynić 
z takiej ustawy pewnego rodzaju worek, do którego 
wrzuca się wszystko, co komu przyjdzie do głowy 
i co któremu ministerstwu przyjdzie do głowy. To 
jest kwestia pierwsza.

Kwestia druga – co do tego, że jest to tarcza 4.0. 
Dużo jest mowy w przestrzeni publicznej, zwłasz-
cza w mediach przychylnych większości rządowej, 
o tym, jak to świetnie radzimy sobie z koronawiru-
sem. Ja nie twierdzę, że radzimy sobie źle, ale przy 
tej okazji warto powiedzieć, że są kraje – np. czę-
sto sceptycznie oceniane przez większość rządową 
Niemcy – które załatwiły tę pomoc jedną ustawą, 
może przyjęły ją trochę później, może dłużej się 
nad nią zastanawiały, ale zrobione to zostało za po-
mocą jednego aktu prawnego. I wydaje mi się, że 
taki sposób procedowania jest sposobem właściw-
szym. To jest jakby pierwsza refleksja w ramach 
mojego wystąpienia.

Kwestia kolejna jest następująca. Chciałbym po-
dziękować za zaakceptowanie tych wszystkich po-
prawek, które my zgłosiliśmy jako koło PSL i które 
zostały przyjęte. Myślę tutaj o kwestii, że tak po-
wiem, uszczegółowienia i wyklarowania sprawy 
możliwości otwierania lokali gastronomicznych 
w galeriach handlowych. Pan minister mówił o tym, 
że to jest takie wyjaśnienie, klaryfikacja… Ale bar-
dzo dziękujemy za to, że rząd tę klaryfikację poparł.

Cieszę się także, że sprawa możliwości korzy-
stania przez spółki wodne z tych wszystkich instru-
mentów wsparcia, które, że tak powiem, te ustawy 
oferują, znalazła przychylność w komisji.

Ponadto wspólnie z  panem senatorem 
Biereckim zgłaszaliśmy poprawkę dotyczącą tego, 
aby dać możliwość przedłużenia kadencji organom 
spółdzielczym. Cieszę się, że również ta poprawka 

zyskała ponadpartyjną akceptację połączonych 
Wysokich Komisji.

Teraz chcę powiedzieć o jednej kwestii, która 
była przedmiotem pewnej kontrowersji. A miano-
wicie przedmiotem tej kontrowersji była możliwość 
sprzedawania alkoholu przez internet. Ja to uszcze-
gółowię. Mamy do czynienia z sytuacją, że w dobie 
koronawirusa mieliśmy czy nawet teraz mamy pew-
ne ograniczenia co do korzystania z lokali gastrono-
micznych. Jedyna możliwość funkcjonowania tych 
lokali związana jest z zamawianiem posiłków przez 
internet. Wydaje się sprawą naturalną także to, że 
ktoś może chcieć zamówić sobie piwo czy wino do 
takiego posiłku poprzez internet. Ja, choć jestem 
abstynentem, uważam, że inni powinni mieć takie 
prawo. Żeby zlikwidować te wszystkie wątpliwości, 
zmodyfikowaliśmy naszą poprawkę, która na posie-
dzeniu połączonych komisji nie uzyskała większości. 
Zmodyfikowaliśmy ją w 2 punktach: po pierwsze, 
to dotyczy napojów alkoholowych o zawartości al-
koholu do 18% – a więc nie mówimy tutaj o alko-
holach wysokoprocentowych – po drugie, mówimy 
tu o tym, żeby mogły to sprzedawać mikroprzed-
siębiorstwa bądź małe albo średnie przedsiębior-
stwa. Chodzi o to, żeby wykluczyć z tego duże sieci 
handlowe. Myśmy od czasu posiedzenia komisji do 
teraz prowadzili pewne konsultacje i mam nadzie-
ję, że tym razem uzyskamy większość – że uda nam 
się przekonać pana senatora Kleinę, który kiwa gło-
wą, ale może i innych uda się przekonać. Chciałbym 
podziękować tym wszystkim z innych kół i klubów 
– nie z naszego akurat, bo to, że myśmy się pod 
tym podpisali, to jest dość oczywiste… Chciałbym 
podziękować pani marszałek Gabrieli Morawskiej-
Staneckiej, panu senatorowi Gromkowi i panu sena-
torowi Tyszkiewiczowi za to, że swoimi podpisami 
tę naszą poprawkę wsparli.

Chciałbym również prosić, żeby państwo, już 
niekoniecznie podpisem, ale swoim głosowaniem 
jutro – i w komisji, i podczas posiedzenia plenarne-
go – sprawili, by ta poprawka otrzymała wsparcie, 
bo jestem przekonany, że dla wielu restauratorów 
to jest w tym trudnym czasie, że tak powiem, wła-
ściwe wsparcie. I niniejszym tę poprawkę składam, 
prosząc sekretariat o to, żeby ktoś do mnie podszedł, 
to ja ją przekażę. Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

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

(Senator Grzegorz Bierecki: Zostałem 
wymieniony…)

Bardzo proszę, pan senator Bierecki ad vocem, 
jak rozumiem.

(Senator Grzegorz Bierecki: Tak.)
W trybie ad vocem.

SENATOR 
GRZEGORZ BIERECKI 

Dziękuję bardzo. Zostałem wymieniony, więc 
muszę się ustosunkować.

Oczywiście, doskonale rozumiem problem, 
przed którym stanął pan marszałek Grodzki, decy-
dując o tym, które komisje mają zająć się tą usta-
wą. Wybrał te 3 komisje i  ja nie protestowałem 
przeciwko temu, że właśnie te 3 komisje wybrał. 
Wskazywałem na to, że to jest uprawnienie marszał-
ka, żeby taką decyzję podjąć. I myślę, że senatorowie 
z Platformy Obywatelskiej, którzy podnosili pro-
blem właśnie niewłaściwości komisji, które się tym 
zajmują, tak naprawdę powinni byli ten wniosek 
kierować do pana marszałka Grodzkiego. Jakkolwiek 
uważam, że wniosek byłby niezasadny. Te 3 komi-
sje, jak widać, wykonały swoją pracę. Senatorowie 
pracowali sumiennie nad ustawą, przygotowaliśmy 
przecież 140 poprawek, prawda? Tak więc widać, że 
ogromna praca została włożona. Każdy z senatorów 
ma prawo jeszcze zabrać głos w sprawie tej usta-
wy, uczestniczyć. Tak więc to była zupełnie… Moja 
uwaga służyła wskazaniu niestosowności atakowa-
nia pana marszałka Grodzkiego przez senatorów, 
którzy go wybrali. Dziękuję bardzo.

(Senator Jan Filip Libicki: Dziękuję. No, 
oczywiście…)

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

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

Bogdana Zdrojewskiego.

SENATOR 
BOGDAN ZDROJEWSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Właściwie mógłbym dzisiaj powtórzyć swoje 
wystąpienie dotyczące drugiej czy trzeciej ustawy 
o koronawirusie, jeżeli chodzi o jakość stanowio-
nego prawa.

Mamy powtórkę z rozrywki, czyli sytuację, 
w której wady legislacyjne dostarczonej nam usta-
wy po prostu są rażące. I mówię to z przykrością, 
obserwując także naszych gości. Rzadko mamy 
tak liczną delegację rządu, a to jest świadectwo, 
jak bardzo rozbudowana jest to ustawa i jak wielu 
rozmaitych ustaw i aktów prawnych dotyczy. I tak-
że jak bardzo niefrasobliwie została potraktowana 
ta problematyka, ważna problematyka, od strony 
legislacyjnej.

Warto przytoczyć, że same poprawki legislacyj-
ne zajęły naszemu Biuru Legislacyjnemu 46 stron. 
Świadczy to o jakości stanowionego prawa, propo-
nowanego dokumentu, no, i skali trudności dla pań 
i panów senatorów, żeby tę ustawę, krótko mówiąc, 
poprawić.

Ten wysiłek został zrobiony i  Biuru 
Legislacyjnemu należą się podziękowania. Bo to 
jest, tak jak powiedziałem, czwarta ustawa o tak 
wysokim stopniu trudności. I muszę powiedzieć, 
że nasze Biuro Legislacyjne radzi sobie znakomicie. 
Co nie przynosi chluby Sejmowi i w tym wypadku 
także ekipie rządowej.

Co zmieniamy?; patrzę nie tylko na legi-
slatorów, ale na nas, senatorów. No, prawie 
wszystko w tej materii legislacyjnej. Zmieniamy 
terminy, zmieniamy przymiotniki, zmieniamy de-
finicje i pojęcia, te, które są związane z prawem. 
Zmieniamy także procedury, w tym także elemen-
ty procedur, które obejmują postępowania sądo-
we. Zmieniamy definicję np. spadku dochodów. 
Wprowadzamy uzupełnienia, aby wiedzieć, czego 
konkretny przepis dotyczy. Po prostu w niektórych 
wypadkach mamy do czynienia z sytuacją, w której 
przepis jest niedokończony.

W wielu wypadkach niestety musimy precy-
zować nie tylko definicje, ale same przepisy, po to, 
aby ten, kto będzie odbiorcą – a odbiorcą stano-
wionego prawa jest obywatel – wiedział, że dany 
przepis stosuje się tak i tak, że albo jego dotyczy 
albo jego, krótko mówiąc, nie dotyczy.

Zmieniamy tryby odwoławcze, zmieniamy 
tryby skargowe, eliminujemy wiele pojęć, które 
są pojęciami jeszcze z marksizmu: „środki pracy” 
etc., etc. Zmieniamy także uprawnienia organów. 
W wielu wypadkach – podkreślam: w wielu wy-
padkach – rząd, przedstawiciele rządu akceptują 
te zmiany, które wprowadzamy do ustawy, która 
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opuściła Sejm nie w zeszłym roku, tylko kilka dni 
temu. To jest jedna bardzo ważna sprawa.

Druga. My poprzemy ten projekt, nie będzie-
my pracować nad własnym, a były takie pomysły, 
przede wszystkim dlatego, aby skrócić terminy 
uzyskiwania określonych uprawnień i podstaw 
prawnych przez tych, którzy mają być benefi-
cjentami, mają być w jakimś sensie odbiorcami 
zapisów, które są niezbędne do tego, aby spraw-
nie reagować na sytuację pandemiczną, zwłaszcza 
w obszarze działalności gospodarczej.

Podkreślę 4 elementy, które bardzo mnie nie-
pokoiły, nas niepokoiły, senatorów. Pierwszy to 
właśnie ten bajzel legislacyjny, o którym już po-
wiedziałem, więc nie będę się do tego odnosić. 
Druga sprawa to niestety spóźnienie w przypad-
ku wielu przepisów, zwłaszcza tych, które odno-
szą się do samorządów terytorialnych. Są tam 
uprawnienia dedykowane właśnie samorządow-
com, np. aby mogli obniżać czynsze czy rezygno-
wać z opłat czynszowych, opłat dzierżawnych, 
a także żeby mogli zawieszać na okres 3 miesię-
cy rozmaite opłaty lokalne, podatki lokalne. Jest 
to bardzo spóźnione. My sugerowaliśmy, aby sa-
morządy były uprawnione do tego, już 2 miesiące 
temu, a ten projekt jest w połowie czerwca, niezwy-
kle spóźniony. Podkreślam, że wielu, wielu z tych, 
którzy prowadzą działalność w rozmaitych loka-
lach, miejscach, chętnie by skorzystało z różnych 
przywilejów, ale niestety samorządowcy obawia-
li się, że bez właściwej podstawy prawnej dawa-
nie rozmaitych ulg mogłoby zakończyć się bardzo 
poważnymi konsekwencjami, po prostu zarzutem 
o niegospodarność.

Jest tu kilka przepisów, które wymagały korekt, 
przede wszystkim dlatego, aby nie były antyunijne, 
aby nie były w sprzeczności z pewnymi dyrekty-
wami unijnymi. To się de facto udało i dzięki temu 
możemy powiedzieć, że jutro będziemy troszkę 
spokojniej debatować, a zwłaszcza głosować nad 
konkretnymi projektami.

To, co budzi nasz permanentny sprzeciw, także 
w tym przypadku, to są wrzutki do ustawy COVID-
owej, czyli ustawy, która ma reagować na sytuację 
pandemiczną, rzeczy kompletnie nieprzystających 
do materii tej ustawy. Na to zwracaliśmy uwagę 
wiele, wiele razy.

I ostatnia sprawa. Są tu zmiany w przepisach 
dotyczących kodeksu pracy, rozmaite uprawnienia 
do tego, aby, krótko mówiąc, skracać czas pracy, 
przekazywać pracownikom decyzje dotyczące nie-
zbędnego urlopowania. Spróbowaliśmy to wszystko 

poprawić i gwarantujemy ochronę minimum pięć-
dziesięcioprocentowego czasu wykonywania pracy, 
zmieniliśmy też kilka przepisów, które uwarunko-
wują określone decyzje określoną sytuacją, także je 
definiując. Mam nadzieję, że wskutek tych ponad 
100 poprawek ta ustawa nabierze tego lepszego ży-
cia z punktu widzenia jakości legislacyjnej, ale tak-
że skutku społecznego.

Wracając do wypowiedzi mojego kolegi, 
Kazimierza Kleiny, powiem, że ja nie czekam na 
kolejną, piątą tarczę. Uważam, że czas powrócić do 
normalnej legislacji, w której będziemy reagować 
na określoną sytuację we właściwych ustawach, 
we właściwym procesie legislacyjnym. Dziękuję 
bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, pan senator Bierecki – 5 minut…
(Senator Grzegorz Bierecki: Pierwszy raz zabie-

ram głos.)
A, przepraszam, przepraszam.
(Senator Grzegorz Bierecki: Tak, tak, pierwszy 

raz…)
Przepraszam najmocniej.
(Senator Grzegorz Bierecki: …choć mogę spra-

wiać wrażenie, że już mówiłem. To nie w tym 
trybie.)

Tak. Pomyliłem dwie role, które pan dzisiaj 
pełnił.

(Senator Grzegorz Bierecki: Tak, tak, to nie 
w tym trybie.)

Przepraszam najmocniej. Oczywiście ma pan 
10 minut.

SENATOR 
GRZEGORZ BIERECKI 

Ja może zacznę od tego, że warto korzystać z do-
brych pomysłów, kiedy one się pojawiają, a więc jeśli 
przy okazji sytuacji kryzysowej, przy okazji prze-
myśleń nad regulacjami, które mają chronić naszą 
ojczyznę przed skutkami tej pandemii, pojawiają się 
dobre pomysły, to warto z nich korzystać i warto je 
wprowadzać do ustaw, choćby nawet wydawało się, 
że one nie są z tą kwestią tak ściśle związane. Ale 
przecież są potrzebne i są dobre. A więc warto te 
dobre pomysły akceptować. Stąd nie zgadzam się 
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z moimi przedmówcami, którzy chcieliby być pury-
stami prawnymi w sytuacji walki z pandemią. Jest 
czas na puryzm prawny, jest czas na oczekiwania 
czy budowanie całościowych ustaw, ale ten czas to 
nie jest teraz. Teraz walczymy z pandemią, walczy-
my ze skutkami kryzysu globalnego, którego nikt się 
nie spodziewał, nieoczekiwanego kryzysu, którego 
skala jest trudna do oszacowania, niemniej jednak 
wiemy, że wielka. Dlatego to, że pojawiają się ko-
lejne… że rząd podejmuje wysiłek przedstawiania 
parlamentowi kolejnych ustaw, kolejnych dobrych 
regulacji, to, że pracują sztaby ludzi, że jest komuni-
kacja przecież z organizacjami przedsiębiorców, or-
ganizacjami pracowników, pracodawców, że mamy 
dobre pomysły, które pojawiają się z wielu miejsc 
i korzystamy z tych dobrych pomysłów, to jest to 
przecież zaleta, a nie wada. Za to nie powinniśmy… 
nawet opozycja tej skali nie powinna rządu za to 
krytykować, że tak bardzo się stara.

Ja poprosiłem o głos, żeby tak naprawdę przy-
pomnieć państwu, co robi ta ustawa, bo w tej de-
bacie to nie wybrzmiało. Problem, który… Jak 
siedziałem i słuchałem wystąpień, to miałem wra-
żenie, że panom przedmówcom to drzewa las za-
słaniają. Widzicie szczegóły, widzicie problem, to, 
że jest za dużo regulacji, że one są skomplikowane, 
że szybko przychodzą, że musimy się tak bardzo 
trudzić. Nikt nie powiedział, co jest w tej ustawie, 
co dobrego dajemy ludziom w tej ustawie. No, to 
ja przypomnę może szybciutko, co daje ta ustawa.

Otóż, ustawa wprowadza dopłaty do odse-
tek kredytów dla firm. Bardzo ważna sprawa. 
Ogromne dobrodziejstwo, z którego skorzystają 
setki tysięcy przedsiębiorstw w Polsce. To są nie-
małe dopłaty przecież, które są obciążeniem dla 
finansów publicznych, ale są na pewno dobrze wy-
danymi pieniędzmi, dobrze wydanymi pieniędzmi. 
Te dopłaty do kredytów to jest dobre narzędzie, aby 
przeciwdziałać ekonomicznym skutkom pandemii.

Wreszcie ułatwienia, jeśli chodzi o przetargi 
dotyczące zamówień publicznych. Kiedy jest sytu-
acja nagła, trudna, te przetargi nie mogą się wlec 
w nieskończoność, nie mogą podlegać protestom, 
nie możemy czekać latami na rozstrzygnięcia tych 
przetargów. To musi być realizowane szybko, bo 
chcemy w ten sposób zapewnić szybkość obrotu 
gospodarczego, tak ważną dla odbudowy naszej go-
spodarki do stanu sprzed pandemii.

Przepisy chroniące polskie przedsiębiorstwa 
przed wrogimi przejęciami przez inwestorów spo-
za Unii Europejskiej. To bardzo ważna część tej 
regulacji. Nasze osłabione firmy nie mogą stać 

się łatwym łupem dla inwestorów spoza Unii 
Europejskiej, którzy chcieliby skorzystać i dostać 
dostęp do naszego lukratywnego rynku, a także 
do naszego know-how, którym dysponują pol-
skie przedsiębiorstwa. Ta ochrona jest dobrym 
rozwiązaniem i nikt z nas tego nie kwestionuje. 
Ja mówię o tym tylko po to, żeby przypomnieć, 
o czym jest ta ustawa.

Wreszcie też rozwiązania dotyczące rynku pracy, 
które uelastyczniają ten rynek. Dzięki tej elastyczno-
ści można będzie zachować, ochronić miejsca pracy 
i dać szanse rozwoju przedsiębiorcom, szansę odbi-
cia się z tego trudnego… z tego dołka, w który wpa-
dliśmy z powodu zamknięcia naszej gospodarki.

O  tym jest ta ustawa i  myślę, że ci, którzy 
nas słuchają, powinni pamiętać o tym, że Senat 
Rzeczypospolitej przyjmuje takie regulacje. Senat 
Rzeczypospolitej nie powinien być widziany jako 
grupa ludzi, którzy narzekają na to, że jest dużo 
przepisów i dużo roboty. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję…
Bardzo proszę, pan senator Bogdan Zdrojewski.

SENATOR 
BOGDAN ZDROJEWSKI 

Ja już z miejsca, żeby nie było straty czasu. 
Chcę wyraźnie podkreślić, że w swoim wystą-
pieniu widziałem nie tylko drzewa, ale także las, 
podkreślając uprawnienia dla samorządu, mówiąc 
o spóźnieniu.

Zwrócę też uwagę, troszeczkę polemizując… 
Pan senator powiedział najpierw, że są to dopłaty 
do kredytów, a potem, że do odsetek. Oczywiście są 
to dopłaty do odsetek, nie do kredytów. Ja od razu 
zwrócę uwagę na to, że w tych przepisach jest bar-
dzo wiele ograniczeń czy warunków, jakie muszą 
być spełnione, aby te kredyty były.

To, na co chcę zwrócić uwagę i co jest najważ-
niejsze, to fakt, że w wielu wypadkach te formy 
pomocy są po prostu spóźnione. My cały czas re-
agujemy post factum w sytuacjach, w których ci, 
którzy mają być odbiorcami pomocy, po prostu go-
spodarczo nie żyją.

Zwrócę też uwagę na jeszcze jedną rzecz. Ja rze-
czywiście chcę docenić uprawnienia, które są te-
raz przekazywane samorządom. To dobrze. Proszę 
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jednak zauważyć, że za uprawnieniami samorzą-
dów terytorialnych do zwolnień z podatków, opłat, 
różnych rzeczy, nie idą rekompensaty. To znaczy, 
że samorządy muszą to wszystko wykonać kosztem 
własnego budżetu. Zwracam na to uwagę, bo przyj-
dzie taki moment, że trzeba będzie tym samorzą-
dom pomóc, a skala tej pomocy jest w chwili obecnej 
coraz precyzyjniej szacowana. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Informuję również, że następujący senatorowie 

złożyli swoje przemówienia do protokołu: Janusz 
Pęcherz, Mariusz Gromko, Danuta Jazłowiecka 
oraz Beniamin Godyla*.

Następujący senatorowie zgłosili wnioski 
o charakterze legislacyjnym: grupa senatorów, 
a także pan senator Kazimierz Kleina, pan sena-
tor Zygmunt Frankiewicz, pan senator Grzegorz 
Bierecki, pan senator Adam Szejnfeld, pani sena-
tor Gabriela Morawska-Stanecka, pan senator Jan 
Filip Libicki wraz z grupą senatorów.

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

Zamykam dyskusję.
Informuję…
Przepraszam. Mam jeszcze pytanie do przed-

stawiciela rządu, czy chciałby zabrać głos.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju 

Marek Niedużak: Ja jakby w tym samym duchu, 
co wcześniej.)

Tak jest. Dziękuję bardzo.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Panie i Panowie Senatorowie, ogłaszam…
(Głos z sali: Komunikaty.)
Komunikaty. Bardzo proszę.

SENATOR SEKRETARZ 
AGNIESZKA KOŁACZ-LESZCZYŃSKA 

Dziękuję bardzo.

* Przemówienie w dyskusji złożyła do protokołu również 
senator Joanna Sekuła. Przemówienia – w załączeniu.

Wysoka Izbo!
Komunikat odnośnie do posiedzenia komisji.
Jeszcze dzisiaj odbędzie się wspólne posiedzenie 

Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej w spra-
wie rozpatrzenia wniosków zgłoszonych podczas 
debaty do ustawy o zmianie ustawy o zasadach pro-
wadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych 
ustaw. To posiedzenie komisji odbędzie się 15 mi-
nut po ogłoszeniu przerwy w sali nr 176.

Jutro odbędą się następujące posiedzenia 
komisji.

Posiedzenie Komisji Budżetu i  Finansów 
Publicznych oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej w sprawie rozpatrzenia wniosków zgło-
szonych na dwunastym posiedzeniu Senatu do ustawy 
o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu 
przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 – 
druk senacki nr 143 – odbędzie się jutro, 18 czerwca 
o godzinie 8.00 w sali plenarnej Senatu.

Kolejne posiedzenie, Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych, Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej w sprawie rozpatrzenia 
wniosków zgłoszonych na dwunastym posiedzeniu 
Senatu do ustawy o dopłatach do oprocentowania 
kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie 
płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym 
skutkami COVID-19 – druk senacki nr 142 – odbę-
dzie się także jutro o godzinie 8.15 w sali plenarnej.

Jeszcze jeden komunikat. Posiedzenie Komisji 
Praw Człowieka, Praworządności i  Petycji, 
Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej po-
święcone rozpatrzeniu poprawek zgłoszonych na 
dwunastym posiedzeniu Senatu do projektu usta-
wy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania kar-
nego, druk senacki nr 79, odbędzie się także jutro 
o godzinie 8.00 w sali nr 217. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Bardzo dziękuję.
Panie i Panowie Senatorowie, ogłaszam prze-

rwę do jutra do godziny 9.00.
(Głos z sali: Niemożliwe.)
Możliwe.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 18 minut 30)
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Ta uchwała, która była przedmiotem ożywio-
nej dyskusji na posiedzeniu połączonych komisji 
i, jak mniemam, będzie przedmiotem ożywionej 
dyskusji teraz, wynika z  przekonania bardzo 
wielu senatorów o tym, że obecność Polski w Unii 
Europejskiej, nasz wkład w dziedzinę integracji eu-
ropejskiej wykraczają daleko poza wymiar bieżącej 
polityki, wykraczają daleko poza wymiar partyjne-
go, politycznego sporu, odbywającego się tu i teraz. 
Ta uchwała pozwala nam dostrzec rolę Polaków 
i Polski w dziedzinie integracji europejskiej, bo 
przywołuje postać Wojciecha Jastrzębowskiego, 
autora pierwszej tak spójnej wizji integracji eu-
ropejskiej, która, gdy weźmiemy pod uwagę oko-
liczności, w jakich była formułowana, dzisiaj może 
być uznana za nieco archaiczną, ale tylko i wyłącz-
nie dlatego, że tworzona była w roku 1831. Jednak 
daleko niearchaiczną jest idea leżąca u podstaw 
tego projektu, który zgłaszał wtedy pan Wojciech 
Jastrzębowski. Ta idea nie tylko nie jest archaicz-
na, ale jest przyszłościowa. Jest ideą par excellen-
ce nowoczesną i nakierowaną na lepszą przyszłość 
narodów, mówi bowiem o wiecznym pomiędzy na-
rodami przymierzu.

Warto zastanowić się, jeżeli rozmawiamy 
o integracji europejskiej, dlaczego właśnie wtedy 
Wojciech Jastrzębowski pisał te słowa i kierował do 
Polaków i do Europejczyków ten swój apel. A czynił 
to w bardzo konkretnym historycznym momen-
cie. Ten tekst, o którym mówimy, został opubliko-
wany niemalże w przededniu bitwy pod Olszynką 
Grochowską. Dlaczego o tym mówię? Bowiem to 
powstanie listopadowe z 1830 r., którego uczest-
nikiem i gorzkim świadkiem był pan Wojciech 
Jastrzębowski, było próbą, militarną próbą uzyska-
nia przez Polskę niezależności. Zdetronizowaliśmy 
naszego władcę i poszliśmy na wojnę z Rosją. Tę 
wojnę przegraliśmy. Patrząc na klęskę powsta-
nia listopadowego, Jastrzębowski zdawał so-
bie sprawę, że świat, w  którym o  stosunkach 

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 10 minut 32)

(Posiedzeniu przewodniczą marszałek Tomasz 
Grodzki i wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka)

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Wznawiam obrady.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzy-

nastego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
uchwały o znaczeniu edukacji europejskiej.

Mam ogromny zaszczyt powitać obecnych na 
posiedzeniu gości, naszego wielkiego aktora, pana 
Olgierda Łukaszewicza, fundatora fundacji „My 
Obywatele Unii Europejskiej – Fundacja im. Wojciecha 
B. Jastrzębowskiego”, oraz pana Witolda Moszyńskiego, 
prezesa Zarządu „My Obywatele Unii Europejskiej – 
Fundacja im. Wojciecha B. Jastrzębowskiego”.

Przypominam, że projekt ten został wniesiony 
przez wicemarszałka Senatu Michała Kamińskiego 
i zawarty jest w druku nr 84, a sprawozdanie – 
w druku nr 84 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji 
Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, pana 
senatora, pana marszałka Michała Kamińskiego, 
o przedstawienie wspólnego sprawozdania komisji 
o projekcie uchwały.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Komisjo!
Mam honor przedstawić pozytywne 

stanowisko…
(Głos z sali: Wysoka Izbo!)
Wysoka Izbo!
Mam honor przedstawić pozytywne stanowi-

sko połączonych komisji w sprawie uchwały Senatu 
Rzeczypospolitej o znaczeniu edukacji europejskiej.
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międzynarodowych decyduje siła, jest światem, 
w którym Polacy będą przegrani. Przekonali się 
o tym bardzo boleśnie w roku 1831. Później bardzo 
boleśnie przekonywaliśmy się o tym we wszyst-
kich powstaniach, w  których braliśmy udział, 
z  bardzo nielicznymi wyjątkami, np. z  wyjąt-
kiem powstania wielkopolskiego, które było po-
wstaniem zwycięskim. I przekonywaliśmy się we 
wszystkich wielkich wojnach, w których braliśmy 
udział, w pierwszej i drugiej wojnie światowej. 
Dowiedzieliśmy się bowiem jak żaden inny naród 
na świecie, że tam, gdzie decyduje siła, a nie war-
tości, tam Polska przegrywa.

Jeśli spojrzymy na bardzo ważne wybory, wy-
bory w dosłownym rozumieniu, tj. kartką wybor-
czą dokonywane przez Polaków w ciągu ostatnich 
100 lat, to okaże się, że możemy wskazać 3 takie 
momenty wyborcze, w których Polacy mogli po-
wiedzieć dużo więcej niż tylko to, co sądzą na te-
mat bieżącej sytuacji. To było przede wszystkim 
referendum, które było referendum leżącym u po-
czątku władzy komunistycznej w Polsce. Dzisiaj 
wiemy, że blisko 70% Polaków opowiedziało się 
w tym zafałszowanym referendum przeciwko po-
stulatom władzy komunistycznej. Kolejne wielkie 
wybory, które przyniosły zmianę, to były wybory 
w 1989 r. Dzisiaj się mówi, że wtedy sześćdziesiąt 
parę procent Polaków poparło kandydatów soli-
darnościowych. Trzeci wielki moment w historii 
Rzeczypospolitej, kiedy to Polacy za pomocą kartki 
wyborczej mogli się wypowiedzieć o czymś – po-
wtórzę – daleko ważniejszym niż bieżący spór po-
lityczny, to było referendum europejskie. I w nim 
80% Polaków opowiedziało się za uczestnictwem 
Polski w Unii Europejskiej.

Właśnie to, że jesteśmy częścią wspólnoty eu-
ropejskiej, jest takim bardzo czytelnym i prak-
tycznym dowodem na przekreślenie klątwy naszej 
historii, która była naznaczona… Przecież musimy 
spojrzeć prawdzie w oczy – ta historia naznaczona 
była klęskami i cierpieniem naszego narodu. Warto 
bowiem pamiętać… Historia Rzeczypospolitej 
układa się w taki sposób, że warto sformułować 
gorzką tezę. Otóż za błędy polityków obywate-
le Najjaśniejszej Rzeczypospolitej płacili krwią, 
a nasz naród – wolnością. Był taki moment w hi-
storii naszego narodu, w którym decyzja polityków 
i decyzja narodu nie zaowocowała krwią, nieszczę-
ściem i tragedią, tylko zaowocowała otwarciem no-
wej perspektywy dla przyszłych pokoleń Polaków. 
To była decyzja o wejściu do Unii Europejskiej, to 
była decyzja o poparciu przez Polskę tej idei. Dzisiaj 

ta idea i w Polsce, i za granicą ma swoich potężnych 
przeciwników. I dzisiaj, tak jak w roku 1831, kie-
dy zdetronizowaliśmy cara i poszliśmy na wojnę 
z Rosją, która była przeciwna tym wartościom, któ-
re jako naród polski wyznawaliśmy, też jesteśmy 
w konflikcie z Rosją, która tych wartości, które my 
i Unia Europejska podzielamy, nie podziela. Dzisiaj 
można powiedzieć: wróg jest ten sam i przyjaciele 
są ci sami. Przyjacielem narodu polskiego jest wol-
ność, a wrogiem narodu polskiego są despoci naj-
rozmaitszej maści. I dlatego jesteśmy w Europie, że 
jesteśmy wolnymi Polakami i nie lubimy despotów, 
niezależnie od tego, z której strony naszej granicy 
się znajdują. Stąd, jak rzadko która decyzja podjęta 
przez naród polski, ta decyzja o wejściu Polski do 
Unii Europejskiej była decyzją, którą historia – je-
stem o tym przekonany – oceni tylko pozytywnie. 
Ale co zrobimy z tą decyzją, co robimy z uczest-
nictwem Polski w Unii Europejskiej, co robimy 
z szansą, jaką niesie dla nas, Polaków i dla całego 
kontynentu Unia Europejska, to zależy już tylko 
i wyłącznie od nas.

Ta uchwała, to nasze zaangażowanie w obro-
nę wartości europejskich tu, w Polsce i szerzej, 
w Unii Europejskiej wynika nie tylko z naszych 
najszczerszych przekonań, że Unia Europejska, 
ten model współpracy między narodami jest mo-
delem potrzebnym, ale wynika też – rzadko uży-
wam słów patetycznych, ale dzisiaj nie boję się tego 
powiedzieć – z naszego najgłębszego patriotyzmu. 
Wymogiem polskiej racji stanu, wymogiem inte-
resu narodowego Polaków, żyjących tu i teraz, jest 
bowiem oparcie polityki międzynarodowej na war-
tościach, a nie na sile, jest oparcie polityki między-
narodowej na współpracy, a nie na konflikcie, gdyż 
wtedy Polska wygra, wygra Unia Europejska.

Ja dlatego z ogromną pokorą, ale także mając 
poczucie wagi tego, o czym dyskutujemy, zwracam 
się do Wysokiej Izby, by raczyła uchwalić przed-
łożony projekt uchwały o znaczeniu integracji 
europejskiej.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo panu marszałkowi.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 

nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy 
komisji oraz do wnioskodawcy.

Przypomnę, że wnioskodawcą także był pan 
marszałek Michał Kamiński.
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Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Rozumiem, że dyskusja wyczerpała się na posie-
dzeniu komisji i w zapytaniach do wnioskodawcy.

Otwieram dyskusję.
Do dyskusji w chwili obecnej jest zgłoszonych  

4 mówców, piąty, pan senator Pęcherz, złożył swoje 
wystąpienie do protokołu.

Proszę bardzo, pani senator Halina Bieda.

SENATOR 
HALINA BIEDA 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Chciałabym się odnieść do procedowanej 

uchwały jako wieloletni nauczyciel, który zajmował 
się edukacją europejską właśnie w okresie przed-
akcesyjnym. Wtedy myśl Roberta Schumana, za-
warta w jego deklaracji – rocznicę jej ogłoszenia 
obchodziliśmy nie tak dawno, siedemdziesiątą 
rocznicę – że wspólna Europa nie powstanie od 
razu ani w całości: będzie powstawała przez kon-
kretne realizacje, tworząc najpierw rzeczywistą so-
lidarność… Myślę, że edukacja europejska, która 
tak naprawdę rozpoczęła się, jeszcze wtedy w EWG, 
na początku lat siedemdziesiątych, a w Polsce wte-
dy, kiedy… Po 1989 r. wszystkie kolejne rządy za-
biegały o to, żeby Polska mogła się stać członkiem 
Unii Europejskiej, i wprowadziły właśnie taką edu-
kację europejską. Ona tak naprawdę miała 3 kom-
ponenty: była to edukacja o Europie, czyli była to 
taka typowa wiedza o historii Unii Europejskiej, 
o traktatach, o państwach członkowskich; eduka-
cja dla Europy, czyli kształtowanie postaw proeu-
ropejskich, kompetencji kluczowych, nauczanie 
języków obcych i wszystko to, co związane jest 
z praktycznym wymiarem funkcjonowania we 
wspólnej Europie; edukacja w Europie, czyli było 
to wszystko to, czego do 1989 r. tylko niewielu mo-
gło doświadczyć. Wtedy sens nauczania języków 
obcych, poznawania obyczajów, zwyczajów, kul-
tury nabrał też innego wymiaru, takiego doświad-
czalnego. Rzeczywiście to było coś, co cieszyło się 
bardzo dużym powodzeniem, zwłaszcza zajęcia po-
zalekcyjne. Powstały kluby europejskie, podobne 
czy zgodne z ideą Margaridy Belard, portugalskiej 
nauczycielki, która założyła pierwsze kluby euro-
pejskie właśnie w Portugalii. One potem powsta-
wały w wielu krajach członkowskich, w Polsce też 
było ich bardzo dużo. Te kluby tak naprawdę reali-
zowały bardzo dużo projektów. 

Dzisiaj, kiedy minęło kilkanaście lat od czasu, 
kiedy Polska stała się członkiem Unii Europejskiej… 
Od czasu, kiedy w 2004 r. staliśmy się członkiem 
Unii Europejskiej, ta edukacja odeszła gdzieś na 
margines, przestaliśmy ją po prostu robić, klu-
by europejskie przestały funkcjonować. Dziś mo-
duły edukacji europejskiej funkcjonują w szkole, 
w podstawie programowej jedynie w szczątkowej 
postaci. To są głównie treści dotyczące suchych 
faktów: kiedy powstała Unia czy jak się zmienia-
ła, kiedy były kolejne rozszerzenia, jakie są organy 
Unii Europejskiej. Wydaje mi się, że ta uchwała jest 
szansą, aby powrócić właśnie do tych form eduka-
cji europejskiej, o Europie, dla Europy i w Europie, 
bo edukacja europejska w żadnym stopniu nie stoi 
w sprzeczności z naszą edukacją, polską, ona jest 
uzupełnieniem, jest rozszerzeniem, rozwinięciem. 
Uważam, że powinniśmy wrócić do funkcjonowa-
nia wielu takich aktywności, jakie były w okresie 
przedakcesyjnym. Dziękuję bardzo.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
W tej chwili proszę o zabranie głosu panią se-

nator Danutę Jazłowiecką.

SENATOR 
DANUTA JAZŁOWIECKA 

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Bardzo wysoko oceniam przedstawiony pro-

jekt uchwały Senatu o znaczeniu edukacji euro-
pejskiej. Jestem głęboko przekonana, że w obecnej 
sytuacji społeczno-politycznej obowiązkiem Senatu 
jest wspieranie dążeń i wartości, na których – jak 
wynika z cytowanych w uchwale badań socjolo-
gicznych – tak bardzo Polakom zależy. A przecież 
zdarza się, że ci, którzy manifestują swoje przy-
wiązanie do europejskich aksjomatów, zderzają 
się z niezrozumieniem, a nawet wrogością ze stro-
ny różnych środowisk. Dzieje się tak, bo z powo-
du doraźnych celów politycznych budowana jest 
w naszym kraju fałszywa dychotomia, Polak vs 
Europejczyk. Dlatego tak ważna wydaje się edu-
kacja europejska prowadzona w szerokim zakresie, 
w różnych formach, nie tylko w szkole.

Pan minister przedstawił nam na poprzed-
nim spotkaniu projekty, działania, aktywizację 
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rządu w celu promowania Unii Europejskiej i na-
szego członkostwa, ale ze smutkiem stwierdzam, 
że rząd zapomniał o inicjatywach oddolnych, tych 
najważniejszych, regionalnych, lokalnych, które 
tak naprawdę budują prawdziwe działanie, praw-
dziwą promocję i nasze prawdziwe członkostwo 
w Unii Europejskiej. Jak wspominała pani Halina 
Bieda, był okres, kiedy w Polsce jak grzyby pod 
deszczu powstawały europejskie kluby szkolne. 
Widzieliśmy to, obserwowaliśmy nieprawdo-
podobną energię młodych ludzi, ich nauczycieli. 
Oni wyjeżdżając na wymianę partnerską, pozna-
wali nową kulturę, poznawali nowych przyja-
ciół – te przyjaźnie do dzisiaj trwają – i z uwagi 
na konieczność porozumiewania się ci młodzi lu-
dzie uczyli się języków obcych i je praktykowali. 
Przedsiębiorcy jeździli do krajów członkowskich 
Unii Europejskiej, podglądali nowe technologie, 
nowe rozwiązania, wręcz budowali nowe czy roz-
wijali nowe rynki zbytu. Samorządy wymieniały 
się swoimi doświadczeniami, te młode polskie sa-
morządy uczyły się od Francuzów bądź Niemców, 
Hiszpanów, Portugalczyków, uczyły się tego, 
w jaki sposób przygotowywać się do członkostwa 
w Unii Europejskiej, jak funkcjonować, jak pro-
wadzić politykę regionalną i lokalną. Była bardzo 
bogata i rozbudowywała się, rozwijała współpraca 
transgraniczna. Dzisiaj ta współpraca transgra-
niczna tak naprawdę podtrzymywana jest przede 
wszystkim za pomocą programów unijnych. To 
jest wielka szkoda, bo nasze członkostwo nie po-
lega tylko na sięganiu po środki pomocowe Unii 
Europejskiej, które rzeczywiście w sposób bardzo 
dynamiczny rozwijają nasz kraj. Na każdym kroku, 
na ulicach, w parkach, w różnych obiektach działal-
ności publicznej obserwujemy to, jak bardzo Unia 
Europejska wspiera swoim dofinansowaniem dy-
namiczny rozwój naszego kraju. Ale brakuje tego 
wsparcia ze strony rządu, by te inicjatywy oddolne 
były dalej realizowane.

Jeśli chodzi o program Erasmus, flagowy pro-
gram Unii Europejskiej, to widać, w jak małym 
stopniu Polacy korzystają z tego programu, a to 
jest program, który pozwala uczniom, nauczycie-
lom, przyszłym przedsiębiorcom zdobywać wie-
dzę, doświadczenie, w jaki sposób funkcjonować 
w Unii Europejskiej.

Bardzo kiepsko wygląda sytuacja w naszym 
środowisku naukowym. Instytucje, uczelnie 
w małym stopniu korzystają z pomocy, ze środ-
ków z programów naukowych i badawczych, które 
pozwalają na wprowadzenie nowych technologii, 

inicjowanie nowych przedsięwzięć, nowych inicja-
tyw i nowych rozwiązań. W Europie Zachodniej 
95% krajów członkowskich korzysta z tej pomo-
cy i z tego wsparcia, tylko 5% Europy Wschodniej, 
w tym w jeszcze mniejszym stopniu nasz kraj.

Cieszę się, że na patrona projektu edukacji eu-
ropejskiej wybrano Wojciecha Jastrzębowskiego, 
który był wspaniałym nauczycielem. W Instytucie 
Agronomicznym w Marymoncie wykładał botani-
kę, mineralogię, fizykę i ogrodnictwo. Uczył swoich 
słuchaczy konsekwencji i cierpliwości w groma-
dzeniu faktów oraz zarażał pasją do zgłębiania ta-
jemnic ich powstania. Te właśnie cechy powinny 
przyświecać nauczaniu europejskiemu, dążące-
mu przecież do przekazywania wiedzy, ale także 
kształtowania postaw otwartych na duchowy wy-
miar przestrzeni europejskiej.

Reasumując, uważam, że zawarty w uchwale 
apel jest ze wszech miar słuszny. Dziękuję mar-
szałkowi Michałowi Kamińskiemu za tę inicjatywę 
i mam nadzieję, że bardzo poważnie ją potraktuje-
my i zmienimy nasze oblicze w aspekcie członko-
stwa w Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
W tej chwili poproszę o zabranie głosu pana se-

natora Bogdana Klicha.

SENATOR 
BOGDAN KLICH 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Każdy z nas ma swój dom i każdy o ten dom 

się troszczy, bo w tym domu żyjemy i ten dom jest 
ośrodkiem grawitacji, takim, który przyciąga, do 
którego wracamy z krótszych albo dłuższych po-
dróży. Ten dom własny sobie cenimy i szanujemy, 
o ten dom zabiegamy. Ale dom każdego z nas nie 
jest naszym jedynym domem. Mamy jeszcze domy 
mniejsze, takie jak społeczności lokalne, dzielni-
ce, gminy, w których żyjemy i z którymi się iden-
tyfikujemy. Myślę, że większość z nas, pełniących 
mandat parlamentarzysty, dba o to, żeby te spo-
łeczności lokalne szły do przodu, żeby sprawy ludzi 
w tych społecznościach lokalnych były traktowa-
ne poważnie, żeby ich problemy były jak najszyb-
ciej, najsprawniej rozwiązywane. No i jest ten duży 
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dom, jakim jest nasza ojczyzna, która nas wszyst-
kich mieści i która jest tym tradycyjnym, polskim 
najważniejszym punktem odniesienia. Poprzednie 
pokolenia przelewały za nią krew. Nam niepodle-
głość też nie spadła z nieba, bo przecież dla wielu 
spośród nas, żeby Polska mogła odzyskać niepod-
ległość po 1989 r., był to okres wyrzeczeń, czasem 
wielkich wyrzeczeń, kiedy musieliśmy zrezygno-
wać ze swoich indywidualnych aspiracji po to, żeby 
oddać swój czas, swój wysiłek, często swoje waż-
niejsze sprawy na rzecz ojczyzny.

Ale jesteśmy też w takiej szczęśliwej sytuacji, 
że mamy jeszcze ten dom największy, jakim jest 
Europa, i mamy ten punkt odniesienia, od 2003 r., 
od referendum, które było swoistym świętem 
Europy w Polsce, kiedy to Unia Europejska wresz-
cie faktycznie, realnie zaistniała w życiu każdego 
z nas. I o ten dom się troszczymy, lepiej lub gorzej, 
w zależności od tego, jakie są lata. Ten dom też wy-
gląda okazalej albo słabnie, trochę słabnie po kry-
zysach, ale ma tę zdumiewającą umiejętność, że 
po każdym z nich się odradza. I tak było w histo-
rii wspólnot europejskich zawsze i wierzę, że tak 
samo będzie i teraz. I rzeczywiście, ten nasz naj-
większy dom, jakim jest Unia Europejska, jest w tej 
chwili poddawany wstrząsom. To nie są wstrząsy 
sejsmiczne. To są rozmaite wstrząsy polityczne, 
społeczne czy wynikające z epidemii, która idzie 
przez wszystkie kraje Europy i każdego z nas do-
świadcza. Ale ten dom się trzyma. Ten dom stoi 
mocno. I trzeba zapytać, dlaczego on wciąż trwa.

Uważam, że on trwa, ponieważ został zbudo-
wany na solidnych fundamentach. One dość póź-óź-
no zostały zapisane w art. 2 traktatu lizbońskiego, 
ale one towarzyszyły integracji europejskiej od sa-
mego jej początku. Te fundamenty to wartości. Te 
fundamenty to nie interesy państw narodowych. 
Te fundamenty to wartości. Bo Unia Europejska 
jest wspólnotą wartości i co do tego nie mam naj-
mniejszych wątpliwości. I tak długo, jak te war-
tości będą w naszych sercach, tak długo też Unia 
Europejska będzie istniała i będzie się rozwijała. 
Nie wymieniam ich w tej chwili tylko dlatego, żeby 
je przypominać, ale dlatego, żebyśmy zdawali sobie 
sprawę z tego, do czego trzeba edukować. Że edu-
kacja o Unii Europejskiej to jest edukacja o tych 
właśnie wartościach. Że godność osoby ludzkiej to 
jest ta wartość podstawowa, gdzieś tam wynikająca 
z przesłania ewangelicznego. Że wolność to doro-
bek wielkiej liberalnej myśli europejskiej, począw-
szy od Locke’a, Monteskiusza, a skończywszy na 
współczesnych myślicielach, którzy uważają – jak 

chyba wielu spośród nas, pewnie nie wszyscy, ale 
wielu spośród nas – że bez wolności nie ma tak 
naprawdę rozwoju ludzi i społeczeństw. Wreszcie 
że demokracja to jest ta wartość, wokół której war-
to się skrzykiwać, o którą warto się troszczyć. I że 
ona nie polega tylko na tym, że aktualnie rządząca 
większość ma prawo do robienia tego, co jej przyj-
dzie do głowy, ale że to są instytucje i procedury. 
Że to są instytucje i procedury i bez instytucji i pro-
cedur, które opisują demokrację, tej demokracji po 
prostu nie ma. I że demokracja to nie tylko rządy 
większości – demokracja to rządy większości ogra-
niczone prawem. Przede wszystkim ustawą zasad-
niczą, przede wszystkim konstytucją. A w takich 
krajach jak Wielka Brytania, do niedawna członek 
Unii Europejskiej, no, nie konstytucją, ale świa-
domością i przywiązaniem, poszanowaniem dla 
prawa.

Unia Europejska to właśnie państwo prawa. 
To właśnie praworządność. Nie może być tak, że 
ktoś wymyśli sobie, żeby bez procedur wydawać 
publiczne pieniądze na zakup jakichś maseczek 
czy jakichś respiratorów. To wszystko jest regulo-
wane przepisami. Przepisami, których rządzący 
mają obowiązek się trzymać. Bo jeżeli obywatel ma 
przestrzegać prawa, to w pierwszej kolejności musi 
tego prawa przestrzegać rządzący.

Tak więc świadomość prawna i poszanowanie 
dla państwa prawa to także jest filar, na którym 
jest zbudowana Unia Europejska. Także, ale nie 
tylko, bo przecież jest również cały dorobek w za-
kresie praw człowieka i obywatela, nie tylko ten 
zapisany w Powszechnej deklaracji praw człowie-
ka czy europejskiej deklaracji praw człowieka, ale 
i poszanowanie dla wolności zgromadzeń, dla wol-
ności słowa, dla wszystkich praw każdej jednostki. 
To też jest ten fundament, na którym zbudowana 
jest Unia Europejska. I nie można – powiem więcej 
– nie wolno mówić tak jak jeden z naszych gości, 
który prezentował tutaj ustawę wyborczą, mówił 
niedawno w programie telewizyjnym, że prawa 
człowieka to w zasadzie nie mają specjalnego zna-
czenia. Nie, prawa człowieka i obywatela są fun-
damentem Unii Europejskiej i są fundamentem 
naszej świadomości.

Pluralizm, niedyskryminacja i tolerancja to 
3 wartości, które stanowią kolejny filar. Każą nam 
one pamiętać o tym, że każdy z nas każdemu jest 
równy i że należy szanować poglądy innych, a nie 
dzielić ludzi na lepszy sort i gorszy sort, na tych, 
którzy mają więcej uprawnień, i na tych, którzy 
mają ich mniej, na tych, którzy są lepsi, i na tych, 
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którzy są gorsi. Niedyskryminacja, tolerancja i plu-
ralizm to są kotwice dla równości.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Gabriela Morawska-Stanecka)

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Panie Senatorze…)

Na koniec, Pani Marszałek, słowo o solidarno-
ści, bo ją rozumiemy w Polsce… w każdym razie 
rozumieliśmy jeszcze do niedawna najlepiej, bo ona 
była tym towarem eksportowym naszej ojczyzny 
przez ostatnie lata. Solidarność jest w tym pante-
onie wartości niezmiernie istotna. I nie ma wolno-
ści bez solidarność, ale też nie ma solidarności bez 
wolności, o czym dobrze wiemy.

Mówię o tym wszystkim – Pani Marszałek, 
ostatnie dwa zdania – po to, żeby przypomnieć, cze-
go dotyczy edukacja europejska. Edukacja europej-
ska jest edukacją przede wszystkim o wartościach. 
Tym silniejszy będzie ten nasz europejski dom, im 
więcej na ten temat będziemy mówić w szkołach 
i na uniwersytetach. Jako wykładowca Instytutu 
Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego muszę 
powiedzieć, że wszyscy moi studenci – bez wzglę-
du na to, z którego kraju pochodzą – wiedzą do-
skonale, że Europa to wspólnota wartości. I dobrze 
by było, gdyby także wszyscy obywatele w Polsce, 
zwłaszcza politycy, o tym pamiętali. Dziękuję bar-
dzo. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Marcina 

Bosackiego.

SENATOR 
MARCIN BOSACKI 

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Wysoka Izbo!
Chcę bardzo gorąco podziękować inicjatorom 

tej uchwały i panu marszałkowi Kamińskiemu za 
to, że ten projekt zgłosił. Moment jest krytyczny, to 
jest moment, w którym Polacy tak naprawdę będą 
wybierać między dwoma wizjami uczestnictwa 
Polski w Europie. To, jaka wizja zwycięży, natu-
ralnie zależy w dużej mierze od edukacji – od tego, 
jak Polacy będą rozumieć wspólny projekt euro-
pejski i polski interes w jego przetrwaniu, w jego 

sile i w mocnej pozycji Polski w tym projekcie. Ja 
specjalnie używam słowa „interes”. Senator Klich, 
mój przedmówca, mówił bardzo dużo, i słusz-
nie, o wartościach. Ja w moim wystąpieniu chcę 
się skupić na interesie narodowym Polski w tym, 
aby Unia Europejska była silna, a polskie miejsce 
w niej znaczące. I będę bardzo prosił Wysoką Izbę, 
aby podzieliła zdanie nas wszystkich, którzy pra-
cowaliśmy nad tą uchwałą, iż potrzebny jest nowy 
rozmach i nowy wymiar edukacji europejskiej. 
Pokrótce powiem dlaczego.

Najpierw kilka cytatów. „Unia Europejska to 
wyimaginowana wspólnota” oraz „baju baju dla 
frajerów”. To niestety słowa urzędującego prezy-
denta Rzeczypospolitej. „Parlament Europejski 
potępia polski patriotyzm”, „Partnerzy z Unii 
Europejskiej mówią, że mamy zrezygnować 
z  suwerenności”, „Próbuje się nam narzucić 
antywartości”. To są słowa innego bardzo pro-
minentnego polityka partii rządzącej, pana 
Antoniego Macierewicza, wieloletniego ministra 
i wiceprezesa tejże partii. Nie będę wspominał, 
bo szkoda powagi Wysokiej Izby, słów wielokrot-
nie powtarzanych przez prominentną polityczkę 
partii rządzącej, niestety obecnie piastującą wy-ą wy- wy-
sokie stanowisko sędziowskie w Rzeczypospolitej, 
o tym, że flaga Unii Europejskiej jest szmatą. Ale 
warto się chwilę zastanowić nad kilkoma bardzo 
znaczącymi i, moim zdaniem, nadającymi się do 
przeanalizowania tego realnego sporu w polskiej 
polityce co do polskiego miejsca w Europie sło-
wami prezesa partii rządzącej. W niedawnym 
wywiadzie, w  którym niesłusznie wskazywał 
słabość Unii w czasie kryzysu wywołanego koro-
nawirusem i mówił, że Unia nic nie zrobiła, je-
śli chodzi o walkę z nim oraz walkę z kryzysem 
gospodarczym wywołanym przez pandemię, co 
zresztą zanegował dosłownie 3 tygodnie później 
wspomniany wcześniej prezydent Duda, który 
słusznie mówił, iż nowy plan Unii Europejskiej 
dotyczący ratowania gospodarki europejskiej da 
możliwość otrzymania dziesiątek miliardów euro 
na inwestycje w Polsce… Otóż prezes Kaczyński 
w tym, jak mówię, generalnie fałszywym wy-
wiadzie, niedawnym, sprzed niecałych 2 mie-
sięcy, przywołał zarzut, iż lojalność wobec Unii 
Europejskiej oznacza nielojalność wobec Polski. 
Przywołał również słowa o pedagogice wstydu, 
którą rzekomo Unia Europejska czy jej elity na-
rzucają Polsce i Polakom. Te słowa są sednem 
sporu między nami, którzy widzimy sens Unii 
Europejskiej, a obozem rządzącym. 
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Nie tylko nie jest tak, że Unia Europejska coś 
nam narzuca bez naszej zgody wyrażonej w referen-
dum sprzed 16 lat, ale my też nie patrzymy na Unię 
Europejską jako na skarbonkę do wydojenia ani nie 
widzimy w niej zagrożenia dla fundamentalnych in-
teresów i wartości Rzeczypospolitej, naszej wspólnoty 
narodowej, budowanej od z górą 1050 lat. Przeciwnie, 
my wierzymy, że w niestabilnym świecie istnienie Unii 
Europejskiej i polskie mocne w niej miejsce jest sed-
nem naszego interesu narodowego. Pamiętacie pań-
stwo wielokrotnie wyrażaną, niestety także w tej Izbie, 
przez ostatnie lata radość polityków partii rządzącej 
z brexitu. Właśnie po to jest edukacja europejska, żeby 
do tak bezsensownych i szkodliwych dla interesu naro-
dowego aktów jak w wypadku Wielkiej Brytanii, czyli 
brexitu, w Polsce za naszego życia nie doszło. Po to jest 
ta uchwała. Takie jest znaczenie edukacji europejskiej. 
Podstawowy fakt jest taki, że w polskim interesie na-
rodowym jest silna Unia Europejska.

Co się stanie, jeśli jej zabraknie albo zostanie 
ona osłabiona do takiego stopnia, że przestanie być 
funkcjonalna? O tym marzą otwarcie sojusznicy 
partii rządzącej, sojusznicy PiS, np. pan Salvini we 
Włoszech. Co się wtedy stanie? Polska nie jest Wielką 
Brytanią, nie jest wyspą za kanałem, której nikt nie 
podbił od tysiąca lat. Polska leży na skrzyżowaniu 
szlaków geograficznych i historycznych, na skrzy-
żowaniu interesów strategicznych wielkich potęg 
Eurazji, Rosji i Niemiec. Co się stanie, jeśli zabrak-
nie Unii Europejskiej? W jaki sposób Niemcy będą 
realizować swoje interesy narodowe, jeśli nie będzie 
Unii Europejskiej? To są pytania, na które każdy od-
powiedzialny polski polityk musi sobie odpowiedzieć.

W absolutnej wierze, że integracja europejska 
i prawdziwe nauczanie o tej integracji, prawdziwa 
edukacja nie tylko młodych ludzi, ale też ogółu spo-
łeczeństwa, np. przez media, wnosimy o to, aby dla 
dobra Polski i jej obywateli, dla dobra obecnych i przy-
szłych pokoleń nadać nowy rozmach edukacji euro-
pejskiej. Gorąco wierzymy… To jest moja poprawka, 
która została zaakceptowana przez komisje, za co go-
rąco dziękuję. „Większość Polaków rozumie, że w co-
raz bardziej niespokojnym świecie bezpieczeństwo 
i dobrobyt Polski będzie łatwiej budować w ramach 
Unii Europejskiej”. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Rafała 

Ślusarza.

SENATOR 
RAFAŁ ŚLUSARZ 

Pani Marszałek! Wysoki Senacie! Szanowny 
Gościu! Szanowni Panowie!

Nie jest łatwo występować po takich moc-
nych mówcach. Wystąpienie pana marszałka 
Kamińskiego w pełni oddało to, co myślę, i dla-
tego jest mi smutno, że ono słabo uzasadnia po-
parcie dla tej uchwały. Wystąpienie pana senatora 
Klicha… Pięknie pan mówił o wartościach, ale my-
ślę, że niepotrzebne było wykorzystanie tych roz-
ważań do jakiegoś ataku politycznego, bo na pewno 
jest tutaj mowa o ważnych sprawach.

Ja też chciałbym powiedzieć o wartościach. 
Myślę, że to, o czym pan wspomniał w pierwszej 
kolejności, rzeczywiście bym powtórzył: godność 
osoby. Myślę, że to jest coś, co chyba najbardziej 
oddaje ducha Europy. Ale są też inne, bliskie są mi 
wartości, którym przecież nie przeczymy: opie-
kuńczość wobec dzieci, rycerskość wobec kobiet, 
szacunek do starszych, umiłowanie wolności, de-
mokracja z poszanowaniem praw mniejszości czy 
też unikalny polski wkład do wartości europejskich, 
czyli walka za wolność waszą i naszą. To wszystko 
są sprawy, które warto przypominać, i cały czas 
warto mieć je na uwadze.

W tym momencie można zadać sobie pytanie: 
czy ta uchwała jest użytecznym narzędziem do 
wspierania tych wartości, popierania tych warto-
ści? Przede wszystkim, czas. Element czasu pojawił 
się w wystąpieniu pana senatora Bosackiego, z tym 
że ja przypominam, że jesteśmy w trakcie epide-
mii, która nasunęła też pytania o to, czy instytu-
cje europejskie są kompetentne. Każdy z nas na tej 
sali znał go już wcześniej, ale teraz każdy z Polaków 
wie, kto to jest Łukasz Szumowski. I, proszę pań-
stwa, proszę sobie odpowiedzieć na pytanie, czy 
znają państwo imię i nazwisko ministra zdrowia 
czy komisarza do spraw zdrowia Unii Europejskiej. 
Ile razy w czasie kryzysu wystąpił? Ile razy…

(Głos z sali: Komisarza.)
(Głos z sali: …Komisarza do spraw zdrowia.)
Stella Kyriakides z Grecji.
Proszę państwa, na pewno jest to moment, 

w którym zaufanie do instytucji europejskich tro-
szeczkę się zachwiało. I być może – tu zgadzam się 
z autorami – to jest moment na to, żeby właśnie 
próbować tę wartość Unii Europejskiej w oczach 
Polaków odbudować.

Ale jeśli w tekście jest takie stwierdzenie, że 
pojawiały się głosy podważające wiarygodność 
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i rzetelność instytucji Unii Europejskiej… Proszę 
państwa, ja występuję na spotkaniach z wybor-
cami i rozmawiamy o tym obszarze, który Unia 
Europejska gwarantuje państwom członkowskim, 
czyli o tym, że poprzez mechanizm żółtej kartki 
możemy badać kwestie naruszenia zasady po-
mocniczości poprzez akty prawne, poprzez dy-
rektywy. I chyba jest zastanawiające dla Polaków, 
że Unia Europejska, która do roku 2010 produko-
wała akty prawne przeciętnie w tempie 3 dzien-
nie, a od roku 2010 – powyżej 1 dziennie, dostała 
od państw członkowskich upomnienie żółtą kart-ństw członkowskich upomnienie żółtą kart-stw członkowskich upomnienie żółtą kart-łonkowskich upomnienie żółtą kart-onkowskich upomnienie żółtą kart-żółtą kart-tą kart-ą kart- kart-
ką tylko 3 razy: w 2012, 2013 i w 2016 r. Po takiej 
pierwszej interwencji parlamentów narodowych 
w wystarczającej liczbie Unia Europejska obe-
szła to zastrzeżenie – chodziło o spory zbiorowe 
– a w pozostałych 2 przypadkach, dotyczących 
Prokuratury Europejskiej i pracowników delego-
wanych, je zignorowała. Jeżeli ja o tym mówię na 
spotkaniu z wyborcami, to podważam wiarygod-
ność instytucji Unii Europejskiej? Jest to pytanie. 
Ale Unia Europejska rok temu też doszła do prze-
świadczenia, że ten mechanizm żółtej kartki jest 
zbyt zaporowo postawiony, w związku z tym może 
trzeba byłoby coś poprawić. Czyli jest pewna mą-
drość etapu.

Proszę państwa, drobniejsze zastrzeżenie, ale 
takie, które chyba by wystarczyło do tego, żeby za-
kwestionować treść tej uchwały. Proszę państwa, 
tam się pojawia takie zdanie: „Przykład Wielkiej 
Brytanii pokazuje, jak daleko idące konsekwen-
cje może mieć manipulowanie opinią publiczną”. 
Nigdy nie głosowałem na Platformę Obywatelską, 
ale gdyby mi ktoś w latach 2007‒2015 powiedział, 
że Polacy poparli Platformę Obywatelską, bo się 
dali zmanipulować, to naprawdę podskoczyłbym 
z oburzenia. Myślę, że w akcie prawnym nie po-ślę, że w akcie prawnym nie po-lę, że w akcie prawnym nie po-ę, że w akcie prawnym nie po-, że w akcie prawnym nie po-
winniśmy zawierać tego typu stwierdzeń.

Proszę państwa, bohater tejże uchwały… Ja 
przeczytałem wszystkie 77 punktów jego progra-
mu politycznego. On jest nie tylko archaiczny, 
Panie Marszałku, on jest anachroniczny. Tu są 
piękne zdania. Jest zdanie, które mówi, że pod-
stawą praw narodowych będą prawa natury, czy-
li prawa boskie. Ja chętnie bym w to wszedł, ale 
to, że urząd patriarchy, czyli władcy danego na-
rodu, jest dziedziczny, to przecież już jest ana-
chronizm. A „Wspomnienia historyczne zdolne 
obudzać nieprzyjazne uczucia wzajemnej miło-
ści narodów przedstawiane będą młodzieży jako 
zabytki barbarzyństwa”? No to już jest Orwell, 
prawda? Nikt z państwa nie chciałby żyć w takiej 

organizacji państwowej, jaką nasz bohater opisał. 
Rozumiem, że jest bitwa pod Olszynką Grochowską 
i myśl o ofiarach, ale nie wiem, czy trafne jest aku-
rat przywoływanie takiego symbolu. Ja wiem, że 
obecny pan Olgierd Łukaszewicz poświęcił temu 
bohaterowi widowisko teatralne i z całą pewnością 
ono budziło uczucia patriotyczne, ale ta kwestia na 
pewno tutaj stoi, gdybyśmy chcieli postępować dro-
gą, którą on zarysował.

I  to jest, powiedziałbym, najmniejszy pro-
blem z tym projektem uchwały. Ale czy autorzy 
tego projektu uchwały nie wyszli z takiego oto za-
łożenia, że Polacy być może za mało miłują Unię 
Europejską i że w związku z tym należałoby ich 
troszeczkę szarpnąć, zmotywować poprzez edu-
kację, tak żeby miłowali tę Unię bardziej? Czy za 
tym nie pójdzie utworzenie towarzystwa przyjaźni 
polsko-brukselskiej? Czy nie wpiszemy przyjaźni 
z Unią Europejską do konstytucji?

Proszę państwa, zważmy na przekorę Polaków. 
Niech oni sami oceniają Unię Europejską i warto-
ści europejskie, niech nie będą naciskani w tym 
zakresie, bo inaczej wywołamy reakcje przeciwne. 
Jako gorący wyznawca wartości europejskich, jako 
zwolennik pozostania w Unii Europejskiej, uwa-
żam, że ta uchwała jest przeciwskuteczna, i dlatego 
składam wniosek o jej odrzucenie. Dziękuję bar-
dzo. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Proszę o wystąpienie pana senatora, pana mar-

szałka Michała Seweryńskiego.
Proszę bardzo.

SENATOR 
MICHAŁ SEWERYŃSKI 

Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie!
Jestem gorącym zwolennikiem Unii 

Europejskiej, integracji europejskiej, wspólnoty 
europejskiej, a na poparcie tego powiem, że jestem 
założycielem pierwszej katedry prawa europejskie-
go w Polsce. Założyłem ją przed ponad 20 laty, nie-
którzy obecni tu senatorowie mogą to poświadczyć. 
Co więcej, jestem pierwszym w Polsce chair holde-
rem katedry „Jean Monnet” w Polsce. Chociażby 
te 2 fakty uwiarygadniają moje przekonania co do 
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wartości idei wspólnoty europejskiej i co do po-
trzeby – będącej wyrazem polskiej racji stanu – 
żeby Polska w tej wspólnocie się znajdowała. Jestem 
również zwolennikiem tego, żebyśmy popularyzo-
wali edukację europejską. Ja tę edukację prowadzę 
ciągle od ponad 20 lat.

Ale nie mogę się zgodzić z pewnymi sformu-
łowaniami zawartymi w projektowanej uchwale, 
które moim zdaniem dyskwalifikują ją w całości 
i sprawiają, że nie będę za nią głosował. Zaraz po-
wiem, o co mi chodzi. Nie mogę się zgodzić z tym 
stwierdzeniem, że polskiej suwerenności nie za-
grażają niektóre instytucje i wypowiedzi urzędni-
ków Unii Europejskiej. No, one nam rzeczywiście 
zagrażają, są trudne do pogodzenia z naszą suwe-
rennością. Zresztą chodzi o wypowiedzi nie tylko 
urzędników, ale także polityków czy uczonych, np. 
takie, które lansują model federalnego państwa eu-
ropejskiego. To nie leży w interesie Polski. W inte-
resie Polski i, jak uważam, w interesie wszystkich 
krajów europejskich tworzących Unię leży wspól-
nota suwerennych narodów, wspólnota tworzona 
z zachowaniem suwerenności narodów. To powin-
no zostać tu powiedziane, to powinien być cel tejże 
edukacji o Unii Europejskiej. 

Unia Europejska jest dzisiaj na zakręcie. Każdy, 
komu ta idea jest bliska i droga, musi przyznać 
z goryczą, że tak właśnie jest, że Unia przeżywa 
moment słabości, czego najlepszym dowodem jest 
to, że wielkie państwo, jakim jest Wielka Brytania, 
z tej Unii wystąpiło. Tu trzeba stanąć w prawdzie, 
jak to się patetycznie mówi, i powiedzieć, że pewne 
opinie co do Unii Europejskiej, co do roli jej prawa 
we wspólnocie europejskiej, co do generalnego kie-
runku polityki europejskiej, wymagają krytycznej 
rewizji. Dopiero wtedy będzie można rozmawiać 
o tym, czemu ta edukacja europejska ma być pod-
porządkowana, czemu ma być poświęcona. Trzeba 
na nowo odpowiedzieć sobie na pytanie, w jakim 
kierunku ma iść Unia Europejska, żeby stać się 
rzeczywistą wspólnotą suwerennych narodów. No, 
nie można odnosić się do tego bezkrytycznie. Część 
opinii publicznej w Polsce, ale nie tylko w Polsce, 
krytycznie odnosi się do koncepcji powołania eu-
ropejskiego państwa federalnego w miejsce wspól-
noty suwerennych narodów.

Nie można także nie odnieść się krytycznie 
do pewnego rozmywania praw człowieka. Nikt 
rozsądny nie będzie negował fundamentalnego 
znaczenia całego konceptu praw człowieka, ale 
już na pytanie, co się rozumie przez poszczegól-
ne prawa człowieka, padają niekiedy odpowiedzi 

bardzo różne, gruntownie różniące autorów tych 
wypowiedzi. Weźmy definicję jednego, na pewno 
fundamentalnego, prawa człowieka, prawa do 
życia. Dla jednych człowiek poczęty to nie jest 
człowiek i może być abortowany, a dla innych to 
jest istota żywa. Przy czym tym z państwa, którym 
w tej chwili przychodzi na myśl, że czarnosecinny 
pogląd katolicki przemawia przez Seweryńskiego, 
odpowiem uprzedzająco: proszę odkryć defini-
cję życia ludzkiego, która pochodzi ze Światowej 
Organizacji Zdrowia. Jeżeli mamy spory na tle 
orzeczeń europejskiego trybunału sprawiedliwości, 
to dlatego, że takie fundamentalne wartości, któ-
rych trudno nie podzielać, jak np. państwo prawa, 
w interpretacji przedstawiają się różnie w zależno-
ści od tego, kto interpretację prowadzi. Jeżeli mamy 
wątpliwości co do tego, czy orzeczenie trybunału 
luksemburskiego ma przeważać nad orzeczeniem 
polskiego Trybunału Konstytucyjnego i trybuna-
łu każdego innego państwa członkowskiego, a są 
wątpliwości, bo są różne opinie co do tego, to zna-
czy, że ten fragment fundamentu ustrojowego Unii 
Europejskiej wymaga rewizji, wymaga jasnego 
zdefiniowania.

Proszę państwa, Unia Europejska to jest coś ta-
kiego, co nam się przydarzyło szczęśliwie i dobrze. 
Gdy studenci mnie pytają: „Jak pan uważa, jakie 
są argumenty za naszym uczestnictwem w Unii 
Europejskiej?”, to ja odpowiadam, że historycznie 
najważniejszy argument jest taki, że dzięki wstą-
pieniu do Unii Europejskiej przezwyciężyliśmy 
przekleństwo jałtańskiego podziału Europy. Dla 
wielu z nich jest to określenie trudne do zrozu-
mienia, trzeba im to wyjaśniać bardziej szczegóło-
wo. Można by jeszcze wiele innych argumentów na 
rzecz tej idei przytoczyć, ale wiem, chociażby z wy-
stąpień, jakie tu miały miejsce, że są zgromadzeni 
w tej sali wytrawni znawcy prawa europejskiego 
i idei integracji europejskiej, więc nie będę się po-
wtarzał. Chcę tylko powiedzieć tyle: jeżeli mamy, 
a pod tym się podpisuję, wypowiadać się na rzecz 
wzmocnienia edukacji europejskiej, to mówmy całą 
prawdę o Unii Europejskiej, nie ograniczajmy się 
tylko do takiego wtrętu, że wiarygodność i rzetel-
ność instytucji unijnych czyimś zdaniem są rze-
komo nieprawdziwe i rzekomo są podważane. Jest 
dzisiaj wielka debata o Unii Europejskiej. Włączają 
się w nią nie tylko kraje unijne. 

A tak dla przykładu powiem: to prawda, cały 
świat – ci z państwa, którzy sięgają trochę szerzej 
niż do prasy polskiej, zgodzą się z tym, zauważyli to 
– powiedział, że Unia Europejska zamilkła wtedy, 
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kiedy na początku trzeba było zająć stanowisko 
w sprawie pandemii. Teraz dopiero powstał wielki 
projekt naprawczy gospodarek po pandemii, który 
będzie na pewno pożyteczny. Ale proszę zobaczyć, 
co było wcześniej, jak się zachowały poszczególne 
kraje Unii Europejskiej, zwłaszcza wobec kryzy-
su najbardziej uderzającego we Włoszech w czasie 
pandemii. Nie będę tych szczegółów rozwijał.

Jestem za tym, żebyśmy napisali pełną praw-
dę o złożoności spraw, które wynikają z naszego 
członkostwa w Unii Europejskiej, zwłaszcza o prio-
rytecie prawa Unii Europejskiej. Ja tu wiele razy 
słyszałem – aż z przykrością czasami słyszałem – 
jak nawet poważne autorytety prawnicze mówiły 
o bezwzględnym prymacie prawa europejskiego 
nad prawem krajowym. U mnie student trójki by 
nie dostał za takie określenie, bo nie ma czegoś ta-
kiego jak taki bezwzględny prymat. Więc mówmy 
całą prawdę.

Gdyby nie było, Panie Marszałku Kamiński, 
w tej uchwale tego fragmentu, który zaczyna się 
od słów „Od pewnego czasu pojawiają się”… itd., 
a potem mówi o Wielkiej Brytanii, to ja bym za tą 
uchwałą głosował. Bo uznaję tę potrzebę i jestem 
za tym, żeby była realizowana potrzeba edukowa-
nia naszego społeczeństwa co do przyczyn powsta-
nia Unii Europejskiej, roli, jaką ona ma odegrać. 
Ale trzeba także, żebyśmy mówili o kryzysie, jaki 
w tej chwili przeżywa, o tym, skąd się on bierze 
i jaką odpowiedź na ten kryzys powinniśmy dać. 
To w edukacji powinno być, a w tej uchwale tego 
nie ma. Dlatego nie będę jej popierał. Dziękuję. 
(Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Jerzego 

Czerwińskiego.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Szanowni Goście!
Ja większość swoich tez przedstawiłem już na 

posiedzeniu komisji. Częściowo będę się powta-
rzał, no ale do niektórych wypowiedzianych tutaj 
stwierdzeń trzeba się odnieść. I mam nadzieję, że 
w jasny sposób je zdyskwalifikuję.

Pierwsza kwestia to jest pozycja uchwały 
w Senacie. Myśmy do pewnego momentu, na pew-
no było tak w poprzedniej kadencji, pilnowali tego, 
żeby uchwała miała swoją rangę, żeby dokument, 
który Senat publikuje w „Monitorze Polskim”, coś 
znaczył. Na ogół były to uchwały historyczne, któ-
re przy okazji okrągłych rocznic mówiły, za jakimi 
wartościami Senat się opowiada i jakie zdarzenia 
historyczne, postaci stara się przywrócić pamięci 
albo umocnić w pamięci powszechnej.

Pytanie jest: jak jest z tą projektowaną uchwa-
łą? Jakież to zdarzenie jest przyczynkiem do tego, 
żebyśmy taką uchwałę podejmowali? Nie widzę ta-
kiego – zresztą o tym będzie jeszcze później. Ona 
będzie, tak jak było już tutaj mówione, przeciwsku-
teczna. A gdyby takie zdarzenie nawet było, to nie 
należałoby jej podejmować.

Druga kwestia to jest cel tej uchwały. Ja z tego 
tekstu, który tu jest, nie jestem w stanie wyprowa-
dzić, wysublimować jednego celu, który byłby jed-
noznaczny i oparty na prawdziwych przesłankach. 
No bo skoro z początkowych akapitów dowiaduje-
my się, że poparcie dla integracji europejskiej ogól-
nie, „dla Unii Europejskiej”, jest w społeczeństwie 
polskim bardzo wysokie – w pierwotnym tekście 
były nawet podane procenty, to było średnio po-
wyżej 2/3 – to co chcemy ratować? Podobnie jest 
z tym, co mówi drugi akapit – chodzi o pojawia-
jące się w przestrzeni publicznej głosy wypacza-
jące istotę związków Polski z Unią, podważające 
tę wiarygodność, i o to, że to poparcie może spaść. 
Przed chwilą pan prof. Seweryński wyjaśnił, skąd 
biorą się te głosy. Czy mówienie prawdy może spo-
wodować zmianę nastrojów prounijnych w Polsce? 
Nie. O tych nastrojach świadczą… Źródłem tych 
nastrojów są fakty: drogi, po których jeżdżą Polacy, 
wybudowane za pieniądze unijne, kolej i wszystko 
to, w jaki sposób Unia przyczyniła się do wzrostu 
poziomu cywilizacyjnego naszego narodu, nasze-
go państwa. Ale na pewno pustosłowie, wręcz in-
doktrynacja prounijna, nie przysłuży się temu, 
by to poparcie zwiększyć. Dlatego właśnie taka 
uchwała będzie przeciwskuteczna. Samo woła-
nie „Kochajmy się! Kochajmy, kochajmy!” nicze-
go nie zmieni, a może być wprost przeciwnie. Jest 
więc pytanie: jaka jest rzeczywista przyczyna… 
Bo w tekście jest wyraźna sprzeczność. No, być 
może chodzi rzeczywiście o sytuację bieżącą, po-
lityczną. Może jest tak, że trzeba wymyślić kolej-
ną sferę, punkt konfliktowy – a to też jest kwestia 
semantyki, nazewnictwa. Przecież dawniej – nie 
chcę tego przypominać – obelgami były słowa 
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typu „antysemita”, „faszysta”, „mowa nienawiści”. 
Teraz ma to być „anty-Europejczyk”. Ktoś, kto nie 
przyjmuje stanowiska autorów uchwały, jest anty-
-Europejczykiem, czyli domyślnie – to oczywiście 
następny krok – próbuje on wyprowadzić Polskę 
z Unii Europejskiej. Na to więc należy przenieść 
uwagę opinii publicznej i o tym dyskutować, po-
stawić pewną tezę – fałszywą – i zwalczać ją aż do 
upadłego. To może o to chodzi w tej uchwale? Jeśli 
nie, to być może autorzy wyprowadzą nas z błędu. 
Bo na razie tekst jest taki właśnie, konfrontacyj-
ny. Sugeruje się pewne złe zjawiska, jeżeli chodzi 
o rządzących obecnie, w szczególności rząd, w do-
myśle być może także pana prezydenta, a następnie 
próbuje się insynuować… czy też wskazywać, jak 
należy te złe zjawiska zwalczyć. Chodzi o otwarcie 
następnego pola konfliktu.

A teraz troszeczkę o tekście sensu stricto. Tytuł: 
„O znaczeniu edukacji europejskiej”. Co to jest ta 
edukacja europejska według autorów projektu 
uchwały? Jest definicja, drugi akapit na drugiej 
stronie. „Generalnie edukacja o Europie – niech 
to będzie to samo – to wiedza o historii integra-
cji europejskiej, o podstawach prawnych funkcjo-
nowania Unii Europejskiej, o zależnościach prawa 
krajowego i europejskiego”… itd., itd.

Proszę państwa, ja myślałem, że Europa nie 
składa się tylko z Unii Europejskiej. Że na tym kon-
tynencie jest wiele państw. Na razie są to państwa 
narodowe, mają swoją historię, część ponaddwu-
tysiącletnią, część ponadtysiącletnią, tak jak my. 
I historia Europy nie sprowadza się tylko do hi-
storii Unii Europejskiej. Już nie mówię o geografii.

Czego chcecie państwo uczyć, tak naprawdę? 
Chcecie mówić o Europie w całej jej złożoności, 
w całym skomplikowaniu zależności, czy też chce-
cie uczyć miłości do Unii Europejskiej, po prostu 
indoktrynować? O tym drugim świadczy fakt, że 
wy to wprost mówicie w tym projekcie uchwały. 
„Chodzi o intensyfikację – cytuję – popularyzo-
wania wiedzy o integracji europejskiej i objęcie 
nią wszystkich grup wiekowych, wszystkich grup 
zawodowych i wszystkie regiony kraju”. Jak się 
używa takich dużych kwantyfikatorów „wszyscy”, 
„każdy”, to już to zaczyna być podejrzane. Nie ma 
zglajszachtowania opinii w żadnej grupie. Chyba, 
że jest to siłą narzucone. Wszyscy nie myślą tak 
samo.

Chodzi o to, żeby tak naprawdę właśnie wpro-
wadzić w Polsce naukę o Unii Europejskiej jako 
tym dobroczyńcy, który nas przyjął na swoje łono, 
i gdyby nie to, to my byśmy po prostu zginęli, nie 

wiem, bylibyśmy w jakiejś szarej strefie. Często 
się tak mówi. Byliśmy, no powiedzmy wprost, 
państwem drugiej kategorii. Chociaż ja nigdy nie 
używam tego pojęcia. Ale to, proszę państwa, jest 
wyjątkowo nieprzyjemne i groźne. Dlaczego? Otóż 
nasze pokolenie – to się chyba nazywa „w sile wie-
ku” – wprowadzało Polskę do Unii Europejskiej. 
Nie wszyscy mieli wtedy takie samo zdanie. Ale 
nie miało się wtedy poczucia – przynajmniej ja nie 
miałem – że Unia Europejska nam robi łaskę. Jeśli 
popatrzymy na historię, to zobaczymy, że więk-
szość państw Unii Europejskiej jest nam coś win-
na. W cudzysłowie oczywiście. To nie jest tak, że 
Unia w starym składzie przyjęła ubogiego krewne-
go, który powinien być jej wdzięczny do końca życia 
i dziękować czołobitnie za to, że nas wprowadza do 
klubu, nazwałbym to, wyróżnionych.

Proszę państwa, 75  lat temu zakończyła się 
II wojna światowa. I część z państw unijnych ma 
do tej pory dług wdzięczności wobec Polski. Część 
państw unijnych zachowała się wtedy wobec Polski 
nie tak, jak powinna. Skoro mówicie o wartościach, 
to podkreślę, że wtedy te wartości były schowane 
bardzo daleko i bardzo głęboko.

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Panie Senatorze, 10 minut.)

Tak, już kończę. Kończę myśl, Pani Marszałek.
I najgorsze jest to, że nasze pokolenie już za-

absorbowało to, że my jesteśmy, w cudzysłowie, 
Europejczykami. A nam się to po prostu należy, 
bo zawsze byliśmy w Europie. To myśmy niekie-
dy przechowywali tradycje Europy – tak jak my 
je rozumiemy. Ale ja nie chciałbym, żeby teraz 
rozpoczęła się nowa indoktrynacja, która mia-
łaby wprowadzić naszą młodzież w stan podzię-
kowania dla Unii Europejskiej, że nas łaskawie 
przyjęła na swoje łono. Ja bym chciał, żeby polska 
młodzież zachowywała się tak jak młodzież innych 
krajów, nazwijmy to, starej Unii. Jest czymś natu-
ralnym, że podróżuje się po Europie, jest czymś 
naturalnym, że każdy, kto jest Polakiem, jest tak-
że Europejczykiem, tak jak każdy Francuz jest 
Europejczykiem.

Nie róbcie z młodych Polaków osób… Nie czyń-
cie z nich tych, którzy, powiedzmy wprost, mają 
być gorszej kategorii, mają ciągle dziękować za to, 
że zostaliśmy przyjęci do Unii. Polakom się to na-
leżało. Jesteśmy tam, gdzie powinniśmy być. Jeśli 
będziemy próbowali robić tak, jak proponujecie, to 
efekt będzie przeciwny do zamierzonego. Treść tej 
uchwały odepchnie młodych Polaków od Unii, bo 
jest fałszywa, a fałszu Polacy nie przyjmą. (Oklaski)
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WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Bogdana 

Zdrojewskiego.

SENATOR 
BOGDAN ZDROJEWSKI 

Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Bez wątpienia to, co nam się dobrego i szczę-

śliwego zdarzyło, to Unia Europejska. Podzielam 
tu pierwszą część wypowiedzi pana prof. 
Seweryńskiego. To, co nam się szczęśliwie zdarzyło 
w ostatnich 30 latach, to także samorząd. I według 
mnie ten wspólny mianownik wcale nas nie różni. 
Różnią nas interpretacje tego faktu, jak również 
interpretacje, nie litera – podkreślam: nie litera – 
tej uchwały. To, co dla mnie jest istotne, ważne, to 
zwracanie uwagi na twarde fakty.

Po pierwsze, nie wolno przykładać słów 
Jastrzębowskiego, autora tych ważnych dla nas 
wypowiedzi, języka z 1831 r., do dzisiejszych cza-
sów, bo ani język, ani kontekst, ani historia, ani do-
świadczenia nie są tu identyczne. Ale pokazywanie 
azymutu na wspólną Europę jest jak najtrafniejsze.

Po drugie, muszę sprostować kilka niepraw-
dziwych interpretacji faktów. Otóż z przykrością 
stwierdzam, że w ostatnich latach zdarzają nam się 
rozmaite, powiedziałbym, gromy związane z ata-
kiem na instytucje europejskie i podważanie nasze-
go w nich uczestnictwa. Ja nie wskazuję tu, żeby nie 
było wątpliwości, na Prawo i Sprawiedliwość czy 
na rząd. Wskazywałbym bardzo chętnie na pod-
mioty, instytucje, a także służby państw obcych – 
obcych Polsce, obcych Unii Europejskiej. Wiemy 
dziś doskonale, jaki udział miały rozmaite służby 
w aktywności związanej z brexitem. Gdyby świa-
domość tamtej aktywności zaistniała wtedy, kie-
dy Brytyjczycy głosowali i decydowali o tym, czy 
być, czy nie być w Unii Europejskiej, to z pewno-
ścią, według mnie, doprowadziłoby to do tego, że 
Wielka Brytania utrzymałaby swoją pozycję w ro-
dzinie państw europejskich. To rozmaitym siłom 
zewnętrznym zależy na tym, aby kolejne pań-
stwa traktowały uczestnictwo w Unii Europejskiej 
z pewnym dystansem, z podejrzliwością, a nawet 
z niechęcią. Są takie instytucje. I doskonale zdaje-
my sobie z tego sprawę, bo są na to dowody, twarde 
dowody. Wiedzą o tym nasze służby, służby rządu 

Mateusza Morawieckiego, wie o tym prezydent, 
wiedzą o tym także służby europejskie.

Chcę sprostować też kilka drobnych kwestii, 
które z mojego punktu widzenia są ważne. Nigdy 
nie pozwoliłem sobie na to, żeby o instytucjach 
Unii mówić bezkrytycznie. Te instytucje bez wąt-
pienia mają wady. Jest nadmierna biurokracja, jest 
opieszałość, od czasu do czasu pojawia się także 
ogromna liczba mniejszych lub większych błę-
dów. Bez wątpienia trzeba o tym mówić, natomiast 
wyjście z Unii Europejskiej nie jest tu alternaty-
wą. Alternatywą jest reformowanie i naprawianie 
instytucji europejskich, a także, jeżeli mówimy 
o edukacji… Pełna zgoda – musimy mówić o tych 
instytucjach także ze świadomością ich potencjal-
nych lub realnych faktycznych wad. Nie jestem 
zwolennikiem tezy, która tu padła, że jak ktoś jest 
przeciwko tej uchwale, to jest anty-Europejczy-
kiem. Absolutnie nie. Chcę wykluczyć właśnie taki 
sposób myślenia, bo on jest równie prowokacyj-
ny jak idący w drugą stronę. Nie można traktować 
osób, instytucji, które mają wątpliwości co do jako-
ści niektórych decyzji, jako antyeuropejskich. Tym 
bardziej w chwili obecnej jest nam potrzebna edu-
kacja europejska. Tym bardziej trzeba mówić o zja-
wiskach i zdarzeniach także w krytyczny sposób.

Ale przede wszystkim jest tu jeden najistotniej-
szy cel. Otóż nie wolno doprowadzić do sytuacji, 
w której pozycja Polski w Unii Europejskiej z punk-
tu widzenia naszych interesów byłaby podważona, 
miała poważne rysy, z powodu których inni będą 
patrzeć na Polskę, na nasze władze, na nasze insty-
tucje z podejrzliwością, jak na ciało obce, bo tym 
ciałem obcym nie jesteśmy. Tak jak pan senator 
zresztą powiedział – Francuz jest w rodzinie euro-
pejskiej i Polak także. Jeszcze raz podkreślam: to, 
co najlepszego nam się zdarzyło w tych ostatnich 
30 latach, to zgoda na podpisanie się pod konsty-
tucją europejską, krótko mówiąc, pod traktatem 
lizbońskim. To zgoda na wejście, taka niebudząca 
wątpliwości, rozmaitych sił politycznych. To zgo-
da na uczestnictwo nie w Układzie Warszawskim, 
tylko w NATO. To zgoda na to, że samorząd ma być 
instytucją autonomiczną, samodzielną, ważnym 
i suwerennym elementem administracji publicz-
nej. To tworzy siłę naszego państwa.

I dwie sprawy na koniec. Może jedna to detal. 
Jeżeli mówimy o edukacji europejskiej, to nie mo-
żemy mówić o tym, że Polacy nie znają komisarza 
odpowiedzialnego za zdrowie. Trzeba pamiętać, że 
instytucje europejskie są inaczej zbudowane, ina-
czej budowany jest ten koszyk kompetencji. Służba 
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zdrowia w Komisji Europejskiej de facto jest roz-
bita, podzielona między 2, czasami 3 komisarzy; 
gdzie indziej od czasu do czasu są kwestie związane 
z rehabilitacją, sprzętem medycznym, gdzie indziej 
te związane z uprawnieniami lekarzy. Ostrożnie 
więc… To znaczy, jeśli mówimy o edukacji europej-
skiej, to musimy być precyzyjni i dokładni.

I druga sprawa, niezwykle fundamentalna czy 
istotna. Trzeba pamiętać, że podważanie warto-
ści, znaczenia, siły danej instytucji europejskiej 
nie ma nic wspólnego z krytycznym patrzeniem 
na konkretne decyzje. Nie może być tu wspólnego 
mianownika. To nie tak, że jeżeli jakaś decyzja jest 
przedmiotem dyskusji i debaty, jest podważana, 
budzi jakieś wątpliwości, to za tym powinien iść 
następny krok, czyli podważanie znaczenia i war-
tości instytucji europejskiej.

Chcę też podkreślić, że kiedy mówimy o prawie, 
to nie mówimy o nadrzędności prawa unijnego nad 
wszystkimi regulacjami w państwach członkow-
skich, ale są takie obszary, w których ta nadrzęd-
ność występuje. Nie wyobrażam sobie, aby pociągi 
w Unii Europejskiej jeździły w każdym państwie na 
innych torach, o innej szerokości. Nie wyobrażam 
sobie, abyśmy nie wypełniali pewnych standardów 
związanych z normami emisyjnymi itd., itd. Jednak 
w innych obszarach mamy daleko idące swobody, 
wolności, w związku z tym nie wolno wprowadzać 
w debatę tych skrajności, które, krótko mówiąc, 
wprowadzają w błąd i szkodzą polskiej racji stanu. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Proszę o  zabranie głosu pana marszałka 

Michała Kamińskiego.

SENATOR 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Kiedy przemawiałem jako senator sprawoz-

dawca, starałem się unikać – i będę to zresztą 
czynił dalej – takich bieżących wątków politycz-
nych, bowiem uważam, że ta idea… I dziękuję za 
to, że także ci, którzy krytycznie odnoszą się do tej 
uchwały, do czego przecież mają prawo, w swoich 
wypowiedziach także starali się, mimo wszelkich 

różnic, odnosić do problemu, a nie do tego bieżą-
cego sporu politycznego, który w Polsce mamy. Za 
to po prostu chciałbym podziękować, bo elemen-
ty tej debaty były, powiem szczerze, budujące. 
Wystąpienia pana senatora Seweryńskiego, pana 
senatora Ślusarza czy pana senatora Czerwińskiego 
pokazały, że mimo różnic, które między nami są – 
i one są w istocie fundamentalne – potrafimy zna-
leźć jakieś punkty wspólne.

Ja się cieszę, że dzisiaj w  tej debacie nikt 
nie zakwestionował samej idei integracji euro-
pejskiej, ale padły w niej sformułowania, które 
jednak wymagają komentarza z uwagi na logi-
kę i z uwagi na… Sami państwo apelowali o to, 
żebyśmy rozmawiali w prawdzie. Otóż bardzo 
trudno mówić, że Unia Europejska nie powinna 
się przekształcić w państwo federalne – ja sza-
nuję taki pogląd – i jednocześnie stawiać Unii 
Europejskiej zarzut, że w jakiejś sprawie reagu-
je za wolno, czy to w polityce zagranicznej, czy 
choćby… Padł tutaj taki zarzut w kontekście ko-
ronawirusa. No tak, Unia Europejska w dalszym 
ciągu w różnych sprawach reaguje wolniej niż 
państwo narodowe właśnie dlatego, że państwem 
narodowym nie jest. I jeżeli chcemy, żeby Unia 
była skuteczniejsza – ja chcę – to musimy rów-
nież przyjąć, że ona musi odbierać kompetencje 
państwom narodowym. 

Ja szanuję inny pogląd, który mówi: nie, nie 
chcemy poszerzania kompetencji Unii – chcemy 
oddawania kompetencji państwom narodowym. 
To jest pogląd uzasadniony, nieekstremistyczny. Ja 
się z nim fundamentalnie nie zgadzam i starałem 
się państwu powiedzieć dlaczego. Otóż renacjona-
lizacja polityk państw narodowych w ramach Unii 
Europejskiej oznacza, że ten element federalny 
w Europie, ten element kierowania się interesem 
całego kontynentu czy całej wspólnoty siłą rzeczy 
schodzi na dalszy plan wobec myślenia w katego-
riach interesu narodowego poszczególnych państw. 
Polscy narodowcy krzyknęliby: świetnie, o to nam 
chodzi, my chcemy więcej władzy w rękach naszego 
polskiego narodu. No ale wtedy warto zadać sobie 
pytanie: jak w tym bilansie sił w Unii Europejskiej 
ten nasz samodzielny naród wypada? Ja stawiam 
tezę i usiłuję ją historycznie udowodnić, że zawsze 
wtedy, kiedy jesteśmy sami, przegrywamy, a wte-
dy, kiedy jesteśmy w jakiejś wspólnocie – zwłaszcza 
jeśli ta wspólnota jest oparta na wartościach, a taką 
jest Unia Europejska – wygrywamy. I powtórzę: 
bardzo trudno z jednej strony mieć pretensje do 
Unii o to, że jest w jakichś sprawach nieskuteczna, 
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a z drugiej strony domagać się, żeby miała jeszcze 
mniej kompetencji. To jest po prostu nielogiczne.

Chcę jeszcze zwrócić uwagę na jeden, powiem 
szczerze, wyjątkowo niebezpieczny, nieprzyjem-
ny – przepraszam – nieuczciwy argument, któ-
ry wybrzmiał w paru wystąpieniach. Mówiono tu 
tak ironicznie, że oto rzekomo my byśmy chcieli, 
żeby wszyscy kochali Unię Europejską. Padł nawet 
taki wyjątkowo krzywdzący tekst, a mianowicie 
nawiązanie do Towarzystwa Przyjaźni Polsko-
Radzieckiej. Panie i Panowie Senatorowie z Prawa 
i Sprawiedliwości, jest rzeczą wyjątkowo nieuczci-
wą porównywanie Unii Europejskiej do Związku 
Radzieckiego. Ja dzisiaj w Senacie spotkałem euro-
posła Prawa i Sprawiedliwości i on nie wyglądał jak 
dysydent w czasach radzieckich. Zaręczam pań-
stwu, że w czasach radzieckich dysydenci nie byli 
wybierani do Rady Najwyższej w Moskwie i nie do-
stawali gigantycznych pieniędzy za zasiadanie w tej 
Radzie Najwyższej. A najwięksi eurosceptycy, nie 
tylko w Polsce, chętnie w europarlamencie zasia-
dają i chętnie w tym europarlamencie biorą diety. 
I choćby dlatego to porównanie Unii Europejskiej 
do Związku Radzieckiego jest nieuczciwe. Jest takie 
również dlatego, że Polacy nie chcieli być pod domi-
nacją Związku Radzieckiego, o czym też mówiłem 
w swoim wystąpieniu. Referendum, które potwier-
dziło władzę komunistów w Polsce, było sfałszowa-
ne, a referendum, które potwierdziło wolę Polaków, 
jeśli chodzi o bycie w Unii Europejskiej, nie było 
fałszowane, było prawdziwe i, jak przypuszczam, 
przytłaczająca większość z nas będących na tej sali 
głosowała w tym referendum za obecnością Polski 
w Unii Europejskiej.

Pani Marszałek, Wysoki Senacie, jest jesz-
cze jeden aspekt, który też warto tutaj poruszyć. 
To odnosi się merytorycznie do tekstu uchwały, 
w której mówimy o manipulacjach dotyczących 
Unii Europejskiej. To nie jest opinia polityczna, 
Panie Senatorze, to są stwierdzone przez Centralną 
Agencję Wywiadowczą i służby brytyjskie… Są opu-
blikowane w mediach dokumenty wywiadów, które 
stwierdzają wyraźnie, że wywiad rosyjski i poli-
tyka rosyjska były zaangażowane w wyprowadza-
nie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Ale nie 
trzeba wiedzy wywiadowczej, wystarczy czytać 
i słuchać, co mówią rosyjscy politycy, by odkryć 
niebezpieczną zbieżność argumentów pana prezy-
denta Federacji Rosyjskiej i europejskiej prawicy. 
Przecież, i Bóg mi świadkiem, że nie mówię tego 
ironicznie, nie kto inny, tylko Jarosław Kaczyński 
powiedział, i miał świętą rację, że w Polsce tradycja 

kolaboracji z Rosją ma dwa modele: jeden jest 
jawnie agenturalny, a drugi, i mówił to Jarosław 
Kaczyński, to model kolaboracji z Rosją, zgodnie 
z którym uprawia się tę kolaborację pod narodowo-
-katolickim sztandarem. I jeżeli przypomnimy so-
bie tę hańbę, jaką była Targowica, to przypomnimy 
sobie też, że Targowica była opłacaną przez Rosję 
reakcją części katolickiej opinii przeciwko europej-
skiej Konstytucji 3 maja. 

Konstytucja 3 maja, którą wszyscy w Polsce, od 
prawa do lewa, się chełpimy, była dowodem na-
szych europejskich aspiracji. Ba, chrzest Polski był 
dowodem naszych europejskich aspiracji, a nie cze-
goś innego. I dlatego, Pani Marszałek, Wysoka Izbo, 
jestem zdania, pamiętając o tym, iż interesem tych, 
którzy nigdy w historii dobrze Polsce nie życzyli, 
udowodnionym interesem, udowodnionymi cela-
mi politycznymi tych, którzy nigdy Polsce dobrze 
nie życzyli, a siedzą na Kremlu, jest zniszczenie 
Unii Europejskiej, jest odwrócenie geopolitycz-
nych skutków upadku Związku Radzieckiego dla 
Rosji, a obecność Polski w Unii Europejskiej, obec-
ność Polski w NATO jest geopolitycznym skutkiem 
upadku Związku Radzieckiego… Tak więc próby 
odbudowywania dawnego Związku Radzieckiego, 
które podejmuje dzisiejsza Rosja, muszą się odby-
wać przeciwko Unii Europejskiej i mogą się po-
wieść tylko na gruzach Unii Europejskiej. Dlatego 
powtórzę: wymogiem polskiego interesu narodo-
wego jest obrona tej niedoskonałej, jak wszystko, co 
jest dziełem ludzkich rąk, instytucji, jaką jest Unia 
Europejska. Dziękuję. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Pan senator Zdrojewski zgłasza wniosek 

formalny.

SENATOR 
BOGDAN ZDROJEWSKI 

Tak, Pani Marszałek. Zaczynamy bardzo po-
ważną debatę już poza tą uchwałą. Wydaje mi się, 
że wchodzimy w debatę o naszej historii, o wielu, 
wielu innych aspektach polityki zagranicznej, dla-
tego, mając także na względzie naszego gościa, któ-
ry będzie występować na koniec, składam wniosek 
o zamknięcie listy i, krótko mówiąc, przejście do 
finału tej debaty. Dziękuję bardzo.
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WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję.
Czy ktoś z państwa senatorów jest przeciwny 

temu wnioskowi? Nie słyszę.
Na liście pozostali jeszcze pan senator Bogdan 

Klich, to będzie dodatkowa wypowiedź, i pan sena-
tor Jan Maria Jackowski. I lista zostaje na wniosek 
pana senatora Bogdana Zdrojewskiego zamknięta.

SENATOR 
BOGDAN KLICH 

To nawet nie będzie pełne 5  minut, Pani 
Marszałek, tak że…

Występuję tylko po to, aby odnieść się do tych 
wypowiedzi, które uważam za krzywdzące dla tego 
tekstu uchwały. Bo ten tekst uchwały nie mówi 
o żadnej indoktrynacji, ten tekst uchwały mówi 
o edukacji. Chyba jesteśmy zgodni co do tego, że 
edukacja jest narzędziem współczesnego człowieka 
i w ogóle narzędziem każdego człowieka, które 
pozwoli mu przetrwać, lepiej dostosować się do 
otoczenia, lepiej osiągać swoje cele i zamiary. I na 
tym polega edukacja europejska, abyśmy więcej 
wiedzieli na temat tego, jak wygląda ten europejski 
dom. I ta uchwała o tym mówi. Mówi o prawie 
europejskim, mówi o instytucjach europejskich, 
mówi o historii Unii Europejskiej, a zatem po 
prostu o tych filarach wiedzy o Unii, która jest 
niezbędna każdemu obywatelowi w Polsce. Mówi 
tylko o tym, żeby tej wiedzy było więcej, żeby ona 
była przekazywana w sposób łatwiejszy i dostępna 
dla każdego, zwłaszcza dla młodzieży. Ona o tym 
mówi.

Po drugie, ona wcale nie mówi o tym, że oto 
od dzisiaj będziemy tworzyli… czy będziemy uczyli 
Polaków miłości do Unii Europejskiej. Polacy wie-
dzą, za co kochać Unię Europejską, nie trzeba ich 
tego uczyć. Polacy wiedzą, za co szanować Unię 
Europejską, bo albo mają dowody na znaczenie 
Unii Europejskiej we własnej kieszeni, albo też 
mają dowody w postaci możliwości podróżowa-
nia po kontynencie itd., itd., itd. Polaków nie trze-
ba uczyć miłości do Unii Europejskiej i nie taka 
jest intencja tej uchwały. Intencją tej uchwały jest 
to, aby każdy z nas miał więcej świadomości eu-
ropejskiej. Więcej świadomości europejskiej. Ona 
jest potrzebna chociażby dlatego, żeby polemi-
zować z takimi opiniami jak ta, która raz dzisiaj 

w tej debacie się pojawiła – ja nie będę jej atry-
buował do żadnego z uczestników – mianowicie 
że Unia Europejska nie zadziałała na samym po-
czątku epidemii, spóźniła się ze swoimi reakcja-
mi itd., itd. I tak łaskawie, za co bardzo dziękuję. 
że nie były to określenia w stylu „Unia Europejska 
nie dała jeszcze ani eurocenta na walkę z korona-
wirusem”, jak powiedział pan premier Morawiecki 
wtedy, kiedy już wiedział o tym, że Polska może 
dysponować niemałą kwotą, bo kwotą ok. 7 miliar-
dów 400 milionów euro, z europejskiej kasy dowol-
nie, że pieniądze na te projekty europejskie, które 
były wcześniej zapisane jako projekty z Funduszu 
Spójności, mogą być w całości przesunięte na wal-
kę z koronawirusem, na odbudowę, na wsparcie 
dla przedsiębiorców, na wsparcie dla pracowników, 
krótko mówiąc, na zwalczanie skutków epidemii.

Edukacja europejska jest więc po to, żeby mó-
wić o faktach, o tym, jak one rzeczywiście wyglą-
dają. W opiniach się możemy różnić, ale fakty są 
jedne i niezbite. I o to właśnie chodzi w tej eduka-
cji europejskiej: żeby Polacy mieli świadomość, jak 
wyglądają fakty. Na przykład że Unia Europejska 
zareagowała szybko i zareagowała, jak do tej pory, 
na ogromną skalę w zwalczaniu skutków epidemii, 
tak naprawdę idąc dalej, niż ktokolwiek mógł sobie 
wyobrazić na początku marca. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Jana 

Marię Jackowskiego.

SENATOR 
JAN MARIA JACKOWSKI 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Przysłuchuję się tej debacie i sądzę, że w toku 

tej debaty niepotrzebny jest element i polityczny, 
i ideologiczny. To, że projekt integracji europejskiej 
jest realizowany w wyniku czy po II wojnie świato-
wej, poczynając od Europejskiej Wspólnoty Węgla 
i Stali, od 1946 r., od spotkań, o ile dobrze pamię-
tam, w Caux, od tzw. ojców założycieli, a więc de 
Gasperiego, Adenauera, Schumana, którzy są uzna-
wani za wielkich ojców – notabene na mój wnio-
sek zostali oni dopisani do projektu tej uchwały 
– to jest sprawa oczywista. Ale rzeczywiście ten 
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spór polityczny i ideologiczny, zwłaszcza w toku 
toczącej się jeszcze teraz kampanii prezydenckiej, 
wymaga, jak sądzę, pewnego dystansu i chłodne-
go spojrzenia.

Pan marszałek Kamiński słusznie zwrócił uwa-
gę na to, że mamy do czynienia z wielkim sporem, 
takim sporem, powiedziałbym, co do mechanizmu 
funkcjonowania projektu europejskiego. Jednym 
słowem, czy więcej Unii – upraszczam to w tej 
chwili – większe kompetencje dla instytucji unij-
nych, a mniejsze kompetencje dla krajów człon-
kowskich, czy też odwrotnie, a więc…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Ja bym poprosił, tak, tak.
…A więc dla władz krajowych. Mamy też do 

czynienia z sytuacją, kiedy również prawo mię-
dzynarodowe, traktaty, na podstawie których 
Polska znalazła się w Unii Europejskiej, są czę-
sto nadinterpretowane czy wyciągane są wnioski 
albo podejmowane są decyzje, które literalnie nie 
znajdują oparcia w traktatach, do których Polska 
się zobowiązała. Są też próby wykorzystywania 
takiego ideologicznego, na zasadzie, że przecież 
był konsens w roku 2004, kiedy wchodziliśmy do 
Unii, a teraz pojawiają się głosy – nazwijmy to 
– eurorealistyczne czy eurosceptyczne. Tak jest, 
ponieważ w międzyczasie nastąpiła zmiana, jest 
traktat lizboński, zmieniła się zasada funkcjo-
nowania Unii Europejskiej. Ja przypomnę słyn-
ne słowa nikogo innego jak wybitnego polityka 
Platformy Obywatelskiej, mojego imiennika – tylko 
on jest Jan Maria Władysław, a ja jestem Jan Maria 
Dominik – Jana Marii Rokity, który mówił „Nicea 
albo śmierć”. Pamiętamy te słowa, pamiętamy dru-
gą połowę pierwszej dekady XXI w., kiedy ta dysku-
sja się toczyła. I wiemy, jak to wygląda, wiemy, jak 
w tej chwili następuje próba poszerzania władztwa 
instytucji europejskich. Wiemy, co zrobił niedaw-
no trybunał w Karlsruhe, podkreślając brak kom-
petencji instytucji europejskich do podejmowania 
niektórych decyzji.

Ten spór trwa. Ja sądzę, że zamiast okładać się 
czy dyskutować, kto jest bardziej proeuropejski, kto 
jest superproeuropejski, a kto jest supersupersu-
perproeuropejski, kto jest tym wrednym euroreali-
stą czy, nie daj Boże, eurosceptykiem, a już, nie daj 
Boże, w ogóle euronegacjonistą, który neguje projekt 
europejski… To jest w ogóle niepotrzebne w tej całej 
dyskusji. Powinniśmy mieć pewien konsensus wobec 
tego, że Polska od ponad 1 tysiąca lat jest w Europie 
i aktywnie uczestniczy w projekcie europejskim, 
formalnie od ponad 16 lat, i jest ważnym krajem 

członkowskim Unii Europejskiej. Jednak trzeba też 
pamiętać, a często w propagandzie takiej prounijnej 
zapomina się o tym, że Unia Europejska to nie jest 
klub szlachetnych dżentelmenów, którzy myślą tyl-
ko o jakichś ogólnych, wspaniałych, wzniosłych ide-
ach, tylko jest to miejsce twardych, bezwzględnych 
negocjacji, które są często bardzo ładnie opakowane 
– w formułach, procedurach, ustaleniach stanowisk, 
zaleceniach, dyrektywach itd., a więc we wszystkich 
formach działania. Dlatego, przysłuchując się tej dys-
kusji, chciałem o tym powiedzieć.

Chciałbym też powiedzieć, że osobiście uważam, 
że tworzenie utopijnych – mówię to jako historyk – 
tworzenie utopijnych projektów… Była kiedyś unia 
kalmarska, w XIV w., były inne projekty. Ale tylko 
te projekty, które szanowały suwerenność podmio-
tów je stanowiących – i tutaj dobrym przykładem jest 
unia polsko-litewska, gdzie było wzajemne poszano-
wanie, szacunek dla instancji, dla pewnych tradycji 
prawno-administracyjnych, które były w Wielkim 
Księstwie Litewskim i w Królestwie Polskim – i po-
siadały umiejętność porozumienia się i stworzenia na 
zasadzie unii personalnej wspólnego państwa, były 
projektami, które długo przetrwały i dobrze zapisa-
ły się w historii. Czy tak będzie z Unią Europejską? 
Za wcześnie jest w tej chwili, żeby o tym mówić, za 
wcześnie. Kiedyś zapytano przywódcę chińskiego, jak 
ocenia rewolucję francuską. To się działo w 1989 r., 
200 lat po rewolucji francuskiej. Jak wiemy, wśród 
historyków idei są różne zdania na ten temat. Wiemy 
również doskonale, co odpowiedział ten chiński przy-
wódca. Powiedział tak: 200 lat to za mało, żeby ocenić 
skutki działania rewolucji francuskiej. Sądzę, że takie 
chłodne podejście jest dobre.

Wracając do tego projektu, składam do niego 
5 poprawek. Cieszę się, że Wysokie Komisje przy-
jęły moją poprawkę o ojcach założycielach Unii 
Europejskiej, a więc o de Gasperim, Schumanie 
i Adenauerze.

Ponadto proponuję – to jest pierwsza poprawka 
– aby w pierwszym akapicie skreślić słowo „znacz-
na” i zostawić sformułowanie „większość Polaków 
darzy zaufaniem”… No, to jest takie dialektyczne 
stopniowanie: znaczna większość, mniejsza więk-
szość, większa większość, mniejsza mniejszość 
itd., itd. Moim zdaniem w takim tekście jest to 
niepotrzebne.

Następnie proponuję skreślenie akapitu drugiego 
i trzeciego i dodanie po akapicie pierwszym akapi-
tu o następującym brzmieniu: „Niestety w ostatnim 
czasie obserwujemy nieuprawnioną traktatowo inge-
rencję niektórych instytucji europejskich w obszary 



82

12. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 18 czerwca 2020 r.

Drugie czytanie projektu uchwały o znaczeniu edukacji europejskiej

funkcjonowania niektórych państw członkowskich, 
które zgodnie z międzynarodowymi zobowiązaniami 
są zarezerwowane dla władz krajowych”.

Proponuję również dodać w akapicie czwar-
tym zdanie o następującym brzmieniu: „Chodzi 
również o to, aby projekt europejski opierał się na 
traktatach, a nie nadinterpretacji tych traktatów”.

Piąta poprawka zmierza do następującego prze-
redagowania ostatniego zdania w akapicie ósmym: 
„Suwerenna i wolna Polska w zjednoczonej Europie 
była od dawna celem wielu Polaków”. No, można od-
nieść wrażenie, że to jest zbyt duży skrót myślowy. 
Czytając zdanie, że to zjednoczona Europa była od 
dawna celem wielu Polaków, ktoś mógłby odnieść wra-
żenie, że istnienie państwa polskiego jest nieważne. 
Uważam, że tak będzie lepiej dla autorów tego projektu 
uchwały. Chodzi o to, żeby to nie zabrzmiało jak nawo-
ływanie do tego, żeby w ogóle zrezygnować z suweren-
ności, niezawisłości, niezależności. Lepiej nie wchodzić 
w taką dyskusję, lepiej przeredagować to zdanie tak, 
aby ono było znacznie bardziej czytelne. Dziękuję.

Składam te poprawki na ręce pani marszałek.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Lista mówców została wyczerpana.
Chciałabym zapytać, czy pan…
(Rozmowy na sali)
Bardzo proszę o spokój.
(Głos z sali: Ciii…)
Bardzo proszę o spokój na sali.
Czy fundator Fundacji „My Obywatele 

Unii Europejskiej – Fundacja im. Wojciecha B. 
Jastrzębowskiego”, pan Olgierd Łukaszewicz, 
chciałby zabrać głos?

(Fundator Fundacji „My Obywatele Unii 
Europejskiej – Fundacja im. Wojciecha B. 
Jastrzębowskiego” Olgierd Łukaszewicz: Tak, jeśli 
można.)

Proszę bardzo.

FUNDATOR FUNDACJI  
„MY OBYWATELE UNII EUROPEJSKIEJ  
– FUNDACJA IM. WOJCIECHA  
B. JASTRZĘBOWSKIEGO” 
OLGIERD ŁUKASZEWICZ 

Szanowni Państwo, to dla mnie historyczna 
chwila. Cieszę się, że mogę stanąć w tym miejscu 
i mówić do państwa z punktu widzenia swojego 

wieku, swojego pokolenia, choć rzeczywiście nie 
jest tak, żebyśmy bardzo różnili się wiekiem. Pan 
senator był łaskaw zwrócić uwagę na ten genera-
cyjny wspólny mianownik.

Dla mnie utworzenie tej fundacji było bardzo 
istotną i osobistą sprawą. Nie stały za tym żad-
ne partie, żadne stronnictwa – to była moja ini-
cjatywa, podjęta po zapoznaniu się z  tekstem 
Jastrzębowskiego. Ja z tym tekstem żyłem przez 
wiele lat i uważam, że Polacy też powinni go po-
znać. Utworzyłem tę fundację za własne pieniądze. 
Wydaliśmy już 3 książki, a ja sam odbyłem 100 spo-
tkań w całym kraju. Nikt za to nie płacił ani mnie, 
ani nikomu z naszej fundacji, bo my czujemy się 
odpowiedzialni za przekaz. My doświadczyliśmy 
tego, czym był PRL, i z lewej, i z prawej. I my wie-
my, co jest dalej. Mówi się, że… Akapit zaczynający 
się od słów „od pewnego czasu” budzi tutaj niepo-
kój, a nie dalej jak wczoraj wieczorem, w debacie 
kandydatów na prezydenta najmłodszy z nich po-
wiedział: wyprowadzę Polskę z Unii Europejskiej.

Proszę państwa, tekst tej uchwały czytam tak 
jak teksty państwa poprzedników z powstania listo-
padowego. To nie jest instrukcja dla jakiejś propa-
gandy. To jest manifest waszych serc. To jest wyraz 
waszego lęku i niepokoju o to, co będzie dalej. Jeżeli 
młody Polak mówi do mnie tak: „Po co mi Unia 
Europejska? Ja i tak mogę sobie swobodnie jeździć 
po Europie”… On tej Europy nie rozumie.

Ten tekst jest testamentem, państwa testamen-
tem, który mówi o tym, że bez edukacji nie ma dys-
kusji, są tylko hasła, pozostaje propaganda. I z tą 
propagandą mamy do czynienia.

Proszę państwa, ten apel ma służyć do rozpoczę-
cia rozmowy o losach Polski, o Unii Europejskiej, 
o różnych projektach tej Unii. Wybraliśmy teksty 
Jastrzębowskiego, bo wydały się nam najbardziej 
odległe od dzisiejszych sporów, dające platformę do 
wspólnego rozumienia patriotyzmu. Jastrzębowski, 
wówczas pracownik naukowy uniwersytetu, stanął 
przed nawałą moskiewską w Gwardii Narodowej, 
stanął przy armacie i ryzykował życie.

I jest tak, proszę państwa, że niezależnie od 
tego, jak bardzo będziecie się państwo tutaj różni-
cować w swoich sformułowaniach, Polacy oczeku-
ją od państwa wyraźnego sygnału. Podczas wielu 
spotkań, które odbyłem, wielu ludzi zamykało usta 
i nie chciało w żaden sposób rozmawiać o Unii, bo 
się o tej Unii bało mówić.

Pani von der Leyen ogłosiła konferencję na te-
mat przyszłości Unii i tam właśnie można było-
by te różne argumenty i wątpliwości racjonalnie 
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pokazywać, ale Polacy zaczynają czytać wypowie-
dzi najmłodszego kandydata na prezydenta. Tych 
czytających jest 1 milion 200 tysięcy, a nawet 1 mi-
lion 400 tysięcy.

Proszę państwa, jestem wdzięczny za redakcję 
tego tekstu. Jestem wdzięczny panu marszałkowi 
Kamińskiemu za wniesienie tutaj tej sprawy. To 
jest manifest romantyczny, testament państwa dla 
pokolenia, któremu mamy przekazać ideę wspól-
nej, zjednoczonej Europy: nie wyprowadzać, nie 
naruszać więzi, rozumieć Europę i dyskutować 
z nią. Dziękuję. (Oklaski)

(Przewodnictwo obrad obejmuje marszałek 
Tomasz Grodzki)

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo panu Olgierdowi Łukaszewiczowi.
Rozumiem, że nie ma więcej przemówień.
Informuję, że swoje przemówienia do proto-

kołu złożyli panowie senatorowie Pęcherz, Brejza 
i Szwed*.

Informuję, że wnioski o charakterze legislacyj-
nym na piśmie złożyli pan senator Rafał Ślusarz, 
pan senator Marek Martynowski, pan senator Jerzy 
Czerwiński, pan senator Aleksander Szwed, pan 
senator Jan Maria Jackowski.

W trakcie przemówienia wnioski o charakterze 
legislacyjnym złożył jeszcze pan senator Marcin 
Bosacki.

W związku z tym, że zostały złożone wnioski 
o charakterze legislacyjnym, będzie konieczność 
zwołania posiedzenia Komisji Ustawodawczej, 
Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji 
Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.

Chciałbym państwa poinformować, że na ze-
wnątrz czeka pani wiceminister zdrowia, pani 
Józefa Szczurek-Żelazko. W związku z tym, że 
ma ona pewne ograniczenia czasowe, proponu-
ję, aby posiedzenie komisji zwołać wtedy, kiedy 
legislatorzy opracują poprawki, a w tej chwili 
rozpocząć pracę nad 2 punktami, w przypadku 
których obecność pani minister Szczurek-Żelazko 
jest niezbędna, tzn. nad ustawą o związkach che-
micznych i ustawą o zawodzie lekarza. I zaraz po 
tych 2 punktach odbędzie się posiedzenie tych-
że połączonych komisji. Taka jest prośba resortu 
zdrowia.

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

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

(Głos z sali: …Do komisji?)
Tak. Wnioski o  charakterze legislacyjnym 

kierujemy do Komisji: Ustawodawczej, Komisji 
Nauki, Edukacji i  Sportu oraz Komisji Spraw 
Zagranicznych i Unii Europejskiej w celu ustosun-
kowania się przez nie do przedstawionych wnio-
sków i przygotowania sprawozdania jeszcze na tym 
posiedzeniu. To jest oczywiste.

Modyfikacja wynika z obecności pani minister 
zdrowia Józefy Szczurek-Żelazko i prośby o to, żeby 
bez zbędnej zwłoki przystąpić do procedowania 
nad punktami dziewiątym i dziesiątym… przepra-
szam, ósmym i dziewiątym, za które odpowiada 
resort zdrowia.

Termin posiedzenia komisji… Posiedzenie od-
będzie się zaraz po zakończeniu tych 2 punktów. 
O dokładnej godzinie i miejscu zostaną państwo 
poinformowani w komunikacie.

Chciałbym, abyśmy teraz przystąpili do rozpa-
trzenia punktu ósmego porządku obrad – proszę 
pracowników o zawołanie pani minister Szczurek-
Żelazko, która jest we foyer.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
ósmego porządku obrad: ustawa o zmianie usta-
wy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach 
oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 136, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 136 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Zdrowia, panią 
senator Beatę Małecką-Liberę, o przedstawienie 
sprawozdania komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
BEATA MAŁECKA-LIBERA 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt być sprawozdawcą Komisji 

Zdrowia w  sprawie ustawy z  druku nr  136  A. 
Sprawozdanie dotyczy uchwalonej przez Sejm 
w dniu 28 maja 2020 r. ustawy o zmianie ustawy 
o substancjach chemicznych i ich mieszaninach 
oraz niektórych innych ustaw.

Marszałek Senatu dnia 29 maja 2020 r. skiero- maja 2020 r. skiero-maja 2020 r. skiero- r. skiero-r. skiero-
wał ustawę do komisji. Na posiedzeniu komisji od-
była się bardzo krótka dyskusja, gdyż ustawa tak 
naprawdę nie ma żadnych punktów spornych. Jest 
to implementacja dyrektywy – okres przejściowy 
tak naprawdę zakończył się w 2017 r. – która wy-óra wy-ra wy-
maga przyjęcia w tej chwili przez nas zmian w tej 
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ustawie. Dodatkowo do implementowanego prawa 
zostało dopisane zmienione nazewnictwo – zamiast 
inspektora do spraw chemicznych jest prezes.

Pytałam panią minister w trakcie posiedzenia 
komisji, czym ta zmiana będzie skutkowała. Pani 
minister zapewniła, że jest to tylko zmiana nazew-
nictwa. Zarówno zakres obowiązków, uprawnień, 
jak i cały pion pozostają bez zmian.

W trakcie procedowania ustawy zgłoszono 2 po-
prawki typu legislacyjnego, które zostały zaaprobo-
wane przez Ministerstwo Zdrowia i przyjęte przez 
komisję.

W związku z tym uprzejmie proszę Wysoką 
Izbę o przyjęcie ustawy.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do sena-
tora sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa pragnie zadać takie pytanie?
Pan senator Jan Maria Jackowski.

SENATOR 
JAN MARIA JACKOWSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja bym chciał, żeby pani senator jeszcze mocniej 

to potwierdziła. Czy to nie wywołuje żadnych skutków 
organizacyjnych i finansowych dla tych, którzy obra-
cają tego typu produktami? Bo to by de facto oznaczało 
przeniesienie tych kosztów na nabywców produktów. 
Myślę tutaj o firmach, które zajmują się obrotem pro-
duktami chemicznymi. Czy to nie będzie powodowało 
jakichś dodatkowych skutków finansowych, związa-
nych z, nie wiem, jakimiś ekspertyzami, działaniami, 
które… Pani mówiła o zmianie nazewnictwa, o tym, że 
to jest… A chociażby wszelkie instrukcje, druki itd.? To 
trzeba będzie zmieniać, to trzeba będzie dostosować do 
ustawy, więc jednak jakieś tam skutki finansowe, może 
niewielkie, ale będą. Czy jakoś szerzej na ten temat była 
mowa podczas posiedzenia komisji? Dziękuję.

SENATOR 
BEATA MAŁECKA-LIBERA 

Na ten temat nie było mowy. Nie było o to pytań. 
Ja wywnioskowałam z wypowiedzi pani minister, 
że nowelizacja nie będzie skutkowała wzrostem 
kosztów.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Nie ma więcej pytań.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 
parlamentarnych został upoważniony minister 
zdrowia.

Mam przyjemność powitać panią minister 
Józefę Szczurek-Żelazko z personelem.

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

Bardzo proszę.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ZDROWIA 
JÓZEFA SZCZUREK-ŻELAZKO 

Szanowny Panie Marszałku! Szanowni 
Państwo!

Ja powiem może parę zdań na temat tego pro-
blemu, który państwa interesuje.

Jeżeli chodzi o kwestię zmiany nazewnictwa 
z inspektora do spraw substancji chemicznych na 
prezesa biura, to nie niesie ona ze sobą żadnych 
skutków finansowych. Biuro zatrudnia w tej chwili 
ok. 20 pracowników i tak też będzie. Jak mówiłam 
na posiedzeniu Komisji Zdrowia, nazwa „inspek-
tor” była trochę mylną nazwą, ponieważ ta insty-
tucja nie miała żadnych funkcji nadzorczych czy 
kontrolnych. Po prostu dostosowujemy… Tak jak 
jest prezes w przypadku urzędu do spraw rejestra-
cji produktów leczniczych, tak samo tutaj będzie 
prezes biura. To nie niesie żadnych skutków.

Jeżeli chodzi o przedsiębiorców, to jest wręcz 
odwrotnie: będą ułatwienia. Do tej pory przed-
siębiorcy, którzy chcieli wprowadzić na rynek 
substancję, musieli przedkładać dokumenta-
cję w języku polskim. W tej chwili dopuszczamy 
możliwość składania dokumentacji w języku an-
gielskim. Oczywiście zawsze będzie możliwość 
oczekiwania przetłumaczenia dokumentów, ale 
ze względu na mnogość dokumentacji wyszliśmy 
naprzeciw przedsiębiorcom. Teraz przyjmowane 
są dokumenty również w języku angielskim.

Jeżeli chodzi o sankcje, to oczywiście wprowa-
dzamy sankcje, ale one obowiązują w przypadku 
nieprzestrzegania zapisów ustawy. To są konkret-
ne sankcje. Musimy pamiętać o tym, że mówimy 
o substancjach chemicznych, które wprowadzone 
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na rynek mogą być bardzo groźne dla życia 
lub zdrowia człowieka czy też dla środowiska. 
Nieprzestrzeganie zasad procesu rejestracji jest 
obarczone sankcjami karnymi do 200 tysięcy zł. Te 
kwoty są porównywalne z kwotami kar, które są 
stosowane w krajach Unii Europejskiej. Dziękuję.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo, Pani Minister.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Pytanie zadaje pan senator Jan Maria Jackowski.

SENATOR 
JAN MARIA JACKOWSKI 

Dziękuję bardzo.
Pani Minister, jak rozumiem, tu jest defini-

cja substancji stwarzających zagrożenie i  ona 
ulega zmianie. Mogłaby pani minister przybliżyć 
Wysokiej Izbie, na czym ta zmiana polega?

I drugie moje pytanie, dotyczące kary do 200 ty-
sięcy zł. Jak rozumiem, stosowna inspekcja taką 
karę nakłada, ale przyznam, że nie wiem, czy od 
takiej kary istnieje możliwość odwołania się na 
drodze sądowej, czy nie istnieje. Prosiłbym o przy-
bliżenie tego tematu. Dziękuję.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Bardzo proszę, Pani Minister.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ZDROWIA 
JÓZEFA SZCZUREK-ŻELAZKO 

Jeżeli chodzi o kwestię odwołania, to tak, jak 
najbardziej – ustawa przewiduje możliwość odwo-
łania się do sądu.

Jeżeli chodzi o  definicję, to jest to defini-
cja zgodna z  regulacjami unijnymi, w  której 

uwzględniamy… Ze względu na uchylenie art. 4 
wprowadzono definicję substancji stwarzającej 
zagrożenie i mieszaniny stwarzającej zagrożenie 
poprzez dodanie pktu 31 w art. 2 oraz wykreślono 
z innych przepisów ustawy zwroty odnoszące się 
do przepisów, które z dniem 1 czerwca 2017 r. 
utraciły moc. W definicji wprowadzony jest taki 
sam zakres…

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
Rozumiem, że pan senator w formie dopyta-

nia. Tak?

SENATOR 
JAN MARIA JACKOWSKI 

Tak jest. Mam pytanie w związku z tym. Gdyby 
ktoś chciał sprowadzić na rynek polski jakiś nowy 
rodzaj nawozu syntetycznego, chemicznego, to ja-
kiej procedurze to podlega? Czy taki środek, któ-
ry w kraju X jest stosowany i jest uznawany za 
bezpieczny, może być u nas uznany za niebez-
pieczny? Myślę tutaj o sprowadzaniu spoza Unii 
Europejskiej, bo, jak rozumiem, te przepisy dla ca-
łej Unii Europejskiej są identyczne i ta definicja jest 
identyczna. Dziękuję.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Bardzo proszę, Pani Minister.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ZDROWIA 
JÓZEFA SZCZUREK-ŻELAZKO 

Jeżeli producent chciałby wprowadzić nowy 
preparat, to całą ścieżkę, tak jak do tej pory, musi 
przejść, łącznie z przedstawieniem wszelkich do-
kumentów, które będą później oceniane przez 
komisję i będą weryfikowane pod kątem oddzia-
ływania tego produktu na zdrowie człowieka i na 
środowisko. Całą tę procedurę musi przejść. Jeżeli 
środek jest uznawany w innych krajach – rozu-
miem, że poza Unią Europejską – za niebezpieczny, 
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to również w naszym kraju nie będzie możliwości 
uzyskania certyfikatu dopuszczającego do obrotu. 
Jeżeli chodzi… Ważna informacja jest taka, że ta 
ustawa nie dotyczy nawozów, o które pan senator 
pytał. To jest uregulowane w innej ustawie.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

To dobrze. Pan senator pewnie miał na myśli 
perypetie globalnego koncernu Monsanto i różnych 
rodzajów nawozów… Ale to nie jest temat dzisiejszej 
dyskusji.

(Senator Jan Maria Jackowski: Środki chemicz-
ne stosowane w rolnictwie…)

Dziękuję bardzo.
Nie widzę więcej chętnych…
(Senator Jan Maria Jackowski: Jeszcze senator 

Czerwiński chciałby.)
A, przepraszam bardzo.
Pan senator Czerwiński.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Panie Marszałku, rzadko pan spogląda w moją 
stronę ostatnio.

(Wesołość na sali)
A teraz poważnie. Pani Minister, zaniepokoiła 

mnie pani wypowiedź à propos przedkładania do-
kumentacji w języku angielskim. Jak rozumiem, 
tylko w celach rejestracyjnych. Tak? Bo potem, jak 
w detalu to idzie na półki sklepowe ewentualnie, 
to już powinno być w języku polskim… No, ustawa 
o języku polskim obowiązuje także w przypadku 
takich instrukcji.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Bardzo proszę.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ZDROWIA 
JÓZEFA SZCZUREK-ŻELAZKO 

Tak, oczywiście, dotyczy to tylko i wyłącznie 
procesu rejestracyjnego. To jest dokumentacja 

dotycząca badań, związków fizycznych i chemicz-
nych. W związku z tym wymaga się tego tylko 
i wyłącznie w ramach procesu rejestracji. W przy-
padku zarejestrowania produktu na terenie Unii 
Europejskiej, np. w Polsce, obowiązują odrębne 
przepisy, które nakazują umieszczać instrukcję 
w języku właściwym, czyli w naszym przypadku 
w języku polskim.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
Czy pan senator chce dopytać, czy…
Teraz już chyba dobrze widzę, że nie ma wię-

cej pytań.
Nie wpłynęły również pytania wymagające od-

powiedzi pisemnej.
A zatem otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie za-

pisał się do głosu.
Do protokołu swoje przemówienie złożył pan 

senator Aleksander Szwed*.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Rozumiem, że głos końcowy…
Czy pani minister pragnie jeszcze coś powie-

dzieć, czy przystępujemy do rozpatrzenia następ-
nej ustawy?

(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Zdrowia 
Józefa Szczurek-Żelazko: Dziękuję bardzo.)

Dziękuję bardzo.
Zatem przystępujemy do rozpatrzenia punk-

tu dziewiątego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz 
niektórych innych ustaw.

I tu pewnie tak szybko nie będzie.
Tekst ustawy zawarty jest w  druku nr  133, 

a sprawozdanie komisji w druku nr 133 A.
Proszę sprawozdawcę Komisji Zdrowia, panią 

senator Agnieszkę Gorgoń-Komor, o przedstawie-
nie sprawozdania komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
AGNIESZKA GORGOŃ-KOMOR 

Panie Marszałku! Szanowni Panie i Panowie 
Senatorowie!

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.



87

12. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 18 czerwca 2020 r.

Ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty 
oraz niektórych innych ustaw

Pozwolę sobie ściągnąć maseczkę, bo będzie 
mi trochę łatwiej mówić. No, trzeba przestrzegać 
jeszcze wszystkich zasad, bo pandemia się rozwi-
ja, w dniu dzisiejszym jest ponad 500 zachorowań. 
Tak że musimy dbać o swoje zdrowie.

Przechodząc do tematu, powiem, że mam za-
szczyt być sprawozdawcą, senatorem sprawoz-
dawcą tej ustawy. W dniu 16 czerwca obradowała 
senacka Komisja Zdrowia, która zajęła się m.in. 
rozpatrzeniem uchwalonej przez Sejm na posie-
dzeniu w dniu 28 maja 2020 r. ustawy o zmianie 
ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz 
niektórych innych ustaw. To druk senacki, tak jak 
pan marszałek powiedział, nr 133.

W posiedzeniu uczestniczyli przedstawicie-
le ministra zdrowia w osobie pani minister oraz 
przedstawiciele samorządu lekarskiego, członko-
wie prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej oraz 
przedstawiciele towarzystw naukowych, przede 
wszystkim jednego, tj. Polskiego Towarzystwa 
Kardiologicznego. Poruszano kwestie dotyczą-
ce… Oczywiście projekt tej ustawy jest projektem 
rządowym. W czasie posiedzenia komisji senac-
kiej poruszano kwestie dotyczące ważnego tematu 
kształcenia lekarzy w czasie stażu podyplomowego 
oraz lekarzy w trakcie specjalizacji.

Ustawa wprowadza możliwość zdawania 
LEK, czyli Lekarskiego Egzaminu Końcowego, 
i LDEK, czyli Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu 
Końcowego już po 10 semestrach w przypadku stu-
diów 6-letnich, czyli na wydziałach lekarskich, i po 
8 semestrach w przypadku studiów 5-letnich na 
wydziałach lekarsko-dentystycznych. Podkreślano, 
że po wielu miesiącach dyskusji ze środowiskami 
lekarskimi – o tym, jak te dyskusje przebiegały, jaki 
to był terminarz, być może powiem w czasie debaty, 
w czasie dyskusji, a teraz nie będę o tym państwa 
informować – wprowadzono bazę pytań. To jest 
zmiana oczekiwana przez środowisko lekarskie. 
W przypadku Lekarskiego Egzaminu Końcowego 
i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego 
70% tych pytań będzie publikowanych na stronach 
Centrum Egzaminów Medycznych, a 30% to pula 
pytań nieopublikowanych. Wprowadza się moż-
liwość nieodpłatnego podjęcia egzaminów LEK 
i LDEK po raz drugi, zmiany organizacyjne sta-
żu podyplomowego, to znaczy obowiązkowe kursy 
z ratownictwa medycznego w zakresie BLS i ALS 
– to są podstawowe i zaawansowane zabiegi ratu-
jące życie – i zdrowia publicznego, wprowadza się 
też 6 dni urlopu szkoleniowego dla lekarza staży-
sty. Te wszystkie kursy, o których mówiłam, były 

w czasie specjalizacji modułowej, w czasie pierw-
szych 3 lat specjalizacji, a teraz są przeniesione do 
stażu podyplomowego.

Nowela wprowadza także procedury szkolenia 
specjalizacyjnego we wszystkich dziedzinach me-
dycyny, naboru lekarzy na specjalizację oraz nowy 
egzamin modułowy w trakcie specjalizacji. W cza-
sie posiedzenia Komisji Zdrowia odnieśliśmy się do 
tego egzaminu modułowego jak do egzaminu, który 
kiedyś się nazywał starą jedynką; od niego już w tej 
chwili w trakcie kształcenia lekarzy się odchodzi. Ja 
też zdawałam taką jedynkę. No, pani minister nas 
zapewniała, że to będzie dowolny egzamin, że on 
nie będzie konieczny. Tak to zrozumiałam w czasie 
debaty na ten temat.

Omawiano również kwestię dyżurów w trakcie 
specjalizacji w jednostce macierzystej i w jednostce 
prowadzącej staż specjalizacyjny. Temat dotyczący 
dyżurów dla lekarek w trakcie macierzyństwa to 
sprawa, która obecnie wydaje się respektowana, 
pewnie w niektórych jednostkach. Musi ona być 
pewnie regulowana prawnie. To definiuje kodeks 
pracy. Jak rozumiem, ustawa musi to regulować. 
Tak samo jak 11-godzinny odpoczynek po zakoń-
czonym dyżurze.

Poruszano także kwestię bonu patriotycznego 
dla lekarzy dentystów. I tu też wywiązała się pew-
na dyskusja, dlatego że… Dotyczy to dentystów, le-
karzy dentystów w czasie rezydentury. Nie wiem, 
czy państwo się orientujecie: od wielu lat stoma-
tolodzy, dentyści zwracają się do rządzących o to, 
żeby zwiększyła się liczba specjalizacji dla lekarzy 
dentystów. Bo jesteśmy tutaj, no, w ogonie Europy. 
Poziom próchnicy w Polsce jest ogromny. I kształ-
cenie podyplomowe lekarzy dentystów jest bardzo 
ważne. Nic się nie zmieniło w tej sprawie. Jedna 
specjalizacja z ortodoncji czy parę z chirurgii na 
całą Polskę – tym nie możemy się pochwalić.

Ustawa reguluje obowiązki kierowników spe-
cjalizacji: ustalanie harmonogramu specjalizacji, 
planów szkoleń. Ja jestem obecnie kierownikiem 3 
specjalizacji, teraz już 2, bo mój podopieczny zdał 
przedwczoraj egzamin specjalistyczny z zakresu 
chorób wewnętrznych. No, niestety, młodzi leka-
rze, którzy są już po tym egzaminie, nie wiedzą 
w chwili obecnej, czy w dobie pandemii będą mieli 
egzamin ustny, czy nie, nie mają żadnych infor-
macji, czy przygotowywać się do dalszego postę-
powania egzaminacyjnego. To taka mała dygresja.

Oczywiście tutaj, w tej ustawie przewiduje się 
gratyfikację finansową. Za pierwszego specjalizan-
ta – 500 zł. Ale – tak zrozumiałam, Pani Minister 
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– nie więcej niż 1 tysiąc zł, nawet jak się ma 3 spe-
cjalizantów. Tak że to jest troszeczkę mniej, niż po-
stulowało środowisko lekarskie. Ale jest to pewna 
nowość.

Nowelizacja wprowadza także certyfikat umie-
jętności uznanych przez towarzystwa naukowe 
wpisane na listę CEM.

Najwięcej kontrowersji w czasie naszej dyskusji 
budziły założenia ustawy w sprawie szybkiej ścież-
ki, uproszczonego trybu zatrudniania lekarzy spe-
cjalistów cudzoziemców spoza Unii Europejskiej 
i nowej ścieżki uznawania ich dyplomów. Nie jak 
dotychczas, prowadzony przez uniwersytety me-
dyczne, ale… Wprowadza się tzw. LEW i LDEW, 
czyli lekarski egzamin weryfikujący i lekarsko-
-dentystyczny egzamin weryfikujący.

Zaproponowany w ustawie uproszczony tryb 
przyznawania prawa wykonywania zawodu cu-
dzoziemcowi niebędącemu obywatelem państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej budził wątpliwo-
ści senatorów zarówno z punktu widzenia bezpie-
czeństwa polskiego pacjenta, zgodności z prawem 
Unii Europejskiej, jak również prawidłowości funk-
cjonowania polskiego systemu ochrony zdrowia. 
Projektowane przepisy nie wskazują odpowiednich 
kryteriów weryfikacji faktycznej wiedzy i umiejęt-
ności lekarzy. W szczególności wprowadzenie ta-
kich ułatwień dla lekarzy specjalistów spoza Unii 
Europejskiej w specjalnościach lekarsko-denty-
stycznych w obliczu 3% rezydentur przyznawanych 
lekarzom dentystom, o czym już wcześniej napo-
mknęłam, nabiera szczególnej wymowy.

Komisja Zdrowia, zdając sobie sprawę, że 
środowisko lekarskie oczekuje zmian w ustawie 
o zawodzie lekarza i lekarza dentysty – bo ta nowe-
lizacja jest oczekiwana, była oczekiwana przez śro-
dowisko lekarskie – dokładnie przeanalizowawszy 
przedłożoną ustawę i po konsultacji z przedstawi-
cielami samorządu lekarskiego, wskazuje na liczne 
braki w procedowanej ustawie. Ja tak pokrótce te 
braki przedstawię. One były też powodem wpro-
wadzenia przez nas poprawek.

Brak jest np. zwolnienia od obowiązku odbycia 
stażu podyplomowego i składania egzaminu LEK 
i LDEK dla lekarzy dentystów posiadających dy-
plom polskiej uczelni, którzy po ukończeniu stu-
diów, ale bez odbycia stażu podyplomowego lub 
bez złożenia egzaminu LEK albo LDEK wyjechali 
za granicę i tam wykonują swój zawód. Spora grupa 
takich osób, takich lekarzy, w przeważającej części 
obywateli Polski, którzy ukończyli polską uczelnię 
i od wielu lat pracują w innych państwach Unii 

Europejskiej oraz w państwach poza Unią, mają 
bogate doświadczenie zawodowe, ugruntowaną po-
zycję i posiadają tytuły specjalistów, wyraża obec-
nie chęć pracy zawodowej w Polsce. Tacy lekarze 
chcą wrócić do Polski. W obecnym stanie prawnym 
osoby takie, bez względu na uzyskane za granicą 
doświadczenie, kwalifikacje czy stopnie i tytuły 
naukowe, muszą w celu uzyskania w Polsce prawa 
wykonywania zawodu odbyć staż podyplomowy lub 
uzyskać jego uznanie przez ministra zdrowia i zło-
żyć z wynikiem pozytywnym egzamin LEK albo 
LDEK. W przypadku takich lekarzy wspomniane 
wymogi wydają się nie w pełni uzasadnione i mogą 
być postrzegane jako nadmierna przeszkoda powo-
dująca, że lekarze rezygnują z powrotu do naszego 
kraju. W obecnej sytuacji, kiedy brakuje pracowni-
ków medycznych, w tym lekarzy, pielęgniarek, nie 
jest to korzystne rozwiązanie.

Kolejna sprawa, brak poszerzenia kompeten-
cji izb lekarskich, samorządu lekarskiego – no, 
powstanie samorządu lekarskiego to osiągnięcie, 
po obaleniu komunizmu, od 1989 r. – w zakre-
sie kształcenia podyplomowego. Naczelna Rada 
Lekarska proponowała przeniesienie kompetencji 
urzędów wojewódzkich w zakresie kształcenia le-
karzy i lekarzy dentystów do izb lekarskich. Izby 
lekarskie prowadzą sprawy lekarzy, lekarzy denty-
stów od momentu ukończenia przez te osoby stu-
diów, bardzo dobrze realizują misję prowadzenia 
stażu podyplomowego. Naturalne wydaje się zatem 
prowadzenie całej administracyjnej części kształ-
cenia podyplomowego przez samorząd lekarski. 
Jest to rozwiązanie, które od wielu lat funkcjonu-
je np. w Niemczech. Naczelna Rada Lekarska pro-
ponowała powierzenie samorządowi lekarskiemu 
odpowiedzialności co najmniej za umiejętności 
w ramach pierwszego etapu… Chodzi o zwiększe-
nie udziału izb lekarskich w organizowaniu kształ-
cenia podyplomowego.

Następnym problemem jest brak umożliwie-
nia odbywania szkolenia specjalizacyjnego w trybie 
rezydenckim w dziedzinach priorytetowych przez 
lekarzy, którzy już mają specjalizację. Samorząd 
lekarski – te uzgodnienia uwzględniamy w tej 
ustawie – wielokrotnie postulował wprowadzenie 
możliwości uzyskania drugiej specjalizacji w trybie 
rezydentury w dziedzinach szczególnie ważnych 
z punktu widzenia polityki bezpieczeństwa zdro-
wotnego państwa i potrzeb zdrowotnych Polaków.

Dalej: brak podniesienia wysokości wyna-
grodzenia rezydenta oraz wprowadzenia drugie-
go progu tego wynagrodzenia po zdaniu przez 
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lekarza tzw. państwowego egzaminu modułowe-
go. No, w związku z podniesieniem kwalifikacji, 
jeżeli lekarz zda taki egzamin, powinna być jakaś 
motywacja przewidziana w ustawie w postaci np. 
finansowej. Środowisko lekarskie postulowało, aby 
wprowadzenie tego egzaminu modułowego wiązało 
się ze znaczącym wzrostem wynagrodzenia, o 50% 
średniej krajowej, z możliwością samodzielnego 
wykonywania wybranych procedur i uwidocznie-
nia tego w kontraktach dla Narodowego Funduszu 
Zdrowia. Chodzi o podniesienie rangi lekarza, 
który zdał ten egzamin, w oczach zarządzającego 
jednostką, co umożliwiłoby też indywidualne nego-
cjowanie kontraktu np. z płatnikiem stawek i sty-
mulowało do wykonywania większej ilości pracy 
o bardziej efektywnym charakterze.

Kolejnym brakiem w tej ustawie jest pomi-
nięcie regulacji dotyczących lekarzy specjalistów 
wobec projektowanych uprawnień dla lekarzy re-
zydentów, co dywersyfikuje charakter ich pracy 
i przysługujących w jej ramach przywilejów i obo-
wiązków. My jako środowisko lekarskie nie chcemy 
się podzielić, chcemy się opiekować rezydentami, 
mamy świadomość, że tych lekarzy brakuje w na-
szym kraju. Dzielenie tego środowiska gratyfika-
cjami – mniejszymi czy większymi w jakimkolwiek 
kierunku, nie tylko na korzyść rezydentów, ale 
i na korzyść specjalistów… To powinno być jasne 
i transparentne. Zgodnie z projektowanym art. 16 
ust. 8 lekarz odbywający szkolenie specjalistyczne 
może opuścić stanowisko pracy po dyżurze w celu 
zrealizowania prawa do 11-godzinnego dobowego 
nieprzerwanego wypoczynku, co nie obniża należ-
nego mu wynagrodzenia, a lekarz specjalista już 
nie ma takiego uprawnienia.

Art.  6 ust.  11 pkt  1. Brakuje w  tym przepi-
sie określenia minimalnej kwoty wynagrodzenia 
członków zespołów egzaminacyjnych oraz komisji, 
o której mowa w art. 6 ust. 2. Przepis przewiduje 
jedynie wynagrodzenie maksymalne. To jest taki, 
powiedziałabym, mały brak.

Następna sprawa, brak zmiany treści w art. 53 
ust. 2 polegającej na rozszerzeniu możliwości za-
trudniania lekarzy i lekarzy dentystów – to podno-
siło środowisko stomatologiczne, lekarze dentyści 
–  w praktykach lekarskich, zgodnie z postulatem 
Naczelnej Rady Lekarskiej wyrażonym w uchwale 
16/19/8 z dnia 22 marca 2019 r. Jednym z głów-
nym powodów niedostatecznej liczby miejsc 
akredytowanych do prowadzenia szkolenia spe-
cjalizacyjnego w dziedzinach stomatologii jest 
fakt, iż podmioty lecznicze wykonujące działalność 

leczniczą w zakresie stomatologii – w przewyższa-
jącej większości to są praktyki lekarskie – są zbyt 
małymi przedsiębiorstwami, by mogły w więk-
szym niż dotąd stopniu uczestniczyć w kształce-
niu podyplomowym. Mało prawdopodobne jest, 
aby praktyka organizowała ad hoc na 3, 4 lata nowe 
stanowisko pracy na potrzeby szkolenia specjali-
zacyjnego. Dodatkowa przestrzeń, ambulatorium, 
wyposażenie, zaplecze techniczne… To dodatko-
we stanowisko w praktyce dentystycznej musi być 
utworzone wcześniej. Odpowiednim do tego bodź-
cem byłoby uprawnienie praktyk do zatrudniania 
jednego stałego współpracownika.

Brak zmiany w przepisach art. 113 oraz towa-
rzyszącej zmiany w art. 63 ustawy o izbach le-
karskich w zakresie dotyczącym wprowadzenia 
regulacji przewidującej umorzenie postępowania 
w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej w sy-
tuacji postępowania mediacyjnego – o tym też bar-
dzo szeroko dyskutowaliśmy w trakcie posiedzenia 
komisji – które kończy się ugodą oraz umożliwia 
prowadzenie postępowania mediacyjnego jeszcze 
przed postawieniem zarzutów przez rzecznika od-
powiedzialności zawodowej.

No i jest oczywiście środowisko lekarskie, głów-
nie młodych lekarzy, lekarzy, którzy najpewniej 
będą się w postępowaniu kwalifikacyjnym ubie-
gać o miejsca specjalizacyjne. Chodzi to tzw. list 
intencyjny, który w ich mniemaniu, w naszym 
także, wypacza proces kwalifikacyjny i może być 
przyczyną różnych niesnasek, ale też może… No, te 
preferencje wydają nam się burzyć pewną transpa-
rentność w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Dlatego w trakcie posiedzenia komisji wpro-
wadzono 23 poprawki, z uwzględnieniem głosu 
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz 
Naczelnej Rady Lekarskiej i senatora Koniecznego. 
Oczywiście mogę te poprawki tutaj omówić, ale nie 
wiem, czy jeszcze mam przedłużać, czy będziemy 
w trakcie dyskusji…

Ja tyle mam do powiedzenia. Oczywiście mogę od-
powiedzieć na pytania, jeżeli będę potrafiła. To mój de-
biut jako senatora sprawozdawcy. I czekam na pytania.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo, Pani Senator. Jak na debiut, 
spisała się pani świetnie, precyzyjnie pokazując 
nam obraz zawartości tej ogromnej ustawy, bo ona 
liczy wiele stron.
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Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do sena-
tora sprawozdawcy.

Widzę, że dzisiaj abonament na pytania ma pan 
senator Jan Maria Jackowski.

Bardzo proszę.

SENATOR 
JAN MARIA JACKOWSKI.

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
To wynika z mojej dociekliwości i chęci, aby 

Wysoka Izba jeszcze lepiej znała materię przed-
miotowych ustaw.

Pani Senator, chciałbym pogratulować tego de-
biutu jako senatora sprawozdawcy, ale mam py-
tanie dosyć szczegółowe. Jeżeli ta sprawa nie była 
poruszana podczas posiedzenia komisji, to prze-
kieruję to pytanie do pani minister, do pani wice-
minister zdrowia.

Otóż moje pytanie jest następujące. Chodzi mi 
o kwestię klauzuli sumienia, bo również w tej usta-
wie ta sprawa ma swój wyraz. I chodzi mi o to, co 
nowego wprowadza ta ustawa. Bo na podstawie 
tego, co tak pobieżnie przeczytałem i jak się zo-
rientowałem, mam wrażenie, że lekarz, który ze 
względów światopoglądowych odmawia dokona-
nia jakichś działań medycznych, musi o tym fak-
cie powiadomić na piśmie… no właśnie nie wiem 
kogo, no ale musi powiadomić o tym fakcie na pi-
śmie. I czy to nie kłóci się z zasadą klauzuli sumie-
nia, która sama w sobie – a przynajmniej w świetle 
wyroku Trybunału Konstytucyjnego z czasów pre-
zesowania mu prof. Rzeplińskiego – rozciągała tę 
ochronę światopoglądową czy klauzulę sumienia 
dosyć szeroko? Dziękuję.

SENATOR 
AGNIESZKA GORGOŃ-KOMOR 

Ja chętnie odpowiem na to pytanie. Mianowicie 
wiadomo, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego 
z 2015 r. jest wiążący. Nas jako lekarzy i lekarzy 
dentystów też obowiązuje kodeks etyki lekarskiej, 
który notabene był uchwalony na zjeździe lekarzy 
w moim mieście rodzinnym w 1991 r., potem był 
poprawiany na krajowych zjazdach, ostatecznie 
w 2003 r. Rozdział 1 art. 7 dokładnie mówi o tym, 
jak lekarz ma się zachować, jeżeli odmawia pomo-
cy pacjentowi w jakiejś sytuacji, nie tylko… Gdy 

to dotyczy kwestii zagrożenia życia, to już w ogó-
le nie ulega to żadnej wątpliwości. Otóż jeżeli le-
karz odmawia wykonania procedury, to powinien 
wskazać innego lekarza, który taką procedurę wy-
kona. I to jasno mówi właśnie ten artykuł, o którym 
wspomniałam.

Poprawka, która została złożona przez pana 
senatora Koniecznego… Myśmy ją w sumie po 
długiej dyskusji przegłosowali, wynika ona tyl-
ko z tego… Ja na początku też byłam może tro-
szeczkę nieprzekonana, ponieważ sumienie to 
jest taka rzecz, która jest sprawą indywidulaną. 
Przewiduje to oczywiście konkretny przepis… 
Ale są też konkretne sprawy, takie praktyczne, 
np. zgłasza się pacjent do lekarza, jest odmo-
wa wykonania procedury i pacjent zostaje sam. 
I myśmy się kierowali w tym punkcie właśnie 
potrzebą i dobrem pacjenta. Chodziło o to, żeby 
nie został bez tej końcowej odpowiedzi ze strony 
lekarza czy jego przełożonego, gdzie ma się udać, 
by taką pomoc uzyskać.

Co do dokumentacji medycznej, to zastana-
wiałam się nad tym bardzo długo, gdyż czasami 
jest tak, że przychodzi pacjent i zadaje pytanie, czy 
można taką procedurę, taką pomoc uzyskać w da-
nej placówce, u danego lekarza. Jak my pacjenta nie 
badamy czy tylko dajemy odpowiedź, to nie zawsze 
to jest odnotowywane w dokumentacji medycznej. 
No bo dokumentację medyczną się zakłada, pro-
wadzi się wywiad, jest normalna wizyta… Myślę, 
że istnieje taka sytuacja wśród nas, wśród lekarzy 
praktyków, że czasami odmawia się, że się tego nie 
robi i pacjent odchodzi. I ta poprawka miała na celu 
właśnie zadbanie o dobro pacjenta.

Nie wiem, czy wyczerpująco odpowiedziałam 
na pytanie.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

To teraz, Panie Senatorze, oddamy głos damie 
– pani senator Alicji Zając – a potem wrócimy…

SENATOR 
ALICJA ZAJĄC 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Szanowna Pani Senator!
Ma się poprawić nabór lekarzy na specjalizacje 

i dostęp do wolnych miejsc specjalizacyjnych.
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Czy są takie specjalizacje, gdzie nie ma wolnych 
miejsc? To jest moje pierwsze pytanie.

Drugie: dlaczego jest stworzona możliwość aż 
15 wariantów we wniosku o specjalizację? Bo te 
wnioski mają dotyczyć rodzaju specjalizacji, miej-
sca wykonywania… Piętnaście to jest, w mojej oce-
nie, duża liczba, ale ja nie jestem z branży…

SENATOR 
AGNIESZKA GORGOŃ-KOMOR 

Tutaj poproszę o pomoc autorów ustawy.
A pierwsze pytanie dotyczyło… Proszę mi przy-

pomnieć, bo skupiłam się…
(Senator Alicja Zając: Dostępności.)
Aha. Proszę…
(Senator Alicja Zając: Czy są jakieś specjalizacje, 

gdzie nie ma wolnych miejsc?)
Tak. A więc…
(Marszałek Tomasz Grodzki: Pani Senator, ma 

pani odpowiedzieć, czy to było na posiedzeniu ko-
misji, czy nie.)

Nie było. To ja mówię, że nie było.
(Marszałek Tomasz Grodzki: Jeżeli nie, to póź-

niej zapytamy panią minister.)
Ale jeszcze chciałabym co do tej pierwszej 

kwestii, odnośnie do naboru na specjalizacje… 
Inaczej wygląda sprawa lekarzy, a inaczej – leka-
rzy dentystów.

Tak jak już wcześniej mówiłam, wśród lekarzy 
dentystów jest bardzo duży niedobór specjaliza-
cji. Naprawdę lekarze się nie kształcą. Oni mają 
prawo wykonywania zawodu tuż po studiach i le-
czą w zakresie medycyny zachowawczej, ale jeżeli 
chcą robić chirurgię stomatologiczną, ortodoncję, 
endodoncję, to nie mają takiej możliwości. Takich 
specjalizacji jest bardzo mało. Jest tu duży nie-
dobór. I często młodzi lekarze robią to w ramach 
wolontariatu, chcąc się kształcić. Taka sytuacja, 
uważam, w Polsce jest niedopuszczalna w XXI w. 
– zwłaszcza że poziom próchnicy w naszym kraju 
jest ogromny – i absolutnie powinniśmy wyjść na-
przeciw kształceniu lekarzy dentystów.

Jeśli chodzi o lekarzy, to specjalizacje są do-
stępne. Oczywiście musi taki lekarz, ubiegający się 
o specjalizację, spełnić pewne kryteria, zdać do-
brze, z odpowiednią punktacją LEK… Ale prawda 
jest też taka, że bodajże w 2014 r. była opracowy-
wana przez starostów mapa potrzeb zdrowotnych 
Polaków, na której uwzględniano deficytowe spe-
cjalizacje. To zostało zaniechane. Na przykład była 

jakaś moda na geriatrię. Tam były niedobory, tam 
się lekarze nie zgłosili…

(Głos z sali: …Jest potrzeba.)
Chociaż potrzeba geriatrów – tu mogłabym po-

lemizować. Ale nie jest to miejsce… Myślę, że kie-
dyś się spotkamy w kuluarach i porozmawiamy 
o geriatrii.

A co do wniosku, o który pani pytała, to prosi-
łabym o pomoc panią minister.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Jak przyjdzie kolej na odpowiedzi przedstawi-
ciela resortu…

(Senator Agnieszka Gorgoń-Komor: Dobrze. 
Przepraszam, Panie Marszałku.)

…to oczywiście te pytania będziemy mogli 
powtórzyć.

Pan senator Jan Maria Jackowski po raz wtóry.

SENATOR 
JAN MARIA JACKOWSKI 

Dziękuję bardzo.
Pani Senator, ja jeszcze podrążyłbym temat 

klauzuli sumienia.
Czy podczas dyskusji nad poprawką pana sena-

tora Koniecznego była też podnoszona taka argu-
mentacja, że np. zabieg aborcji, który jest…

(Senator Agnieszka Gorgoń-Komor: Nie była.)
…podejmowany, oznacza jednak unicestwie-

nie życia ludzkiego? A więc ta sprawa nie jest taka 
oczywista, ponieważ to nie dotyczy dobra pacjenta 
w takim sensie, że będzie potrzeba wykonania, nie 
wiem, amputacji w takim czy w innym zakresie, 
albo że lepsza jest jakaś inna, alternatywna forma 
leczenia. To nie jest tego rodzaju spór. Tu chodzi 
o sprawę zasadniczą, o życie ludzkie. W związku 
z tym uważam, że lekarz, który ze względu na klau-
zulę sumienia odmawia wykonania takiej procedu-
ry zgodnie z obowiązującą w Polsce ustawą – bo 
oczywiście mówimy tutaj o tych 3 przesłankach do-
konania takiej procedury – nie powinien być z tego 
tytułu zobowiązany do wskazania osoby, która taki 
zabieg wykona. Dlaczego? Z tej prostej przyczyny, 
że mógłby on podlegać presji środowiskowej, cho-
ciażby tzw. hejtowi. Z tego powodu jest to moim 
zdaniem tak jakby podwójnie dyskusyjne z etycz-
nego puntu widzenia. Po pierwsze, lekarz musi 
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wskazać kolegę, który ma dokonać unicestwienia 
życia ludzkiego, a po drugie, sam może z tego tytu-
łu podlegać napiętnowaniu. No, osoba, która takich 
zabiegów nie wykonuje, może być w jakiś sposób 
dyskryminowana w środowisku. Dziękuję.

SENATOR 
AGNIESZKA GORGOŃ-KOMOR 

Dziękuję za to pytanie.
Co do wykonywania zabiegu aborcji, to nie było 

o tym mowy na posiedzeniu komisji. Jeśli chodzi 
o hejt, to zastanawialiśmy się nad tym, no ale w na-
szym zawodzie jest tak, że raz jesteśmy bohatera-
mi, a raz jesteśmy hejtowani. Lekarze są już trochę 
zahartowani w tym boju.

Właśnie z powodu takich dylematów, o jakich 
pan senator raczył powiedzieć, dosyć dobrym roz-
wiązaniem wydaje się to, by lekarz, który podej-
muje taką decyzję, mógł skierować pacjenta do 
swojego przełożonego, dyrektora placówki, tak aby 
to on zajął się sprawą. Dzięki temu pacjent nie był-
by pozostawiony sam sobie. To też byłoby wątpliwe 
etycznie, gdybyśmy takiemu pacjentowi powiedzie-
li: nie robimy takiego zabiegu i koniec. Generalnie 
sprawa nie zostałaby wtedy załatwiona do końca 
i pacjent z pewnym problemem medycznym od-
biłby się od ściany. Pan poruszył problem aborcji, 
ale jest wiele innych procedur, w przypadku któ-
rych lekarze mogą odmówić. My mamy nieść po-
moc pacjentowi i dlatego pochyliliśmy się nad tą 
poprawką. Musimy rozwiązać problem pacjentów, 
a nie lekarzy.

W trakcie rozmowy o tej sprawie pani mini-
ster wspomniała, że fundusz ma uruchomić pewną 
anonimową infolinię, która miałaby rozwiązać ten 
problem. To jest jakieś rozwiązanie, ale bardzo po-
wierzchowne, dlatego że rozmowa o tak trudnych 
sprawach wymaga jednak bezpośredniego kontak-
tu z pacjentem. Być może jest to do rozważenia na 
przyszłość, chociaż myślę, że w przypadku takich 
dosyć intymnych spraw, o których pacjenci nie 
chcą mówić, infolinia nie jest dobrym pomysłem. 
Ale to jest oczywiście moje osobiste zdanie, może-
my na ten temat dyskutować.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.

Ja także pozwolę sobie zadać pytanie o to, co 
działo się na posiedzeniu komisji. Jak była pani 
uprzejma wspomnieć, te listy intencyjne dotyczą-
ce zatrudniania kandydatów do odbycia rezyden-
tury wywołują duże kontrowersje u młodzieży, ale 
również u starszej generacji lekarzy. Państwo może 
nie wiecie, ale kiedyś, jak przyjmowało się kandy-
data na specjalizację, to przynajmniej można było 
z nim porozmawiać. Teraz taki człowiek przycho-
dzi, wręcza kartkę i mówi: ja tu się będę szkolił. 
A my widzimy go pierwszy raz w życiu. To jest, że 
tak powiem, przechylenie wahadła w drugą stro-
nę, bo nawet jak po pół roku widać, że miłość tego 
człowieka do danej dyscypliny nie jest przez tę dys-
cyplinę odwzajemniona, to niezwykle trudno ten 
problem rozwiązać.

Czy była mowa o tym, żeby w tych listach inten-
cyjnych były jakieś kryteria? No, załóżmy, że ktoś 
przychodził do szpitala jako wolontariusz, uczest-
niczył w kółku chirurgicznym, przychodził do da-
nej kliniki w czasie wakacji. W tej sytuacji taki list 
intencyjny miałby sens, bo byłoby widać, że kandy-
dat interesował się swoją przyszłą specjalizacją. No, 
list intencyjny napisany według takich kryteriów, 
że jest to syn kogoś tam i dlatego powinien zostać 
przyjęty, byłby oczywiście wypaczeniem tej idei. 
Dlatego moje pytanie jest takie, czy na posiedze-
niu komisji ten temat był nieco głębiej omawiany.

SENATOR 
AGNIESZKA GORGOŃ-KOMOR 

Aż tak głęboko omawiany nie był. Dziękuję za 
to pytanie, bo myśmy właśnie powątpiewali w sens 
tego listu intencyjnego. No, ktoś znikąd pojawi się 
z listem intencyjnym i z tego powodu będziemy 
musieli umożliwić mu odbycie specjalizacji. Bardzo 
przychylam się do tego, co pana marszałek powie-
dział, bo rzeczywiście taki kontakt z osobą, która 
chce robić specjalizację w tym czy innym oddzia-
le, kontakt przed rozpoczęciem specjalizacji może 
spowodować, że ten człowiek albo będzie chciał 
kontynuować swoją edukację, albo z niej zrezygnu-
je. To jest bardzo ważne, bo to są przecież publiczne 
pieniądze. Sam fakt zdania dobrze egzaminu… Na 
początku, jak przyjmowaliśmy młodych ludzi do 
pracy, myślałam, że to jest za mało, jednak ta wie-
dza medyczna potem potwierdza się w praktyce. 
Rzeczywiście ci młodzi ludzie w tej chwili na po-
czątku swej drogi medycznej są dosyć dobrze przy-
gotowani, bo się uczą, bo mają egzaminy. A takie 
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pewne cechy pozatestowe, które mogą lekarzowi 
w przyszłości pozwolić dobrze wykonywać zawód… 
Być może ten list intencyjny, jak ktoś jest aktyw-
ny, wcześniej się zjawi, tak jak pan marszałek po-
wiedział, miałby swoje uzasadnienie. Ale nie ma 
jednoznacznych wytycznych, jak to ma wyglądać, 
i stąd nasze wątpliwości.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
Może jeszcze na ten temat porozmawiamy 

w dyskusji.
Informuję, że projekt ustawy został wniesiony 

przez rząd. Do prezentowania stanowiska rządu 
w toku prac parlamentarnych został upoważniony 
minister zdrowia.

Witamy przedstawicielkę resortu w osobie pani 
wiceminister Józefy Szczurek-Żelazko.

I zapytuję, czy pani minister pragnie zabrać 
głos w sprawie…

(Senator Agnieszka Gorgoń-Komor: Dziękuję.)
…rozpatrywanej ustawy. Tak?
Zapraszamy.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ZDROWIA 
JÓZEFA SZCZUREK-ŻELAZKO 

Szanowny Panie Marszałku! Szanowni 
Państwo!

Rząd prezentuje państwu ustawę, która była 
bardzo długo wyczekiwana przez środowisko le-
karzy i lekarzy dentystów. Jak zapewne państwo 
wiecie, ustawa nie była nowelizowana od wie-
lu, wielu lat w sposób kompleksowy i gruntow-
ny. Ta ustawa jest efektem daleko idącej analizy, 
współpracy ze środowiskami, m.in. ze środowi-
skiem lekarzy, młodych lekarzy, lekarzy rezyden-
tów, ale również przedstawicielami Naczelnej 
Izby Lekarskiej. W pracach nad tą ustawą brali 
udział także przedstawiciele Centrum Egzaminów 
Medycznych i Centrum Medycznego Kształcenia 
Podyplomowego. Była ona szeroko dyskutowa-
na. Proces tworzenia tej ustawy był dosyć długi, 
ponieważ pojawiały się różnego rodzaju wnioski 
czy sugestie, które często były ze sobą sprzeczne. 
Dlatego też musieliśmy w sposób kompromiso-
wy podchodzić do pewnych oczekiwań różnych 

środowisk. Ta ustawa jest właśnie takim kom-
promisem zawartym między środowiskami le-
karskimi, środowiskiem konsultantów krajowych 
czy też przedstawicielami Centrum Egzaminów 
Medycznych.

Jest to dobra ustawa. Wprowadza szereg roz-
wiązań, na które środowisko czekało. Między in-
nymi upraszczamy system kształcenia lekarzy. 
Dajemy możliwość podejścia po raz drugi do eg-
zaminów, zarówno LEK-u, jak i PES-u, co do tej 
pory odbywało się za dodatkową odpłatnością. 
Wprowadzamy po raz pierwszy wynagrodzenie dla 
lekarza kierownika specjalizacji. Do tej pory leka-
rze nie otrzymywali za to żadnego wynagrodze-
nia, wykonywali tę funkcję społecznie. My po raz 
pierwszy wprowadzamy 500 zł za pierwszego leka-
rza odbywającego specjalizację i kolejne 500 zł za 
drugiego. W przypadku 3 jest to łącznie 1 tysiąc zł. 
Wprowadzamy urlop dla lekarzy, wszystkich leka-
rzy, zarówno stażystów, rezydentów, jak i lekarzy 
specjalistów. Po raz pierwszy 6-dniowy urlop jest 
przyznany lekarzom z zachowaniem prawa do wy-
nagrodzenia. Są to rozstrzygnięcia, na które środo-
wisko czekało od wielu, wielu lat.

Jest kwestia ułatwień w egzaminach, o której 
tutaj pani senator mówiła, ujawnienia bazy pytań. 
To były wnioski, które od wielu, wielu lat docierały 
do ministra zdrowia. Zresztą w przypadku wielu 
innych zawodów te bazy pytań są ujawniane. Teraz 
ta baza pytań zostanie ujawniona, przy czym na 
egzaminie znajdzie się 70% pytań z jawnej bazy py-
tań, a 30% to będą nowe pytania.

Regulujemy kwestię kształcenia podyplo-
mowego. Wprowadzamy Państwowy Egzamin 
Modułowy, o którym pani senator mówiła. Jest on 
oczywiście nieobligatoryjny. Lekarz specjalizujący 
się może zdecydować się na zdanie tego egzaminu, 
może wystąpić z takim wnioskiem po drugim roku 
specjalizacji jednolitej lub też po module podsta-
wowym. Daje to lekarzowi dodatkowe uprawnie-
nia. I słuszne pytanie: co za tym pójdzie? Skoro 
będzie miał większe kompetencje, większą odpo-
wiedzialność, to za tym powinno pójść oczywiście 
właściwe wynagrodzenie. Ponieważ wynagrodze-
nia w ochronie zdrowia są regulowane – podstawo-
wym aktem prawnym jest ustawa o minimalnym 
wynagrodzeniu zasadniczym pracowników zatrud-
nionych w ochronie zdrowia – na pewno w tej usta-
wie będzie uwzględniony właśnie m.in. ten etap 
specjalizacji. Do tej pory nie był uwzględniony, po-
nieważ tak naprawdę ten przepis nie jest jeszcze 
przepisem obowiązującym powszechnie w polskim 
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prawie i lekarzy, którzy zdają PEM, jeszcze w sys-
temie nie ma. W związku z tym, ponieważ ustawa 
o minimalnym wynagrodzeniu jest nowelizowa-
na, na pewno ten postulat będzie brany pod uwagę 
przy kolejnej nowelizacji, tak aby ci lekarze rzeczy-
wiście mogli być lepiej wynagradzani. Oczywiście 
będzie to związane ze zwiększeniem dostępności 
świadczeń, bo ten lekarz będzie już mógł wykony-
wać pewnego rodzaju zabiegi, których do tej pory 
nie mógł wykonywać, oczywiście po spełnieniu wy-
mogów określonych w ustawie.

Ustawa oczywiście dotyka wielu problemów, 
o których tutaj była mowa. Pani senator zwróciła 
uwagę na małą liczbę miejsc specjalizacyjnych dla 
lekarzy dentystów. Tak, rzeczywiście mamy bar-
dzo małą liczbę miejsc. Minister zdrowia finansu-
je wszystkie miejsca rezydenckie i kieruje lekarzy 
po stażu na te miejsca, które są dostępne, jednak 
o liczbie tych miejsc decydują podmioty leczni-
cze. Stomatologia, jak państwo wiecie, jest dzie-
dziną, w której udział podmiotów komercyjnych 
jest dosyć duży i od ich inicjatywy zależy, czy będą 
tworzyły miejsca rezydenckie, czy nie będą ich 
tworzyły. Oczywiście my zachęcamy, aby w tych 
podmiotach były tworzone te miejsca. W tej chwili 
właśnie w tej ustawie wprowadzamy taki mecha-
nizm, że konsultant wojewódzki będzie miał prawo 
skontrolować konkretną praktykę specjalistyczną – 
bo mówimy tutaj o praktykach specjalistycznych – 
i sprawdzić, czy spełnia ona wymogi do utworzenia 
miejsca rezydenckiego. Jeżeli będzie spełniała te 
wymogi, to minister zdrowia może wystąpić do tej 
praktyki z takim apelem, aby uruchomiła właśnie 
miejsce specjalizacyjne. Tak więc jest w tej usta-
wie przygotowany pewien mechanizm, który ma 
zachęcić lekarzy specjalistów do tworzenia tychże 
miejsc specjalizacyjnych. I ten przepis, o którym 
była mowa zarówno w toku konsultacji publicz-
nych, jak i w trakcie procedowania w Sejmie oraz 
na posiedzeniu Komisji Zdrowia w Senacie, prze-
pis, co do którego naczelna rada wnosiła, aby go 
wprowadzić, a mianowicie dotyczący możliwości 
zatrudniania dodatkowego lekarza w indywidu-
alnej – powtarzam: w indywidualnej – praktyce 
lekarskiej bądź indywidualnej praktyce lekarsko-
-dentystycznej specjalistycznej, w żaden sposób nie 
zwiększy liczby miejsc dla specjalistów. Bo jeże-
li lekarz zatrudniający drugiego lekarza stworzy 
mu stanowisko pracy, to dla rezydenta czy stażysty 
będzie musiał stworzyć kolejne, więc w żaden spo-
sób ten przepis nie wpłynie na zwiększenie liczby 
miejsc rezydenckich. Jeszcze raz podkreślam, że 

minister zdrowia przyznaje tyle rezydentur, ile jest 
stworzonych miejsc, w których mogą odbywać się 
specjalizacje.

Wspomniałam o urlopach. Tak, po raz pierwszy 
wprowadzamy te urlopy z zachowaniem prawa do 
wynagrodzenia dla lekarzy zatrudnionych w sys-
temie ochrony zdrowia. Wprowadzamy wynagro-
dzenie, o którym mówiłam.

Dużo kontrowersji budziła kwestia cudzo-
ziemców i dlatego pozwolę sobie odnieść się do 
tej kwestii, żeby być może wyjaśnić te państwa 
wątpliwości. Mianowicie stosujemy model wpro-
wadzenia do polskiego systemu… ta ustawa daje 
możliwość wprowadzenia do polskiego systemu 
zdrowia lekarzy, którzy ukończyli studia lekar-
skie w kraju innym niż kraju z Unii Europejskiej, 
w kraju spoza Unii Europejskiej. Dajemy możli-
wość wykonywania zawodu i otrzymania ograni-
czonego prawa wykonywania zawodu do miejsca 
i do czasu. Ten model jest wzorowany na modelu 
niemieckim. W Niemczech funkcjonuje dokładnie 
taki model. Lekarze spoza Unii Europejskiej mogą 
wykonywać zawód na terenie Niemiec w ograni-
czonym czasie i w ograniczonym miejscu, i ta re-
gulacja w żaden sposób nie wykracza poza normy 
prawa europejskiego, jest to zgodne z przepisami 
Unii Europejskiej. 

W naszym kraju stosujemy taki model, że le-
karz, który chce wykonywać zawód na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej, może być tu skiero-
wany na podstawie zaproszenia, które wystosuje 
konkretny podmiot leczniczy. Następnie ten lekarz 
musi się legitymować ukończeniem co najmniej 
pięcioletnich studiów lekarskich. To jest gwaran-
cja, że nie będą trafiali do nas lekarze, którzy są 
kształceni w innych cyklach, a wiemy, że w niektó-
rych krajach na świecie lekarze są kształceni nawet 
w trzyletnim cyklu kształcenia. A więc warunek 
bezpośredni to 5 lat studiów. Ten lekarz, który bę-
dzie ubiegał się o pracę w Polsce, musi legitymować 
się tytułem specjalisty uzyskanym w danym kraju 
i trzyletnim stażem pracy w tym zawodzie w cha-
rakterze specjalisty. Taka osoba składa wniosek do 
okręgowej izby lekarskiej. Okręgowa izba lekarska 
będzie mogła weryfikować dokumenty i w razie ja-
kichkolwiek wątpliwości może prosić o dodatkowe 
dokumenty lub w razie wątpliwości co do umiejęt-
ności praktycznych może skierować taką osobę na 
dodatkowy staż, gdzie będzie mogła uzupełnić swo-
je kompetencje. To okręgowa rada lekarska okre-
śli zakres kompetencji, zakres świadczeń, których 
będzie mógł udzielać dany lekarz. Oczywiście ten 
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lekarz musi też wykazać się dobrą znajomością ję-
zyka polskiego, co zazwyczaj oznacza zdanie eg-
zaminu właśnie w okręgowych radach lekarskich. 
Taka osoba może uzyskać prawo wykonywania 
zawodu ograniczone do konkretnego szpitala, do 
konkretnego podmiotu, tego, skąd wysłano zapro-
szenie, maksymalnie na okres 5 lat. W tym czasie 
będzie mógł wykonywać zawód w takim zakresie, 
jaki określi izba. Po tym czasie, jeżeli nie przystąpi 
on do nostryfikacji dyplomu, określonej w sposób 
obowiązujący aktualnie bądź też poprzez zdanie 
Lekarskiego Egzaminu Weryfikacyjnego, uzupeł-
nienie stażu i LEK-u, to traci możliwość wykony-
wania zawodu na terenie Polski. I jeszcze jedno. 
Ten lekarz nigdy nie będzie traktowany jako lekarz 
specjalista. On będzie miał takie kompetencje, jak 
lekarz bez specjalizacji i mimo że my wymagamy, 
żeby wcześniej, w swoim kraju miał tytuł specjali-
sty, kwalifikacje, to tu, w naszym kraju nie będzie 
traktowany jako specjalista. Jest to wyjście naprze-
ciw tym lekarzom, którzy ukończyli studia w in-
nych krajach, a zdarzają się też obywatele polscy, 
którzy kończyli uczelnie w innych krajach, poza 
Unią Europejską. Wychodzimy z założenia, że te 
osoby powinny mieć możliwość kontaktu ze swoim 
zawodem, powinny wykonywać swój zawód, a nie 
pracować np. na stanowisku sekretarki medycznej 
czy opiekuna medycznego, bo często zdarzają się 
takie historie. A więc taka jest regulacja dotycząca 
cudzoziemców.

Było pytanie i zastrzeżenie do tego projektu, 
dlaczego nie dajemy możliwości uzyskania dru-
giej specjalizacji w formie rezydentury. To należy 
rozróżnić. Lekarz może realizować drugą, kolejną 
specjalizację, ale już nie w trybie rezydenckim, czy-
li finansowanym z budżetu państwa. No, Szanowni 
Państwo, argument, że poprawi to sytuację na ryn-
ku, jest argumentem nie do końca prawdziwym, 
dlatego że lekarz posiadający drugą, trzecią czy 
czwartą specjalizację nie będzie w tym samym cza-
sie wykonywał praktyki w ramach różnych spe-
cjalizacji. Miejsca rezydenckie są gwarantowane, 
finansowane z budżetu państwa tylko i wyłącznie 
w przypadku pierwszej specjalizacji, a pozostałe są 
już realizowane w trybie pozarezydenckim. Tutaj 
upraszczamy większość procedur. Po pierwsze, 
będzie ogólnopolski nabór na rezydentury. Do tej 
pory było wiele uwag, że regionalizacja budzi wie-
le kontrowersji, więc będzie nabór ogólnopolski.

Tak jak już zostało w trakcie dyskusji powie-
dziane, każdy lekarz podczas kwalifikacji będzie 
mógł określić 15 wariantów, które będą brane pod 

uwagę, jeżeli chodzi o kwalifikację na rezydentu-
rę. To są różne warianty. Lekarze będą mogli je 
przedstawiać, wskazując oczywiście pewną prio-
rytetowość, wybierając te, które są dla nich najważ-
niejsze. Te warianty dotyczą dziedziny, więc jeżeli 
lekarz może te priorytety wykazać w zakresie 15 
dziedzin, to maksymalnie może wykazać tylko wa-
rianty dotyczące dziedzin specjalizacji. Poza tym 
może wskazać miejsce, również w kilku warian-
tach, i oczywiście tryb rezydencki czy pozarezy-
dencki. Mówimy o 15 wariantach, ale oczekiwanie 
ze środowiska lekarzy to było 100 wariantów. Tutaj 
doszliśmy do takiego kompromisu, że będzie 15 wa-
riantów, jeżeli chodzi o tryb specjalizacji.

Była jeszcze mowa na temat… w odniesieniu 
do kwestii miejsc, jeżeli chodzi o specjalizacje le-
karzy… Szanowni Państwo jeżeli chodzi o liczbę 
przyznawanych rezydentur czy miejsc specjaliza-
cyjnych w poszczególnych regionach, to nie wynika 
to z jakiegoś mało zrozumiałego modelu kierowa-
nia. Jest rozporządzenie ministra zdrowia, który 
w bardzo precyzyjny sposób określa, jaki rodzaj 
i jaka liczba rezydentów w poszczególnych specjal-
nościach jest przyznawana. To jest też informacja, 
która wynika ze szczegółowej analizy m.in. map 
potrzeb zdrowotnych, które nie są ustalane przez 
starostów, bo to minister zdrowia… Obecnie w re-
gionach to wojewoda, marszałek analizują potrzeby 
zdrowotne i na podstawie tych analiz ustalane są 
priorytety zdrowotne oraz mapy potrzeb zdrowot-
nych. A z kolei na podstawie tych danych określa-
ne są liczby miejsc rezydenckich w poszczególnych 
specjalnościach z podziałem na poszczególne wo-
jewództwa. Tak że taki jest tryb ustalania liczby 
miejsc rezydenckich.

List intencyjny. Szanowni Państwo, problem 
braku kadr medycznych to jest problem nie tylko 
braku liczbowego, ale również rozmieszczenia kadr 
medycznych w Polsce. Wiemy, że chociaż w dużych 
ośrodkach brak kadr też występuje, to jednak jest 
on mniej dotkliwy niż np. w małych miastach 
powiatowych, w małych środowiskach, małych 
szpitalach czy w przychodniach. Tam rzeczywi-
ście niedobór kadr jest bardzo duży. Wielokrotnie 
dyrektorzy szpitali, tych małych szpitali powiato-
wych, monitowali do ministra zdrowia, aby wy-
pracować mechanizm, który pozwoliłby w jakiś 
sposób planować zespół terapeutyczny w danym 
zakładzie, i aby dyrektorzy mogli mieć wpływ na 
to, kto ewentualnie w przyszłości mógłby u nich 
pracować. Uznaliśmy, że taki list intencyjny wysto-
sowany przez dyrektora szpitala jeszcze w trakcie 
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praktyk zawodowych studenta, który często odby-
wa te praktyki w szpitalu położonym najbliżej swo-
jego miejsca zamieszkania… On często corocznie 
pojawia się w konkretnym szpitalu, a później odby-
wa staż w tym szpitalu i daje się poznać jako osoba, 
z którą dyrektor chciałby współpracować, a jeszcze 
wybiera też taki kierunek specjalizacji, który jest 
niezbędny dla tego szpitala. Dlatego uznaliśmy, że 
damy szansę, aby ta osoba miała przyznane do-
datkowe punkty w procesie rekrutacji na miejsca 
rezydenckie. 

Jeżeli chodzi o kwalifikacje na te miejsca, to 
brany jest pod uwagę przede wszystkim test, który 
jest obiektywną oceną poziomu wiedzy konkretne-
go lekarza. Za ten test lekarz może uzyskać maksy-
malnie 200 punktów. Ale są jeszcze inne kryteria 
w tej chwili, to są m.in. dodatkowe punkty za do-
robek naukowy, czyli tutaj może zostać przyzna-
ne dodatkowe 5 punktów za tytuł naukowy. Takim 
dodatkowym kryterium są również publikacje na-
ukowe, więc jeżeli lekarz kandydat wykaże publi-
kacje naukowe o charakterze naukowym, to może 
otrzymać dodatkowo jeszcze 5 punktów. I wprowa-
dzamy kolejne kryterium, czyli właśnie list inten-
cyjny, który w naszym zamiarze będzie oscylował 
w granicach porównywalnych do tych kryteriów 
dodatkowych, czyli będzie wart ok. 5 punktów. Na 
pewno nie będzie to kryterium decydujące, bo de-
cydujący nadal zostanie test. Będzie to takie kryte-
rium, które w przypadku gdy lekarz zdecyduje się 
realizować specjalizację w tym wybranym szpitalu, 
będzie miał pierwszeństwo w zdobyciu tego miej-
sca. Jednak egzamin musi zdać, to jest bezwzględny 
wymóg. Tak że myślę, że to może wpłynąć na po-
prawę sytuacji kadrowej w tych małych szpitalach.

Kwestia związana z klauzulą sumienia. Już nie 
będę wracać do konieczności realizacji wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego. W pierwszym wa-
riancie projektu ustawy znalazł się zapis, że obo-
wiązek informowania jest przypisany dyrektorowi 
podmiotu leczniczego. I w trakcie dyskusji, konsul-
tacji publicznych wielu dyrektorów i lekarzy, wiele 
środowisk, m.in. izba lekarska, przedstawiało taki 
argument, że bardzo często dyrektorami szpitali 
są właśnie lekarze, którzy mają prawo skorzysta-
nia z klauzuli sumienia. To był pierwszy argument.

Drugi argument był taki, że dyrektor może 
tak naprawdę nie mieć wiedzy, w którym szpita-
lu wykonuje się tego typu zabiegi czy w ogóle ja-
kiekolwiek inne zabiegi. On nie zna szczegółowo 
specyfiki, nie zna procedur sprawozdawczych 
i w związku z tym może nie mieć do końca wiedzy, 

w którym podmiocie leczniczym taki czy inny za-
bieg może być wykonany. Ja przypomnę, że rozma-
wiamy tutaj o zabiegach aborcji, które są zgodne 
z przepisami prawa, czyli spełniają przesłanki 
określone w ustawie.

Uznaliśmy, że skoro funkcjonuje infolinia… To 
nie jest tak, że my dopiero będziemy ją tworzyć. 
Infolinia funkcjonuje od co najmniej roku, bardzo 
dobrze funkcjonuje, 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu. 
Pod numerem 800 190 500 pacjenci mogą uzyskać 
i uzyskują wszelakie informacje. Jest to miejsce, 
gdzie pacjent może uzyskać informacje o wszyst-
kich zabiegach, o rodzajach zabiegów, o czasie 
oczekiwania czy wielu różnych innych rzeczach, 
które są mu niezbędne do utrzymania swojego 
stanu zdrowia, jak również o profilaktyce. To jest 
miejsce, gdzie rzeczywiście taka informacja jest do-
stępna i jest udzielana. Szanowni Państwo, jeszcze 
nawet nie ma ustawy, a my wiemy od osób zatrud-
nionych w infolinii, że takie pytania już padają i ta-
kie informacje są udzielane.

Pozyskanie informacji na infolinii daje jesz-
cze jedną, ważną gwarancję. Jest tam zachowa-
na anonimowość. W  sytuacjach, gdy mówimy 
o problemach drażliwych społecznie, ta anonimo-
wość jest bardzo ważna. Uznaliśmy na poziomie 
Ministerstwa Zdrowia, że ta przesłanka zostanie 
wypełniona poprzez przekierowanie na infolinię. 
Ustawa o świadczeniach finansowanych ze środ-
ków publicznych w art. 23 ust. 3 nakłada na dy-
rektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego 
Funduszu Zdrowia obowiązek informowania 
o rodzaju, zakresie, miejscu udzielania świadczeń 
oraz o czasie oczekiwania. Uznaliśmy, że od strony 
prawnej ta kwestia została już uregulowana.

Pani senator poruszała jeszcze kilka kwestii, 
które chyba nie były omawiane na posiedzeniu ko-
misji, ale ja postaram się do nich odnieść.

Kwestia przeniesienia z urzędów wojewódzkich 
do okręgowych izb lekarskich spraw związanych 
z realizacją stażu. No, nie było to przedmiotem dys-
kusji. My oczywiście możemy się zastanawiać, czy 
właściwsza będzie tu izba lekarska… W tej chwi-
li jest to powierzone organom rządowym. Można 
się nad tą sprawą zastanawiać, ale ja myślę, że to 
nie jest moment na to, żeby ad hoc, dzisiaj wpro-
wadzać takie zmiany. Z tym się wiążą pewne ob-
ciążenia, koszty i cała metodologia prowadzenia 
staży. Myślę, że to nie jest na to miejsce, tak jak 
powiedziałam.

Jest jeszcze jest jedna ważna zmiana, o której 
może nie było mowy, mianowicie w przypadku 
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opiekunów stażystów… Zdarzają się takie sytuacje, 
że lekarz stażysta nie może odbywać stażu w da-
nym szpitalu – to dotyczy głównie szpitali małych, 
powiatowych – ponieważ nie ma tam opiekuna sta-
żu, który spełnia wymogi ustawowe. Opiekunem 
stażysty mógł być lekarz specjalista po 5 latach 
pracy. W tej chwili zmieniamy ten przepis i daje-
my możliwość pełnienia funkcji opiekuna stażu le-
karzowi, który ma zaliczony państwowy egzamin 
medyczny bądź też 3 lata jednolitej specjalizacji. Ci 
lekarze będą mogli pełnić funkcje opiekunów stażu.

To są takie najistotniejsze zmiany. Oczywiście 
jesteśmy z zespołem gotowi do odpowiedzi na pań-
stwa pytania.

Na koniec chcę potwierdzić, że ta ustawa była 
tworzona głównie przez środowisko lekarzy, 
osób, które odgrywają bardzo ważną rolę w pro-
cesie kształcenia przed- i podyplomowego lekarzy. 
Oczywiście minister zdrowia pochylił się nad tymi 
propozycjami. Tak jak powiedziałam, nie wszyst-
kie mogły być zaakceptowane z uwagi na sprzecz-
ne czasami interesy, ale również i uwarunkowania 
państwa w tym zakresie. Myślę jednak, że to, co 
zostało przedstawione w ustawie uchwalonej przez 
Sejm i przedstawianej państwu, to jest bardzo do-
bra ustawa, która była długo oczekiwana przez 
środowisko lekarskie, i myślę, że będzie przyjęta 
z zadowoleniem. Dziękuję.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo, Pani Minister.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa senatorów chce zadać ta-
kie pytanie?

Pierwszy w kolejności zapisany był pan senator 
Rafał Ambrozik.

SENATOR 
RAFAŁ AMBROZIK 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Pani Minister, chciałbym zapytać o  to, czy 

Ministerstwo Zdrowia analizuje, jakie są braki 
wśród lekarzy specjalistów, w jakich specjaliza-
cjach te braki są największe. Bo to, jak rozumiem, 

zależy od liczby miejsc rezydenckich na poszcze-
gólnych specjalizacjach. To pierwsze pytanie.

Drugie dotyczy nostryfikacji dyplomów uzyska-
nych poza granicami Unii Europejskiej. Ile takich 
wniosków rocznie wpływa i ile jest odrzucanych?

I kwestia trzecia, którą pani poruszyła, mówiła 
o tym również pani senator sprawozdawca, kwe-
stia wymagań dotyczących lekarzy, którzy będą 
wykonywali zawód w Polsce, oczywiście lekarzy 
spoza Unii Europejskiej. Czy te wymagania będą 
tożsame z wymaganiami wobec osób, które wyje-
chały za granicę zaraz po studiach, czy są jakieś 
różnice w tej kwestii? Dziękuję.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, Pani Minister.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ZDROWIA 
JÓZEFA SZCZUREK-ŻELAZKO 

Może tak po kolei. Jeżeli chodzi o analizę doty-
czącą liczby specjalistów, to oczywiście ta sprawa 
jest przedmiotem naszych analiz, ale nie tylko ana-
liz, także konkretnych działań. Oczywiście braki 
specjalistów są bardzo dotkliwie odczuwalne, ale 
przede wszystkim w ogóle brak lekarzy, niezależ-
nie od tego, czy już posiadają tytuł specjalisty, czy 
nie. Dlatego od kilku lat są podejmowane konkret-
ne działania mające na celu poprawę tej sytuacji. 
W ostatnich kilku latach bardzo zwiększyliśmy 
liczbę uczelni kształcących na wydziałach lekar-
skich, w tej chwili mamy 22 uczelnie, a w 2015 r. 
było 15 takich uczelni. 22 uczelnie, które uzyskały 
akredytację i kształcą lekarzy. Proces kształcenia 
lekarzy jest długotrwały, w związku z tym efekty 
tych działań będą widoczne zapewne za kilka bądź 
kilkanaście lat. Ale te działania są podejmowane.

Również kwestia wynagrodzeń, gwarancji 
wzrostu wynagrodzeń, szczególnie dla specjali-
stów, którym zapewniliśmy wyraźny wzrost wy-
nagrodzeń… Chociażby nawet kwota 6  tysięcy 
750 zł minimalnego wynagrodzenia zasadniczego, 
gwarantowana dla lekarza specjalisty wykonują-
cego zawód w jednym podmiocie leczniczym. To 
są kwoty, które z pochodnymi dają już pewien po-
ziom wynagrodzenia, który być może już nie jest 
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argumentem do opuszczania kraju. Generalnie te 
działania są podejmowane.

Jeżeli chodzi o poszczególne specjalizacje, to 
wygląda to tak samo, jest tak samo zdefiniowane, 
jak w przypadku priorytetowości specjalizacji, za 
co lekarze w trakcie rezydentury dostają dodatko-
we wynagrodzenia… Te dziedziny są określone jako 
dziedziny priorytetowe. Głównie to jest lekarz ro-
dzinny, lekarz medycyny ratunkowej, geriatra… no, 
mogłabym wymieniać, jest kilkanaście tych dzie-
dzin, które traktujemy jako dziedziny priorytetowe.

Podejmujemy działania, aby poprawić sytuację. 
Te działania nakierowane są głównie na poprawę 
warunków pracy lekarzy zatrudnionych w naszym 
kraju, wykształconych w naszym kraju, a ustawa, 
o której mówimy, i możliwość zatrudnienia leka-
rzy z krajów spoza Unii Europejskiej to jak gdyby 
dodatkowy mechanizm, który może poprawić sy-
tuację w kraju.

Drugie pytanie dotyczyło nostryfikacji dyplo-
mów i kwestii wniosków. Średnio jest ich ok. 80. 
Jeżeli pan senator oczekuje precyzyjnej odpowie-
dzi, to możemy udzielić jej na piśmie, no ale śred-
nio pojawia się ok. 80 takich wniosków w skali 
kraju. Lekarze, którzy chcą nostryfikować dyplo-
my, bardzo często zwracają uwagę, że jest to proces 
bardzo uciążliwy, długotrwały i kosztochłonny, dla-
tego też zdecydowaliśmy się na wprowadzenie do 
systemu lekarzy z ograniczonym prawem wykony-
wania zawodu. Myślę, że skorzystają z tego szcze-
gólnie ci lekarze, którzy mają polskie pochodzenie. 
No, wiemy, że w wielu krajach pracują lekarze, 
którzy uzyskali wykształcenie za granicą, ale mają 
polskie pochodzenie, znają język polski i chcieliby 
pracować w naszym kraju. No, ponieważ ukończyli 
oni uczelnie w krajach spoza Unii Europejskiej, do 
tej pory takiej możliwości nie mieli.

Czym różni się sposób postępowania, jeże-
li chodzi o nostryfikację dyplomu lekarza spoza 
Unii Europejskiej i lekarza, który ukończył studia 
w Polsce, ale wyjechał za granicę? A więc tak: jeżeli le-
karz ukończył w Polsce studia, ale nie odbył stażu ani 
nie zdał egzaminu, lekarskiego egzaminu końcowego, 
tylko zaraz po zakończeniu studiów wyjechał i, jak 
rozumiem, rozpoczął pracę poza Unią Europejską, 
nie uzyskawszy prawa wykonywania zawodu w Unii 
Europejskiej, to w tej sytuacji jest on traktowany do-
kładnie tak samo jak lekarz spoza Unii. Po powrocie 
do kraju musi on zaliczyć staż i zdać lekarski egza-
min końcowy, który później ewentualnie uprawni go 
do ubiegania się o miejsce rezydenckie. No, to była 
jego decyzja. Zakończył on proces kształcenia, ale 

nie zadbał o element, jakim jest staż. Przypomnę, 
że staż został notyfikowany w Komisji Europejskiej 
i jest już wpisany jako element kształcenia przeddy-
plomowego. No, staż wymagany jest w każdym kraju 
Unii Europejskiej. Dotyczy to również lekarzy, którzy 
kształcą się na terenie naszego kraju. Jeżeli ktoś wy-
jechał po zaliczeniu egzaminu końcowego i odbyciu 
stażu, a później wrócił, no to nadal ma prawo wyko-
nywania zawodu i jest traktowany tak jak każdy inny 
lekarz, który ukończył w Polsce cały cykl kształcenia 
przeddyplomowego.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo, Pani Minister.
Pytanie zadaje pani senator Beata Małecka-Libera.

SENATOR 
BEATA MAŁECKA-LIBERA 

Dziękuję bardzo.
Pani Minister, ja mam krótkie pytanie dotyczą-

ce obszaru, który w czasie tej debaty, tej dyskusji, 
nie był poruszany. Chodzi mianowicie o to, że część 
tych zapisów dotyczy eksperymentu badawczego 
i eksperymentu klinicznego. Oczywiście dyskuto-
waliśmy już na ten temat na posiedzeniu komisji. 
Niewątpliwie potrzebne jest uregulowanie tej kwe-
stii w odrębnej ustawie, tym bardziej że w związku 
z koronawirusem istnieje potrzeba wprowadza-
nia nowych leków, nowych terapii. To wszystko 
powinno być uregulowane w sposób klarowny, 
tak aby było wiadomo, w jaki sposób możemy ba-
dać poszczególne preparaty i leki, także w przy-
padku nowych chorób. Ale związane jest to także 
z działalnością Agencji Badań Medycznych. Kiedy 
agencja ta powstawała, otrzymaliśmy przyrzecze-
nie, że powstanie ustawa o badaniach klinicznych. 
Rozmawiałyśmy już o tym z panią minister na po-
siedzeniu komisji. Chciałabym, żeby pani minister 
odniosła się do mojej wypowiedzi i powiedziała, 
czy widzi potrzebę powstania takiej ustawy i kie-
dy ewentualnie moglibyśmy jej oczekiwać.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ZDROWIA 
JÓZEFA SZCZUREK-ŻELAZKO 

Dziękuję za to pytanie.
Chcę podkreślić, że ta kwestia uregulowana jest 

też w prawie farmaceutycznym, choć wymaga to 
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doregulowania w wielu obszarach. Dlatego też 
Agencja Badań Medycznych przygotowała odpo-
wiedni projekt ustawy o badaniach klinicznych, 
a my w Ministerstwie Zdrowia finalizujemy już 
prace nad tym projektem. Zgodnie z moją wczo-
rajszą deklaracją w najbliższym czasie – myślę, 
że w ciągu miesiąca – zostanie to zgłoszone do 
wykazu prac rządu. Jeżeli uzyskamy taki wpis, to 
będzie możliwość przekazania projektu do konsul-
tacji publicznych.

Minister zdrowia widzi potrzebę doregulowa-
nia tego obszaru. Rozwój nauk medycznych rzeczy-
wiście niesie ze sobą konieczność doregulowania 
różnego rodzaju aspektów. Tu chodzi właśnie 
o kwestie związane z wprowadzaniem nowator-
skich metod, nowych terapii itd. Te uregulowania, 
które w tej chwili obowiązują, pozwalają stosować 
np. pewne nowatorskie terapie lekowe, ale nie są 
one na tyle precyzyjne, żeby nie budziły wątpliwo-
ści. Tak że pracujemy nad tą ustawą i niebawem 
przekażemy ją do konsultacji publicznych.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pani senator Agnieszka 

Gorgoń-Komor.

SENATOR 
AGNIESZKA GORGOŃ-KOMOR 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku, ja mam jeszcze króciutkie 

pytanie dotyczące doprecyzowania tego, o czym 
mówiła pani minister, mianowicie urlopu szkole-
niowego dla lekarza, który przystępuje do państwo-
wego egzaminu specjalizacyjnego. Jak długi to jest 
urlop? Ile dni tego urlopu państwo proponujecie? 
To jest urlop płatny.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ZDROWIA 
JÓZEFA SZCZUREK-ŻELAZKO 

Wprowadzamy urlop 6-dniowy, 6-dniowy urlop 
płatny. Generalnie wprowadzamy 6 dni urlopu na 
kształcenie czy dokształcanie dla wszystkich leka-
rzy, czyli lekarzy stażystów, lekarzy rezydentów 

i lekarzy specjalistów. Każdy z lekarzy będzie mógł 
korzystać z 6-dniowego urlopu szkoleniowego na 
podnoszenie kwalifikacji, a oprócz tego jest jeszcze 
dodatkowo 6 dni na przygotowanie się do egzami-
nu na ostatnim roku kształcenia. Czyli kumulu-
je się jakby ten urlop 6-dniowy, który wynika z tej 
ustawy, plus jeszcze 6 dni na przygotowanie się 
do egzaminu. Chciałabym jeszcze podkreślić, że 
lekarze w trakcie specjalizacji mają tzw. czas na 
samokształcenie, bo w tym trybie jest to określo-
ne w programie specjalizacji, a więc ten czas też 
mogą poświęcić na przygotowanie się do egzaminu. 
Specjalizacja trwa 5 lat. Myślę, że systematyczność 
spowoduje, że nie będzie potrzeby takiego przy-
siadania w ostatnich 2 miesiącach i uczenia się od 
nowa całego programu, który powinien być zreali-
zowany w ciągu 5 lat.

(Senator Agnieszka Gorgoń-Komor: Chciałabym 
jeszcze dopytać. Już nie będę zadawać więcej py-
tań. Pani Minister, mówiła pani o konsultacjach, 
o szerokich konsultacjach ze środowiskami me-
dycznymi. Ile tego urlopu proponowało środowi-
sko medyczne?)

Propozycje były różne, np. 25–26 dni urlopu 
szkoleniowego, jednak, Szanowni Państwo, to jest 
podobna kwestia jak w przypadku wynagrodzenia 
kierownika specjalizacji. Do tej pory nie było tego 
w ogóle, a teraz nagle chcielibyśmy, żeby otrzymy-
wał jakąś tam dużą kwotę. Tak samo z urlopem – 
nie było urlopu, teraz my proponujemy 6 dni, więc 
jest oczekiwanie, że będzie to 25 czy ileś dni. Myślę, 
że tutaj… Tak jak powiedziałam na początku, ta 
ustawa była dużym kompromisem między oczeki-
waniami a możliwościami. My na tym etapie uzna-
liśmy, że 6-dniowy urlop ma właściwy wymiar, 
tym bardziej że w wielu innych zawodach me-
dycznych również wprowadzamy 6-dniowy urlop. 
Nie chcieliśmy tego różnicować czy w przypadku 
pielęgniarek, czy ratowników medycznych, czy 
w ustawie o zawodzie fizjoterapeuty albo farma-
ceuty. We wszystkich tych ustawach, które noweli-
zujemy, wprowadzamy ten sam wymiar urlopu na 
kształcenie. Stąd też ta liczba, ten 6-dniowy urlop.

SENATOR 
AGNIESZKA GORGOŃ-KOMOR 

Ja tylko powiem państwu senatorom, że se-
nacka poprawka nr 10, którą wprowadziliśmy na 
posiedzeniu komisji, przewiduje 14 dni z uwagi 
na to, że wiele placówek, dyrektorów szpitali ma 
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w tej chwili, jak wiemy, duże problemy finansowe. 
A więc po szerokiej dyskusji senatorowie przyjęli 
poprawkę mówiącą o 14 dniach. Dziękuję bardzo.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pan senator Wojciech Konieczny.

SENATOR 
WOJCIECH KONIECZNY 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Pani Minister! Szanowni 

Państwo!
Mam 2 pytania.
Jedno to pytanie o to miejsce specjalizacyjne. 

Pani minister w trakcie wypowiedzi w jednym 
momencie zadeklarowała, że tych specjalizacji 
jest przyznawanych tyle, ile jest przygotowanych 
miejsc przez jednostki, które mogą te specjalizacje 
prowadzić, a w drugim momencie, że jest to usta-
lane we współpracy z wojewodami, zgodnie z oce-
ną na danym terenie mapy potrzeb zdrowotnych 
itd., i te deficytowe specjalizacje są przydzielane 
w określonej liczbie. A więc moje pytanie jest… 
Chciałbym, aby pani minister doprecyzowała, czy 
tych specjalizacji, tych miejsc jest przydzielanych 
tyle, ile jednostki są w stanie stworzyć, czy też jest 
to w jakiś sposób, powiedzmy, reglamentowane 
albo przydzielane według innego klucza? To jest 
moje pierwsze pytanie.

Drugie to pytanie o tę infolinię, która ma wy-
starczyć do informowania pacjentów czy pacjentek 
w tych przypadkach, w których jest używana klau-
zula sumienia. Mam pytanie: jak dużo było w cią-
gu ostatniego roku takich zapytań dotyczących 
spraw związanych z ewentualnym przerwaniem 
ciąży, z ewentualną aborcją? To jest tak jakby pół 
pytania. I drugie pół: czy osoby, które obsługują tę 
infolinię, mają informacje dotyczące poszczegól-
nych lekarzy i ich stanowiska? Mam na myśli to, 
że udzielając tych informacji, wysyłają pacjentkę do 
jakiegoś szpitala czy jakiegoś miejsca, gdzie moż-
na wykonać jakieś badanie czy zabieg, ale jeżeli ta 
pacjentka trafi tam na lekarza, który również bę-
dzie… Przecież ona trafi do jakiegoś lekarza, nie 
do instytucji jako takiej. I jeżeli również ten lekarz, 
akurat ten, będzie korzystał z klauzuli sumienia, 

to wtedy… Czy może jest to tak precyzyjne skiero-
wanie, że ci pacjenci czy te pacjentki są kierowane 
do lekarza, o którym wiemy, że z tej klauzuli nie 
korzysta? Dziękuję bardzo.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Proszę bardzo, Pani Minister.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ZDROWIA 
JÓZEFA SZCZUREK-ŻELAZKO 

Odpowiadam na pytanie dotyczące specjaliza-
cji. Ja mówiłam w kontekście lekarzy dentystów 
o wszystkich wykorzystywanych miejscach specja-
lizacyjnych. Bo tutaj była dyskusja o tym, że mamy 
bardzo mało miejsc specjalizacyjnych dla lekarzy 
dentystów. Ale rzeczywiście wszystkie te miejsca 
są… na wszystkie stałe miejsca specjalizacyjne są 
kierowani lekarze.

Jeżeli zaś kwestia dotyczy pozostałych specjal-
ności, to jest tak, jak państwo wiecie, że minister 
zdrowia w części finansuje rezydentury z budże-
tu państwa, a część miejsc jest przyznawanych 
w trybie pozarezydenckim. I bierzemy przy tym 
pod uwagę również liczbę punktów, które uzysku-
je każdy kandydat w ramach danej specjalności. 
Oczywiście planując te miejsca rezydenckie, w tych 
dziedzinach pozastomatologicznych, bierzemy pod 
uwagę potrzeby – bo bardzo często zdarzają się 
tzw. modne dziedziny, w których oczywiście też są 
braki, ale są one mniej dotkliwe niż w dziedzinach 
deficytowych, takich jak np. geriatria czy medycy-
na rodzinna. W związku z tym na podstawie anali-
zy map potrzeb zdrowotnych minister podejmuje 
decyzję, że w danym obszarze przyznawanych jest 
więcej miejsc rezydenckich, czyli finansowanych 
z budżetu państwa, z kolei w innych dziedzinach, 
tam, gdzie ten niedobór jest mniej dotkliwie odczu-
wany, przyznawanych jest mniej miejsc rezydenc-
kich – co nie oznacza jednak, że wszystkie miejsca 
specjalizacyjne są niewykorzystane, bo mamy 
w tym momencie jeszcze tryb pozarezydencki, któ-
ry też jest realizowany w naszym kraju i te miejsca 
są wykorzystywane w trybie pozarezydenckim. Jak 
państwo wiecie, nabory na specjalizacje są prowa-
dzone 2 razy w roku, tj. w sesji jesiennej i w se-
sji wiosennej. Staramy się modelować ten proces 
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w taki sposób, aby te miejsca zawsze były maksy-
malnie wykorzystywane.

Aha, jeszcze kwestia klauzuli sumienia. Jeżeli 
chodzi o infolinię i o pytania dotyczące możliwości 
wykonania danego zabiegu, to, Szanowni Państwo, 
te pytania, telefony na infolinię – a rozmawiałam 
o tym z prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia 
– zaczęły się pojawiać wtedy, kiedy w Sejmie czy 
w Komisji Zdrowia w Sejmie przedstawiliśmy pro-
pozycję, że tą drogą można uzyskać informację. 
Oczywiście ta informacja o funkcjonowaniu info-
linii była powszechnie znana, podejmowaliśmy też 
akcje promujące możliwość pozyskania informacji 
właśnie poprzez infolinię. Ale w trakcie dyskusji 
nad problemem związanym z klauzulą sumienia 
ten problem jakby został podniesiony i od tej pory 
zaczęły się telefony. I wiem, bo mam takie informa-
cje, że takie telefony są i są wskazywane konkretne 
podmioty lecznicze.

Teraz: do jakiego poziomu szczegółowości ta 
wiedza jest przekazywana? Narodowy Fundusz 
Zdrowia przekazuje informacje o podmiocie, po-
nieważ – jak państwo, którzy funkcjonują w syste-
mie ochrony zdrowia, wiedzą – sprawozdawczość 
obejmuje wykaz wykonanych procedur ze szcze-
gółowością co do podmiotu i co do konkretnego 
obszaru, czyli co do konkretnego oddziału, ale nie 
jest, że tak powiem, sprawozdawana osoba, która 
osobiście wykonała daną procedurę. Wykaz osób 
jest w Portalu Świadczeniodawcy, w tym ogólnym, 
bez dodefiniowania, który zabieg jest wykonywany 
przez którego lekarza. A więc ta wiedza na takim 
poziomie jest przekazywana – osoba zaintereso-
wana otrzymuje informację o szpitalu, tj. że dany 
szpital w ostatnim okresie sprawozdawczym wy-
kazuje tego typu procedury. Można dzięki temu 
uzyskać również informacje o wielu innych zabie-
gach, bo przecież pacjenci często dzwonią do NFZ 
i pytają, gdzie można wykonać zabieg usunięcia 
zaćmy, ile się czeka na zabieg w danym szpitalu, 
gdzie można zrobić endoprotezę stawu kolanowego 
czy biodrowego. A więc to nie jest rzecz nadzwy-
czajna. Ta infolinia funkcjonuje, udziela szczegó-
łowych informacji i również tę informację można 
uzyskać na tej infolinii.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pani senator Ewa Matecka.

(Senator Ewa Matecka: Szanowny Panie 
Marszałku, wobec wcześniej postawionych pytań 
i odpowiedzi, jakie udzieliła pani minister, rezy-
gnuję z zadania swojego pytania. Wszystko, o co 
chciałam zapytać, wyjaśniło się w trakcie udzie-
lania odpowiedzi przez panią minister. Dziękuję 
bardzo.)

Dziękuję bardzo.
Pozwolę sobie…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
To jeszcze pani senator Zając.

SENATOR 
ALICJA ZAJĄC 

Dziękuję bardzo.
Pani Minister, ja chciałabym wrócić do tych 

15 wariantów i do możliwości jednokrotnej zmia-
ny specjalizacji. Nasunęło mi się to pytanie po tym, 
co powiedział pan marszałek, tj. że przychodzi ab-
solwent z kartką i mówi: ja będę u pana wykony-
wał specjalizację. Czy jest możliwe, że kierownik 
specjalizacji odmówi przyjęcia pani absolwent czy 
pana absolwenta medycyny? Bo to się jakby łączyło, 
tzn. on dostał skierowanie, a ktoś go nie przyjmuje, 
więc on będzie zmieniał itd.… To jest taka trochę 
techniczna sprawa, ale możliwa…

(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Zdrowia 
Józefa Szczurek-Żelazko: Tak, jasne.)

Czy jest to możliwe?

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Bardzo proszę.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ZDROWIA 
JÓZEFA SZCZUREK-ŻELAZKO 

To są 2 różne problemy. Jeżeli chodzi 
o  możliwość realizacji innej specjalizacji czy 
rezygnacji i kontynuowania rezydentury w innej 
specjalności, to jest taka możliwość, rezydent może 
zrezygnować. Do tej pory była możliwość rezygnacji 
tylko i  wyłącznie w  związku z  przesłankami 
zdrowotnymi, tzn. jeżeli…

(Senator Alicja Zając: I tylko raz.)
Tak, tylko raz. Teraz dajemy możliwość rezy-

gnacji bez podania przyczyny. No, zdarzało się 
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tak, że lekarz zdecydował się, że zostanie, nie 
wiem, chirurgiem i nagle w ciągu roku czy dwóch 
uznał, że to nie jest jego wymarzone miejsce pracy. 
Dajemy mu taką możliwość, że może zrezygnować 
i rozpocząć inną specjalizację w trybie rezydenc-
kim. Bo my tu cały czas mówimy o trybie finanso-
wanym z budżetu państwa.

(Senator Alicja Zając: Tak.)
W trybie pozarezydenckim jest to zupełnie 

dowolne.
A jeżeli chodzi o kwestię przyjęć na specjaliza-

cję, to powiem, że kwalifikacja ma charakter trans-
parentny. Jeżeli lekarz specjalista – teraz będzie 
nabór ogólnopolski – wskaże pewne priorytety, 
wskaże, że chce odbywać specjalizację w konkret-
nej dziedzinie, w konkretnym regionie, i jeżeli zda 
egzamin, uzyska odpowiednią liczbę punktów, to 
jest kierowany do konkretnego podmiotu. I nie ma 
możliwości odmówienia mu na podstawie jakichś 
niejasnych kryteriów, jeżeli jest konkretne miej-
sce specjalizacyjne. Nie ma możliwości odmówie-
nia. No, chyba że nie ma wolnego miejsca, ale ta 
wiedza jest w posiadaniu podmiotu kierującego. 
Może się zdarzyć taka sytuacja, że np. kierownik 
specjalizacji nagle nie ma możliwości, z różnych 
powodów nie może kontynuować opieki nad rezy-
dentami. W takiej sytuacji, wiadomo, taka osoba 
wraca i może uzyskać przydział do innego pod-
miotu. Ale tu musi być obiektywna procedura, nie 
uznaniowa.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
Pani Minister, ja też pozwolę sobie zadać dwa 

pytania. Wracam do tych listów intencyjnych. Jak 
oboje wiemy, bardzo ważny Lekarski Egzamin 
Końcowy czy dentystyczny egzamin końcowy 
sprawdza wiadomości teoretyczne. Ale połowa 
medycyny to są dyscypliny zabiegowe, a nikt nie 
sprawdza wiadomości technicznych, praktycznych, 
umiejętności manualnych. To oznacza, że ten list 
intencyjny miałby sens, gdyby np. kierownik chi-
rurgii mógł napisać, że dany absolwent spędził 
u niego jako student 6 miesięcy w kółku, napisał 
pracę naukową itd. Ta intencja, która przyświeca 
państwu, bardziej przypomina stypendia fundowa-
ne, które były dawniej, tzn. studenci dostawali pie-
niądze, za to później musieli odpracować jakiś czas 
w danym szpitalu, z którego byli utrzymywani. 

I tu jest jedno moje pytanie: czy myślicie państwo 
o takich kryteriach dotyczących dyscyplin zabie-
gowych? Bo tam są najczęstsze zmiany, kiedy lu-
dzie widzą, że ich miłość nie jest wzajemna i to, że 
ktoś kocha chirurgię, nie znaczy, że chirurgia kocha 
jego. Ja mogę tu sypać przykładami z życia.

Drugie pytanie dotyczy kryteriów egzaminu mo-
dułowego. To jest dawna tzw. jedynka, którą sam 
zdawałem, tylko że ta jedynka dawała jakieś graty-
fikacje finansowe, nieduże – jak pamiętam, dosta-
łem podwyżkę rzędu 50 zł – ale jednak. Jeżeli to nie 
będzie gratyfikowane, jeżeli to będzie tylko dołoże-
nie obowiązków i będzie można ten egzamin zdawać 
dobrowolnie, to nikt do niego nie będzie przystępo-
wał. Wszyscy będą dążyć do końcowego egzaminu 
specjalizacyjnego, skoro z modułowego nie będzie 
żadnych korzyści, tylko konieczność uczenia się do 
tego egzaminu. Czy państwo rozważacie, żeby jed-
nak ten skok finansowy dla lekarza młodego, na do-
robku, który zdał ten egzamin, nastąpił?

Trzecie pytanie dotyczy zmiany reguł ujawnia-
nia pytań egzaminacyjnych. Jak oboje wiemy, były 
ogromne kontrowersje, czy pytania mają być ujaw-
nione, czy nie, ile ich ujawnić, ile ma być nowych. 
To wypracowane rozwiązanie jest, wydaje się, dość 
kompromisowe. Proszę mi odpowiedzieć, czy to 
była przyczyna tego, że doskonałą misję na stano-
wisku dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych 
zakończył pan prof. Klencki? Dziękuję bardzo.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ZDROWIA 
JÓZEFA SZCZUREK-ŻELAZKO 

Dziękuję.
Szanowny Panie Marszałku! Panie Profesorze!
Bardzo się cieszę, że pan marszałek, jak domnie-

mywam, popiera tę ideę listu intencyjnego, tylko że 
co do formuły mamy pewnie jeszcze wiele do zro-
bienia. Intencja jest taka, aby po określeniu predys-
pozycji do wykonywania konkretnej specjalności 
w zawodzie lekarza kierownik podmiotu lecznicze-
go mógł wydać taki list, który ułatwi, że tak powiem, 
uzyskanie miejsca rezydenckiego w danym podmio-
cie leczniczym. To oczywiście powinno mieć miejsce 
w toku dyskusji wewnątrz podmiotu leczniczego. 
Kierownik podmiotu leczniczego, który np. nie jest 
lekarzem, nie podejmie tej decyzji samodzielnie 
i jest oczywiste, że będzie posiłkował się wiedzą kie-
rownika specjalizacji, który powinien być… nie, nie 
kierownika, przepraszam, tylko np. opiekuna stażu, 
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który tak de facto będzie inicjatorem tego procesu. 
Po raz pierwszy wprowadzamy takie rozwiązanie 
i być może będzie ono wymagało udoskonalenia, 
może dodania jakichś przepisów szczegółowych. Na 
pewno będziemy się przyglądać temu procesowi i go 
analizować. Chcę podkreślić, że np. w ramach kwa-
lifikowania na tryb pozarezydencki już w tej chwili 
są przyznawane dodatkowe punkty za 3-letni staż 
pracy w danym podmiocie leczniczym. Czyli to jest 
jakby zrównanie z tym trybem pozarezydenckim.

Jeżeli chodzi o wynagrodzenia lekarzy po pań-
stwowym egzaminie modułowym, to ja już na 
wstępie mówiłam, że główną ustawą, która regu-
luje kwestie wynagrodzeń, jest ustawa o minimal-
nym wynagrodzeniu zasadniczym pracowników 
zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Jeżeli 
ten akt prawny, o którym dzisiaj mówimy, stanie 
się prawem powszechnie obowiązującym, to na 
pewno w formule dialogu trójstronnego, bo w ta-
kiej formule jest ta ustawa negocjowana, noweli-
zowana, zgłosimy tę kwestię. Oczywiście będzie to 
wymagało uregulowania, jeżeli chodzi o wynagro-
dzenia. Ja chcę podkreślić jedno – że ten lekarz 
uzyska dodatkowe kompetencje, czyli będzie mógł 
samodzielnie wykonywać szereg określonych przez 
kierownika specjalizacji świadczeń. On może np. 
w poradni specjalistycznej samodzielnie wykony-
wać pewne świadczenia. Dyrektor podmiotu lecz-
niczego powinien uwzględnić to, że jest możliwość 
wykazania go do Narodowego Funduszu Zdrowia 
jako osoby samodzielnie wykonującej świadczenia.

No i kwestia pytań egzaminacyjnych. Ja myślę, 
że co do samej zmiany przepisu… To było oczeki-
wane przez środowisko. Myślę, że proporcja 70:30 
gwarantuje analizę jakości przygotowania lekarzy do 
wykonywania tego zawodu. Decyzje pana dyrektora 
Centrum Egzaminów Medycznych są jego osobisty-
mi decyzjami. Pan dyrektor w trakcie procedowania 
tej ustawy negował te zapisy wielokrotnie. My kon-
sultowaliśmy to z innymi przedstawicielami środo-
wiska i minister zdrowia nie widzi takich zagrożeń, 
jeżeli chodzi o obniżenie jakości kształcenia lekarzy 
poprzez ujawnienie tych pytań, jak obecny dyrek-
tor to definiował. No, szanujemy to, to jest osobista 
decyzja pana profesora i jako taką ją przyjmujemy.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
Nie ma więcej pytań.

Otwieram dyskusję.
Jako pierwszy głos zabierze… Jako pierwsza głos 

zabierze pani senator Beata Małecka-Libera, ponie-
waż pan senator Aleksander Szwed złożył wystą-
pienie do protokołu.

SENATOR 
BEATA MAŁECKA-LIBERA 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Myślę, że ta ustawa rzeczywiście była bardzo 

wyczekiwaną ustawą, przede wszystkim przez śro-
dowisko lekarskie, i w trybie negocjacji, w trybie 
konsensusu zostaje uchwalona. 

Jest to ustawa, która reguluje nie tylko proces 
kształcenia lekarza stażysty, rezydenta, ale cały 
proces specjalizacyjny. A jak wszyscy wiemy, bra-
kuje nam kadry, kadry dobrze wykształconej, która 
w tych trudnych sytuacjach, jakie w tej chwili są, 
szczególnie jeżeli mówimy o demografii, o zwięk-
szonej liczbie chorób cywilizacyjnych przewle-
kłych, tym, że potrzeba tych lekarzy coraz więcej… 
To na pewno zwiększy wolę nie tylko skończenia 
studiów, uzyskania dyplomu, specjalizacji, ale 
także, co jak myślę, jest dosyć ważne, pozostania 
w kraju. Chodzi nam o to, aby nasi lekarze, nasi 
absolwenci pracowali tutaj, w Polsce, a także, tak 
jak mówiła pani minister, o to, aby te osoby, któ-
re z zagranicy przyjeżdżają do nas, również miały 
godne warunki zarówno kształcenia, jak i pracy.

No i teraz dochodzimy tak naprawdę do sed-
na, do tego, że chcielibyśmy bardzo, żeby liczba le-
karzy, lekarzy stomatologów wzrastała. Ale kadry 
to tylko część systemu opieki zdrowotnej, bardzo 
ważna, może nawet najważniejsza, ale niestety 
tylko część. Lekarze, którzy się uczą, specjalizują, 
uczą się w konkretnych podmiotach leczniczych 
i na co dzień stykają się z bolączkami, jakie nasz 
system opieki zdrowotnej niestety ma. Kadry, tak 
jak powiedziałam, to jeden element. Drugi element 
systemu to finansowanie, a trzeci to organizacja. 
I zarówno w przypadku finansowania, jak i organi-
zacji naszego systemu opieki zdrowotnej jest bar-
dzo wiele do zrobienia.

Aby lekarz, zarówno lekarz stażysta, jak 
i  później specjalista, czuł się dobrze w  tym 
systemie, niewątpliwie wzrosnąć musi finan-
sowanie całego systemu opieki zdrowotnej. 
Oczywiście wiemy, słyszeliśmy, że jest tzw. 
ustawa 6% PKB na zdrowie, ale wiemy też, 
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z jakimi zasadami ona została uchwalona, że 
współczynnik środków, które są przekazywane 
na ochronę zdrowia, jest datowany 2 lata wstecz 
i dopiero na tej podstawie wyliczana jest kwota, 
która jest przeznaczana na zdrowie. Nie chcę 
powiedzieć, że po części środowisko medycz-
ne zostało trochę oszukane w ten sposób, ale 
napływ środków finansowych do systemu jest 
zdecydowanie mniejszy. Co więcej, z informacji, 
jakie posiadam, wynika, że w latach 2018 i 2019 
do Narodowego Funduszu Zdrowia z realizacji 
tejże ustawy nie wpłynęły środki. A w Radzie 
Dialogu Społecznego pan minister jasno mó-
wił, że pierwsza transza, w wysokości 6,8 mi-
liarda, trafi tam dopiero w 2021 r. Tak więc jest 
to ewidentny brak dodatkowego finansowania 
z budżetu, o którym tak wiele się mówiło.

Druga kwestia to wynagrodzenia, wynagrodze-
nia, które stale rosną, które często są przedmiotem 
różnych debat. I mówi się, że oczekiwania rezy-
dentów czy stażystów są zaspokajane. Szanowni 
Państwo, Wysoka Izbo, sięgnęłam po konkrety. 
Rok 2008. Okazuje się, że lekarz stażysta zarabiał 
wtedy… Płaca minimalna wynosiła 1 tysiąc 100 zł, 
a on zarabiał 160% płacy minimalnej, czyli 1 ty-
siąc 800 zł. Analogicznie w roku 2020, od 1 lipca 
2020 r. zarabia 2 tysiące 900 zł. To jest niestety 
o wiele mniej, gdyż relatywnie… Gdyby zarabiał 
te 160% płacy minimalnej, to powinien zarabiać 
4 tysiące 200 zł. To jest tylko przykład, ale pokazuje, 
jak wiele w zakresie finansowania ochrony zdrowia 
mamy jeszcze do zrobienia.

Drugi obszar to obszar organizacji. Wiele by tu-
taj mówić o współpracy poszczególnych podmio-
tów, o tym, jak w systemie funkcjonuje pacjent. 
Ja tylko wspomnę o jednym elemencie, o usta-
wie o sieci szpitali. Ustawa o sieci szpitali miała 
gwarantować bezpieczeństwo zdrowotne. To było 
najważniejsze credo tej ustawy. Niestety, sami wi-
dzimy teraz wszyscy i słyszymy od dyrektorów 
szpitali powiatowych, jak wiele mają z tego powo-
du problemów, jak wielki kłopot mają w tej chwili 
z ryczałtem. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym 
dlatego, że właśnie w takim systemie zaczyna się 
kształcić młody człowiek. I on widzi te wszystkie 
zależności i te relacje. Tak więc jeżeli chcemy go 
zatrzymać w kraju, to musimy pamiętać o tym, że 
taki system ochrony zdrowia nie gwarantuje mu 
poczucia bezpieczeństwa i spełnienia tej misji, 
o której się mówi, do wypełniania której się dąży. 
Dlatego też ten element jest niewątpliwie spójny 
również z kształceniem lekarzy.

Co się wydarzyło w ostatnim czasie? Ten nie-
dofinansowany niestety system ochrony zdrowia, 
również z dużymi mankamentami organizacyj-
nymi, trafia na okres bardzo burzliwej, nieznanej, 
trudnej epidemii. Ona jest trudna dla wszystkich. 
Wszyscy się uczyliśmy, wszyscy byliśmy w strachu, 
wszyscy lękaliśmy się o nasze życie, o zdrowie na-
sze i naszych najbliższych. Ale trzeba pamiętać, że 
na pierwszej linii frontu byli pracownicy medyczni, 
lekarze młodzi i starsi, kadry medyczne, którzy nie-
zależnie od sytuacji, niezależnie nawet od tego, czy 
mieli środki ochrony osobistej, czy byli testowani, 
każdego dnia stali na posterunku i walczyli o życie 
i zdrowie naszego społeczeństwa. Dlaczego o tym 
mówię? Dlatego że jest to świetny przykład na to, 
jak w centrum uwagi znalazł się wtedy personel 
medyczny. I dlaczego do dzisiejszego dnia, oprócz 
tego, że całe społeczeństwo pomagało, szyło ma-
seczki, zbierało fundusze i wspierało ochronę zdro-
wia, nie ma jednolitego przekazu z Ministerstwa 
Zdrowia o tym, że właśnie ci pracownicy i ci leka-
rze byli dla Ministerstwa Zdrowia najważniejsi? 
Dlaczego Ministerstwo Zdrowia nie wniosło swo-
jego projektu tarczy, osłony dla pracowników me-
dycznych? Dlaczego trzeba było walczyć o to, żeby 
byli testowani? Dlaczego na początku tak trudno 
było uzyskać dla nich nawet sprzęt ochrony oso-
bistej? Dlaczego o tym mówię? Bo to też kształtuje 
młode pokolenia. Oni też to oglądali i też aktywnie 
w tym uczestniczyli.

Epidemia absolutnie obnażyła braki naszego 
systemu. Niestety, pojawiły się później sprzeczne 
decyzje: raz nosić maski, raz nie nosić, robić testy 
tym, którzy są chorzy, czy może testować przesie-
wowo. Ten chaos nie pomaga. Ale o czym to świad-
czy? To świadczy z kolei o tym, że nie ma dobrego 
przepływu informacji, że Ministerstwo Zdrowia 
nie traktuje pracowników ochrony zdrowia jak 
partnerów, że nie rozmawiamy z punktu widze-
nia eksperckiego, co wspólnie możemy zrobić, aby 
w tak trudnej sytuacji wzajemnie sobie pomagać, 
a to też jest lekcja dla młodych lekarzy.

No a to, co dzieje się ostatnio, co cieniem kła-
dzie się na Ministerstwie Zdrowia, nie jest miłe dla 
nas, dla pracowników ochrony zdrowia, dla mnie 
jako lekarza. Ja nie chcę słyszeć, że Ministerstwo 
Zdrowia kupiło coś drożej albo bez certyfikatu, albo 
kupiło 1 tysiąc 200 respiratorów, z których podob-
no 50 gdzieś jest. Ja chciałabym wiedzieć, na pod-
stawie czego zakupiło taką liczbę respiratorów, czy 
aby na pewno była potrzeba zakupu akurat takiej 
liczby, ja chciałabym wiedzieć, czy to był jedyny 
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zakup, czy może wcześniej były już inne zakupy, 
czy w tych szpitalach „covidowych” była taka po-
trzeba… Bo z drugiej strony słyszymy, że zapotrze-
bowanie, wykorzystanie szpitali przekształconych 
w jednoimienne było tylko na poziomie 30%.

Minister zdrowia, razem z premierem, mówi 
tak: wygraliśmy z  epidemią, odmrażamy się. 
Zresztą tutaj też są nielogiczne, czasami niespój-
ne ze sobą decyzje. No ale odmrażamy gospodarkę. 
A co my widzimy?

(Marszałek Tomasz Grodzki: Pani Senator, po-
woli czas…)

Już kończę.
…A  co widzimy epidemiologicznie? 

Epidemiologicznie cały czas mamy utrzymującą 
się liczbę zakażeń. Dzisiaj także ponad 500. My już 
zapomnieliśmy o tym, że ta epidemia jest, a ona 
jest. Tymczasem co słyszymy w przekazach? Ano 
słyszmy: no tak, społeczeństwo w tej chwili zdjęło 
maski i nie poddaje się tym regulacjom, o których 
ministerstwo mówi. Ale ministerstwo w tej chwili 
wydaje sprzeczne regulacje. Dlaczego o tym mó-
wię? Bo to też odbierają młodzi lekarze.

Konkludując, powiem tak: jeżeli chcemy, żeby ta 
ustawa o zawodzie lekarza zadziałała, jeżeli chce-
my dobrze kształcić swoich lekarzy, żeby byli wy-
kształceni, żeby mieli wysokie morale zawodowe, 
etykę, empatię, to musimy im stworzyć cały sys-
tem ochrony zdrowia. I takiej dyskusji mi braku-
je. I brakuje mi strategii na najbliższe miesiące, 
żebyśmy wiedzieli, w którym miejscu epidemii je-
steśmy i jakie działania mamy podjąć jako najbliż-
sze. Wtedy wszyscy wspólnie będziemy pracować. 
Dziękuję.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
W tej chwili głos zabierze pani senator, prof. 

Alicja Chybicka, zdalnie.

SENATOR 
ALICJA CHYBICKA 

Panie Marszałku! Pani Minister! Szanowni 
Państwo!

Chcę powiedzieć może trochę inaczej o kształce-
niu naszych lekarzy, z punktu widzenia osoby, któ-
ra 45 lat kształci w kształceniu przeddyplomowym 

i kształceniu podyplomowym. Może zacznę od tego, 
co nie jest przedmiotem ustawy, nad którą dzisiaj 
debatujemy. Powiem o kształceniu przeddyplomo-
wym, które jest bardzo ważne w powiązaniu z tym, 
co zdarzy się po dyplomie. Otóż uczelnie medycz-
ne oczywiście starają się kształcić studentów jak 
najlepiej, ale od tego, jak to czynią i jak ich usta-
wią, zależy to, co oni zrobią po studiach. I tutaj od 
razu nawiążę do… Może rozpocznę od tego, czym 
zaczyna się ta ustawa, od tego, czym w ogóle jest 
wykonywanie zawodu lekarza. Bo to nie jest tylko 
leczenie chorych, jak się zapewne większości osób 
wydaje. W art. 1 tejże ustawy mamy, jako pkt 1, 
prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojo-
wych w dziedzinie nauk medycznych, w pkcie 2 – 
nauczanie zawodu lekarza, w pkcie 3 – kierowanie 
podmiotem leczniczym, w pkcie 4 – zatrudnienie 
w podmiotach zobowiązanych do finansowania 
świadczeń medycznych, czyli wykonywanie 
świadczeń medycznych. 

I wracając jakby do innych punktów tej usta-
wy, chcę powiedzieć, że od tego, co robi student, 
czy pracuje w jakimś kole naukowym, uczy się 
chirurgii, uczy się pediatrii, uczy się hematoonko-
logii, uczy się przeszczepów, jest w danym kole… 
W sprawie listów intencyjnych podpisało się 6 ty-
sięcy wrocławskich studentów. Chyba pozbiera-
no podpisy w całej Polsce. Chodziło o to, żeby nie 
było listów intencyjnych, tylko żeby oceniać obie 
formy – w zależności od tego, czy ktoś jest leka-
rzem czy lekarzem stomatologiem – na podstawie 
punktów uzyskanych z testu. Ale tak naprawdę to, 
czy ktoś już w okresie przeddyplomowym nauczył 
się tej specjalizacji, w której chce wystartować, 
jest nadzwyczaj ważne. I dlatego kwestia listów 
intencyjnych… Oczywiście nepotyzm nigdzie nie 
jest dopuszczalny. I tu nie chodzi o to, żeby ktoś 
protegował kogoś z bliżej nieokreślonych przy-
czyn. Ale niewątpliwie jest tak, że jeśli wychowuje 
się młodego człowieka już od czasów studenckich 
w kołach naukowych… Przy klinice „Przylądek 
Nadziei” jest duże koło naukowe prowadzone przez 
prof. Kałwaka, a większość lekarzy, którzy pracują 
w klinice, to są adepci pochodzący z tego koła. Było 
tak – już o tym mówił marszałek Grodzki, tylko 
nie podał przykładu, a ja podam – że kolega, któ-
ry pracował wiele lat w szkole, notabene mężczy-
zna prawie 2-metrowy, potężny… Kiedy przyszło 
do zrobienia punkcji szpiku – już po ukończeniu 
studiów – zemdlał i tak się zniechęcił, że zrobił 
specjalizację z radiologii, a nie z pediatrii, a potem 
onkohematologii dziecięcej, czego oczekiwaliśmy. 
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Tak że to, o czym mówiła pani minister Szczurek-
Żelazko, zdarza się na co dzień. Człowiek musi 
mieć możliwość zmiany specjalizacji i ta ustawa 
to uwzględnia.

Bardzo ważną rzeczą są miejsca akredytacyjne, 
bo przecież… Jeśli ja coś źle powiem, to pani mini-
ster mnie pewnie poprawi. A miejsca akredytacyj-
ne… Przecież poza tym, że jednostka akredytująca 
w danej dziedzinie musi mieć sprzęt, to przede 
wszystkim musi mieć specjalistów. Do tej pory – 
i tak chyba jest dalej, bo nie znalazłam zmian w tej 
bardzo obszernej ustawie – na 1 lekarza specja-
listę przypada 3, tylko i wyłącznie 3 specjalizan-
tów. Obojętne czy odbywa się to drogą rezydencką 
czy pozarezydencką, bo, tak jak państwo słyszeli, 
są 2 typy tych miejsc. I np. w jednostce, którą ja 
mam zaszczyt kierować, miejsca pozarezydenckie 
są permanentnie puste, bo w ten sposób bardzo 
niewiele osób chce się kształcić. Większość lekarzy 
walczy o miejsca rezydenckie, czyli te, za które pła-rezydenckie, czyli te, za które pła-
ci Ministerstwo Zdrowia. Zresztą równie chętnie 
takich lekarzy widzą dyrektorzy placówek. I oczy-
wiście w naszym wielkim akademickim szpitalu 
klinicznym we Wrocławiu jest tych rezydentów kil-
kuset. Proszę państwa, w związku z tym te ograni-
czenia to są ograniczenia ludzkie.

Tragedią w Polsce, oprócz tego, o czym powie-
działa pani senator Małecka-Libera – świetnie wy-
mieniła punkty, w których ochrona zdrowotna w tej 
chwili się wali, i to, z jakiego powodu ludzie nie 
chcą już być lekarzami, nie chcą się kształcić w nie-
których specjalnościach… Wybierają te, gdzie płaca 
za konkretną pracę jest adekwatna. Do tej pory ja 
wyspecjalizowałam… Ja nie dlatego to mówię, że 
żałuję, że nie dostałam żadnych pieniędzy – broń 
Boże – ale to nie było do tej pory płatne, to było 
w czynie społecznym. Myśmy kształcili… Ja miałam 
zawsze 3 osoby, ale czasem dopuszczano czwartą 
osobę, bo właśnie brakowało miejsc. I to jest wąskie 
gardło, ponieważ specjaliści przechodzą na emery-
tury i tych specjalistów, którzy mogą wziąć w da-
nej specjalizacji młodych ludzi do kształcenia, nie 
przybywa. Jest ich zdecydowanie za mało. I tu jest 
też pytanie do Ministerstwa Zdrowia, co w takiej 
sytuacji jest do zrobienia.

Kolejna duża część tej ustawy dotyczy leka-
rzy, którzy albo wyjechali z Polski… To najczęściej 
są osoby, które prosto po studiach, bez stażu po-
jechały np. na Ukrainę albo kończyły studia na 
Ukrainie i nie zrobiły tam jeszcze stażu specjali-
zacyjnego. Ja boję się jednej rzeczy… Nasza uczel-
nia… Rocznie komisja akredytacyjna akredytowała 

14 czy 15 lekarzy z innych krajów i, proszę pań-
stwa, przepuszczała na tych czternastu dwunastu. 
Ja boję się… Ta zmiana, która została wprowadzo-
na w tej ustawie, owszem, da nam więcej lekarzy 
do pracy, ale czy nie obniży bardzo mocno jakości 
świadczonych przez nich usług? Bo jednak są do-
syć duże różnice, pomimo tego, że kiedy patrzymy 
na programy danych uczelni w danym kraju, czyli 
na to minimum programowe, to widzimy, że one 
są identyczne. Ale bywało nawet tak, że nie prze-
chodzili przez to sito studenci, którzy przyjechali 
z kraju, w którym na papierze to minimum progra-
mowe było o wiele większe, ale ich wiedza i umie-
jętności były naprawdę bardzo, bardzo słabe.

Kolejna rzecz, choć tutaj długo można by mó-
wić, kolejna bardzo istotna sprawa, która jest tu-
taj poruszona, a którą ja wielokrotnie praktycznie 
w ciągu… Zresztą wszystko, o czym mówię, prze-
żyłam i przerobiłam wielokrotnie w ciągu swojego 
zawodowego życia. Chodzi o eksperyment me-
dyczny. Proszę państwa, eksperymenty medycz-
ne dzielą się na eksperymenty medyczne kliniczne 
i eksperymenty medyczne ratujące życie, czyli po-
dejmowane wtedy, kiedy wyczerpią się wszystkie 
metody terapii. W tym drugim przypadku, rów-
nież w świetle tej ustawy, lekarz ma prawo podjąć 
taką decyzję, że za zgodą komisji etycznej stosu-
je… To novum, które się znalazło w tej ustawie, 
to jest to, że każdy eksperyment medyczny musi 
być ubezpieczony. To zawsze dotyczyło wprowa-
dzania nowych leków, a teraz dotyczyłoby również 
tzw. przypadków klinicznych, czyli takich, kiedy ze 
wskazań klinicznych lekarz, nie żadna firma, tylko 
lekarz, decyduje, że dla ratowania czy polepszenia 
życia lub zdrowia pacjenta chce wprowadzić… Jest 
na całe szczęście art. 23c, tzn. w przypadku zagro-
żenia życia można odstąpić od ubezpieczenia, czyli 
mogę podać… zdecydować o ratowaniu życia dziec-
ka, nie mając tego ubezpieczenia.

Generalnie ta ustawa, ta kobyła – przepraszam, 
że tak mówię, ale to jest wielka ustawa – upo-
rządkowała bardzo wiele spraw. Czy ona poprawi 
cokolwiek…

(Marszałek Tomasz Grodzki: Pani Profesor…)
Aha, nie powiedziałam jeszcze o ważnej rzeczy…
(Marszałek Tomasz Grodzki: Powoli kończy się 

czas.)
…to jest o informatyzacji prowadzenia szkole-

nia. To również jest zawarte w tej ustawie i to po-
woduje, że ogląd ma zarówno minister zdrowia, 
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, 
jak i sam zainteresowany, i ten, który go kształci.



107

12. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 18 czerwca 2020 r.

Ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty 
oraz niektórych innych ustaw

Ja bym mogła jeszcze bardzo dużo mówić o ta-
kich praktycznych sprawach, ale nie chcę przedłu-
żać. Wydaje mi się, że ta ustawa była potrzebna, ale 
jest tu jeszcze wiele, wiele miejsc, które trzeba do-
precyzować i poprawić. Bardzo dziękuję za uwagę.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Teraz głos zabierze pani senator Agnieszka 

Gorgoń-Komor.

SENATOR 
AGNIESZKA GORGOŃ-KOMOR 

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Będę mówić bardzo króciutko, ceniąc pań-

stwa czas. Ja w tym miejscu chciałabym zwrócić 
się przede wszystkim do rządzących, do minister-
stwa. Myślę, że czas epidemii to ten czas, kiedy to 
właśnie rządzący powinni otoczyć opieką tych, 
którzy walczą o zdrowie Polaków. To jest już taki 
czas, kiedy… Być może niezręczne jest mówienie 
ciągle o pieniądzach, ale nawet te pieniążki, które 
są, były wynegocjowane, jakbyśmy sięgnęli pamię-
cią wstecz, w drodze strajków. 2007 r., strajk rezy-
dentów z 2017 r., Szpital Bródnowski… Były pewne 
ustalenia z ministrem, z których państwo się tak 
do końca nie wywiązali. Mam na myśli PKB nie 
progresywne, tylko to sprzed dwóch lat. Ale o tym 
mówiła pani przewodnicząca.

Chciałabym się teraz, proszę państwa, tro-
szeczkę odmłodzić i  zostać rezydentem, któ-
rym nigdy nie będę. Myślę, że ponieważ w Izbie 
Wyższej mamy taką szeroką reprezentację leka-
rzy, bo jest nas 13 ze wszystkich opcji politycznych, 
a w Sejmie tylko 16, to… W imieniu państwa, ale 
przede wszystkim swoim chciałabym podziękować 
rezydentom, bo to oni mieli odwagę wysunąć takie 
postulaty, o jakich nasze pokolenie nigdy nie mó-
wiło tak wprost. Gdybym była teraz rezydentem 
i mówiła w imieniu rezydentów… Ja nie ze wszyst-
kim się zgadzam, ale to oni kiedyś będą lekarzami, 
oni będą nas leczyć i ich poziom wykształcenia, ich 
edukacja, ich liczba to jest absolutnie to, o co pań-
stwo polskie powinno zadbać.

Chcemy ściągnąć lekarzy z  zagranicy. Ja 
nie mam nic przeciwko temu, ale pamiętajmy, 
że kształcenie – ja jestem kardiologiem – np. 

kardiologa na Ukrainie trwa 3 miesiące, a w Polsce 
3 lata. Wszyscy powinniśmy pochylić się nad jako-
ścią wykonywanych usług medycznych, dlatego że 
medycyna jest jak pędzące pendolino – albo nim 
jedziemy, albo wypadamy. Zarówno jeśli chodzi 
o badania kliniczne, jak i eksperymenty medycz-
ne. Tu są potrzebne ogromne nakłady finansowe. 
Albo leczymy tanio, albo drogo. Tanio nie zawsze 
znaczy dobrze, aczkolwiek polski lekarz w Europie 
jest zauważalny, bo są całe rzesze pacjentów, któ-
rzy do nas przyjeżdżają się leczyć i nas wybierają.

Proszę państwa, jest pytanie, czy rezydenci 
są zadowoleni z tej ustawy. Pani minister mówi-
ła tutaj, że były szerokie konsultacje z przedstawi-
cielami medycznymi. Otóż na podstawie różnych 
doniesień prasowych, wywiadów z rezydentami, 
bo oni są teraz rozpoznawalni w Polsce… Czego 
oni się obawiają? Obawiają się różnych niebez-
pieczeństw związanych z ułatwieniem dla lekarzy 
cudzoziemców w zakresie otrzymania prawa wy-
konywania zawodu – ten przepis był uszczegóło-
wiony – i podejmowania pracy bez nostryfikacji 
dyplomu. A polscy lekarze, wyjeżdżając do Stanów, 
muszą przejść absolutnie każdy etap nostryfikacji.

Rezydenci obawiają się też obowiązkowych 
zsyłek lekarzy rezydentów na półroczne staże 
w szpitalach powiatowych. Ja tu mam troszeczkę 
odmienne zdanie, ale jak mówiłam państwu, chcia-
łam troszeczkę się odmłodzić i być tym rezyden-
tem chociaż w trakcie tego wystąpienia. Myślę, że 
czasem praktyka w terenie też ma dobry wpływ na 
edukację młodego adepta medycyny.

Okrojone wynagrodzenia kierowników specja-
lizacji. Zgodnie z tym, co mówiła pani profesor, my 
przez wiele lat kształcimy tych lekarzy, rozumiejąc 
potrzeby naszych rodaków i to, że przecież jak nie 
będziemy ich… My też kształciliśmy się u jakichś 
kierowników specjalizacji i oni za to nie otrzy-
mywali wynagrodzenia. Jest to absolutne novum. 
Jakkolwiek są to wynagrodzenia, które nie spełnia-
ją postulatów rezydentów, są one mocno okrojone. 
Ale za to oczywiście, za ten postulat rezydentów 
bardzo dziękuję.

Wymóg uzyskiwania certyfikatów umiejętno-
ści zawodowych. Jako lekarz praktyk też odbywam 
wiele kursów, potwierdzam umiejętności. Tu jest 
pewien dysonans: specjalizacje uzyskujemy w try-
bie 6-letnim, a jeszcze musimy potwierdzać nasze 
umiejętności certyfikatami, ale służy to, już w mo-
jej ocenie, poprawie jakości wykonywanych usług. 
No, niestety muszę państwu powiedzieć – mówię 
do państwa, którzy nie są lekarzami – że jednak 
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często lekarz, tak samo rezydent czy specjalista, 
płaci za te certyfikaty z własnych pieniędzy, a po-
tem przecież leczy pacjentów.

Już więcej nie będę się rozwodzić. Natomiast 
oczywiście pewne sprawy… Inicjatywa tej ustawy 
była jednak w rękach rezydentów i rok 2017 po-
kazał, że nabrała ona pewnego rozpędu, zespół 
regularnie się spotykał, ale gdzieś po drodze się 
rozminął i potem powstała zupełnie nowa ustawa, 
z taką wrzutką rządzących – głównie chodzi o te 
nostryfikacje dyplomów. Ja tylko bardzo państwa 
proszę z tego miejsca, abyśmy ponad politycznymi 
podziałami bardzo zwracali uwagę na to, jaki jest 
poziom kształcenia młodych lekarzy i żeby ten po-
ziom był porównywalny do tego, jaki jest na całym 
świecie. Wiadomo, że nigdzie nie ma idealnego sys-
temu, bo są potrzeby, społeczeństwa się starzeją, są 
coraz bardziej zróżnicowane specjalizacje i gene-
ralnie takie holistyczne podejście do pacjenta to już 
jest przeszłość, aczkolwiek jest w tej chwili nawrót 
w pewnych dziedzinach medycyny, żeby tak wła-
śnie podchodzić. Jednak czas epidemii pokazał, że 
naprawdę musimy na to zwracać uwagę, nie tylko 
przed wyborami, ale cały czas. Dziękuję bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Gabriela Morawska-Stanecka)

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję, Pani Senator.
Proszę o zabranie głosu panią senator Dorotę 

Czudowską.

SENATOR 
DOROTA CZUDOWSKA 

Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Chciałabym mówić tylko na temat procedowa-

nej dzisiaj ustawy, bo niektóre wypowiedzi trochę 
zeszły na inne ważne tematy, ale z ustawą niezwią-
zane. Na początku może taka refleksja o wyższo-
ści Senatu, naszej izby wyższej, nad izbą niższą. Ja 
sobie przeczytałam, przygotowując się do rozpa-
trywania tej ustawy, o tym, co się działo w Sejmie. 
I myślę, że państwo ministrowie odczuwają róż-
nicę – w Sejmie było poganianie, były dzwon-
ki, przypomnienia, że czas się kończy, natomiast 
w Senacie były konkretne pytania zadawane pani 
minister, a także pani senator sprawozdawcy. Jeżeli 

ktoś niebędący medykiem, niebędący menadżerem 
służby zdrowia, niebędący politykiem zajmującym 
się ochroną zdrowia chciałby się dowiedzieć cze-
goś o tej ustawie, to po przeczytaniu stenogramu 
z naszej dyskusji na pewno będzie miał wiedzę. 
A w Sejmie były takie wrzutki na różne tematy: tu 
brakuje, tam trzeba wyrównać, tu trzeba dołożyć.

Ale wracam do naszej ustawy o zmianie ustawy 
o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektó-
rych innych ustaw. Wszyscy wiemy, także ci, któ-
rzy mają zamiar studiować w przyszłości albo już 
studiują medycynę, że studia medyczne są dłu-
gie i bardzo trudne. Proces uzyskania specjaliza-
cji i doskonalenia zawodowego również łatwy nie 
jest, a praca lekarza do końca życia to dopiero trud 
i odpowiedzialność. Ale na szczęście młodzi ludzie 
– dobrze, że nie zawsze nas słuchają – chcą studio-
wać medycynę. I mimo że w ostatnich latach nasz 
rząd zwiększył nabór, mamy o kilka tysięcy stu-
dentów więcej, to wciąż jest mniej miejsc do studio-
wania niż chętnych. Dobrze, że w tym zawodzie jest 
jakaś magia. Mimo wszystkich trudności, o których 
się mówi od kilkunastu lat, mimo narzekań, że jest 
katastrofa, że jest źle, że wszystko jest nie tak, chęt-
nych do tego zawodu nie brakuje.

Ta ustawa ma pomóc nam w tym, aby jak naj-
więcej lekarzy, którzy ukończą studia w Polsce, 
a  także tych, którzy zechcą do nas przyjechać, 
zwłaszcza spoza krajów Unii Europejskiej, mogło 
zdobyć specjalizację, mogło pomagać pacjentom. 
Tak naprawdę mówimy w tej ustawie o lekarzach 
i lekarzach dentystach, o tym, jaki oni mają przejść 
cykl szkolenia związany ze stażem podyplomo-
wym, szkoleniem specjalizacyjnym, zdobyciem 
umiejętności zawodowych i doskonaleniem tych 
umiejętności. Ta ustawa służy tak naprawdę cho-
rym, służy naszym pacjentom, bo to oni nas po-
trzebują. Specjaliści są dzisiaj niezwykle potrzebni. 
Szalenie dynamiczny rozwój nauk medycznych, 
badań naukowych, procedur medycznych i lecz-
niczych rodzi wymóg specjalizacji. Nie da się, żeby 
lekarz był dzisiaj świetnym kardiochirurgiem i za-
razem świetnym neurochirurgiem – to tylko taki 
przykład. Musimy mieć specjalistów, a ścieżka 
dążenia do specjalizacji musi być jak najbardziej 
przejrzysta, ale też wymagająca, stąd 5 lat szkole-
nia ma swoje uzasadnienie.

Ja już nie będę o wielu rzeczach mówiła, może 
nawet wprowadzę trochę chaosu, ponieważ nie 
chcę się powtarzać. Pani senator sprawozdawca 
i pani minister po uzupełnieniu swoich wypowie-
dzi odpowiedziami na pytania naprawdę bardzo 
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dosadnie i dokładnie wyłożyły, tak myślę, sens tej 
ustawy.

Wracam do kwestii specjalistów. Kolejki do 
nich, jak wiemy, są dzisiaj… To jest najsłabszy i naj-
czulszy punkt polskiej ochrony zdrowia. Wszyscy 
mówią, że najdłużej czekają do specjalistów. Tak 
jak już powiedziałam, bez nich się dzisiaj nie obej-
dziemy. Specjaliści, którzy dzisiaj pracują, to są 
tacy, którzy są w moim wieku, czyli tacy, którzy 
nie muszą pracować, albo tacy, którzy się do tego 
wieku zbliżają. Większość specjalistów jest po pięć-
dziesiątym roku życia. Zatem ta czerwona lamp-
ka wciąż świeci i musimy robić wszystko, aby do 
naszego systemu tych specjalistów dostarczać jak 
najwięcej, i tych z Polski, i tych, którzy zechcą do 
nas przyjechać.

Jeszcze raz może wspomnę, że to nie jest – 
przy wszystkich brakach – ustawa o zapobieganiu 
pandemii COVID-u, to nie jest ustawa o zarob-
kach. To wszystko jest w innych ustawach. To jest 
wprowadzenie nowych zasad przeprowadzania 
Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-
Dentystycznego Egzaminu Końcowego – to szereg 
uregulowań – wprowadzenie nowej konstruk-
cji przepisów prawnych obejmujących staż po-
dyplomowy, wprowadzenie nowych rozwiązań 
dotyczących procedur naboru lekarzy i lekarzy 
dentystów na specjalizację lub realizację szkolenia 
specjalizacyjnego.

Ustawa jest bardzo obszerna. Tak jak już i pani 
senator sprawozdawca, i pani minister powiedzia-
ły, prace nad nią trwały bardzo długo, bo od 2018 r. 
Te końcowe zapisy, które dzisiaj mamy przed sobą, 
to również efekt kompromisów z przedstawicie-
lami wielu stron społecznych, jak Porozumienie 
Rezydentów czy Naczelna Rada Lekarska.

I te zmiany właśnie wymagają dla opiekunów… 
Mówiło się o tym, że jest możliwość wprowadzenia 
po trzecim roku szkolenia specjalizacyjnego zda-
nia tzw. Państwowego Egzaminu Modułowego, 
który porównuje się z pierwszym stopniem spe-
cjalizacji – to tylko takie porównanie – że on jest 
nieobowiązkowy, ale on też nic nie daje. Daje, bo 
jeżeli ktoś taki egzamin zda, to może po 3, a nie po 
5 latach być opiekunem np. stażu, czyli robią się 
dodatkowe miejsca pozwalające na to, żeby szkolić 
nowych specjalistów. Tak więc dla chętnych i am-
bitnych jest taka możliwość, oczywiście nie jest to 
obowiązkowe.

No, jest to, o czym mówiła pani minister, te 
dodatki dla kierowników stażu. One może nie 
są bardzo wysokie, ale 1  tysiąc zł miesięcznie 

dodatkowo to znowu nie jest tak mało – taka suma 
jest, jeżeli ma się co najmniej 2 stażystów, bo za 
jednego jest 500 zł – a do tej pory nigdy tak nie 
było. Ten urlop, który przysługuje w cyklu spe-
cjalizacyjnym każdemu lekarzowi – raz w roku 
6 dni, a przed samym egzaminem jeszcze 6 dni… 
No, tego też nigdy nie było. No, może to nie jest 
dużo, ale zawsze lepiej tyle niż nic, można z tego 
zrobić 2 tygodnie, bo dochodzą weekendy, można 
z kolegą dyżurem się zamienić i może to się wy-
dłużyć właśnie nawet do 2 tygodni. Są nowe za-
sady przeprowadzania tych egzaminów, o czym 
była mowa. Jest udostępnienie 70% pytań. Jak ktoś 
opanuje odpowiedzi na te pytania – no, przecież 
odpowiedzi na te pytania nie uczą się laicy, mu-
szą znać meritum sprawy – to już ten egzamin 
może zdać. A jak potrafi dobrze odpowiedzieć na 
dodatkowe 30% pytań, to wtedy jest już celująco. 
Jest zwolnienie z opłaty za drugi egzamin. Jeżeli 
za pierwszym razem nie zostanie zdany, to dru-
gie podejście też jest jeszcze nieodpłatne, a było 
odpłatne. Tak więc jest wiele takich rozwiązań, 
które w tym momencie, dzisiaj są naprawdę do-
bre i nowatorskie.

Zasady akredytacji podmiotów prowadzących 
szkolenie, zasady punktacji, naboru na specjaliza-
cję, to, o czym się mówiło, ta centralna baza da-
nych i wybieranie specjalizacji, ewentualnie nawet 
miejsca pracy… No, w tej ustawie zapisano także, 
że nie można już się specjalizować w ramach wo-
lontariatu, czyli za każdą pracę, którą lekarz wy-
konuje w ramach swojej specjalizacji, musi mieć 
zapłacone.

Ta ustawa…
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Pani Senator, już 10 minut.)
Już, tak?
…Określa również zasady pełnienia dyżurów 

lekarskich, zasady specjalizacji dla lekarzy spoza 
Unii Europejskiej, o czym bardzo szeroko infor-
mowała pani minister.

Na posiedzeniu komisji wprowadzono wiele po-
prawek. Senatorowie Prawa i Sprawiedliwości nie 
ze wszystkimi się zgadzają, również z tą związaną 
z klauzulą sumienia – damy temu wyraz w naszym 
głosowaniu – będziemy jednak głosować za przy-
jęciem tej ustawy przez Wysoką Izbę.

Z tego miejsca chciałabym jeszcze raz bardzo 
serdecznie państwu podziękować i złożyć wielkie 
wyrazy uznania dla wszystkich, absolutnie wszyst-
kich osób, które przez te 2 długie lata pracowały 
nad tą ustawą. Dziękuję.
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WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję, Pani Senator.
Proszę, Panie Senatorze.

SENATOR 
BOGDAN ZDROJEWSKI 

Czeka nas półtoragodzinna przerwa związana 
z poprawkami zgłoszonymi do poprzednich ustaw, 
a także do uchwały. Ponieważ został już tylko 1 se-
nator zapisany do głosu, proponuję zamknąć osoby, 
które chcą zabrać głos…

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Listę mówców.)

…tzn. listę mówców…
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Osób nie zamkniemy.)
(Wesołość na sali)
…osób, które chcą o  tym mówić. Dziękuję 

bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Rozumiem, że jest to wniosek formalny o za-

mknięcie listy mówców.
Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, to uznam, że wnio-

sek przeszedł. Nie słyszę sprzeciwu.
Lista mówców została zamknięta.
W  związku z  tym proszę o  zabranie gło-

su ostatniego na liście pana senatora Wojciecha 
Koniecznego.

SENATOR 
WOJCIECH KONIECZNY 

Dziękuję bardzo.
Pani Marszałek! Szanowni Państwo!
Dzisiaj obradujemy nad ustawą o zawodach 

lekarza i lekarza dentysty. Jest to ustawa, która 
reguluje zasady wykonywania pięknego zawodu, 
jednego z najpiękniejszych, jakie można wykony-
wać. W Polsce jest to jednak bardzo trudny zawód, 
często niewdzięczny, w związku z czym my jako 
ci, którzy tworzą przepisy, którzy tworzą prawo, 
powinniśmy starać się, aby te wszystkie przepisy 

były jak najprostsze i jak najbardziej przyjazne dla 
tych, którzy ten zawód wykonują. 

Ta ustawa jest niestety zawiła, skomplikowana, 
ma ona bardzo wiele punktów, podpunktów, para-
grafów. Oczywiście należy przyjąć tę nowelizację, 
ale wydaje mi się, że powinniśmy jednak rozpocząć 
prace nad nową ustawą, która będzie po prostu jed-
noznaczna. W tej chwili jest to gąszcz przepisów, 
w których czasami naprawdę trudno się odnaleźć. 

W tej ustawie są też dobre rozwiązania, ta-
kie jak np. egzamin modułowy, który w pewnym 
sensie stanowi powrót do dawnej jedynki. To rze-
czywiście wydaje się dobrym rozwiązaniem, choć 
oczywiście powinna być tutaj jakaś gratyfikacja dla 
lekarzy, którzy decydują się zdać ten egzamin. No, 
oni jednak podejmują jakiś wysiłek. Wprowadza 
się tu też ograniczone prawo wykonywania zawodu 
dla cudzoziemców, którzy dzięki temu będą mogli 
pracować w danym szpitalu. Przy tym niedoborze 
lekarzy, z jakim mamy do czynienia, było to roz-
wiązanie oczekiwane.

Tak że można by tutaj kilka razy pochwalić pań-
stwa za wprowadzenie pewnych przepisów, chociaż 
trzeba też przyznać, że wprowadzając je, ujawnia-
cie pewne słabości. No, np. wprowadzacie tu 500 zł 
dodatku dla lekarza, który opiekuje się młodym re-
zydentem. Rzeczywiście, z jednej strony 500 zł to 
duży postęp w sytuacji, gdy było zero, ale z drugiej 
strony 500 zł miesięcznie dla specjalisty za przeka-
zywanie wiedzy młodemu lekarzowi to jednak bar-
dzo mało. No, było zero, a teraz jest bardzo mało, 
tak że zatrzymujemy się tutaj w pół drogi. Są tu 
dobre rozwiązania, ale nie do końca zmierzają one 
tam, gdzie trzeba. Zresztą sama kwestia wynagra-
dzania lekarzy mogłaby tu być ujęta nieco szerzej. 
Środowisko czeka na ustalenie pewnych minimów 
płacowych. Ja uważam, że 6 tysięcy 750 zł dla le-
karza specjalisty to nie jest jakaś ogromna kwota, 
która powstrzymywałyby tych lekarzy od wyjazdu. 
Oni przeważnie i tak pracują gdzieś indziej, dy-
żurują poza szpitalem. No, nie będę tego rozwijał. 

List intencyjny ma pewne pozytywne cechy, 
ale jest całkowicie niedopracowany i w sumie nie 
wiadomo dokładnie, nad czym mielibyśmy tutaj 
głosować. Te wszystkie obawy, które odnoszą się 
do nepotyzmu, załatwiania czegoś po znajomości 
itd., niestety nadal występują. Ta ustawa przed tym 
w żaden sposób nie chroni.

No, oczywiście mamy tu też do czynienia z no-
welizacją w zakresie klauzuli sumienia. Po wysłu-
chaniu głosu pana senatora Jackowskiego muszę 
powiedzieć, że zachodzi tu pewne nieporozumienie. 
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Lekarz w swojej pracy musi brać pod uwagę prawo 
pacjenta do informacji. Oczywiście wszystko spro-
wadza się najczęściej do zabiegu przerywania ciąży. 
Ten przykład jest ciągle podawany – nie uciekajmy 
od niego, bo rzeczywiście jest najbardziej drastycz-
ny – aczkolwiek oczywiście dotyczy to też innych 
zabiegów. W każdym razie to nie jest takie proste, 
jak chciałoby się przedstawiać. Dojście do momentu, 
w którym zapada decyzja, czy dokonać przerwania 
ciąży, czy nie, to jest pewien proces. Badania, które 
są po kolei, różne postępowania i podawane infor-
macje wcale nie muszą doprowadzić do podjęcia tej 
decyzji. Tu po prostu jest potrzebna wiedza. Jeśli nie 
będzie łatwego dostępu do tej wiedzy, do informacji, 
jeżeli nie będzie wskazania kogoś, kto może dalej 
poprowadzić proces diagnostyczny, tylko po pierw-
szym podejrzeniu lekarz użyje klauzuli sumienia 
i nie pokieruje pacjentki tam, gdzie powinna iść, aby 
dalej się diagnozować… Ona może wówczas podjąć 
błędną decyzję właśnie o aborcji. Tak się to może 
skończyć, ponieważ dowie się od jednego lekarza, 
że… Pacjentka sobie pomyśli, że skoro lekarz nie 
chce dalej ciągnąć tej diagnostyki, no to widocznie 
to już jest taka choroba, takie zagrożenie, że tę ciążę 
trzeba przerwać. I wtedy czy to podziemie aborcyj-
ne, czy wyjazd za granicę itd.… Pacjentka, udając się 
do tych miejsc, nie pójdzie tam po to, żeby się dodia-
gnozować, żeby się dowiedzieć, jaki jest naprawdę 
stan tego płodu, tego dziecka rozwijającego się, tylko 
po to, żeby dokonać aborcji. Do takich sytuacji mo-
żemy doprowadzić zupełnie niechcący, mając inne 
intencje – mocno zwracam na to uwagę.

Lekarz nie może się kierować swoimi pogląda-
mi, to znaczy, nie wiem kwestiami rasowymi, po-
litycznymi, kolorem skóry, wiarą wyznawaną czy 
niewyznawaną. Chodzi o dobro pacjenta, o jego 
prawo do informacji. Lekarz nie może sobie uzur-
pować większych uprawnień, niż faktycznie ma – 
nie może się czuć Panem Bogiem, który decyduje 
za pacjenta, informując go lub nie, w zależności 
od swoich poglądów. Trybunał Konstytucyjny tu-
taj postawił pewną barierę, należy to uznać, chociaż 
w moim odczuciu jest to trochę naruszenie tego 
prawa do informacji dla pacjentów… No ale tak się 
stało. I nie powinniśmy iść dalej, nie powinniśmy 
pozbawiać pacjentów informacji. Przenoszenie 
tego na infolinię, jak w moim pytaniu wcześniej-
szym wykazałem, jest bardzo mało konkretne. Na 
infolinii naprawdę nie będą wiedzieli, który lekarz, 
który zakład opieki zdrowotnej zajmuje się tym czy 
innym problemem medycznym, ponieważ to, co 
jest w statystyce ujmowane… 

Zostańmy przy tej aborcji, niech będzie, chociaż 
w kółko podawany jest ten przykład. Aborcja może 
być dokonywana z różnych przyczyn, również z ta-
kich bezwzględnie koniecznych. Jakiś szpital wy-
kona taką aborcję, znajdzie się to w sprawozdaniu, 
z którego infolinia będzie korzystała… Ale z innych 
powodów tej aborcji się nie wykona, bo klauzula 
sumienia będzie użyta. Tak więc to jest nietrafiony 
argument. Argument o tym, że dyrektor szpitala 
czy przychodni ma nie mieć wiedzy o tym zabie-
gu, jest też nietrafiony, ponieważ skoro wymaga 
się bardzo dużej wiedzy od dyrektora szpitala, od 
kierowników przychodni na różne tematy… Skala 
tej wiedzy jest ogromna. Liczba sprawozdań, ilość 
informacji, które się przekazuje NFZ, których wy-
maga się… Nawet lekarz dyżurny musi wiedzieć, 
co zrobić z pacjentem, jeżeli nie ma miejsc – musi 
wiedzieć, gdzie są te miejsca, musi wiedzieć, gdzie 
pacjenta wysłać. Tak że wymaga się od wszystkich 
wiedzy, a tu nagle w tym przypadku jednym, tej 
klauzuli sumienia, mówimy, że dyrektor nie po-
winien udzielać tych informacji, że może nie mieć 
wiedzy, więc niech nie udziela… Myślę, że to jest 
argument taki trochę wymyślony w tym całym sys-
temie opieki zdrowotnej, który mamy.

Na koniec przyłączę się do tych głosów, które 
mówiły o tym, że ta ustawa… Prace nad nią trwały 
2 lata, kończymy je w trakcie epidemii koronawi-
rusa, w momencie, który powinien przemodelo-
wać w ogóle nasze podejście do ochrony zdrowia 
w Polsce. Ja uważam, że w tej ustawie tego nie ma. 
Ona powstawała rzeczywiście przez 2 lata, została 
napisana w efekcie różnych kompromisów, które 
rok temu czy pół roku temu były zasadne. Ale je-
żeli nie nauczymy się na przykładzie tej epidemii, 
że ochrona zdrowia powinna być jednak traktowa-
na całkowicie priorytetowo – a tego w tej ustawie 
mimo wszystko według mnie nie ma – to będzie to 
oznaczało, że nie przygotujemy się do innych wy-
zwań, które mogą przed nami stanąć niebawem. 
I to już będzie naprawdę trudna sytuacja.

Dziękuję bardzo. Jestem za tym, żeby mimo 
wszystko, z poprawkami, które zostały przyjęte 
na posiedzeniu Komisji Zdrowia, tę ustawę przy-
jąć. Chociaż liczne poprawki, które zgłosiłem, które 
miały poprawić los młodych lekarzy np. zmniej-
szyć opłatę za egzaminy czy wyrównać szanse le-
karzy rezydentów i lekarzy, którzy się specjalizują 
w trybie pozarezydenckim, niestety nie zostały 
przyjęte na posiedzeniu komisji. Ale te rozwiąza-
nia, które są, przeważają na tę stronę, żeby za tą 
ustawą głosować. Dziękuję bardzo.
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WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Jan Maria Jackowski: Pani Senator, 

w trybie sprostowania.)
Czy jakiś wniosek formalny, Panie Senatorze?
(Senator Jan Maria Jackowski: W trybie spro-

stowania, ponieważ pan senator…)
Nie ma żadnego sprostowania…
(Senator Jan Maria Jackowski: Jest możliwość…)
Ale, Panie Senatorze, proszę dać mi powiedzieć. 

Pan senator nie wypowiadał się w tej kwestii. W ogóle 
nie wypowiadał się pan senator w dyskusji. Pan sena-
tor był obecny 10 minut temu, kiedy została zamknię-
ta lista mówców. I lista mówców jest zamknięta…

(Senator Jan Maria Jackowski: Ale ja w trybie 
sprostowania, ponieważ zostało użyte moje nazwi-
sko. I w trybie sprostowania…)

Ale nie może pan mówić w trybie… Pan nie brał 
udziału… Panie Senatorze, pan senator nie wypo-
wiadał się w dyskusji. Nie ma pan tutaj prawa do 
ad vocem.

(Senator Jan Maria Jackowski: Przepraszam, 
ja mam odmienne zdanie, ponieważ mam prawo 
zabrać głos w trybie sprostowania. Zostało użyte 
moje nazwisko. Pan senator Konieczny się odwoły-
wał. Tak więc proszę nie manipulować przebiegiem 
obrad, Pani Marszałek.)

Panie Senatorze, nie manipuluję. Zamknęliśmy 
listę.

(Senator Jan Maria Jackowski: Manipuluje 
pani.)

Jeżeli pan chce jedno zdanie w trybie sprosto-
wania, proszę bardzo. I lista jest już zamknięta, 
dyskusja na ten temat jest zakończona.

SENATOR 
JAN MARIA JACKOWSKI 

Zawsze mam prawo zabrać głos w trybie spro-
stowania po zamknięciu listy. I tego się trzymajmy. 
Nie falandyzujmy Regulaminu Senatu.

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Panie Senatorze, ad rem.)

A teraz przechodzę ad rem. Ja chciałbym sprosto-
wać, ponieważ pan senator Konieczny, pan senator 
Wojciech Konieczny, chyba nie zrozumiał intencji 
moich wypowiedzi. Odnosił się do moich stwier-
dzeń dotyczących tajemnicy lekarskiej, znaczy pra-
wa do klauzuli sumienia. I pragnę zwrócić uwagę, że 

jedyna definicja dziecka, jaka jest w polskim prawie, 
to ta w ustawie o Rzeczniku Praw Dziecka, w której 
mówi się wyraźnie, że dziecko jest od momentu po-
częcia do skończenia 18 lat. W związku z tym pana 
argumentacja jest nielogiczna i nie dotyczy takiej oto 
sytuacji aborcji, ponieważ… Motywując to dobrem 
pacjentki, musimy również pamiętać – i to jest ten 
ogromny dylemat, który się pojawia przed lekarzem 
– o prawie dziecka do życia, o tym, że mamy do czy-
nienia z odrębną istotą ludzką. I w związku z tym… 
Powinno być to uwzględnione w konstrukcji klauzu-
li sumienia. Ponieważ to nie jest kwestia dotycząca 
tylko jednej osoby, ale dotycząca 2 osób. W wyniku 
tych działań jedna z tych osób traci życie, a więc naj-
większe dobro, jakie może być. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Lista została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że senator Aleksander 

Szwed, senator Beniamin Godyla, senator Pęcherz 
i  senator Gromko złożyli swoje przemówienia 
w dyskusji do protokołu*.

Informuję również, że wnioski o charakterze 
legislacyjnym na piśmie złożyła pani senator Beata 
Małecka-Libera.

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Czy przedstawicielka rządu, pani minister chce 
ustosunkować się do przedstawionego wniosku?

(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Zdrowia 
Józefa Szczurek-Żelazko: Dziękuję bardzo państwu 
senatorom.)

Dziękuję bardzo, Pani Minister.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o cha-

rakterze legislacyjnym, proszę Komisję Zdrowia 
o ustosunkowanie się do przedstawionych wnio-
sków i przygotowanie sprawozdania.

Informuję również, że głosowanie zostanie 
przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu

Zarządzam półtorej godziny przerwy, do godzi-
ny 16.30.

Teraz zostaną ogłoszone komunikaty.
Proszę szanownych państwa, żebyście państwo 

wysłuchali tych komunikatów.

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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Komunikaty

SENATOR SEKRETARZ 
AGNIESZKA KOŁACZ-LESZCZYŃSKA 

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Wysoka Izbo,  posiedzenie  Komisj i 

Ustawodawczej, Komisji Spraw Zagranicznych 
i Unii Europejskiej oraz Komisji Nauki, Edukacji 
i Sportu poświęcone rozpatrzeniu wniosków zgło-
szonych na dwunastym posiedzeniu Senatu do 
projektu uchwały o znaczeniu edukacji europej-
skiej odbędzie się 5 minut po ogłoszeniu przerwy 
w obradach w sali nr 217.

Z kolei posiedzenie Komisji Zdrowia w sprawie 
rozpatrzenia wniosków zgłoszonych w trakcie de-
baty do ustawy o zmianie ustawy o zawodach leka-
rza, lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw 
– druk senacki nr 133 – odbędzie się pół godziny 
po ogłoszeniu przerwy w obradach Senatu w sali 
nr 182. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
O godzinie 16.30, po wznowieniu posiedzenia, 

odbędą się głosowania.
(Przerwa od godziny 14 minut 54 do godziny 16 

minut 45)

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Bardzo proszę o zajmowanie miejsc.
Szanowni Państwo Senatorowie, informu-

ję, że kolejne posiedzenie Senatu planowane 
jest na 1 i 2 lipca 2020 r. Porządek tego posie-
dzenia zostanie państwu dostarczony drogą 
elektroniczną.

Państwa senatorów biorących udział w po-
siedzeniu w sposób zdalny proszę o upewnienie 
się, czy państwa iPady są podłączone do zasi-
lania, a kamery w nich włączone. Proszę także 
o zapewnienie takiego położenia iPada i obiekty-
wu kamery, aby byli państwo widoczni podczas 
połączenia.

Szanowni Państwo, przed przystąpieniem do 
bardzo dużego bloku głosowań przeprowadzimy 
głosowanie testowe, które ma na celu ustalenie listy 
senatorów biorących udział w posiedzeniu. Proszę 
w tej chwili…

(Głos z sali: Musimy zrobić 5 minut przerwy 
technicznej. System się zawiesił.)

Uuu… No a poproście… Dobrze. Dostałem sy-
gnał, że system na chwilę się zawiesił, tak że...

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Dobrze, to państwo resetujcie jednostkę, a ja, 

jeżeli państwo pozwolą, będę czytał formułki, żeby 
nie tracić czasu. Teraz nie głosujemy, wrócimy do 
tego tematu.

Mamy cały pakiet głosowań z mnóstwem po-
prawek. Jeżeli panie i panowie senatorowie po-
zwolą, żebym nie czytał całych formuł poprawek, 
tylko ich numery, to będziemy tak głosować. Jeśli 
nie usłyszę sprzeciwu, to uznam, że Izba wyraża 
zgodę na taki tryb głosowania.

Przypominam państwu senatorom biorącym 
udział w głosowaniu zdalnym, że najpierw, za 
chwilę, jak system wróci do sprawności, prze-
prowadzimy głosowanie testowe. Jednocześnie 
przypominam, że aby głosować skutecznie, to naj-
pierw należy kliknąć „OK”, potwierdzając udział 
w głosowaniu, a następnie wcisnąć dwukrotnie 
przycisk „Przekaż” lub „Submit”, w zależności od 
iPada, po oddaniu głosu w odpowiedzi na pytanie 
o potwierdzenie. I to zrobimy za chwilę, jak pano-
wie mi dacie sygnał, kiedy możemy zacząć. Tak?

(Rozmowy na sali)
Szanowni Państwo, system się zresetował 

i naprawił.
Tak że w tej chwili przystępujemy do głosowa-

nia testowego, które ma na celu ustalenie listy se-
natorów biorących udział w posiedzeniu.

Proszę o naciśnięcie jakiegokolwiek przycisku 
w celu potwierdzenia obecności.

Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95 senatorów. I tylu wzięło udział 

w tym głosowaniu. (Głosowanie nr 2)
Zatem przystępujemy do rozpatrzenia punk-

tu czternastego porządku obrad: wybór prze-
wodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności.

Wniosek marszałka Senatu w tej sprawie za-
warty jest w druku nr 145.

Informuję ponadto, że wniosek w sprawie wy-
boru pani marszałek Marii Koc na przewodniczącą 
Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
został pozytywnie zaopiniowany przez Konwent 
Seniorów.

Proszę pana senatora Wojciecha Piechę o za-
branie głosu i przedstawienie kandydatury pani 
marszałek Marii Koc na przewodniczącą Komisji 
Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.
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Wybór przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności  
Głosowania

SENATOR 
WOJCIECH PIECHA 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Pani senator Maria Koc…
(Głos z sali: Głośniej!)
…jest absolwentką etnografii i antropologii 

kultury Wydziału Historycznego Uniwersytetu 
Warszawskiego. Zawodowo związana była 
z  Węgrowskim Ośrodkiem Kultury, a  później 
z Sokołowskim Ośrodkiem Kultury.

W wyborach samorządowych w listopadzie 
2006 r. uzyskała mandat radnej miasta Węgrowa 
z  ramienia Komitetu Wyborczego Wyborców 
„Przyjazny Węgrów”.

(Marszałek Tomasz Grodzki: Troszkę głośniej…)
We wrześniu 2014  r. uzyskała z  ramienia 

Prawa i Sprawiedliwości mandat senatora VIII 
kadencji. Była także w  Senacie IX kadencji, 
a obecnie jest senatorem X kadencji. W poprzed-
niej kadencji była wicemarszałkiem Senatu. Dała 
się poznać jako osoba, która ma kompetencje 
do kierowania Komisją Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności.

Zgłaszamy kandydaturę pani senator Marii 
Koc na stanowisko przewodniczącej tej komisji. 
Dziękuję.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
Przy okazji poproszę techników o zwiększenie 

głośności przemówień z sali 217.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać 

głos w tej sprawie?
Jeśli nie, to przystępujemy do głosowania 

w  sprawie wyboru przewodniczącej Komisji 
Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 3)
(Głos z sali: Brawo!)
(Oklaski)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie wyboru prze-
wodniczącej Komisji Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności.

Bardzo proszę panią senator, panią marsza-
łek o podejście do stołu. Chciałbym wręczyć pani 
uchwałę w sprawie tego wyboru.

(Marszałek wręcza uchwałę) (Oklaski)
(Senator Maria Koc: Dziękuję, Panie Marszałku. 

Dziękuję państwu.)
Powracamy do rozpatrywania punktu 

pierwszego porządku obrad: ustawa o systemach 
homologacji typu UE i nadzoru rynku silników 
spalinowych przeznaczonych do maszyn mobil-
nych nieporuszających się po drogach.

Komisja Infrastruktury przedstawiła projekt 
uchwały, w którym wnosi o wprowadzenie popra-
wek; druk senacki nr 135 A.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzo-
ne głosowania nad przedstawionymi poprawka-
mi, a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie 
przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikają-
cymi z przyjętych poprawek.

Przystępujemy do głosowania.
Kto jest za poprawką pierwszą?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 4)
Kto jest za poprawką drugą?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 92 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 5)*

W związku z tym przechodzimy do głosowania 
nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia usta-
wy w całości ze zmianami wynikającymi z przyję-
tych poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 6)*

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 
Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o syste-
mach homologacji typu UE i nadzoru rynku sil-
ników spalinowych przeznaczonych do maszyn 
mobilnych nieporuszających się po drogach.

Powracamy do rozpatrywania punktu dru-
giego porządku obrad: ustawa o dodatku solidarno-
ściowym przyznawanym w celu przeciwdziałania 
negatywnym skutkom COVID-19.

W  przerwie w  obradach odbyło się posie-
dzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej oraz Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych, które ustosunkowały się do przedsta-
wionych w toku debaty wniosków i przygotowały 
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wspólne sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się 
ono w druku nr 143 Z.

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Jana 
Filipa Libickiego, o przedstawienie sprawozdania 
komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
JAN FILIP LIBICKI 

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Komisja Budżetu i Finansów Publicznych oraz 

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 
spotkały się dzisiaj rano na posiedzeniu. Wszystkie 
9 poprawek zostało zarekomendowanych, zaopi-
niowanych pozytywnie.

Pierwsza poprawka harmonizuje przepisy roz-
patrywanej ustawy z przepisami ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Poprawki nr 2, 4 i 5 mają charakter legislacyjny.
Poprawki nr 6, 7 i 8 zwiększają świadczenie dla 

osób bezrobotnych do kwoty 1 tysiąca 500 zł.
Poprawka nr 3 podnosi to świadczenie z pier-

wotnie zapisanej w projekcie kwoty 1 tysiąca 400 zł 
o 100 zł, czyli do kwoty 1 tysiąca 500 zł. Bardzo 
dziękuję.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo panu senatorowi.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzo-

ne głosowania nad przedstawionymi poprawka-
mi, a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie 
przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikają-
cymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za poprawką nr 1?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, wszyscy za. 

(Głosowanie nr 7)
Kto jest za poprawką nr 2?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, wszyscy za. 

(Głosowanie nr 8)*

Kto jest za poprawką nr 3?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, 52 było za, 47 – prze-
ciw. (Głosowanie nr 9)

Kto jest za poprawką nr 4?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 52 było za, 46 – prze-

ciw. (Głosowanie nr 10)*

Kto jest za poprawką nr 5?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 50 było za, 47 – prze-

ciw. (Głosowanie nr 11)*

Uwaga, nad poprawkami nr 6, 7, 8 i 9 należy 
głosować łącznie.

Kto jest za tymi poprawkami?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 50 było za, 47 – prze-

ciw. (Głosowanie nr 12)*

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 
uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?
(Głos z sali: Nie działa.)
Nie pali się… Działa.
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 13)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o dodatku 
solidarnościowym przyznawanym w celu przeciw-
działania negatywnym skutkom COVID-19.

(Rozmowy na sali)
Minuta na oddech. Pan senator Szwed głosu-

jący zdalnie zgłasza problem techniczny. Zaraz to 
wyjaśnimy.

(Rozmowy na sali)
Sprawę mamy wyjaśnioną, acz nie do końca sa-

tysfakcjonująco. Pan senator Szwed – szwankuje 
mu internet – albo będzie głosował telefonicznie, 
albo jednak będzie starał się przebić…

Powracamy do rozpatrywania punktu trze-
ciego porządku obrad: ustawa o udzielaniu pomocy 
publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji 
przedsiębiorców.

K o m i s j a  G o s p o d a r k i  N a r o d o w e j 
i Innowacyjności przedstawiła projekt uchwały, 
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w którym wnosi o wprowadzenie poprawek; druk 
senacki nr 132 A.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzo-
ne głosowania nad przedstawionymi poprawka-
mi, a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie 
przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikają-
cymi z przyjętych poprawek.

(Rozmowy na sali)
Proszę o uwagę, ponieważ przystępujemy do 

głosowania.
Nad poprawkami nr 1, 2, 4, 5, 7, 9–12, 14–19, 

23–30, 32, 34, 36, 37 i 40–42 możemy głosować 
łącznie.

Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, to takie głosowanie 
przeprowadzimy. Taka jest rekomendacja komisji.

Ponieważ nie widzę sprzeciwu, głosujemy łącz-
nie nad tymi poprawkami.

Kto jest za?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, wszyscy za. 

(Głosowanie nr 14)
Wracamy do poprawek przegłosowywanych 

pojedynczo.
Poprawka nr 6.
Kto jest… Nr 3, przepraszam, nr 3. Poprawki 

nr  3, 44 i  45. Je również należy przegłosować 
łącznie.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 15)
Poprawka nr 6.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 16)
Poprawka nr 8.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 17)*

Poprawka nr 13.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. 
(Głosowanie nr 18)

Poprawka nr 20.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 19)*

Poprawka nr 21.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 20)*

Uwaga, nad poprawkami nr 22, 31 i 43 należy 
głosować łącznie.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 21)
(Rozmowy na sali)
Tak, dokopujemy się, z  wszystkim się 

dokopujemy.
Uwaga, nad poprawkami nr 33 i 38 należy gło-

sować łącznie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 22)
Uwaga, nad poprawkami nr 35, 39 również na-

leży głosować łącznie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 23)
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 99 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 24)
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Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 
Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o udzie-
laniu pomocy publicznej w celu ratowania lub re-
strukturyzacji przedsiębiorców.

Powracamy do rozpatrywania punktu 
czwartego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy o finansach publicznych.

Komisja Budżetu i  Finansów Publicznych 
przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła 
o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druk senacki 
nr 137 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 25)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy o finansach publicznych.

Powracamy do rozpatrywania punk-
tu piątego porządku obrad: ustawa o  zmia-
nie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, 
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym 
i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych 
oraz ustawy o  działalności ubezpieczeniowej 
i reasekuracyjnej.

Komisja Budżetu i  Finansów Publicznych 
przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła 
o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druk senacki 
nr 130 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 26)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, 
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym 
i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych 
oraz ustawy o  działalności ubezpieczeniowej 
i reasekuracyjnej.

Powracamy do rozpatrywania punktu szó-
stego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy 
o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie 

informacji podatkowych z innymi państwami oraz 
niektórych innych ustaw.

Komisja Budżetu i  Finansów Publicznych 
przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła 
o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druk senacki 
nr 131 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 27)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku 
od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji 
podatkowych z innymi państwami oraz niektórych 
innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu siód-
mego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz nie-
których innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej oraz Komisji Infrastruktury, które usto-
sunkowały się do przedstawionych w toku debaty 
wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie 
w tej sprawie; znajduje się ono w druku nr 134 Z.

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Ryszarda 
Świlskiego, o przedstawienie sprawozdania komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
RYSZARD ŚWILSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Pragnę poinformować, że w  dniu wczoraj-

szym podczas wspólnego posiedzenia Komisji 
Samorządu Terytorialnego i  Administracji 
Państwowej oraz Komisji Infrastruktury podjęli-
śmy ponownie temat wniosków, które dotyczyły 
ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadze-
nia polityki rozwoju. Były to wnioski z jednej stro-
ny merytoryczne, a z drugiej legislacyjne, które 
również zostały wniesione podczas obrad komi-
sji samorządu i Komisji Infrastruktury. Pragnę 
państwa poinformować, że po ponownej analizie 
tych wniosków komisja samorządowa i Komisja 
Infrastruktury rekomendują przyjęcie tych wnio-
sków i przyjęcie zaproponowanej uchwały.
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MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy senator wnioskodawca lub pozostały sena-

tor sprawozdawca chcą jeszcze zabrać głos?
Informuję, że sprawozdawcami komisji byli 

pan senator Marek Komorowski i pan senator 
Ryszard Świlski.

Dziękuję.
Przystępujemy do głosowania. W pierwszej ko-

lejności zostaną przeprowadzone głosowania nad 
przedstawionymi poprawkami, a następnie nad 
podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy 
w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych 
poprawek.

Przystępujemy do głosowania nad poprawką 
nr 1.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95 senatorów, 94 – za, nikt nie był 

przeciw, 1 senator się wstrzymał. (Głosowanie 
nr 28)*

Kto jest za poprawką nr 2?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Ktoś głosujący zdalnie może niech przyciśnie, 

bo inaczej będziemy 20 s czekać.
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 52 – za, 45 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 29)*

Kto jest za przyjęciem poprawki nr 3?
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 51 – za, 47 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 30)*

Poprawka nr 4.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 51 – za, 47 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 31)*

Uwaga, nad poprawkami nr 5 i 7 należy głoso-
wać łącznie.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 97 – za, 1 – prze-

ciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 32)*

Poprawka nr 6.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 33)*

W związku z powyższym przystępujemy do gło-
sowania nad podjęciem uchwały w sprawie przy-
jęcia 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 byli za. 

(Głosowanie nr 34)*

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 
Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 
oraz niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu ósme-
go porządku obrad: ustawa o  zmianie ustawy 
o substancjach chemicznych i ich mieszaninach 
oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Zdrowia przedstawiła projekt uchwały, 
w którym wnosiła o wprowadzenie poprawek do 
ustawy; druk senacki nr 136 A.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzo-
ne głosowania nad przedstawionymi poprawka-
mi, a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie 
przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikają-
cymi z przyjętych poprawek.

Poprawka nr 1.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 52 – za, 47 – prze-

ciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 35)*

Zwracam uwagę, że to była poprawka za-
proponowana przez panią minister Józefę 
Szczurek-Żelazko.

Poprawka nr 2.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
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Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 53 – za, 46 – przeciw, 

nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 36)*

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 byli za. 

(Głosowanie nr 37)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy o substancjach chemicznych i ich miesza-
ninach oraz niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-
wiątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektó-
rych innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedze-
nie Komisji Zdrowia, która ustosunkowała się do 
przedstawionych w toku debaty wniosków i przy-
gotowała sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się 
ono w druku nr 133 Z.

Proszę sprawozdawcę, panią senator Agnieszkę 
Gorgoń-Komor, o przedstawienie sprawozdania 
komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
AGNIESZKA GORGOŃ-KOMOR 

Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Czy mogę z miejsca przedstawić…
(Marszałek Tomasz Grodzki: Bardzo proszę.)
Dziękuję bardzo.
18 czerwca 2020 r. w przerwie posiedzenia ple- czerwca 2020 r. w przerwie posiedzenia ple-czerwca 2020 r. w przerwie posiedzenia ple-

narnego odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia, 
na którym komisja rozpatrzyła wnioski zgłoszone 
w toku debaty na temat ustawy o zmianie ustawy 
o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektó-
rych innych ustaw.

Komisja przedstawia Wysokiemu Senatowi na-
stępujące stanowisko: Wysoki Senat raczy przyjąć 
wnioski zawarte w pktach 1–6, 8–22 oraz 24.

Jednocześnie komisja informuje, że na pod-
stawie art. 52 ust. 7 Regulaminu Senatu wycofa-
ła wnioski zawarte w pktach 7 i 23 zestawienia 
wniosków. To są poprawki legislacyjne dotyczące 
terminu wprowadzenia ustawy. Byliśmy tu zgodni. 
Dziękuję bardzo.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Czy pani senator wnioskodawca Beata Małecka-

Libera chce jeszcze zabrać głos? Dziękuję bardzo.
Przypominam, że komisja wycofała wnioski za-

warte w pktach 7 i 23 w druku nr 133 Z.
Czy ktoś z państwa senatorów chce podtrzymać 

wycofane wnioski? Dziękuję.
Przystępujemy zatem do głosowania.
W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzo-

ne głosowania nad przedstawionymi poprawka-
mi, a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie 
przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikają-
cymi z przyjętych poprawek.

Uwaga, nad poprawkami nr 1 i 15 należy gło-
sować łącznie.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 52 – za, 46 – przeciw. 

(Głosowanie nr 38)
Uwaga, nad poprawkami nr 2 i 9 należy rów-

nież głosować łącznie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 97 – za, 1 – przeciw,  

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 39)
Uwaga, nad poprawkami nr 3, 18 i 20 również 

należy głosować łącznie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 93 – za, 5 – prze-

ciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 40)

Nad poprawkami nr 4 i 21 należy głosować 
łącznie.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 55 – za, 39 – przeciw, 

4 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 41)
Poprawka nr 5.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
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Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 53 – za, 45 – prze-

ciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 42)

Poprawka nr 6.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, wszyscy za. 

(Głosowanie nr 43)
Przypomnę, że poprawki nr 7 i 23 są wycofane.
Poprawka nr 8.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 98 – za, 1 – przeciw. 

(Głosowanie nr 44)
Poprawka nr 10.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 52 – za, 3 – przeciw, 

43 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 45)
Uwaga, nad poprawkami nr 11 i 12 należy gło-

sować łącznie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 53 – za, 7 – przeciw, 

39 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 46)
Poprawka nr 13.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 50 – za, 48 – przeciw, 

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 47)
Uwaga, nad poprawkami nr 14 i 17 należy gło-

sować łącznie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
(Rozmowy na sali)
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 56 – za, 38 – przeciw, 

4 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 48)
Poprawka nr 16.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 52 – za, 46 – prze-

ciw, nikt się nie wstrzymał od głosu. (Głosowanie 
nr 49)

Poprawka nr 19.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 97 – za, 1 – przeciw, 1 

wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 50)
Uwaga: nad poprawkami nr 22 i 24 należy gło-

sować łącznie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 96 – za, 1 – przeciw, 1 

wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 51)
(Rozmowy na sali)
Pan senator Skurkiewicz zapomniał nacisnąć.
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 99 senatorów, 97 – za, nikt nie był 

przeciw, 2 senatorów wstrzymało się od głosu. 
(Głosowanie nr 52)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 
Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz 
niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-
siątego porządku obrad: drugie czytanie projek-
tu ustawy o zmianie ustawy o zagospodarowaniu 
wspólnot gruntowych oraz ustawy o scalaniu i wy-
mianie gruntów.

Przypominam, że zostało przedstawione spra-
wozdanie komisji o projekcie ustawy oraz została 
przeprowadzona dyskusja.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
Trzecie czytanie obejmuje jedynie głosowanie.
Przypominam, że komisje wnoszą o przyjęcie 

przez Senat jednolitego projektu ustawy zawartego 
w druku nr 77 S. Komisje proponują ponadto, aby 
Senat upoważnił pana senatora Adama Szejnfelda 
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do reprezentowania stanowiska Senatu w dalszych 
pracach nad tym projektem.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisje projektem ustawy oraz projek-
tem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego 
projektu ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 97 – za, 1 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 53)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o zagospo-
darowaniu wspólnot gruntowych oraz ustawy o sca-
laniu i wymianie gruntów i podjął uchwałę w sprawie 
wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił 
pana senatora Adama Szejnfelda do reprezento-
wania stanowiska Senatu w dalszych pracach nad 
tym projektem.

Powracamy do rozpatrywania punktu jede-
nastego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania 
karnego.

Senat po przeprowadzeniu drugiego czy-
tania projektu ustawy skierował projekt do 
Komisji Ustawodawczej, Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i  Petycji oraz do Komisji 
Samorządu Terytorialnego i  Administracji 
Państwowej i zobowiązał te komisje do przedsta-
wienia jeszcze na obecnym posiedzeniu Senatu 
dodatkowego sprawozdania. Znajduje się ono 
w druku nr 79 X.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
Proszę sprawozdawcę, pana senatora Wadima 

Tyszkiewicza, o przedstawienie dodatkowego spra-
wozdania komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
WADIM TYSZKIEWICZ 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Komisje czterokrotnie zebrały się na wspólnych 

posiedzeniach, rozpatrzyły projekt ustawy i wpro-
wadziły do niego poprawki. Wnoszą o przyjęcie 
przez Senat jednolitego projektu ustawy o zmianie 
ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz usta-
wy o samorządzie gminnym oraz projektu uchwa-
ły w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu 
ustawy. Dziękuję.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Czy pan senator Wadim Tyszkiewicz jako wnio-
skodawca chce jeszcze zabrać głos?

(Senator Wadim Tyszkiewicz: Nie, dziękuję.)
Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 

nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy 
i wnioskodawcy w związku z przedstawionym do-
datkowym sprawozdaniem.

Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zgłosić 
takie zapytanie? Nie.

Dziękuję bardzo.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzo-

ne głosowanie nad poprawką, druk nr 79 X, a na-
stępnie nad przyjęciem projektu, druk nr 79 S, 
w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętej 
poprawki.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
ną poprawką.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 49 było za, 47 – prze-

ciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 54)
Przystępujemy do głosowania nad przyjęciem 

projektu ustawy w całości ze zmianami wynika-
jącymi z przyjętej poprawki oraz nad projektem 
uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego pro-
jektu ustawy.

Komisje proponują, aby Senat upoważnił pana 
senatora Wadima Tyszkiewicza do reprezentowa-
nia Senatu w dalszych pracach nad projektem tej 
ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 50 było za, 46 – prze-

ciw, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 55)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy – 
Kodeks postępowania karnego oraz ustawy o sa-
morządzie gminnym i podjął uchwałę w sprawie 
wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił 
pana senatora Wadima Tyszkiewicza do repre-
zentowania Senatu w dalszych pracach nad tym 
projektem.
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Powracamy do rozpatrywania punktu 
dwunastego porządku obrad: ustawa o dopła-
tach do oprocentowania kredytów bankowych 
udzielanych na zapewnienie płynności finan-
sowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami 
COVID-19.

W przerwie w obradach odbyło się posiedze-
nie Komisji Budżetu i  Finansów Publicznych, 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej oraz Komisji Rodziny, Polityki 
Senioralnej i  Społecznej, które ustosunkowa-
ły się do przedstawionych w toku debaty wnio-
sków i przygotowały sprawozdanie w tej sprawie. 
Znajduje się ono w druku nr 142 Z.

Proszę sprawozdawcę, pana senatora 
Kazimierza Kleinę, o przedstawienie sprawozda-
nia komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
KAZIMIERZ KLEINA 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W  imieniu Komisji Rodziny, Polityki 

Senioralnej i  Społecznej, Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej przed-
stawiam sprawozdanie z prac naszych komisji nad 
ustawą o dopłatach do oprocentowania kredytów 
bankowych udzielanych na zapewnienie płynności 
finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami 
COVID-19.

Zwracamy się z prośbą do Wysokiego Senatu 
o przyjęcie wniosków zawartych w punktach: 1‒9, 
11‒14, 16‒23, 26‒ 41, 44, 53‒80, 82‒87, 91, 92, 94, 
96‒108, 110, 112, 114‒119, 121, 122, 125‒128, 130, 
132, 134‒139 oraz 141‒155.

Ponadto informuję, że na podstawie art. 52 
ust. 4 Regulaminu Senatu następujący wniosko- 4 Regulaminu Senatu następujący wniosko-4 Regulaminu Senatu następujący wniosko-
dawcy dokonali zmiany treści swoich wniosków. Są 
to senatorowie: Bury, Jazłowiecka, Godyla, Dunin, 
Frankiewicz, Bober, Konieczny, Świlski, Gorgoń-
Komor, Gromek, Kołacz-Leszczyńska i Bierecki. 
Dotyczy to jednego punktu z zestawienia wnio-
sków, poprawki nr 97.

Ponadto Komisja Budżetu i  Finansów 
Publicznych, Komisja Samorządu Terytorialnego 
i Administracji oraz Komisja Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej dokonały zmiany pktu 87 
z zestawienia wniosków.

Na podstawie art. 52 ust. 7 Regulaminu Senatu 
swoje wnioski wycofali senatorowie: senator 

Kazimierz Kleina, senator Grzegorz Bierecki i jesz-
cze raz senator Kazimierz Kleina. Tym razem cho-
dzi o poprawkę nr 129.

Połączone komisje proszą równocześnie, aby 
łącznie przegłosować poprawki legislacyjne i do-
precyzowujące. Dziękuję bardzo.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Proszę sprawozdawcę mniejszości połączo-

nych komisji, pana senatora Jana Filipa Libickiego, 
o przedstawienie wniosku popartego przez mniej-
szość połączonych komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
JAN FILIP LIBICKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Nasz wniosek dotyczy poprawki nr  81. 

Uważamy, że zwłaszcza w tym trudnym czasie 
pandemii mikroprzedsiębiorcy i średni przed-
siębiorcy – chodzi tu o lokale gastronomiczne 
– powinni mieć możliwość sprzedaży napojów 
alkoholowych przez internet. Bardzo serdecznie 
proszę tych z państwa, którzy entuzjastycznie 
przyjmują tutaj to, co mówię, o wyrażenie tego 
entuzjazmu również w głosowaniu. W poprawce 
chodzi oczywiście o sprzedaż alkoholu o stężeniu 
nie większym niż 18%.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Sprzedaż tzw. alkoholi lżejszych.
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Proszę sprawozdawcę mniejszości połączonych 

komisji, pana senatora Krzysztofa Mroza, o przed-
stawienie wniosków popartych przez mniejszość 
połączonych komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
KRZYSZTOF MRÓZ 

Nasz wniosek dotyczył tych wszystkich popra-
wek, które wykluczały z obecnej ustawy zmiany 
w kodeksach karnych. Dziękuję.
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MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
Czy państwo senatorowie wnioskodawcy lub 

pozostały senator sprawozdawca chcą jeszcze za-
brać głos?

Pan senator Kleina. Bardzo proszę.

SENATOR 
KAZIMIERZ KLEINA 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W swoim sprawozdaniu przedstawiłem prośbę 

o głosowanie łączne nad poprawkami techniczny-
mi i legislacyjnymi. Byłoby dobrze, gdybym je te-
raz wymienił. Taka jest także sugestia legislatorów.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Ja je, Panie Senatorze, wymienię. Każda jedna 
zostanie wymieniona.

Wnioski w trakcie dyskusji zgłosili również 
pleno titulo państwo senatorowie: Kazimierz 
Kleina, Grzegorz Bierecki, Gabriela Morawska-
Stanecka, Tadeusz Kopeć, Adam Szejnfeld, 
Zygmunt Frankiewicz, Jan Filip Libicki, Ryszard 
Bober, Janusz Gromek, Wadim Tyszkiewicz, Jacek 
Bury, Danuta Jazłowiecka, Beniamin Godyla, 
Artur Dunin, Wojciech Konieczny, Ryszard 
Świlski, Agnieszka Gorgoń-Komor oraz Agnieszka 
Kołacz-Leszczyńska.

Ponadto sprawozdawcą mniejszości połączo-
nych komisji był pan senator Grzegorz Bierecki.

Przypominam, że swoje wnioski wycofali pa-
nowie senatorowie Kazimierz Kleina i Grzegorz 
Bierecki – pkt 88 i 90 z druku nr 142 Z, oraz pan 
senator Kleina – pkt 129 z druku nr 142 Z.

Czy ktoś z państwa senatorów chce podtrzymać 
wycofane wnioski? Nie.

Dziękuję bardzo.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzo-

ne głosowania nad przedstawionymi poprawkami, 
a następnie – nad podjęciem uchwały w sprawie 
przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynika-
jącymi z przyjętych poprawek.

Pozwolą państwo, że teraz przeczytam. Blokiem 
będziemy głosować nad poprawkami: 1–5, 7, 8, 13, 

18, 19, 21, 22, 26, 27, 30, 31, 35–37, 54–58, 60, 61, 65, 
72, 73, 78, 85, 86, 92, 101–103, 105, 107, 116, 118, 127, 
135, 137, 143, 145, 147 i 152.

Kto jest za przyjęciem tych poprawek? Kto jest 
za?

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98  senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 56)
Poprawka nr  6, senatorów Grzegorza 

Biereckiego oraz Kazimierza Kleiny.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98  senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 57)
Poprawka nr  9, pana senatora Kazimierza 

Kleiny.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 55 było za, 44 – prze-

ciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 58)

Poprawka nr 11, komisji budżetu, komisji samo-
rządu terytorialnego oraz komisji rodziny.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 54 było za, 44 – prze-

ciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 59)
Poprawka nr 12, tychże samych komisji.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 98 było za, 1 – prze-

ciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 60)

Poprawka nr 14, pana senatora Kazimierza 
Kleiny.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 51 było za, 48 – prze-

ciw, nikt się nie wstrzymał od głosu. (Głosowanie 
nr 61)
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Poprawka nr 16, 3 połączonych komisji.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 51 było za, 46 – prze-

ciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. (Głosowanie 
nr 62)

Poprawka nr 17, również 3 połączonych komisji.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 97 było za, 2 – prze-

ciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 63)*

Poprawka nr 20, pana senatora Kleiny.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 51 było za, 47 – prze-

ciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 64)
Poprawka nr 21, 3 połączonych komisji.
Kto jest za?
(Głosy z sali: Poprawka nr 23.)
Are you sure?
(Głosy z sali: 21 już była.)
Poprawka nr 21 była, przepraszam bardzo.
Poprawka nr 23, również 3 połączonych komisji.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 60 było za, 38 – prze-

ciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 65)*

Poprawka nr 24 to poprawka pani marszałek 
Gabrieli Morawskiej-Staneckiej…

(Głosy z sali: Wykluczona, wykluczona.)
Ta poprawka została wykluczona, tak. 

Przepraszam bardzo.
Uwaga, nad poprawkami nr 28, 33 i 53 należy 

głosować łącznie. To są poprawki 3 połączonych 
komisji.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 86 – za, 12 – prze-

ciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 66)

Uwaga, nad poprawkami nr 29 i 34 również na-
leży głosować łącznie. To są poprawki 3 połączo-
nych komisji.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 96 – za, 2 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 67)*

Uwaga, nad poprawkami nr 32 i 148 również 
należy głosować łącznie.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 53 – za, 46 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 68)
Nad poprawkami nr 38 i 136 również należy 

głosować łącznie. Są to poprawki panów senato-
rów Grzegorza Biereckiego oraz Kazimierza Kleiny.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 69)
Uwaga, nad poprawkami nr 39 i 134 również 

należy głosować łącznie. Są to poprawki pana se-
natora Adama Szejnfelda.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 51 – za, 47 – prze-

ciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 70)

Poprawka nr 40 to poprawka pana senatora 
Grzegorza Biereckiego.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 97 – za, nikt nie był 

przeciw, od głosu wstrzymało się 2 senatorów. 
(Głosowanie nr 71)

Uwaga, nad poprawkami nr 41, 44, 141 i 142 na-
leży głosować łącznie.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
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Głosowało 98 senatorów, 53 było za, 45 – prze-
ciw. (Głosowanie nr 72)

Poprawka nr 52 to poprawka 3 połączonych 
komisji.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95 senatorów, 9 – za, 85 – przeciw, 

1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 73)

Poprawka nr 59, 3 połączonych komisji.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 51 – za, 45 – prze-

ciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 74)

Poprawka nr  62 pana senatora Zygmunta 
Frankiewicza.

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 75)
Poprawka nr 63, 3 połączonych komisji.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 51 – za, 47 – prze-

ciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 76)

Poprawka nr 64, 3 połączonych komisji.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 51 – za, 46 – przeciw, 

1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 77)

Poprawka nr 66, też 3 połączonych komisji.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 97 – za, 1 – prze-

ciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 78)

Poprawka nr 67, 3 połączonych komisji.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 79)
Poprawka nr 68, 3 połączonych komisji.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 80)
Poprawka nr 69, 3 połączonych komisji.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 81)
Poprawka nr 70, 3 połączonych komisji.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
(Głos z sali: W sali nr 217 nie działa system 

głosowania.)
A głosy zostały oddane.
A głosy zostały oddane…
(Głos z sali: Nie.)
Nie, ja mam…
(Głos z sali: Zaraz sprawdzimy.)
Ja mam z dwóch sal i zdalne…
(Głos z sali: Z sali nr 217 nie ma wyników.)
Tak? Czyli głosowanie nad poprawką nr 70 jest 

do powtórzenia, tak? Dobrze.
5 minut… Głosowanie nad poprawką nr  70 

będzie powtórzone z racji zawieszenia systemu. 
Będziemy restartować tenże system.

(Głos z sali: 5 minut?)
5 minut.
(Rozmowy na sali)

 
(Przerwa w obradach od godziny 18 minut 05  

do godziny 18 minut 10)

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Przedłużam przerwę o kolejne 10 minut z powo-
du konieczności wymiany komputera sterującego.
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(Przerwa w obradach od godziny 18 minut 11  
do godziny 18 minut 20)

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Szanowni Państwo, z bólem, ubolewaniem, 
przykrością i smutkiem stwierdzam, że panowie 
potrzebują jeszcze 20 minut na zrestartowanie tego 
systemu i wymianę komputera.

(Głos z sali: Może troszkę więcej…)
Proszę bardzo, 18.45. Pan minister mówi i ma.
(Głos z sali: No nie…)
18.45.

 
(Przerwa w obradach od godziny 18 minut 20  

do godziny 18 minut 46)

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Zapraszam do zajmowania miejsc.
(Rozmowy na sali)
Chcielibyśmy przystąpić do kontynuowania 

głosowań. Bardzo proszę.
Przypomnę, że musimy ponownie głosować nad 

poprawką nr 70, zgłoszoną przez 3 połączone komisje.
Mam nadzieję, że dobrniemy do końca z syste-

mem. Gdyby nie, to mamy plan B przygotowany, 
tak że dzisiaj te głosowania skończymy, tyle że po-
trwałoby to nieco dłużej. Ale mam nadzieję, że – 
odpukać – będzie wszystko dobrze.

Głosujemy, przypominam, nad poprawką nr 70.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Widzę, że system działa. No, jedna osoba ze 

zdalnych… Już.
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 82)
Uwaga: nad poprawkami nr 71, 126 i 144, pani 

marszałek Gabrieli Morawskiej-Staneckiej, należy 
głosować łącznie.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 50 – za, 46 – prze-

ciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 83)

Poprawka nr  74, pana senatora Zygmunta 
Frankiewicza.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 51 – za, 46 – prze-

ciw, nikt się nie wstrzymał od głosu. (Głosowanie 
nr 84)

Poprawka nr 75, 3 połączonych komisji.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 51 – za, 46 – prze-

ciw, nikt się nie wstrzymał od głosu. (Głosowanie 
nr 85)

Poprawka nr 76, 3 połączonych komisji.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 51 – za, 46 – prze-

ciw, nikt się nie wstrzymał od głosu. (Głosowanie 
nr 86)

Uwaga, nad poprawkami nr 77 i 151, pana se-
natora Zygmunta Frankiewicza, należy głosować 
łącznie.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 51 – za, 46 – prze-

ciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 87)

Poprawka nr 79, 3 połączonych komisji.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 95 – za, 1 – prze-

ciw, nikt się nie wstrzymał od głosu. (Głosowanie 
nr 88)

Poprawka nr 80, 3 połączonych komisji.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
(Głos z sali: 81 teraz…)
Teraz…
(Głos z sali: Pamiętacie, Panowie, że…)
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Teraz jest poprawka nr 80, Panie Senatorze.
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(Wypowiedź poza mikrofonem)
Proszę o podanie wyników głosowania.
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Dobrze…)
(Głos z sali: Czujny jest senator.)
Głosowało 97 senatorów, 96 – za, 1 – prze-

ciw, nikt się nie wstrzymał od głosu. (Głosowanie 
nr 89)

Słynna poprawka nr 81…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
…państwa senatorów Gabrieli Morawskiej-

Staneckiej, Jana Filipa Libickiego, Ryszarda Bobera, 
Janusza Gromka, Wadima Tyszkiewicza.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95 senatorów, 32 – za, 55 – przeciw, 

8 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 90)
(Głos z sali: Widzisz…)
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Poprawka nr 82, 3 połączonych komisji.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
1 osoba z głosujących zdalnie jeszcze nam tu… 

Pani senator Sekuła. Nie wiem, czy…
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 51 – za, 46 – przeciw. 

(Głosowanie nr 91)
Poprawka nr 83, 3 połączonych komisji.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Musimy odczekać, bo 1 osoba z głosujących 

zdalnie…
Głosowało 97 senatorów, 96 – za, 1 – prze-

ciw, nikt się nie wstrzymał od głosu. (Głosowanie 
nr 92)

Poprawka nr 84, 3 połączonych komisji.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 93)
Poprawka nr 87 to poprawka 3 połączonych 

komisji.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 95 – za, nikt nie 

był przeciw, od głosu wstrzymał się 1 senator. 
(Głosowanie nr 94)

Poprawka nr 91.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
(Głos z sali: A kto zgłosił?)
Połączone komisje.
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 51 – za, 46 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 95)
Poprawka nr  93 to poprawka pani senator 

Morawskiej-Staneckiej.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 12 – za, 84 – przeciw, 

1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 96)
Poprawka nr 94 to poprawka 3 połączonych 

komisji.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 96 – za, 1 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 97)
Poprawka nr 95, 3 połączonych komisji.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 9 – za, 86 – przeciw, 

wstrzymało się 2 senatorów. (Głosowanie nr 98)
Poprawka nr 96, 3 połączonych komisji.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 51 – za, 46 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 99)
Poprawka nr 97 to poprawka pleno titulo se-

natorów Burego, Jazłowieckiej, Godyli, Dunina, 
Frankiewicza, Bobera, Koniecznego, Świlskiego, 
Gorgoń-Komor, Gromka, Kołacz-Leszczyńskiej, 
Biereckiego.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
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Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 100)
Poprawka nr 98 to poprawka tej samej grupy 

senatorów.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
(Głos z sali: To już ta…)
Nie, z senatorem Biereckim.
(Rozmowy na sali)
Aha.
(Senator Kazimierz Kleina: Jak poprawki są do-

bre, to…)
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 51 – za, 45 – przeciw, 

od głosu wstrzymał się 1 senator. (Głosowanie 
nr 101)

Poprawka nr 99 to poprawka panów senatorów 
Biereckiego oraz Kleiny.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 96 – za, 1 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 102)
Poprawka nr 100, 3 połączonych komisji.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 103)
Poprawka nr 104, 3 połączonych komisji.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał? 
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 53 – za, 44 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 104)
Poprawka nr 106, 3 połączonych komisji.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał? 
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 105)
Uwaga, nad poprawkami nr 108 i 155 należy 

głosować łącznie. To są poprawki 3 połączonych 
komisji.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał? 
Proszę o podanie wyników głosowania.
Działa, działa.
Głosowało 96 senatorów, 93 – za, 2 – przeciw, 1 

osoba się wstrzymała. (Głosowanie nr 106)
Poprawka nr 109, poprawka pani marszałek 

Gabrieli Morawskiej-Staneckiej.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 7 – za, 89 – przeciw, 1 

osoba się wstrzymała. (Głosowanie nr 107)
Uwaga, nad poprawkami nr 110 i 149 należy 

głosować łącznie, a przyjęcie tych poprawek wy-
kluczy głosowanie nad poprawką nr 111.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał? 
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 51 – za, 46 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 108)
Poprawka nr 112, 3 połączonych komisji.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał? 
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 109)
Poprawka nr 113, poprawka pani marszałek 

Gabrieli Morawskiej-Staneckiej.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał? 
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 8 – za, 87 – przeciw, 2 

osoby się wstrzymały. (Głosowanie nr 110)
Uwaga, nad poprawkami nr 114 i 153, panów 

senatorów Grzegorza Biereckiego oraz Kazimierza 
Kleiny, należy głosować łącznie.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał? 
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 96 – za, nikt nie był 

przeciw, 1 osoba się wstrzymała. (Głosowanie 
nr 111)

Poprawka nr 115, pana senatora Zygmunta 
Frankiewicza.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
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Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatów, 52 było za, 45 – prze-

ciw, nikt się nie wstrzymał od głosu. (Głosowanie 
nr 112)

Poprawka nr  117, pana senatora Zygmunta 
Frankiewicza.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 51 było za, 45 – prze-

ciw, nikt się nie wstrzymał od głosu. (Głosowanie 
nr 113)*

Uwaga, nad poprawkami nr 119 i 154, pana se-
natora Biereckiego, należy głosować łącznie, zaś 
przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie nad 
poprawkami nr 120 i 133.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 94 było za, nikt nie 

był przeciw, 2 senatorów wstrzymało się od głosu. 
(Głosowanie nr 114)*

Poprawka nr 121, 3 połączonych komisji.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 51 było za, 45 – prze-

ciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 115)*

Poprawka nr 122, pana senatora Zygmunta 
Frankiewicza.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 51 było za, 46 – prze-

ciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 116)

Poprawka nr  123, pani marszałek Gabrieli 
Morawskiej-Staneckiej.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 47 było za, 49 – prze-

ciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. (Głosowanie 
nr 117)*

Poprawka nr  124, pani senator Gabrieli 
Morawskiej-Staneckiej.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 48 było za, 49 – prze-

ciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 118)

Poprawka nr 125, panów senatorów Grzegorza 
Biereckiego oraz Kazimierza Kleiny.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97  senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 119)
Poprawka nr 128, pana senatora Kazimierza 

Kleiny.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 50 było za, 47 – prze-

ciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 120)
Poprawka nr 130, 3 połączonych komisji.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 96 – za, 1 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 121)
Poprawka nr 131, pana senatora Kazimierza 

Kleiny.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 15 – za, 81 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 122)*

Poprawka nr 132, 3 połączonych komisji.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 123)*

Poprawka nr 138, 3 połączonych komisji.
Proszę…
(Rozmowy na sali)
Nie działa nam aparatura…
(Głosy z sali: Działa.)
Już działa.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
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Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 50 – za, 46 – prze-

ciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 124)

Poprawka nr 139, 3 połączonych komisji.
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 125)*

Poprawka nr  140, pani marszałek Gabrieli 
Morawskiej-Staneckiej.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 50 – za, 46 – przeciw. 

(Głosowanie nr 126)
Poprawka nr 146, połączonych komisji.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 84 – za, 13 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 127)
Poprawka nr 150, pana senatora Kazimierza 

Kleiny.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 49 – za, 47 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 128)
Uwaga: przystępujemy do głosowania nad podję-

ciem 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 97 senatorów, 91 – za, 3 – przeciw, 3 

wstrzymało od głosu. (Głosowanie nr 129)*

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 
Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o dopła-
tach do oprocentowania kredytów bankowych 
udzielanych na zapewnienie płynności finansowej 
przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19.

Powracamy do rozpatrywania punktu trzy-
nastego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
uchwały o znaczeniu edukacji europejskiej.

Senat po przeprowadzeniu drugiego czyta-
nia skierował projekt do Komisji Ustawodawczej, 
Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz do Komisji 
Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej i zobo-
wiązał te komisje do przedstawienia jeszcze na 
obecnym posiedzeniu Senatu dodatkowego spra-
wozdania. Znajduje się ono w druku nr 84 X.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
Proszę sprawozdawcę, pana marszałka Michała 

Kamińskiego, o przedstawienie dodatkowego spra-
wozdania komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Połączone komisje rozpatrywały 5 poprawek 

oraz wniosek o odrzucenie projektu uchwały.
Komisje wnoszą o przyjęcie poprawek nr 1 i 5 

– to poprawki zgłoszone przez pana senatora Jana 
Marię Jackowskiego – oraz rekomendują odrzuce-
nie poprawek nr 2, 3 i 4. To także poprawki zgłoszo-
ne przez pana senatora Jana Marię Jackowskiego.

I komisje wnoszą o przyjęcie jednolitego załą-
czonego projektu uchwały. Bardzo dziękuję.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze 

zabrać głos?
Wnioskodawcami byli senatorowie Rafał 

Ślusarz, Marek Martynowski, Jerzy Czerwiński, 
Jan Maria Jackowski i Aleksander Szwed.

(Senator Jan Maria Jackowski: Dziękuję.)
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 

nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdaw-
cy i wnioskodawców w związku z przedstawionym 
dodatkowym sprawozdaniem.

Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zadać 
takie pytania? Nie.

Przystępujemy zatem do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzo-

ne głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie projek-
tu uchwały, a następnie, w przypadku odrzucenia 
tego wniosku, nad poprawkami, według kolejno-
ści przepisów projektu. Po przeprowadzeniu gło-
sowań nad zgłoszonymi poprawkami przystąpimy 
do głosowania nad przyjęciem projektu uchwały 
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w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych 
poprawek, druk nr 84 S.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
senatorów o odrzucenie projektu uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 47 – za, 49 – przeciw, 

nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 130)
Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie pro-

jektu uchwały przystępujemy do głosowania nad 
przedstawionymi przez pana senatora Jana Marię 
Jackowskiego poprawkami.

Poprawka nr 1.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 97 – za, nikt nie 

był przeciw, 1 senator wstrzymał się od głosu. 
(Głosowanie nr 131)

Poprawka nr 2.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 49 – za, 49 – przeciw. 

(Głosowanie nr 132)
Poprawka nie uzyskała większości.
Poprawka nr 3.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 48 – za, 50 – prze-

ciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 133)

Poprawka nr 4.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 48 – za, 50 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 134)
Poprawka nr 5.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 96 – za, 1 – przeciw, 

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 135)

Zatem przystępujemy do głosowania nad przy-
jęciem projektu uchwały o znaczeniu edukacji eu-
ropejskiej 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, 51 – za, 45 – przeciw, 

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 136)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę o znaczeniu edukacji euro-
pejskiej. (Oklaski)

Informuję, że porządek obrad dwunastego po-
siedzenia Senatu został wyczerpany.

Przystępujemy do oświadczeń senatorów poza 
porządkiem obrad.

Informuję państwa senatorów, że oświadczenia 
złożone do protokołu zostaną zamieszczone w urzę-
dowej wersji sprawozdania stenograficznego.

Oświadczenia nie mogą trwać dłużej niż 5 mi-
nut. Przedmiotem oświadczenia mogą być sprawy 
związane z wykonywaniem mandatu, przy czym 
nie może ono dotyczyć spraw będących przedmio-
tem porządku obrad bieżącego posiedzenia Senatu.

Marszałek odmówi przyjęcia niewygłoszonych 
oświadczeń, których treści nie można ustalić lub 
których wygłoszenie przez senatora nie było-
by możliwe w przysługującym na to czasie, czyli 
w ciągu 5 minut. Nad oświadczeniem senatorskim 
nie przeprowadza się dyskusji.

Proszę pana senatora Pawła Arndta o wygłosze-
nie oświadczenia.

(Senator Paweł Arndt: Panie Marszałku…)
Bardzo proszę jeszcze o  chwilę skupienia, 

Panowie Senatorowie.
(Senator Paweł Arndt: Panowie senatorowie 

mają ważne sprawy do omówienia, zdaje się, Panie 
Marszałku.)

Ale mogą to robić w innym miejscu.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

SENATOR 
PAWEŁ ARNDT 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Swoje oświadczenie kieruję do pana premiera 

Piotra Glińskiego, ministra kultury i dziedzictwa 
narodowego, ale sprawą chciałbym zaintereso-
wać również pana marszałka i cały Senat. Sprawa 
dotyczy byłego senatora, senatora sprzed 200 lat, 
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wybitnego Polaka Józefa Wybickiego, polskiego pi-
sarza i polityka, który przeszedł do annałów hi-
storii jako autor słów „Mazurka Dąbrowskiego”. 
Józef Wybicki był senatorem, wojewodą Księstwa 
Warszawskiego, a potem Królestwa Polskiego. 
Myślę, że tym bardziej Senat powinien pochylić się 
nad problemem, o którym chcę powiedzieć.

Jednym z  ważnych miejsc na mapie 
Wielkopolski jest zespół dworsko-parko-
wy w Manieczkach. Znajduje się on w gminie 
Brodnica, w powiecie śremskim. Jest to miejsco-
wość związana z Józefem Wybickim, ale także 
z  gen. Janem Henrykiem Dąbrowskim, twór-
cą Legionów Polskich we Włoszech. Tam został 
wybudowany przez Wybickiego dwór, będący 
przykładem niewielkiej siedziby wiejskiej, któ-
ry niestety spłonął, krótko po śmierci swoje-
go właściciela. Jednak na terenie tej posiadłości 
zachowały się oryginalna kaplica z 1786 r. oraz 
park dworski, który powstał pod koniec XVIII w. 
W 1894 r. nowi właściciele wsi wybudowali muro-
wany dwór, który zachował się do czasów współ-
czesnych. W  1978  r. z  inicjatywy ówczesnego 
dyrektora kombinatu PGR Manieczki w budyn-
ku dworu utworzono Muzeum Józefa Wybickiego, 
które funkcjonowało do 2006 r. Po tym czasie, 
w związku z działaniami reprywatyzacyjnymi, 
dwór znalazł się w rękach prywatnych.

Z informacji, które otrzymałem od grupy spo-
łeczników, miłośników lokalnej historii, wynika, 
że wymieniona nieruchomość została wystawio-
na na sprzedaż. W związku z tym zwracam się 
do ministra kultury i dziedzictwa narodowego 
z prośbą o rozważenie odkupienia przez Skarb 
Państwa tego kompleksu dworsko-parkowego, 
który na powrót mógłby stać się muzeum poświę-
conym pamięci Józefa Wybickiego oraz gen. Jana 
Henryka Dąbrowskiego. Jest to w końcu miejsce 
upowszechniające… mam nadzieję, że mogłoby to 
być miejsce upowszechniające w nowatorski spo-
sób wiedzę na temat jednego z naszych symboli 
narodowych, czyli hymnu państwowego. Dziękuję 
bardzo.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze, za tę cenną 
inicjatywę.

Oświadczenie wygłosi pan senator Stanisław 
Gawłowski.

SENATOR 
STANISŁAW GAWŁOWSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja chciałbym swoje pierwsze oświadczenie skie-

rować do pana premiera. Ono dotyczy funkcjono-
wania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej.

Chciałbym zapytać pana premiera, czy pan pre-
mier ma świadomość tego, co się dzieje w tej in-
stytucji i w instytucji, w której narodowy fundusz 
ma pakiet akcji, pakiet nie tylko kontrolny, ale też 
zdecydowanie większościowy.

Niedawno w dość dziwnych okolicznościach 
doszło do dymisji prezesa narodowego funduszu 
ochrony środowiska. Prezes jeszcze kilka dni wcze-
śniej zapowiadał, że będzie wprowadzał zmiany do 
kilku priorytetowych programów realizowanych 
przez narodowy fundusz, a potem w niejasnych 
okolicznościach podał się do dymisji.

Chciałbym dopytać, czy pan premier interesuje 
się – w końcu jest pan bankowcem – sprawą do-
tyczącą Banku Ochrony Środowiska i czy dymisja 
prezesa narodowego funduszu ochrony środowi-
ska jest z nią związana. Narodowy fundusz posia-
da w Banku Ochrony Środowiska ok. 60% akcji, 
a więc jest instytucją nie tylko kontrolującą jego 
działalność, ale także mającą zdecydowany wpływ 
na to, co się w nim dzieje. Niedawno – tak przy-
najmniej donosi prasa – Federalne Biuro Śledcze, 
czyli FBI, poinformowało, że ten nieduży bank 
zajmuje się praniem brudnych pieniędzy pocho-
dzących z Meksyku. Nie zauważyłem, żeby ja-
kiekolwiek działania były prowadzone wewnątrz 
samego BOŚ. Czy pan premier ma zamiar się tym 
zainteresować?

W tym banku dzieją się też inne dziwne i wy-
magające wyjaśnień rzeczy. Bank udziela kredytów 
spółkom, które mają poważne kłopoty finansowe. 
Jedna z tych spółek otrzymała kredyt na kilkadzie-
siąt milionów złotych. Jedyne, co ją wyróżnia, to 
fakt, że prezesem tej spółki jest były parlamenta-
rzysta PiS. Już od początku było oczywiste, że ten 
kredyt nie zostanie spłacony. Mówimy tutaj o bli-
sko 70 milionach zł, dla tego banku to są ogrom-
ne pieniądze. I chciałbym wiedzieć, czy w związku 
z tym bank tworzy rezerwy i czy premier zamierza 
interweniować w tej sprawie.

Tak jak powiedziałem, niedawno podał się do 
dymisji prezes funduszu i być może jest to zwią-
zane z sytuacją BOŚ. Ale jest tu też coś, co jest dość 
charakterystyczne dla PiS, i chciałbym wiedzieć, 
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czy pan premier o  tym wie i  czy to akceptuje. 
Pełniącym obowiązki prezesa został pan D.B., syn 
posła PiS, wiceprzewodniczącego sejmowej Komisji 
Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych 
i Leśnictwa.

Ja rozumiem, że to jest pewien standard i wy-
różnik PiS – jak ktoś nie jest z rodziny ważnego 
polityka PiS, to w instytucjach podległych panu 
premierowi nie ma szans na awans. Ale chciałbym 
wiedzieć, czy pan premier ma świadomość tego 
typu praktyk. One są powszechne w innych miej-
scach, ale w NFOŚ zdarzyło się to po raz pierwszy 
za czasów rządów PiS.

Chciałbym też zapytać o inną spółkę, która 
powstała bodajże w 2018 r., a która nazywa się 
Polskie Domy Drewniane. Również prawie 100% 
jej akcji należy do Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Spółka ma bu-
dżet na poziomie rocznym ok. 500 milionów zł i, 
jak sama nazwa wskazuje, jest przeznaczona do 
tego, żeby budować domy drewniane. Do tej pory 
nie wybudowała jednak żadnego domu i raczej nie 
zanosi się na to, żeby w tej kadencji jakikolwiek 
dom powstał. Ale chciałbym wiedzieć, czy jakieś 
pieniądze – i jakie pieniądze – zostały tam rzeczy-
wiście skierowane z NFOŚ na realizację projek-
tów, które tak naprawdę nie mają nic wspólnego 
z ochroną środowiska, a nawet szkodzą ochronie 
środowiska w takim czystym tego rozumieniu. 
I czy premier ma zamiar przeanalizować funkcjo-
nowanie tej spółki? Pytam o to, choć mam świado-
mość, że w kontekście programu mieszkaniowego 
„Mieszkanie+” kolejne zmarnowane pieniądze być 
może nie będą szefa rządu zaskakiwać.

Chciałbym również zapytać… Pan premier czę-
sto mówi o programie „Czyste powietrze”, które-
go głównym realizatorem jest Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program 
został uruchomiony w 2018 r. i tenże program prze-
widuje budżet 103 miliardów zł przez okres 10 lat, 
co oznacza, że rocznie średnio ok. 10 miliardów zł 
powinno być wydawane, żeby ten program był re-
alizowany. W budżecie państwa jest 0 zł na ten cel 
przez te wszystkie lata, łącznie z budżetem na rok 
2020. Pieniądze w NFOŚ są, ale łącznie to jest ok. 
2 miliardów zł – jak mówię: również z pieniędzmi 
przeznaczonymi z budżetu Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 
2020. Chciałbym więc zapytać: w jaki sposób ten 
program ma być realizowany?

Chciałbym, żeby premier odpowiedział na te 
wszystkie pytania.

Chciałbym również…
(Marszałek Tomasz Grodzki: Panie Senatorze…)
Już kończę tę część oświadczenia.
Chciałbym zapytać, jakie działania zamierza 

pan premier podjąć w kwestii dotyczącej sytuacji 
w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska 
i  Gospodarki Wodnej, w  Banku Ochrony 
Środowiska i w spółce Polskie Domy Drewniane. 
Czy miał pan wpływ na dymisję P.W., do nie-
dawna prezesa Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej? Czy dalej bę-
dzie pan pozwalał na nepotyzm w instytucjach 
państwowych, które panu podlegają?

Panie Marszałku, to jest jedno oświadczenie. 
Jeślibym mógł, przedstawiłbym od razu drugie.

(Marszałek Tomasz Grodzki: Dobrze, bardzo 
proszę.)

Drugie oświadczenie chciałbym skierować do 
ministra infrastruktury. Ono już nie jest tej samej 
rangi, choć…

Kierowcy bardzo często skarżą się na ozna-
kowania na nowo wybudowanych drogach krajo-
wych, na drogach ekspresowych i na autostradach. 
Ja chciałbym posłużyć się jednym tylko przykła-
dem, przykładem drogi S6, która została niedaw-
no zrealizowana i oddana do użytku na odcinku 
Goleniów – Koszalin. Na wysokości miasta Płoty, 
przy węźle, jest informacja, że należy z tej drogi zje-
chać, żeby dojechać do Koszalina. A tak naprawdę 
jest to błędna informacja. Oczywiście można doje-
chać tam starą drogą krajową nr 6, ale chyba nie 
po to budowano drogę szybkiego ruchu, żeby na 
kilkadziesiąt kilometrów przed Koszalinem infor-
mować o potrzebie zjazdu z niej w celu dojechania 
do Koszalina. Wydaje się, że jest oczywiste, że na 
znakach tego typu powinna pojawić się informacja, 
że można gdzieś dojechać i jedną, i drugą drogą. 
Podobnie zresztą jest w innym miejscu, na odcinku 
między Kołobrzegiem a Koszalinem. 

Jest cały szereg miejscowości nadmorskich, do 
których każdego roku dojeżdżają tysiące turystów, 
jest tam kilka węzłów, a nie ma informacji o tym, że 
na właściwym węźle można zjechać i dojechać do 
Mielna, Sarbinowa czy innych miejscowości nad-
morskich. Są za to informacje mówiące o tym, jak 
dojechać do wprawdzie ładnych, ale małych miej-
scowości, do których, jak zakładam, niewiele osób 
dojeżdża.

Wnoszę do pana ministra o  to, żeby pod-
jął działania, które naprawią tę dezinformację 
wprowadzoną przez Generalną Dyrekcję Dróg 
Krajowych i Autostrad. Ja wymieniłem tylko jeden 
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z przykładów, ale takich przykładów jest znacznie 
więcej. Proszę, żeby na znakach była jednak in-
formacja o dojeździe do miejscowości, do których 
dojeżdża zdecydowanie więcej Polaków niż do miej-
scowości, które znajdują się wzdłuż drogi szybkie-
go ruchu czy autostrady. Dziękuję bardzo.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Oświadczenie wygłosi pan senator Wojciech 

Konieczny.

SENATOR 
WOJCIECH KONIECZNY 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku, swoje oświadczenie kieruję 

do ministra aktywów państwowych.
Szanowny Panie Ministrze!
Pragnę zwrócić uwagę na niepokojące informa-

cje, z którymi zwrócono się do mojego biura se-
natorskiego, dotyczące sytuacji przedsiębiorstwa 
PKS Częstochowa.

PKS Częstochowa to firma, która przez 71 lat 
zajmowała się przewożeniem mieszkańców regio-
nu częstochowskiego oraz dawała im zatrudnienie. 
Z posiadanych przeze mnie informacji wynika, że 
30 czerwca br. firma ma przestać funkcjonować, 
a kierowcy, którzy obecnie nie otrzymują nawet 
pełnego wymiaru swojego wynagrodzenia, pozo-
staną bez pracy.

Po przejęciu 5 lat temu rządów przez Prawo 
i Sprawiedliwość dokonano zmian kadrowych na 
stanowisku prezesa PKS. Według opinii pracow-
ników PKS Częstochowa właśnie wtedy rozpo-
częło się niszczenie przedsiębiorstwa. Podjęto 
szereg niekorzystnych decyzji, jak np. sprowa-
dzenie do taboru starych, wyeksploatowanych 
autobusów.

Kolejną z istotnych, niezrozumiałych i nie-
korzystnych dla przedsiębiorstwa decyzji było 
uruchamianie nierentownych połączeń, które 
przynosiły straty rzędu nawet 100 czy 200 ty-
sięcy zł miesięcznie. Przy tym konsekwentnie 
eliminowano połączenia z gminami subregionu 
częstochowskiego, które dotychczas przynosiły 
korzyści. Zdaniem pracowników PKS było to ukie-
runkowane działanie, aby sukcesywnie osłabiać 
kondycję firmy, co miało skutkować jej upadło-
ścią i sprzedażą wartego kilkadziesiąt milionów 

złotych terenu, na którym znajduje się dworzec 
PKS.

Kierowcy PKS poinformowali, że w sprawie 
trudnej sytuacji przedsiębiorstwa próbowali kon-
taktować się z przedstawicielami rządu, jednak ich 
próby okazały się bezskuteczne. Jak twierdzą kie-
rowcy PKS, obecnie w firmie zatrudnionych jest 
tylko kilkudziesięciu kierowców, a 5 lat temu było 
ich prawie 300. Dzięki zrozumieniu ciężkiej sytu-
acji kierowców przez władze miasta Częstochowy 
wielu z  nich znalazło zatrudnienie w  MPK 
w Częstochowie. Jednakże pozostałym kierowcom 
ciężko będzie znaleźć pracę w związku z obecnym 
kryzysem spowodowanym koronawirusem.

Obecnie PKS Częstochowa jest w fazie likwida-
cji. Kierowcy mają zatrudnienie tylko do 30 czerw-
ca. Nie wiadomo, jaka jest przyszłość samego 
dworca przy Alei Wolności nr 45.

W związku z powyższym pragnę zadać nastę-
pujące pytania.

Jak częste, począwszy od roku 2015, były i z cze-
go wynikały zmiany zarządów PKS Częstochowa? 
Dlaczego Zarząd PKS Częstochowa przy aprobacie 
Rady Nadzorczej podejmował decyzje o urucha-
mianiu kolejnych nierentownych połączeń i jed-
nocześnie konsekwentnie eliminował połączenia 
z gminami subregionu częstochowskiego, które 
przynosiły korzyści przedsiębiorstwu, tym sa-
mym pozbawiając firmę wpływów, a ludzi możli-
wości korzystania z połączeń? Dlaczego, mimo że 
odbył się przetarg na zbycie nieruchomości PKS, 
pieniądze nie zostały przeznaczone na restruk-
turyzację przedsiębiorstwa? Czy to, że PKP od-
stąpiło od podpisania umowy przetargowej, było 
spowodowane tym, że PKS zmienił jakiekolwiek 
zapisy w warunkach umowy bądź ujawnił dodat-
kowe fakty po zakończeniu postępowania prze-
targowego? Jeśli nie, to z jakiego powodu PKP 
odstąpiło od podpisania umowy przetargowej? 
Jakie są losy wadium wpłaconego przez PKP na 
poczet postępowania przetargowego? Jaka była 
wysokość wadium? Co z programem obiecywa-
nym przez Prawo i Sprawiedliwość, który miał 
wspierać przewozy regionalne, m.in. wspierać 
PKS Częstochowa. Jakie wsparcie od rządu przez 
ostatnie 3 lata otrzymało przedsiębiorstwo PKS 
Częstochowa? Czy prawdą jest, że na terenie na-
leżącym do PKS Częstochowa miał być realizo-
wany program „Mieszkanie+”, jednakże, przez 
wzgląd na zaniechanie po stornie PKS, program 
nie może być realizowany? Jakie działania planu-
je podjąć rząd, aby przeciwdziałać podupadaniu 
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i niszczeniu terenów należących do likwidowane-
go przedsiębiorstwa PKS Częstochowa? Dziękuję 
bardzo.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Informuję, że protokół dwunastego posiedzenia 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej X kadencji zostanie 
udostępniony senatorom w terminie 30 dni po posie-
dzeniu Senatu w Biurze Prac Senackich, pokój nr 255.

Zamykam dwunaste posiedzenie Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej X kadencji.

(Marszałek trzykrotnie uderza laską 
marszałkowską)

(Koniec posiedzenia o godzinie 19 minut 39)

* Wskutek problemów z korzystaniem z systemu rejestrującego indywidualne stanowiska senatorów głosujących w aplikacji do 
zdalnego udziału w posiedzeniu senator Aleksander Szwed nie mógł oddać głosu „za” w głosowaniach nr 5, 6, 8, 17, 19, 20, 28, 32, 
33, 34, 63, 67, 114, 123, 125, 129, a głosu „przeciw” w głosowaniach nr 10, 11, 12, 29, 30, 31, 35, 36, 65, 113, 115, 117, 122. Jego głosy nie 
zostały zarejestrowane lub zostały zarejestrowane  błędnie.
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. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1 R. Ambrozik ? ? + + + + + + - - - - + + + + + + + +
  2 P. Arndt ? ? + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  3 W. Bernacki ? ? + + + + + + - - - - + + + + + + + +
  4 H. Bieda + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  5 G. Bierecki + + + + + + + + - - - - + + + + + + + +
  6 P. Błaszczyk + + + + + + + + - - - - + + + + + + + +
  7 R. Bober + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  8 J. Bogucki - - + + . + + + - - - - + + + + + + + +
  9 M. Borowski ? ? + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  10 B. Borusewicz + . . . . . + + + + + + + + + + + + + +
  11 B. Borys-Damięcka ? ? + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  12 M. Bosacki ? ? + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  13 K. Brejza ? ? + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  14 M. Budner + + + + + + + + - - - - + + + + + + + +
  15 J. Bury ? ? + + + + + + + + + . + + + + + + + +
  16 J. Chróścikowski ? - + + + + + + - - - - + + + + + + + +
  17 A. Chybicka + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  18 L. Czarnobaj . + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  19 G. Czelej + + + + + + + + - - - - + + + + + + + +
  20 J. Czerwiński ? ? + + + + + + - - - - + + + + + + + +
  21 D. Czudowska + + + + + + + + - - - - + + + + + + + +
  22 W. Dobkowski ? ? + + + + + + + + - - + + + + + + + +
  23 R. Dowhan . - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  24 A. Dunin + . + + . + + + + + + + + + + + + + + +
  25 W. Durlak + + + + + + + + - - - - + + + + + + + +
  26 J. Fedorowicz . + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  27 Z. Frankiewicz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  28 E. Gawęda + + + + + + + + - - - - + + + + + + + +
  29 S. Gawłowski ? ? + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  30 B. Godyla + + + + + + + + + + . + + + + + + + + +
  31 S. Gogacz ? ? + + + + + + - - - - + + + + + + + +
  32 M. Golba + + + + + + + + - - - - + + + + + + + +
  33 A. Gorgoń-Komor + . + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  34 T. Grodzki + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  35 J. Gromek + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  36 M. Gromko + + + + + + + + - - - - + + + + + + + +
  37 J. Hamerski + + + + + + + + - - - - + + + + + + + +
  38 J. Hibner + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  39 J.M. Jackowski ? ? + + + + + + - - - - + + + + + + + +
  40 D. Jazłowiecka + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  41 M. Kamiński + + + + . + + + + + + + + + + + + + + +
  42 S. Karczewski - - + + + + + + - - - - + + + + + + + .
  43 K. Kleina + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  44 B. Klich + ? + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  45 A. Kobiak + ? + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  46 M. Koc + + + + + + + + - - - - + + + + + + + +
  47 M. Kochan ? ? + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  48 A. Kołacz-Leszczyńska + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  49 W. Komarnicki + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  50 M. Komorowski + + + + + + + + - - - - + + + + + + + +
  51 W. Konieczny ? ? + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  52 T. Kopeć + + + + + + + + - - - - + + + + + + + +
  53 M. Kopiczko + + + + . + + + - - - - + + + + + + + +
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  54 W. Kraska . + + + + + + + - - - - + + + + + + + +
  55 K. Kwiatkowski ? + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  56 S. Lamczyk ? ? + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  57 J.F. Libicki + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  58 M. Łuczak ? + + + + + + + - - - - + + + + + + + +
  59 J. Łyczak ? ? + + + + + + - - - - + + + + + + + +
  60 R. Majer + + + + + + + + - - - - + + + + + + + +
  61 B. Małecka-Libera + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  62 R. Mamątow - - + + + + + + - - - - + + + + + + + +
  63 M. Martynowski - - + + + + + + - - - - + + + + + + + +
  64 E. Matecka + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  65 A. Mężydło . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  66 G. Morawska-Stanecka - - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  67 K. Mróz . + + + + + + + - - - - + + + + + + + +
  68 B. Orzechowska ? + + + + + + + - - - - + + + + . + + +
  69 S. Ożóg - - + + + + + + - - - - + + + + + + + +
  70 A. Pająk ? - + + + + + + - - - - + + + + + + + +
  71 J. Pęcherz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  72 M. Pęk + + + + + + + + - - - - + + + + + + + +
  73 W. Piecha . + + + + + + + - - - - + + + + + + + +
  74 M. Plura + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  75 A. Pociej ? ? + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  76 Z. Pupa - ? + + + + + + - - - - + + + + + + + +
  77 J. Rotnicka . ? + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  78 J. Rusiecki - - + + + + + + - - - - + + + + + + + +
  79 S. Rybicki + + + + + + + + + + + + + . + + + + + +
  80 J. Sagatowska + + + + + + + + - - - - + + + + + + + +
  81 J. Sekuła - - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  82 M. Seweryński ? ? + + + + + + - - - - + + + + + + + +
  83 W. Skurkiewicz - - + + + + + + - - - - + + + + + + + +
  84 K. Słoń + . + + + + + + - - - - + + + + + + + +
  85 L. Staroń + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  86 A. Szejnfeld ? ? + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  87 A. Szwed* ? ? + + . . + . - . . . + + + + . + . .
  88 R. Ślusarz ? ? + + + + + + - - - - + + + + + + + +
  89 R. Świlski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  90 D. Tobiszowska + + + + + + + + - - - - + + + + + + + +
  91 W. Tyszkiewicz ? ? + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  92 K.M. Ujazdowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  93 J. Wcisła + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  94 K. Wiatr ? ? + + + + + + - - - - + + + + + + + +
  95 J. Włosowicz + + + + + + + + - - - - + + + + + + + +
  96 A. Zając ? + + + + + + + - - - - + + + + + + + +
  97 J. Zając + + + + + + + + - - - - + + + + + + + +
  98 B. Zdrojewska + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  99 B. Zdrojewski ? ? + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  100 W. Ziemniak + - + + . + + + + + + + + + + + + + + +
 
  Głosujących 92 95 98 98 92 97 99 98 99 98 97 97 99 98 99 99 97 99 98 97
  Za 51 52 98 98 92 97 99 98 52 52 50 50 99 98 99 99 97 99 98 97
  Przeciw 10 14 0 0 0 0 0 0 47 46 47 47 0 0 0 0 0 0 0 0
  Wstrzymało się 31 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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12. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 17 i 18 czerwca 2020 r.

. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

    21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
  1 R. Ambrozik + + + + + + + + - - - + + + - - + - + +
  2 P. Arndt + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  3 W. Bernacki + + + + + + + + - - - + + + - - + - + +
  4 H. Bieda + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  5 G. Bierecki + + + + + + + + - - - + + + - - + - + +
  6 P. Błaszczyk + + + + + + + + - - - + + + - - + + + +
  7 R. Bober + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  8 J. Bogucki + + + + + + + + - - - + + + - - + - - +
  9 M. Borowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  10 B. Borusewicz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  11 B. Borys-Damięcka + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  12 M. Bosacki + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  13 K. Brejza + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  14 M. Budner + + + + + + + + - - - + + + - - + - + +
  15 J. Bury + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  16 J. Chróścikowski + + + + + + + + - - - + + + - - + - + +
  17 A. Chybicka + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  18 L. Czarnobaj + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  19 G. Czelej + + + + + + + + - - - + + + - - + - + +
  20 J. Czerwiński + + + + + + + + - - - + + + - - + - + +
  21 D. Czudowska + + + + + . + + - - - + + + - - + - + +
  22 W. Dobkowski + + + + + + + + - - - + + + - - + - + +
  23 R. Dowhan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  24 A. Dunin + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  25 W. Durlak + + + + + + + + - - - + + + - - + - + +
  26 J. Fedorowicz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  27 Z. Frankiewicz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  28 E. Gawęda + + + + + + + + - - - + + + - - + - + +
  29 S. Gawłowski + + + + + + . + + + + + + + + + + + + +
  30 B. Godyla + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  31 S. Gogacz + + + + + + + + - - - + + + - - + - + +
  32 M. Golba + + + + + + + ? - - - + + + - - + - + +
  33 A. Gorgoń-Komor + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  34 T. Grodzki + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  35 J. Gromek + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  36 M. Gromko + + + + + + + + - - - + + + - - + - + +
  37 J. Hamerski + + + + + + + + - - - + + + - - + - + +
  38 J. Hibner + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  39 J.M. Jackowski + + + + + + + + - - - + + + - - + . + +
  40 D. Jazłowiecka + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  41 M. Kamiński + + + + + + + . + + + + + + + + + + + +
  42 S. Karczewski + + + + + + + + - - - + + + - - + - + -
  43 K. Kleina + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  44 B. Klich + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  45 A. Kobiak + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  46 M. Koc + + + + + + + + - - - + + + - - + - + +
  47 M. Kochan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  48 A. Kołacz-Leszczyńska + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  49 W. Komarnicki . + + + + + + . + + + + + + + + + + + +
  50 M. Komorowski + + + + + + + + - - - + + + - - + - + -
  51 W. Konieczny + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  52 T. Kopeć + + + + + + + + - - - + + + - - + - + +
  53 M. Kopiczko + + + + + + + + - - - + + + - - + - + +
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12. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 17 i 18 czerwca 2020 r.

     21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
  54 W. Kraska + + + + + + + + - - - - + + - - + - ? -
  55 K. Kwiatkowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  56 S. Lamczyk + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  57 J.F. Libicki + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  58 M. Łuczak + + + + + + + . + - - + + + - - + - + +
  59 J. Łyczak + + + + + + + + - - - + + + - - + - + +
  60 R. Majer + + + + + + + + - - - + + + - - + - + +
  61 B. Małecka-Libera + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  62 R. Mamątow + + + + + + + + - - - + + + - - + - + -
  63 M. Martynowski + + + + + + + + - - - + + + - - + - + +
  64 E. Matecka + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  65 A. Mężydło . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  66 G. Morawska-Stanecka + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  67 K. Mróz + + + + + + + + - - - + + + - - + - + +
  68 B. Orzechowska + + + + + + + + - - - + + + - - + - + +
  69 S. Ożóg + + + + + + + + - - - + + + - - + - + +
  70 A. Pająk + + + + + + + + - - - + + + - + + - + +
  71 J. Pęcherz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  72 M. Pęk + + + + + + + + - - - + + + - - + - + +
  73 W. Piecha + + + + + + + + - - - + + + - - + - + +
  74 M. Plura + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  75 A. Pociej + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  76 Z. Pupa + + + + + + + + - - - + + + - - + - + +
  77 J. Rotnicka + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  78 J. Rusiecki + + + + + + + + - - - + + + - - + - + +
  79 S. Rybicki + + + + + + + + + + + + + + + + . + + +
  80 J. Sagatowska + + + + + + + + - - - + + + - - + - + +
  81 J. Sekuła + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  82 M. Seweryński + + + + + + + + - - - + + + - - + - + -
  83 W. Skurkiewicz + + + + + + + + - - - + + + - - + - + +
  84 K. Słoń + + + + + + + + - - - + + + - - + - + +
  85 L. Staroń + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  86 A. Szejnfeld + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  87 A. Szwed* + + + + + + + . . . . . . . + + + - + +
  88 R. Ślusarz + + + + + + + + - - - + + + - - + - + +
  89 R. Świlski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  90 D. Tobiszowska + + + + + + + + - - - + + + - - + - + +
  91 W. Tyszkiewicz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
  92 K.M. Ujazdowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  93 J. Wcisła + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  94 K. Wiatr + + + + + + + + - - - + + + - - + - + +
  95 J. Włosowicz + + + + + + + + . - - + + + - - + - + +
  96 A. Zając + + + + + + + + - - - + + + - - + - + +
  97 J. Zając + + + + + + + + - - - + + + - - + - + +
  98 B. Zdrojewska + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  99 B. Zdrojewski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  100 W. Ziemniak + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
 
  Głosujących 98 99 99 99 99 98 98 95 97 98 98 98 98 98 99 99 98 98 99 98
  Za 98 99 99 99 99 98 98 94 52 51 51 97 98 98 52 53 98 52 97 93
  Przeciw 0 0 0 0 0 0 0 0 45 47 47 1 0 0 47 46 0 46 1 5
  Wstrzymało się 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
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12. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 17 i 18 czerwca 2020 r.

. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

     41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
  1 R. Ambrozik - - + + ? ? - - - + + + + ? - + + - - +
  2 P. Arndt + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  3 W. Bernacki - - + + ? ? - - - + + + + - - + + - - +
  4 H. Bieda + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  5 G. Bierecki - - + + ? ? - - - + + + + - - + + - - +
  6 P. Błaszczyk + + + + + + + + + + + + + - - + + - - +
  7 R. Bober + + + + + + ? + + + + + + + + + + + + +
  8 J. Bogucki - - + + ? ? - - - + + + + - - + + - - +
  9 M. Borowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  10 B. Borusewicz + + + + . + + + . + + + + + + + + + + +
  11 B. Borys-Damięcka + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  12 M. Bosacki + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  13 K. Brejza + + + + + + + + + + + + + . + + + + + +
  14 M. Budner - - + + ? ? - + - + + + + - - + + - - +
  15 J. Bury + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  16 J. Chróścikowski - - + + ? ? - - - + + + + - - + + - - +
  17 A. Chybicka + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  18 L. Czarnobaj + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  19 G. Czelej - - + + - ? - + - + + + + - - + + - + +
  20 J. Czerwiński - - + + ? ? - - - + + + + - - + + - - +
  21 D. Czudowska - - + + ? ? - ? - + + + + - - + + - - +
  22 W. Dobkowski - + + + ? ? - - - + + + + - - + + - - +
  23 R. Dowhan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  24 A. Dunin + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  25 W. Durlak - - + + ? ? - - - + + + + - - + + - - +
  26 J. Fedorowicz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  27 Z. Frankiewicz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  28 E. Gawęda - - + + ? ? - ? - + + + + - - + + - - +
  29 S. Gawłowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  30 B. Godyla + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  31 S. Gogacz - - + + ? + - - - + + + + - - + + - - +
  32 M. Golba - - + + + ? - - - - - + + - - + + + + +
  33 A. Gorgoń-Komor + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  34 T. Grodzki + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  35 J. Gromek + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  36 M. Gromko - - + + ? ? - - - + + + + - - + + - - +
  37 J. Hamerski - - + + ? - - - - + + + + - - + + - - +
  38 J. Hibner + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  39 J.M. Jackowski - - + + ? ? - - - + + ? + - ? + + - - +
  40 D. Jazłowiecka + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  41 M. Kamiński + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  42 S. Karczewski - - + + ? - - - - + + + + - - + + - - +
  43 K. Kleina + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  44 B. Klich + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  45 A. Kobiak + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  46 M. Koc - - + + ? ? - - - + + + + - - + + - - +
  47 M. Kochan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  48 A. Kołacz-Leszczyńska + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  49 W. Komarnicki + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  50 M. Komorowski ? - + + ? ? - - - + + + + - - + + - - +
  51 W. Konieczny + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  52 T. Kopeć - - + + ? ? - - - + + + + - - + + - - +
  53 M. Kopiczko - - + + ? ? - - - + + + + - - + + - - +
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12. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 17 i 18 czerwca 2020 r.

     41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
  54 W. Kraska . . + + - ? - . - + + + - - - + + - . +
  55 K. Kwiatkowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  56 S. Lamczyk + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  57 J.F. Libicki + + + + + + - + + + + ? + + + + + + + +
  58 M. Łuczak - - + + ? ? - - - + + + + - - + + - - +
  59 J. Łyczak - - + + ? ? - - - + + + + - - + + + - +
  60 R. Majer - - + + ? ? - - - + + + + - - + + - - +
  61 B. Małecka-Libera + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  62 R. Mamątow - - + + ? ? - - - + + + + - - + + - - +
  63 M. Martynowski - - + + ? ? - - - + + + + - - + + - + +
  64 E. Matecka + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  65 A. Mężydło . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  66 G. Morawska-Stanecka + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  67 K. Mróz - - + + ? ? - - - + + + + - - + + - - -
  68 B. Orzechowska - - + + ? - - + - + + + + - - + + - - +
  69 S. Ożóg - - + + ? ? - - - + + + + - - + + - - +
  70 A. Pająk + - + + ? ? - ? - + + + + - ? + + + - +
  71 J. Pęcherz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  72 M. Pęk ? - + - - - - + - + ? + + - - + + - - +
  73 W. Piecha - - + + ? ? - - - + + + + - - + + - - +
  74 M. Plura + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  75 A. Pociej + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  76 Z. Pupa ? - + + ? ? - - - + + + + - - + + - - +
  77 J. Rotnicka + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  78 J. Rusiecki - - + + ? - - - - + + + + - - + + - - +
  79 S. Rybicki + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  80 J. Sagatowska - - + + ? ? - - - + + + + - - + + - - +
  81 J. Sekuła + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  82 M. Seweryński - - + + ? - - - - + + + + - - + + - - +
  83 W. Skurkiewicz + - + + ? ? - - - + . + + - - + + - - +
  84 K. Słoń - - + + ? ? - - - + + + + - - + + - - +
  85 L. Staroń + + + + + + + + + ? + + + . . + + + + +
  86 A. Szejnfeld + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  87 A. Szwed - - + + ? ? - - - + + + + - - + + - - +
  88 R. Ślusarz + - + + ? ? - - - + + + + - - + + - - +
  89 R. Świlski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  90 D. Tobiszowska - - + + ? ? - ? - + + + + - - + + - - +
  91 W. Tyszkiewicz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  92 K.M. Ujazdowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  93 J. Wcisła + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  94 K. Wiatr - - + + ? ? - - - + + + + - - + + - - +
  95 J. Włosowicz - - + + ? - - - - + + + + - - . . + - +
  96 A. Zając ? - + + ? ? - - - + + + . - - + + - - +
  97 J. Zając - - + + ? ? - - + + + + + - - + + - - +
  98 B. Zdrojewska + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  99 B. Zdrojewski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  100 W. Ziemniak + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
 
  Głosujących 98 98 99 99 98 99 99 98 98 99 98 99 98 97 98 98 98 99 98 99
  Za 55 53 99 98 52 53 50 56 52 97 96 97 97 49 50 98 98 55 54 98
  Przeciw 39 45 0 1 3 7 48 38 46 1 1 0 1 47 46 0 0 44 44 1
  Wstrzymało się 4 0 0 0 43 39 1 4 0 1 1 2 0 1 2 0 0 0 0 0
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12. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 17 i 18 czerwca 2020 r.

. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

     61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
  1 R. Ambrozik - - + - - - + - + - + - - - - - - - + +
  2 P. Arndt + + + + + + + + + + + + - + + + + + + +
  3 W. Bernacki - - + - . . . - + - + - - - - - - + + +
  4 H. Bieda + + + + + + + + + + + + - + + + + + + +
  5 G. Bierecki - - + - - + + - + - + - - - - - - + + +
  6 P. Błaszczyk - - + - + - + - + - + - + - - - - + + +
  7 R. Bober + + + + + + + + + + + + - + + + + + + +
  8 J. Bogucki - - + - - + + - + - + - - - - - - + + +
  9 M. Borowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  10 B. Borusewicz + + + + + + + + + + + + - + + + + + + +
  11 B. Borys-Damięcka + + + + + + + + + + + + - + + + + + + +
  12 M. Bosacki + + + + + + + + + + ? + - + + + + + + +
  13 K. Brejza + + + + + + + + + + + + - + + + + + + +
  14 M. Budner - - + - + - + - + - + - - - - - - + + +
  15 J. Bury + + + + + + + + + + + + - + + + + + + +
  16 J. Chróścikowski - - + - - + + - + - + + - - - - - + + +
  17 A. Chybicka + + + + + + + + + + + + - + + + + + + +
  18 L. Czarnobaj + + + + + + + + + + + + - + + + + + + +
  19 G. Czelej - - - - + - + - + - + - - - - - - + + +
  20 J. Czerwiński - - + - - + + - + - + - - - - - - + + +
  21 D. Czudowska - - + - - + + + + + + - - - - - - + + +
  22 W. Dobkowski - - + - - + + - + - + - - - - - - + + +
  23 R. Dowhan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  24 A. Dunin + + + + + + + + + + ? + - + + + + + + +
  25 W. Durlak - - + - - + + - + - + - - - - - - + + +
  26 J. Fedorowicz + + + + + + + + + + + + - + + + + + + +
  27 Z. Frankiewicz + + + + + + + + + + + + - + + + + + + +
  28 E. Gawęda - - + - - + + - + - + - - - - - - + + +
  29 S. Gawłowski + + + + + + + + + + + + - + + + + + + +
  30 B. Godyla + + + + + + + + + + + + - + + + + + + +
  31 S. Gogacz - - + - - + + - + - + - - - - - - + + +
  32 M. Golba - ? + - - - + - + - + - ? - - - ? + + +
  33 A. Gorgoń-Komor + + + + + + + + + + + + - + + + + + + +
  34 T. Grodzki + + + + + + + + + + + + - + + + + + + +
  35 J. Gromek + + + + + + + + + + + + - + + + + + + +
  36 M. Gromko - - + - - + + - + - + - - - - - - + + +
  37 J. Hamerski - - + - - + + - + - + - - - - - - + + +
  38 J. Hibner + + + + + + + + + + + + - + + + + + + +
  39 J.M. Jackowski - - + - - + + - + - + - + - - - - + + +
  40 D. Jazłowiecka + + + + + + + + + + + + - + + + + + + +
  41 M. Kamiński + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  42 S. Karczewski - - + - - + + - + - + - - - - - - + + +
  43 K. Kleina + + + + + + + + + + + + - + + + + + + +
  44 B. Klich + + + + + + + + + + + + - + + + + + + +
  45 A. Kobiak + + + + + + + + + + + + - + + + + + + +
  46 M. Koc - - + - - + + - + - + - - - - - - + + +
  47 M. Kochan + + + + + + + + + + + + - + + + + + + +
  48 A. Kołacz-Leszczyńska + + + + + + + + + + + + - + + + + + + +
  49 W. Komarnicki + + + + + + + + + + + + - + + + + + + +
  50 M. Komorowski - - + - - + + - + - + - - - - - - + + +
  51 W. Konieczny + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  52 T. Kopeć - - + - + - + - + - + - - - - - - + + +
  53 M. Kopiczko - - + - - + + - + - + - - - - - - + + +
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12. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 17 i 18 czerwca 2020 r.

     61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
  54 W. Kraska - . + - + - - - + - + - - . - - - . + .
  55 K. Kwiatkowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  56 S. Lamczyk + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  57 J.F. Libicki + + + + + + + + + + + + - + + + + + + +
  58 M. Łuczak - - + - + - + - + - + . . . - . . + + +
  59 J. Łyczak - - + - - + + - + - + - - - - - - + + +
  60 R. Majer - - + - - + + - + - + - - - - - - + + +
  61 B. Małecka-Libera + + + + + + + + + + + + - + + + + + + +
  62 R. Mamątow - - + - - + + - + - + - - - - - - + + +
  63 M. Martynowski - - + - - + + - + - + - - - - - - + + +
  64 E. Matecka + + + + + + + + + + + + - + + + + + + +
  65 A. Mężydło . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  66 G. Morawska-Stanecka + + + + + + + + + + + + - + + + + + + +
  67 K. Mróz - - + - - + + - + - + - - - - - - + + +
  68 B. Orzechowska - - + - - + + - + - + - . - - - - + + +
  69 S. Ożóg - - + - - + + - + - + - - - - - - + + +
  70 A. Pająk - - + ? - + + - + - + - - - - - - + + +
  71 J. Pęcherz + + + + + + + + + + + + - + + + + + + +
  72 M. Pęk - - + - + - + - + - + - - - - - - + + +
  73 W. Piecha - - + - - + + - + - + - - - - - - + + +
  74 M. Plura + + + + + + + + + + + + - + + + + + + +
  75 A. Pociej + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  76 Z. Pupa - - + - - + + - + - + - - - - - - + + +
  77 J. Rotnicka + + + + + + + + + + + + . + + + + + + +
  78 J. Rusiecki - - + - - + + - + - + - - - - - - + + +
  79 S. Rybicki + + + + + + + + + + + + - + + + + + + +
  80 J. Sagatowska - - + - - + + - + - + - - - - - - + + +
  81 J. Sekuła + + + + + + + + + + + + - + + + + + + +
  82 M. Seweryński - - + - - + + - + - + + - - - - - + + +
  83 W. Skurkiewicz - - + - - + + - + - + - - . - - - + + +
  84 K. Słoń - - + - - + + - + - + - - - - - - + + +
  85 L. Staroń + + + + + + + + + . + + . + + + + + + +
  86 A. Szejnfeld + + + + + + + + + + + + - + + + + + + +
  87 A. Szwed* - - - - + - - - + - + - - - - - - + + +
  88 R. Ślusarz - - + - - + + - + - + - - - - - - + + +
  89 R. Świlski + + + + + + + + + + + + - + + + + + + +
  90 D. Tobiszowska - - + - - + + - + - + - - - - - - + + +
  91 W. Tyszkiewicz + + + + + + + + + + + + - + + + + + + +
  92 K.M. Ujazdowski + + + + + + + + + + + + - + + + + + + +
  93 J. Wcisła + + + + + + + + + + + + - + + + + + + +
  94 K. Wiatr - - + - + - + - + - + - - - - - - + + +
  95 J. Włosowicz - - + - - - + + + - + - - - - - - + + +
  96 A. Zając - - + - - + + - + - + - - - - - - + + +
  97 J. Zając - - + - - + + - + - + - - - - - - + + +
  98 B. Zdrojewska + + + + + + + + + + + + - + + + + + + +
  99 B. Zdrojewski + + + + + + + + + + + + - + + + + + + +
  100 W. Ziemniak + + + + + + + + + + + + - + + + + + + +
 
  Głosujących 99 98 99 99 98 98 98 99 99 98 99 98 95 96 99 98 98 98 99 98
  Za 51 51 97 51 60 86 96 53 99 51 97 53 9 51 51 51 51 97 99 98
  Przeciw 48 46 2 47 38 12 2 46 0 47 0 45 85 45 48 47 46 1 0 0
  Wstrzymało się 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0
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12. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 17 i 18 czerwca 2020 r.

. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

     81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
  1 R. Ambrozik + + - - - - - + + - - + + + - - + - - +
  2 P. Arndt + + + + + + + + + + + + + + + - + - + +
  3 W. Bernacki + + - - - - - + + - - + + + - - + - - +
  4 H. Bieda + + + + + + + + + ? + + + + + - + - + +
  5 G. Bierecki + + - - - - - + + - - + + + - - + - - +
  6 P. Błaszczyk + + - - - - - - + - - - + + - - + - - +
  7 R. Bober + + + + + + + + + + + + + + + ? + - + +
  8 J. Bogucki + + - - - - - + + + - + + + - - + - - +
  9 M. Borowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  10 B. Borusewicz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  11 B. Borys-Damięcka + + + + + + + + + - + + + + + - + - + +
  12 M. Bosacki + + + + + + + + + + + + + + + - + - + +
  13 K. Brejza + + + + + + + + + + + + + + + + + - + +
  14 M. Budner + + - - - - - + + - - + + + - - + - - +
  15 J. Bury + + + + + + + + + + + + + + + - + - + +
  16 J. Chróścikowski + + - - - - - + + - - + + + - - + - - +
  17 A. Chybicka + + + + + + + + + ? + + + + + - + - + +
  18 L. Czarnobaj + + + + + + + + + - + + + + + - + - + +
  19 G. Czelej + + - - - - - + + - - + + + - - + - - +
  20 J. Czerwiński + + - - - - - + + - - + + + - - + - - +
  21 D. Czudowska + + - - - - - + + - - + + + - - + - - +
  22 W. Dobkowski + + - - - - - + + - - + + + - - + - - +
  23 R. Dowhan + + + + + + + + + + + + + + + - + - + +
  24 A. Dunin + + + + + + + + + ? + + + + + - + - + +
  25 W. Durlak + + - - - - - + + - - + + + - - + - - +
  26 J. Fedorowicz + + + + + + + + + + + + + + + - + - + +
  27 Z. Frankiewicz + + + + + + + + + - + + + + + - + - + +
  28 E. Gawęda + + - - - - - + + - - + + + - - + - - +
  29 S. Gawłowski + + + + + + + + + + + + + + + + + - + +
  30 B. Godyla + + + + + + + + + ? + + + + + - + - + +
  31 S. Gogacz + + - - - - - + + - - + + + - - + - - +
  32 M. Golba + + - - - - - + + - - + + + - - + - - +
  33 A. Gorgoń-Komor + + + + + + + + + ? + + + + + - + - + +
  34 T. Grodzki + + + + + + + + + + + + + . + - + - + +
  35 J. Gromek + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  36 M. Gromko + + - - - - - + + - - + + + - - + - - +
  37 J. Hamerski + + - - - - - + + - - + + + - - + - - +
  38 J. Hibner + + + + + + + + + - + + + + + - + - + +
  39 J.M. Jackowski + + - - - - - + - . - + + + - - + - - +
  40 D. Jazłowiecka + + + + + + + + + - + + + + + - + + + +
  41 M. Kamiński + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  42 S. Karczewski + . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  43 K. Kleina + + + + + + + + + - + + + + + - + - + +
  44 B. Klich + + + + + + + + + + + + + + + - + - + +
  45 A. Kobiak + + + + + + + + + + + + + + + - + - + +
  46 M. Koc + . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  47 M. Kochan + + + + + + + + + ? + + + + + - + - + +
  48 A. Kołacz-Leszczyńska + + + + + + + + + + + + + + + - + - + +
  49 W. Komarnicki + + + + + + + + + ? + + + + + - + - + +
  50 M. Komorowski + + - - - - - + + - - + + + - - + - - +
  51 W. Konieczny + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  52 T. Kopeć + + - - - - - + + + - + + + - - + - - +
  53 M. Kopiczko + + - - - - - + + - - + + + - - + - - +
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12. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 17 i 18 czerwca 2020 r.

     81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
  54 W. Kraska + + - - - - - + + - - + + + - - + - - +
  55 K. Kwiatkowski + + + + + + + + + + + + + + + - + - + +
  56 S. Lamczyk + + + + + + + + + + + + + + + - + + + +
  57 J.F. Libicki + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  58 M. Łuczak + + - - - - - + + - - + + + - - + - - +
  59 J. Łyczak + + - - - - - + + - - + + + - - + - - +
  60 R. Majer + + - - - - - + + - - + + + - - + - - +
  61 B. Małecka-Libera + + + + + + + + + - + + + + + - + - + +
  62 R. Mamątow + + - - - - - + + - - + + + - - + - - +
  63 M. Martynowski + + - - - - - + + - - + + + - - + - - +
  64 E. Matecka + + + + + + + + + + + + + + + - + - + +
  65 A. Mężydło . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  66 G. Morawska-Stanecka + + + + + + + + + + + + + ? + + + - + +
  67 K. Mróz + . - - - - - + + - - + + + - - + - - +
  68 B. Orzechowska + + - - - - - + + - - + + + - - + - - +
  69 S. Ożóg + + - - - - - + + - - + + + - - + - - +
  70 A. Pająk + + - - - - - + + - - + + + - - + - - +
  71 J. Pęcherz + + + + + + + + + + + + + + + - + - + +
  72 M. Pęk + + - - - - - . + - - + + + - - + - - +
  73 W. Piecha + + - - - - - + + - - + + + - - + - - +
  74 M. Plura + + + + + + + + + - + + + + + - + - + +
  75 A. Pociej + + + + + + + + + + + + + + + - + ? + +
  76 Z. Pupa + + - - - - - + + - - + + + - - + - - +
  77 J. Rotnicka + + + + + + + + + - + + + + + - + - + +
  78 J. Rusiecki + + - - - - - + + - - + + + - - + - - +
  79 S. Rybicki + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  80 J. Sagatowska + + - - - - - + + - - + + + - - + - - +
  81 J. Sekuła + + + + + + + + + + + + + + + + + - + +
  82 M. Seweryński + + - - - - - + + - - + + + - - + - - +
  83 W. Skurkiewicz + + - - - - - + + - - + + + - - + - - +
  84 K. Słoń + + - - - - - + + - - + + + - - + - - +
  85 L. Staroń + + . + + + + + + . + + + + + - + ? + +
  86 A. Szejnfeld + + + + + + + + + + + + + + + + + - + +
  87 A. Szwed + + - - - - - + + - - + + + - - + - - +
  88 R. Ślusarz + + - - - - - + + - - + + + - - + - - +
  89 R. Świlski + + + + + + + + + + + + + + + - + - + +
  90 D. Tobiszowska + + - - - - - + + - - + + + - - + - - +
  91 W. Tyszkiewicz + + + + + + + + + - + + + + + - + - + +
  92 K.M. Ujazdowski + + + + + + + + + - + + + + + - + - + +
  93 J. Wcisła + + + + + + + + + + + + + + + - + - + +
  94 K. Wiatr + + - - - - - + + - - + + + - - + - - +
  95 J. Włosowicz + + - - - - - + + - - + + + - - - - - +
  96 A. Zając + + - - - - - + + - - + + + - - + - - +
  97 J. Zając + + - - - - - + + - - + + + - - + - - +
  98 B. Zdrojewska + + + + + + + + + - + + + + + - + - + +
  99 B. Zdrojewski + + + + + + + + + ? + + + + + - + - + +
  100 W. Ziemniak + + + + + + + + + + + + + + + - + - + +
 
  Głosujących 99 96 96 97 97 97 97 96 97 95 97 97 97 96 97 97 97 97 97 97
  Za 99 96 50 51 51 51 51 95 96 32 51 96 97 95 51 12 96 9 51 97
  Przeciw 0 0 46 46 46 46 46 1 1 55 46 1 0 0 46 84 1 86 46 0
  Wstrzymało się 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0
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12. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 17 i 18 czerwca 2020 r.

. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

     101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
  1 R. Ambrozik - + + - + - - - + - + + - + - - - - + -
  2 P. Arndt + + + + + + - + + - + + + + + + + + + +
  3 W. Bernacki - + + - + + - - + - + - - + - - - - + -
  4 H. Bieda + + + + . + - + + - + + + + + + + + + +
  5 G. Bierecki - + + - + + - - + - + - - + - - - - + -
  6 P. Błaszczyk - + + - + - - - + - + - - + - - - - + -
  7 R. Bober + + + + + + - + + ? + + + + + + + + + +
  8 J. Bogucki - + + - + + - - + - + - - + - - - - + -
  9 M. Borowski + + + + + + + + + - + + + + + + + + + +
  10 B. Borusewicz + + + + + + - + + + + + + + + + + + + +
  11 B. Borys-Damięcka + + + + + + - + + - + + + + + + + + + +
  12 M. Bosacki + + + + + + - + + - + + + + + + + + + +
  13 K. Brejza + + + + + + - + + - + + + + + + + + + +
  14 M. Budner - + + - + + - - + - + - - + - - - - + -
  15 J. Bury + + + + + + - + + - + + + + + + + + + +
  16 J. Chróścikowski - + + - + + - - + - + - - + - - - - + -
  17 A. Chybicka + + + + + + - + + - + + + + + + + + + +
  18 L. Czarnobaj + + + + + + + + + - + + + + + + - - + +
  19 G. Czelej - + + - + + - - + - + - - + - - - - + -
  20 J. Czerwiński - + + - + + - - + - + - - + - - - - + -
  21 D. Czudowska - + + + + + - - + - + - - + - - - - + -
  22 W. Dobkowski - + + - + + - - + - + - - + - - - - + -
  23 R. Dowhan + - + + + + - + + - ? + + + + + - - + -
  24 A. Dunin + + + + + + - + + - + + + + + + + + + +
  25 W. Durlak - + + - + + - - + - + - - + - - - - + -
  26 J. Fedorowicz + + + + + + - + + + + + + + + + + + + +
  27 Z. Frankiewicz + + + + + + - + + - + + + + + + + + + +
  28 E. Gawęda - + + - + + - - + - + - - + - - - - + -
  29 S. Gawłowski + + + + + + - + + - + + + + + + + + + +
  30 B. Godyla + + + + + + - + + - + + + + + + + + + +
  31 S. Gogacz - + + - + + - - + - + - - + - - - - + -
  32 M. Golba - + + - + + - - + - + - - + - - - - + -
  33 A. Gorgoń-Komor + + + + + + - + + - + + + + + + + + + +
  34 T. Grodzki + + + + + + - + + - + + + + + + + + + +
  35 J. Gromek + + + + + + - + + - + + + + + + + + + +
  36 M. Gromko - + + - + + - - + - + - - + - - - - + -
  37 J. Hamerski - + + - + + - - + - + - - + - - - - + -
  38 J. Hibner + + + + + + - + + - + + + ? + + + + + +
  39 J.M. Jackowski - + + - + + - - + - + - - + - - - - + -
  40 D. Jazłowiecka + + + + + + - + + - + + + + + + + + + +
  41 M. Kamiński + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  42 S. Karczewski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  43 K. Kleina + + + + + + - + + - + + + + + + + + + +
  44 B. Klich + + + + + + - + + - + + + + + + + + + +
  45 A. Kobiak + + + + + + - + + - + + + + + + + + + +
  46 M. Koc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  47 M. Kochan + + + + + + - + + - + + + + + + + + + +
  48 A. Kołacz-Leszczyńska + + + + + + - + + - + + + + + + + + + +
  49 W. Komarnicki + + + + + + - + + - + + + + + + + + + +
  50 M. Komorowski - + + - + + - - + - + - - + - - - - + -
  51 W. Konieczny + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  52 T. Kopeć - + + - + ? - - + - + - - + - - - - + -
  53 M. Kopiczko - + + - + + - - + - + - - + - - - - + -
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12. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 17 i 18 czerwca 2020 r.

     101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
  54 W. Kraska - + + - + + - - + - + - - + - - - - + -
  55 K. Kwiatkowski + + + + + + - + + - + + + + + + + + + +
  56 S. Lamczyk + + + + + + - + + - + + + + + + + + + +
  57 J.F. Libicki + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  58 M. Łuczak - + + - + + - - + - + - - + - - - - + -
  59 J. Łyczak - + + - + + - - + - + - - + - - - - + -
  60 R. Majer - + + - + + - - + - + - - + - - - - + -
  61 B. Małecka-Libera + + + + + + - + + - + + + + + + + + + +
  62 R. Mamątow - + + - + + - - + - + - - + - - - - + -
  63 M. Martynowski - + + - + + - - + - + - - + - - - - + -
  64 E. Matecka + + + + + + - + + - + + + + + + + + + +
  65 A. Mężydło . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  66 G. Morawska-Stanecka + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  67 K. Mróz - + + - + + - - + - + - - + - - - - + -
  68 B. Orzechowska - + + - + + - - + - + - - + - - - - + -
  69 S. Ożóg - + + - + + - - + - + - - + - - - - + -
  70 A. Pająk ? + + - + + - - . - + - - + - - - - + -
  71 J. Pęcherz + + + + + + - + + - + + + + + + + + + +
  72 M. Pęk - + + - + + - - + - + - - + - - - - + -
  73 W. Piecha - + + - + + - - + - + - - + - - - - + -
  74 M. Plura + + + + + . - + + - + + + + + + + + + +
  75 A. Pociej + + + + + + ? + + ? + + + ? + + ? + + +
  76 Z. Pupa - + + - + + - - + - + - - + - - - - + -
  77 J. Rotnicka + + + + + + - + + - + + + + + + - + + +
  78 J. Rusiecki - + + - + + - - + - + - - + - - - - + -
  79 S. Rybicki + + + + + + - + + - + + + + + + + + + +
  80 J. Sagatowska - + + - + + - - + - + - - + - - - - + -
  81 J. Sekuła + + + + + + - + + - + + + + + + + + + +
  82 M. Seweryński - + + - + + - - + - + - - + - - - - + -
  83 W. Skurkiewicz - + + - + + - - + - + - - + - - - - + -
  84 K. Słoń - + + - + + - - + - + - - + - - - - + -
  85 L. Staroń + + + + + + - + + - + + + + + + - - + +
  86 A. Szejnfeld + + + + + + - + + - + + + + + + + + + +
  87 A. Szwed* - + + - + + - - + - + - . . . - + - + -
  88 R. Ślusarz - + + - + + - - + - + - - + - - - - + -
  89 R. Świlski + + + + + + - + + - + + + + + + + + + +
  90 D. Tobiszowska - + + - + + - - + - + - - + - - - - + -
  91 W. Tyszkiewicz + + + + + + - + + + + + + + + + + + + +
  92 K.M. Ujazdowski + + + + + + - + + - + + + + + + + + + +
  93 J. Wcisła + + + + + + - + + - + + + + + + + + + +
  94 K. Wiatr - + + - + + - - + - + - - + - - - - + -
  95 J. Włosowicz - + + - + + - - + - + - - + - - - - + -
  96 A. Zając - + + - + + - - + - + - - + - - - - + -
  97 J. Zając - + + + + + - - + - + - - + - - - - + -
  98 B. Zdrojewska + + + + + + - + + - + + + + + + + + + +
  99 B. Zdrojewski + + + + + + - + + - + + + + + + + + + +
  100 W. Ziemniak + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
 
  Głosujących 97 97 97 97 96 96 97 97 96 97 97 97 96 96 96 97 97 97 97 97
  Za 51 96 97 53 96 93 7 51 96 8 96 52 51 94 51 51 47 48 97 50
  Przeciw 45 1 0 44 0 2 89 46 0 87 0 45 45 0 45 46 49 49 0 47
  Wstrzymało się 1 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0
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. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

     121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136
  1 R. Ambrozik + - + - + - + - + + + + + + + -
  2 P. Arndt + - + + + + + + + - + - - - + +
  3 W. Bernacki + - + - + - + - + + + + + + + -
  4 H. Bieda + - + + + + + + + - + - - - + +
  5 G. Bierecki + - + - + - + - + + + + + + + -
  6 P. Błaszczyk + - + - + - + - + + + + + + + -
  7 R. Bober + - + + + + + + + - + - - - + +
  8 J. Bogucki + - + - - - + - + + + + + + + -
  9 M. Borowski + + + + + + + + + - + - - - + +
  10 B. Borusewicz + - + + + + + + - - + - - - + +
  11 B. Borys-Damięcka + - + + + + + + + - + - - - + +
  12 M. Bosacki + - + + + + + + + - + - - - + +
  13 K. Brejza + - + + + + + + + - + - - - + +
  14 M. Budner + - + - + - + - + + + + + + + -
  15 J. Bury + - + + + + + + ? - + - - - + +
  16 J. Chróścikowski + - + - + - + - + + + + + + + -
  17 A. Chybicka + - + + + + + + + - + - - - + +
  18 L. Czarnobaj + - + + + + + + + - + - - - + +
  19 G. Czelej + - + - + - + - + + + + + + + -
  20 J. Czerwiński + - + - + - + - + + + + + + + -
  21 D. Czudowska + - + - + - + - + + + + + + + +
  22 W. Dobkowski + - + - + - - - + + + + + + + -
  23 R. Dowhan + - + + + + + - + - + - - - + +
  24 A. Dunin + - + + + + + + + - + - - - + +
  25 W. Durlak + - + - + - - - + + + + + + + -
  26 J. Fedorowicz + - + + + + + + + - + - - - + +
  27 Z. Frankiewicz + - + + + + + + + - + - - - + +
  28 E. Gawęda + - + - + - - - + + + + + + + -
  29 S. Gawłowski + + + + + + + + - - + + - - + +
  30 B. Godyla + - + + + + + + + - + - - - + +
  31 S. Gogacz + - + - + - + - + + + + + + + -
  32 M. Golba - - + - + - + - + . + + + + + -
  33 A. Gorgoń-Komor + - + + + + + + + - + - - - + +
  34 T. Grodzki + - + + + + + + + - + - - - + +
  35 J. Gromek + - + + . + + + + - + - - - + +
  36 M. Gromko + - + - + - - - + + + + + + + -
  37 J. Hamerski + - + - + - - - + + + + + + + -
  38 J. Hibner + - + + + + + + ? - + - - - + +
  39 J.M. Jackowski + - + - + - + - + + + + + + + ?
  40 D. Jazłowiecka + - + + + + + + + - + - - - + +
  41 M. Kamiński + + + + + + + + + - + - - - + +
  42 S. Karczewski . . . . . . . . + + + + + + + -
  43 K. Kleina + + + + + + + + + - + - - - + +
  44 B. Klich + - + + + + + + + - + - - - + +
  45 A. Kobiak + + + + + + + + + - + - - - + +
  46 M. Koc . . . . . . . . . . . . . . . .
  47 M. Kochan + + + + + + + + + - + - - - + +
  48 A. Kołacz-Leszczyńska + - + + + + + + + - + - - - + +
  49 W. Komarnicki + - + + + + + + + - + - - - + +
  50 M. Komorowski + - + - + - - - + + + + + + + -
  51 W. Konieczny + - + + + + + + + - + + - - + +
  52 T. Kopeć + - + - + - + - + + + + + + + -
  53 M. Kopiczko + - + - + - + - + + + + + + + -
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    121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136
  54 W. Kraska + - + - + - + - + + + + + + + -
  55 K. Kwiatkowski + - + + + + + + + - + - - - + +
  56 S. Lamczyk + + + + + + + + + + + - - - + +
  57 J.F. Libicki + + + + + + + + + - + - - - + +
  58 M. Łuczak + - + - + - + - + + + + + + + -
  59 J. Łyczak + - + - + - - - + + + + + + + -
  60 R. Majer + - + - + - - - + + + + + + + -
  61 B. Małecka-Libera + + + . + + + + + - + - - - + +
  62 R. Mamątow + - + - + - + - + + + - + + + -
  63 M. Martynowski + - + - + - + - + + + + + + + -
  64 E. Matecka + + + + + + + + + - + - - - + +
  65 A. Mężydło . . . . . . . . . . . . . . . .
  66 G. Morawska-Stanecka + - + + + + + + + - + - - - + +
  67 K. Mróz + - + - + - - - + + + + + + + -
  68 B. Orzechowska + - + - + - + - + + + + + + + -
  69 S. Ożóg + - + - + - + - + + + + + + + -
  70 A. Pająk + - + - + - - - + + + + + + + -
  71 J. Pęcherz + - + + + + + + + - + - - - + +
  72 M. Pęk + - + - + - + - + + + + + + + -
  73 W. Piecha + - + - + - - - + + + + + + + -
  74 M. Plura + - + + + + + + + - + - - - - +
  75 A. Pociej + + + + + + + + + - + - - - + +
  76 Z. Pupa + - + - + - + - + + + + + + + -
  77 J. Rotnicka + + + + + + + + + - + - - - + +
  78 J. Rusiecki + - + - + - + - + + + + + + + -
  79 S. Rybicki + - + + + + + + + - + - - - + +
  80 J. Sagatowska + - + - + - + - + + + + + + + -
  81 J. Sekuła + - + + + + + + + - + - - - + +
  82 M. Seweryński + - + - + - + - + + + + + + + -
  83 W. Skurkiewicz + - + - + - + - + + + + + + + -
  84 K. Słoń + - + - + - + - + + + + + + + -
  85 L. Staroń + - + + + . + . + . + + + + + .
  86 A. Szejnfeld + - + + + + + + + - + - - - + +
  87 A. Szwed* + . . - . - + - . + + + + + + -
  88 R. Ślusarz + - + - + - - - + + + + + + + -
  89 R. Świlski + - + + + + + + + - + - - - + +
  90 D. Tobiszowska + - + - + - - - + + + + + + + -
  91 W. Tyszkiewicz + + + + + + + + ? - + - - - + +
  92 K.M. Ujazdowski + - + + + + + + + - + - - - + +
  93 J. Wcisła + + + + + + + + + - + - - - + +
  94 K. Wiatr + - + - + - + - + + + + + + + -
  95 J. Włosowicz + - + - + - + - + + + + + + + -
  96 A. Zając + - + - + - + - + + + + + + + -
  97 J. Zając + - + - + - + - + + + + + + + -
  98 B. Zdrojewska + - + + + + + + - - ? - - - ? +
  99 B. Zdrojewski + - + + + + + + + - + - - - + +
  100 W. Ziemniak + + + + + + + + + - + - - - + +
 
  Głosujących 97 96 96 96 95 96 97 96 97 96 98 98 98 98 98 97
  Za 96 15 96 50 94 50 84 49 91 47 97 49 48 48 96 51
  Przeciw 1 81 0 46 1 46 13 47 3 49 0 49 50 50 1 45
  Wstrzymało się 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 1 1
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 *Wskutek problemów z korzystaniem z systemu rejestrującego indywidualne stanowiska senatorów głosujących  
w aplikacji do zdalnego udziału w posiedzeniu senator Aleksander Szwed nie mógł oddać głosu „za”  

w głosowaniach nr 5, 6, 8, 17, 19, 20, 28, 32, 33, 34, 63, 67, 114, 123, 125, 129, a głosu „przeciw” w głosowaniach 
nr 10, 11, 12, 29, 30, 31, 35, 36, 65, 113, 115, 117, 122. Jego głosy nie zostały zarejestrowane lub zostały 

zarejestrowane  błędnie.
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Przemówienie senatora Mariusza Gromki w dyskusji 
nad punktem 1. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o systemach homologacji typu UE 

i nadzoru rynku silników spalinowych przeznaczonych do maszyn mobilnych 
nieporuszających się po drogach. Niniejszy projekt ustawy służy dostosowa-
niu do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1628 z dnia 
14 września 2016 r. m.in. w sprawie wymogów dotyczących homologacji typu 
w odniesieniu do silników spalinowych wewnętrznego spalania przeznaczonych 
do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach.

Uważam, że zasadne jest rozdzielenie władzy homologacyjnej oraz placówki 
technicznej.

Jak podaje OSR: „Omawiana zmiana stanowić będzie swoisty gwarant 
transparentności wykonywania samych badań oraz wydawania świadectw 
homologacji, mimo że obecnie są to przesłanki jedynie potencjalne. W ocenie 
projektodawcy takie rozdzielenie kompetencji wpłynie w sposób pozytywny na 
zaufanie obywateli do organów państwa”.

Ujednolicenie legislacyjne, jeśli chodzi o tę tematykę, jest niezbędne do za-
pewnienia zgodności polskiego prawodawstwa z prawodawstwem unijnym, 
a tym samym przeciwdziałania utrudnieniom dla polskich przedsiębiorców 
funkcjonujących na rynku unijnym. Wejście ustawy w życie zapobiegnie także 
nałożeniu na Polskę kar za niewdrożenie unijnych przepisów.

Ustawa przyjmuje, że homologacji silników przeznaczonych do maszyn mo-
bilnych nieporuszających się po drogach – to np. lokomotywy, statki żeglugi 
śródlądowej, koparki czy walce – będzie udzielał dyrektor Transportowego 
Dozoru Technicznego. Wcześniej homologacji takiej udzielał Instytut Transportu 
Samochodowego.

Ustawa przedstawia system kontroli nad handlem silników spalinowych do 
maszyn nieporuszających się po drogach. Bedzie on sprawowany przez Inspekcję 
Ochrony Środowiska, prezesa Wyższego Urzędu Górniczego oraz Krajową 
Administrację Skarbową. Organy nadzorujące wyposażono w możliwość nało-
żenia kar na producenta, przedstawiciela producenta, importera, dystrybutora 
lub producenta oryginalnego sprzętu, który wprowadza do obrotu lub oddaje do 
użytku wyrób niezgodny z wymaganiami.

Wprowadzenie ustawy dotyczącej homologacji uważam za zasadne. Projekt 
skonstruowany jest w taki sposób, by ustabilizować oraz uprościć proces legisla-
cyjny tworzony wspólnie z Unią Europejską. Potrzeba wydania ustawy wynika 
także z konieczności ustanowienia wspólnego systemu nadzoru nad przestrze-
ganiem ograniczeń dotyczących dopuszczalnego poziomu spalin i systemu kar 
dla podmiotów niespełniających tych wymagań.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ustawa o systemach homologacji typu UE i nadzoru rynku silników spali-

nowych przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach 
wynika z wejścia w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 
2016/1628 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie wymogów dotyczących wartości 
granicznych emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz homologacji typu 
w odniesieniu do silników spalinowych wewnętrznego spalania przeznaczonych 
do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach, zmieniającego rozpo-
rządzenia UE nr 1024/2012 i UE nr 167/2013 oraz zmieniającego i uchylającego 
dyrektywę 97/68/WE.

Ustawa określa zadania organów administracji publicznej i innych podmio-
tów w zakresie homologacji typu UE oraz nadzoru rynku w odniesieniu do sil-
ników montowanych lub przeznaczonych do montażu w maszynach mobilnych 
nieporuszających się po drogach. Organem krajowym udzielającym homologacji 
będzie dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego.

W Sejmie za przyjęciem ustawy głosowało 444 posłów, nie było głosów prze-
ciw, a 12 posłów wstrzymało się od głosu.

Zgodnie z  informacją, którą otrzymaliśmy w opinii senackiego Biura 
Legislacyjnego, kontrolę spełniania przez silniki wymogów określonych w roz-
porządzeniu 2016/1628 oraz w aktach delegowanych i aktach wykonawczych 
wydanych na jego podstawie, kontrolę w zakresie stwarzania przez te silniki 
zagrożenia lub kontrolę w zakresie niezgodności formalnych oraz postępowa-
nia w sprawie udostępnianych na rynku silników niezgodnych z wymogami 
i w sprawie niezgodności polegających na naruszeniu obowiązków określonych 
w tych przepisach będą prowadzić: organy Inspekcji Ochrony Środowiska – 
w zakresie silników przeznaczonych do montażu oraz silników zamontowa-
nych w maszynach mobilnych nieporuszających się po drogach, z wyłączeniem 
silników podlegających kontroli przez prezesa Wyższego Urzędu Górniczego; 
prezes Wyższego Urzędu Górniczego – w zakresie silników zamontowanych 
w maszynach mobilnych nieporuszających się po drogach stosowanych w ru-
chu zakładu górniczego.

Do zadań organów nadzoru rynku należeć będzie: współpraca z preze-
sem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, innym krajowym orga-
nem nadzoru rynku oraz organami nadzoru rynku państw członkowskich 
Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia 
o  Wolnym Handlu, EFTA – stron umowy o  Europejskim Obszarze 
Gospodarczym, a także organami Krajowej Administracji Skarbowej; wyda-
wanie dla organów Krajowej Administracji Skarbowej opinii o spełnianiu przez 
silniki wymogów określonych w rozporządzeniu 2016/1628 oraz w aktach dele-
gowanych i aktach wykonawczych wydanych na jego podstawie lub w zakresie 
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niezgodności formalnych; niezwłoczne przekazywanie prezesowi Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów kopii decyzji ostatecznych o wycofaniu 
wyrobu z rynku; uczestnictwo w pracach unijnych grup do spraw współpracy 
administracyjnej oraz w forach międzynarodowych w zakresie systemu nadzoru 
rynku; sporządzanie i przekazywanie prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów okresowych planów kontroli oraz rocznych sprawozdań z prze-
prowadzonych kontroli i podjętych działań; wprowadzanie do systemu infor-
macyjnego i komunikacyjnego do celów nadzoru rynku prowadzonego przez 
Komisję Europejską danych identyfikujących silniki niezgodne z wymogami 
lub stwarzające zagrożenie, rodzajów stwierdzonych niezgodności lub opisów 
zagrożeń, w tym wyników badań laboratoryjnych lub organoleptycznych, infor-
macji o stwierdzonych niezgodnościach formalnych, danych identyfikujących 
podmioty gospodarcze uczestniczące w obrocie silnikami oraz informacji o za-
stosowanych środkach administracyjnych wraz z ich uzasadnieniem.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów będzie organem 
monitorującym funkcjonowanie systemu nadzoru rynku. Do zadań preze-
sa należeć ma: współpraca z krajowymi organami nadzoru rynku, organami 
nadzoru rynku państw członkowskich Unii Europejskiej i państw członkow-
skich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, EFTA – stron umo-
wy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także z organami Krajowej 
Administracji Skarbowej; przekazywanie krajowym organom nadzoru rynku, 
Komisji Europejskiej oraz organom nadzoru rynku państw członkowskich Unii 
Europejskiej i państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także 
organom Krajowej Administracji Skarbowej informacji wskazujących, że silnik 
wprowadzony na rynek nie spełnia wymogów określonych w rozporządzeniu 
2016/1628 oraz w aktach delegowanych i aktach wykonawczych wydanych na 
jego podstawie lub stwarza zagrożenie, lub stwierdzono niezgodności formalne, 
oraz o podjętych działaniach; podawanie do publicznej wiadomości i przekazy-
wanie Komisji Europejskiej informacji o krajowych organach nadzoru rynku 
i ich kompetencjach; sporządzanie i aktualizacja okresowych planów i spra-
wozdań dotyczących funkcjonowania krajowego systemu nadzoru rynku oraz 
podawanie ich do publicznej wiadomości, a także ich przekazywanie Komisji 
Europejskiej, państwom członkowskim Unii Europejskiej i państwom człon-
kowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronom 
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

W rozdziale 5 ustawy określono katalog administracyjnych kar pieniężnych 
nakładanych na podmioty wprowadzające na rynek unijny silniki spalinowe 
przeznaczone do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach, za naru-
szenie obowiązków wynikających z rozporządzenia 2016/1628.

Kary pieniężne w wysokości od 1 tysiąca do 100 tysięcy zł nakładać będą 
organy nadzoru rynku oraz dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ustawa – był to projekt pana prezydenta Andrzeja Dudy – określa warunki 

nabywania prawa, wysokość, tryb przyznawania oraz zasady wypłacania i fi-
nansowania dodatku solidarnościowego dla osób, które straciły źródło przycho-
du ze względu na sytuację gospodarczą spowodowaną kryzysem wywołanym 
epidemią COVID-19.

Podkreślić tutaj trzeba wiarygodność pana prezydenta, który, jak widzimy, 
skutecznie realizuje złożone obietnice. Prezydent 1 maja zapowiedział wsparcie 
dla osób, które straciły pracę w wyniku COVID-19. Zadeklarował to też w umo-
wie programowej podpisanej ze związkiem zawodowym „Solidarność”.

Dodatek będzie przyznawany przez 3 miesiące od 1 czerwca do 31 sierpnia. 
Będzie przysługiwał osobom zatrudnionym na umowę o pracę, z którymi umo-
wa została rozwiązana po 31 marca albo uległa rozwiązaniu z upływem czasu, 
na który była zawarta. Zgodnie z projektem podniesiony ma zostać także zasi-
łek dla bezrobotnych do 1 tysiąca 200 zł w okresie pierwszych 90 dni posiadania 
praw do zasiłku. W okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku kwota 
zasiłku wzrośnie do 942,30 zł. Podniesienie tych kwot planowane jest od 1 wrze-
śnia. Dodatkowo okres pobierania dodatku solidarnościowego będzie wliczany 
do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracow-
niczych, z wyjątkiem okresu zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do 
urlopu wypoczynkowego, oraz stażu pracy określonego w odrębnych przepisach, 
wymaganego do wykonywania niektórych zawodów.

W Sejmie za przyjęciem ustawy opowiedziało się 430 posłów, 15 było przeciw, 
9 posłów wstrzymało się od głosu. Ubolewać trzeba tylko nad tym, że w Senacie 
proces legislacyjny ponownie został wydłużony.

Dziękuję panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie za tę inicjatywę ustawo-
dawczą, tak ważną dla wielu tych, którzy stracili pracę. Zdecydowanie popie-
ram niniejszą ustawę.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyza-

cji przedsiębiorców ustanawia 3 formy pomocy publicznej dla przedsiębiorców 
doświadczających trudnej sytuacji ekonomicznej, tj.: pomoc na ratowanie przed-
siębiorcy; tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne przedsiębiorcy; pomoc na 
restrukturyzację. Ustawa wprowadza również nową formę pomocy w postaci 
ulg w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej.

Podmiotem udzielającym wparcia przedsiębiorcom w myśl ustawy będzie 
minister właściwy do spraw gospodarki, który będzie mógł powierzyć to zada-
nie Agencji Rozwoju Przemysłu. System pomocy dla przedsiębiorców w trud-
nościach określony został w programie rządowym Polityka Nowej Szansy, 
przyjętym uchwałą Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2014 r., i ma przeciwdziałać 
przedwczesnej likwidacji przedsiębiorstw. Ustawa zapewnia wdrożenie progra-
mu pomocowego, zaakceptowanego przez Komisję Europejską, przewidzianego 
jako jeden z instrumentów programu Polityka Nowej Szansy. W ocenie rzą-
du Prawa i Sprawiedliwości dla zwiększenia powodzenia działań restruktury-
zacyjnych niezbędne jest wsparcie finansowe przedsiębiorców, które stanowi 
konieczny element udanego procesu restrukturyzacji. Pomoc finansowa dla 
przedsiębiorców, również dla tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji, ale nie 
rozpoczęli jeszcze żadnego z postępowań restrukturyzacyjnych, przeznaczona 
ma być nie tylko na sfinansowanie działań restrukturyzacyjnych, ale również 
na wsparcie płynności finansowej przez okres potrzebny do przygotowania pla-
nu restrukturyzacji.

Pomoc w postaci wsparcia finansowego będzie udzielana w formie pożycz-
ki. Dodatkowo pomoc na restrukturyzację będzie mogła mieć formę: objęcia 
akcji lub udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym albo udziału w pod-
wyższeniu kapitału zakładowego przez podwyższenie wartości nominalnej do-
tychczasowych udziałów lub akcji, objęcia obligacji, zmiany terminów spłaty 
pożyczki wobec podmiotu udzielającego pomocy na restrukturyzację, konwersji 
pożyczki, udzielonej jako pomoc na ratowanie lub jako tymczasowe wsparcie 
restrukturyzacyjne, na udziały lub akcje przedsiębiorcy. Pomoc będzie udzie-
lana ze środków budżetu państwa na pisemny wniosek przedsiębiorcy znajdu-
jącego się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Wyjątkowo z pomocy na ratowanie 
i tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego będą mogli skorzystać mikro-, 
mali i średni przedsiębiorcy spełniający przesłanki określone w art. 141 ust. 1 
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, którzy nie znajdują 
się w trudnej sytuacji ekonomicznej, jednak z powodu zaistnienia wyjątkowych 
i nieprzewidzianych okoliczności wymagają pilnego wsparcia płynności finan-
sowej. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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W Sejmie za ustawą zagłosowało 426 posłów, 3 było przeciw, a 25 wstrzymało 
się od głosu. Niniejsza ustawa jest kolejną wielką pomocą skierowaną w kierunku 
przedsiębiorców przez rząd premiera Mateusza Morawieckiego. Zdecydowanie 
popieram niniejszą ustawę.
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Przemówienie senatora Rafała Ambrozika  
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad

Stabilizująca reguła wydatkowa, której dotyczy ustawa o zmianie ustawy 
o finansach publicznych, ma na celu ograniczenie wydatków państwa, tak aby 
nie wykraczały one poza limit wynikający z tempa wzrostu PKB. Reguła dostoso-
wuje wzrost wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych do śred-
niego tempa wzrostu PKB, tak że w okresie dobrej koniunktury wydatki rosną 
wolniej niż PKB, a w okresie spowolnienia gospodarczego – szybciej. W obecnym 
stanie prawnym wyłączenie jej stosowania umożliwia jedynie wprowadzenie 
stanu klęski żywiołowej, stanu wyjątkowego lub stanu wojennego, czyli jedne-
go ze stanów nadzwyczajnych. Dlatego też istnieje potrzeba rozszerzenia tego 
katalogu o stan epidemii.

Podobne rozwiązania są proponowane w Unii Europejskiej, gdzie w związku 
ze zwalczaniem skutków epidemii COVID-19 uruchomiono tzw. generalną klau-
zulę wyjścia, która pozwala na przekroczenie limitów będących następstwem 
unijnych reguł. Oznacza to bardziej elastyczne podejście Unii Europejskiej, 
która w obliczu recesji dopuszcza wzrost wydatków niezbędnych do wspar-
cia systemów ochrony zdrowia ludności oraz gospodarki. Pandemia wymusiła 
wprowadzenie wielu ograniczeń, które mają negatywny wpływ na gospodarki 
poszczególnych krajów. Eksperci Banku Światowego przewidują, że globalne 
PKB skurczy się w 2020 r. o ponad 5% (w przypadku powrotu pandemii jesienią 
prognozy są jeszcze bardziej dramatyczne), co może zakończyć się najgłębszą re-
cesją od czasów II wojny światowej, mimo że gros państw wprowadza programy 
pomocowe mające ograniczyć kryzys. Komisja Europejska w komunikacie po-
święconym uruchomieniu generalnej klauzuli wyjścia skupiła się na działaniach 
państw członkowskich mających na celu udzielanie pomocy obywatelom i tym 
sektorom unijnej gospodarki, które są najbardziej dotknięte skutkami epidemii.

Głównym założeniem ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych jest 
zawieszenie stabilizującej reguły wydatkowej, jeśli zostanie wprowadzony jeden 
ze stanów nadzwyczajnych lub stan epidemii oraz gdy prognozowane tempo 
wzrostu PKB w cenach stałych w projekcie ustawy budżetowej lub ustawy zmie-
niającej ustawę budżetową na dany rok będzie mniejsze o więcej niż 2 punkty 
procentowe od średniego wzrostu produktu krajowego brutto. Zmiana ta pozwo-
li na uruchomienie dodatkowych środków budżetowych w celu zapobiegania, 
przeciwdziałania i zwalczania epidemii COVID-19 oraz będących jej następ- epidemii COVID-19 oraz będących jej następ-
stwem negatywnych skutków gospodarczych.

Ustawa zawiera również warunki, na podstawie których można określić dłu-
gość ścieżki związanej z powrotem do pierwotnej stabilizującej kwoty wydat-
ków, która określana jest na podstawie skali i charakteru kryzysu wywołanego 
jednym ze stanów nadzwyczajnych lub stanem epidemii oraz jego wpływu na 
gospodarkę. W szczególności proponuje się mechanizm stopniowego powraca-
nia do stosowania pierwotnej formuły stabilizującej reguły wydatkowej w ciągu 
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2, 3 albo 4 lat po jej wyłączeniu, w zależności od sytuacji gospodarczej i tempa 
odbudowy PKB.

Brak zmian legislacyjnych, którego bezpośrednim skutkiem byłaby nie-
możność zawieszenia stabilizującej reguły wydatkowej, oznaczałby z kolei brak 
możliwości wsparcia gospodarki dodatkowymi środkami fiskalnymi w sytu-
acji ogłoszenia stanu epidemii na obszarze Polski. Należy przy tym zauważyć, 
że zaproponowane zmiany w przepisach są spójne z rozwiązaniem zastosowa-
nym w Unii Europejskiej, gdzie została uruchomiona tzw. generalna klauzula 
wyjścia, pozwalająca na przekroczenie limitów wynikających z reguł unijnych 
w zakresie zwalczania skutków epidemii COVID-19.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Podstawowym celem ustawy o finansach publicznych jest wyłączenie sto-

sowania stabilizującej reguły wydatkowej również w sytuacji ogłoszenia stanu 
epidemii na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a nie, jak dotychczas, 
jedynie w przypadku ogłoszenia stanów nadzwyczajnych określonych w roz-
dziale XI konstytucji, tj. stanu wojennego, stanu wyjątkowego albo stanu klęski 
żywiołowej. Przy czym w 2 ostatnich przypadkach wyłączenie stabilizującej 
reguły wydatkowej miało miejsce jedynie w przypadku ogłoszenia stanów nad-
zwyczajnych na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ustawa będzie mogła mieć zastosowanie już do projektu ustawy zmienia-
jącej ustawę budżetową na rok 2020, jeżeli prognozowana w projekcie ustawy 
zmieniającej ustawę budżetową na rok 2020 roczna dynamika wartości pro-
duktu krajowego brutto w cenach stałych na rok 2020 jest mniejsza o więcej 
niż 2 punkty procentowe od średniej dynamiki wartości produktu krajowe-
go brutto, obliczonej na podstawie ogłoszonej przez prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego łącznej dynamiki wartości produktu krajowego brutto. Ważne 
jest również stworzenie mechanizmu powrotu do stosowania stabilizującej regu-
ły wydatkowej po okresie jej wyłączenia. Ustawa zawiera warunki, na podstawie 
których można określić długość ścieżki związanej z powrotem do stabilizującej 
kwoty wydatków, która określana jest na podstawie skali i charakteru kryzy-
su wywołanego jednym ze stanów, o których mowa w art. 112d ustawy, i jego 
wpływu na gospodarkę.

Tak więc nowelizacja wprowadza katalog zdarzeń wyłączających stosowanie 
reguły wydatkowej w związku z obecną sytuacją związaną ze stanem epidemii 
spowodowanym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Zaproponowane działanie jest spójne z rozwiązaniem zastosowanym w Unii 
Europejskiej, gdzie została uruchomiona tzw. generalna klauzula wyjścia, po-
zwalająca na przekroczenie limitów wynikających z reguł unijnych w zakresie 
zwalczania skutków związanych z epidemią.

Zdecydowanie popieram niniejszą nowelizację.
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Przemówienie senatora Mariusza Gromki w dyskusji 
nad punktem 5. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W dniu 28 maja tego roku Sejm głosował nad projektem zmian w usta-

wie o  ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz usta-
wy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przedłożonym przez mi-
nistra finansów. Głosowanie odbyło się nad całością projektu ustawy, poparło 
go 452 posłów, co świadczy o konieczności wprowadzenia tych zmian.

W projekcie zaopatrzono Komisję Nadzoru Finansowego w skuteczniejsze 
i szybsze środki nadzorcze, jeśli chodzi o kontrolowanie zagranicznych zakła-
dów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów reasekuracji. Podmiotami tymi są 
jednostki obce, z innych krajów Unii Europejskiej, działające w Polsce przez 
swoje oddziały lub w ramach swobody świadczenia usług, którą gwarantuje 
prawo unijne. Poza dotychczasową zwykłą procedurą nadzoru organu, w pil-
nych przypadkach przewidziano możliwość natychmiastowej i nadzwyczajnej 
interwencji KNF w stosunku do funkcjonujących w naszym kraju zagranicz-
nych zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów reasekuracji. W przy-
padku pojawienia się przesłanek wypełniających znamiona złej pracy takich 
organizacji, organ nadzorczy w ramach czynności może zakazać wykonywania 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności przez zagraniczny zakład 
ubezpieczeń lub zagraniczny zakład reasekuracji, powołując się na art. 214 ust. 5 
wymienionej ustawy. Doprecyzowano także konieczność szybkiego usunięcia lub 
zapobieżenia naruszeniu interesów ubezpieczających, ubezpieczonych i upraw-
nionych z umów ubezpieczenia przez zastosowanie takich samych środków, jak 
w przypadku krajowych zakładów ubezpieczeń. Ponadto przepisy dotyczące 
m.in. sankcji za przekroczenie terminów na wypłatę odszkodowania ubezpie-
czonemu dotyczą również zagranicznych zakładów ubezpieczeń. Ustawa nie 
pomija także ważnej kwestii ponoszenia konsekwencji nieodpowiedzialnej prak-
tyki. KNF będzie miała prawo nałożyć karę m.in. za niewypłacenie przez zagra-
niczny zakład ubezpieczeń odszkodowania w określonym ustawowo terminie.

Zmiany w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym 
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych 
oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej uważam za jak 
najbardziej zasadne.
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Przemówienie senator Danuty Jazłowieckiej  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Celem ustawy z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach 

obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze 
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej 
i reasekuracyjnej jest implementacja prawa unijnego (dyrektywa Wypłacalność 
II oraz wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-559/15, 
Onix Asigurări SA) oraz doprecyzowanie istniejących w Polsce przepisów od-
noszących się do środków nadzorczych stosowanych wobec krajowych i zagra-
nicznych zakładów ubezpieczeń z tytułu naruszenia przepisów określających 
termin na wypłatę odszkodowania.

Mieliśmy do tej pory lukę prawną powodującą, że podmioty krajowe i część 
zagranicznych musiały stosować się do polskich regulacji prawnych. Jednak 
przepisy te nie obowiązywały firm, które uzyskały licencję w innym pań-
stwie unijnym. Co więcej, w przypadku niewypłacalności unijnego podmio-
tu, który sprzedał produkty ubezpieczeniowe w Polsce i lokował pieniądze 
w swoim kraju macierzystym, ubezpieczeni zmuszeni byli sięgać po wypłaty 
z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, na który składają się głównie 
polskie zakłady ubezpieczeń.

Obecnie w wyniku zapisów nowelizacyjnych Komisja Nadzoru Finansowego 
uzyska takie same uprawnienia w stosunku do zakładów ubezpieczeń i zakładów 
reasekuracji wykonujących działalność na terenie Polski, a mających swoje ma-
cierzyste struktury w innych krajach UE, jakie ma w przypadku firm krajowych. 
Będzie mogła monitorować przepisy dotyczące sankcji czy wypłat odszkodowań 
przez zagraniczne zakłady oraz narzucać określone kary pieniężne w stosunku 
do firm niewywiązujących się ze swoich obowiązków. Tym samym obywatele 
korzystający z usług zagranicznych zakładów ubezpieczeń zyskają dodatkową 
ochronę swoich interesów w przypadkach nadzwyczajnych.

Szanowany Panie Marszałku, Wysoka Izbo, uważam, że zmiany w przepi-
sach ustawy zmierzają w dobrym kierunku. Działające na polskim rynku za-
kłady ubezpieczeń oraz zakłady reasekuracji powinny być traktowane równo 
– rodzime podmioty nie mogą znajdować się w gorszej sytuacji w odniesieniu 
do zagranicznej konkurencji. Jednak moje ogromne zdziwienie budzi fakt, że 
tak długo musieliśmy czekać na uchwalenie tej nieskomplikowanej i niebudzą-
cej kontrowersji ustawy. Przecież konferencja uzgodnieniowa odbyła się ponad 
rok temu. Wygląda na to, że w tym czasie dla partii rządzącej ważniejsze były 
przygotowania do kampanii do europarlamentu oraz przepchanie w ekspreso-
wym tempie, także w trakcie nocnych obrad, wątpliwych konstytucyjnie ustaw. 
Szkoda, że niekorzystna sytuacja polskich zakładów ubezpieczeniowych i los 
ubezpieczonych do priorytetów rządu nie należały.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ustawa o  zmianie ustawy o  ubezpieczeniach obowiązkowych, 

Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 
Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyj-
nej implementuje szereg unijnych dyrektyw mających na celu m.in.: uszczelnie-
nie systemu podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie rozbieżności 
w kwalifikacji struktur hybrydowych dotyczących państw trzecich – tzw. dy-
rektywa ATAD2; wprowadzenie zmian w ustawie o VAT w zakresie określonym 
w dyrektywie 2018/1910; dopełnienie transpozycji dyrektywy 2018/822, czyli 
dyrektywy MDR; doprecyzowanie obowiązujących przepisów w zakresie infor-
macji o schematach podatkowych.

Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym 
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych 
oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej zmierza do za-
pewnienia Komisji Nadzoru Finansowego narzędzi prawnych umożliwiających 
skuteczny nadzór nad zagranicznymi zakładami ubezpieczeń oraz zagraniczny-
mi zakładami reasekuracji z innego niż Rzeczpospolita Polska państwa człon-
kowskiego Unii Europejskiej, wykonującymi na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej działalność przez oddział lub w inny sposób niż przez oddział, w ramach 
swobody świadczenia usług.

W Sejmie za przyjęciem ustawy głosowało 452 posłów, był 1 głos przeciw, 2 
posłów wstrzymało się od głosu.

Zdecydowanie popieram niniejszą nowelizację.
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Przemówienie senator Danuty Jazłowieckiej  
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Rozwiązania zawarte w ustawie z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o po-

datku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, 
ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektó-
rych innych ustaw dotyczą przepisów, które są wprowadzane w wyniku imple-
mentacji stosowanych dyrektyw i rozporządzeń Unii Europejskiej.

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Nowelizacji uległy przepisy od-
noszące się do dyrektywy Rady UE z maja 2017 r., tzw. ATAD 2, zmieniającej 
dyrektywę z roku 2016 w zakresie rozbieżności w kwalifikacji struktur hybry-
dowych dotyczących państw trzecich. Dotyczy to sytuacji, w których określone 
wydatki ocenia się w różny sposób odnośnie do podlegania lub niepodlegania 
opodatkowaniu czy odliczeniom w poszczególnych krajach UE. To operatyw-
ne korzystanie z odmiennych sposobów oceny zjawisk przez przepisy i organy 
w różnych krajach UE daje przedsiębiorcom możliwości osiągania nieuzasad-
nionych korzyści.

Moje zastrzeżenia budzi to, dlaczego rząd tak długo zwlekał z implementacją 
tych przepisów. Wdrożenie znowelizowanych przepisów oceniam pozytywnie, 
chociaż zdaję sobie sprawę, iż będzie to istotne wyzwanie dla podatników doko-
nujących transakcji transgranicznych, którzy będą musieli na nowo rozważyć 
kwalifikację wielu ponoszonych kosztów lub osiąganych przychodów.

Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, w ustawie wprowadzono także 
przepisy mające na celu dopełnienie implementacji dyrektywy Rady UE z grud-
nia 2018 r., tzw. MDR, zmieniającej dyrektywę z roku 2006 w odniesieniu do 
harmonizacji i uproszczenia niektórych przepisów w systemie podatku od war-
tości dodanej, dotyczących opodatkowania handlu pomiędzy państwami człon-
kowskimi. Nowelizacja ordynacji podatkowej wprowadza regulacje związane 
z przekazywaniem informacji o transgranicznych schematach podatkowych 
organom podatkowym innych państw członkowskich UE. Komisja Europejska 
przedstawiła szczegółowe schematy raportowania w zakresie MDR.

Moje wątpliwości budzą również niekorzystne zapisy prawne ustawy wskaza-
ne przez konsultantkę podatkową, panią Marię Januszewską z firmy prawniczej 
Domański Zakrzewski Palinka, DZP. Chodzi o wyłączenie przez ustawodawcę 
możliwości podpisania informacji o schematach podatkowych przez wyzna-
czonego pełnomocnika oraz wprowadzenie obowiązku retrospektywnego ra-
portowania transgranicznych schematów podatkowych, tym bardziej że na 
dopełnienie tego obowiązku wyznaczono w ustawie bardzo krótki czas: pro-
motor ma zrobić to w terminie do dnia 31 lipca 2020 r., korzystający – do dnia 
16 sierpnia 2020 r., a wspomagający do dnia 31 sierpnia 2020 r.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Celem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, 

ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podat-
kowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw jest wzmocnienie 
zarządzania rozwojem kraju poprzez budowę zintegrowanego systemu pla-
nowania rozwoju w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym. 
W ustawie przewidziano m.in., że na każdym poziomie zarządzania – krajo-
wym, wojewódzkim, funkcjonalnym, lokalnym – będzie przygotowywany jeden 
zintegrowany dokument strategiczny, uwzględniający zarówno problematykę 
społeczno-gospodarczą, jak i przestrzenną. Ponadto w ustawie stworzono pod-
stawy do aplikowania o środki unijne przez jednostki samorządu terytorialne-
go na poziomie lokalnym oraz przez różnego rodzaju związki, porozumienia 
i stowarzyszenia gmin.

Jak podkreślono w opinii Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu, ustawa 
poza wdrożeniem 3 dyrektyw Rady Unii Europejskiej dokonuje nowelizacji: 

1) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 
(DzU z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.);

2) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU z 2020 r. 
poz. 106 i 568);

3) ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z in-
nymi państwami (DzU z 2020 r. poz. 343);

4) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 
(DzU z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.);

5) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (DzU z 2019 r. 
poz. 900, z późn. zm.);

6) ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (DzU z 2020 r. 
poz. 19, z późn. zm.);

7) ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej 
(DzU z 2020 r. poz. 505, z późn. zm.);

8) 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 (DzU poz. 374, z późn. 
zm.).

Do najważniejszych postanowień ustawy należy zaliczyć:
1) wprowadzenie regulacji zmierzających do kwalifikowania struktur hy-

brydowych w systemie podatku dochodowego od osób prawnych;
2) unormowanie w systemie podatku od towarów i usług problematyki prze-

mieszczania towarów w procedurze magazynu typu call-off stock zarówno na 
terytorium kraju, jak również na terytorium państwa członkowskiego innego 
niż terytorium kraju;
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3) zmodyfikowanie przepisów o podatku od towarów i usług dotyczących 
transakcji łańcuchowych oraz warunków zastosowania stawki podatku 0% w od-
niesieniu do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów;

4) rezygnację z uzależnienia zwrotu podatku zapłaconego przez podróżnego 
przy nabyciu towarów na terytorium kraju, które w stanie nienaruszonym zo-
stały wywiezione poza terytorium Unii Europejskiej w bagażu osobistym po-
dróżnego, od wysokości obrotów sprzedawcy w poprzednim roku obrotowym;

5) wprowadzenie unormowań dotyczących automatycznej wymiany infor-
macji o schematach podatkowych transgranicznych pomiędzy szefem Krajowej 
Administracji Skarbowej a właściwymi organami państw członkowskich Unii 
Europejskiej;

6) zmodyfikowanie unormowań dotyczących przekazywania informacji 
o schematach podatkowych, w tym dotyczących zakresu tej informacji.
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Przemówienie senatora Beniamina Godyli  
w dyskusji nad punktem 7. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki roz-

woju oraz niektórych innych ustaw zakłada wprowadzenie zmian, które mają 
umożliwić stworzenie skutecznego systemu zarządzania rozwojem kraju przez 
zintegrowanie planowania społeczno-gospodarczego i przestrzennego. Projekt 
ustawy zakłada odejście od długookresowych strategii rozwoju kraju oraz kon-
cepcji zagospodarowania przestrzennego. Proponuje się również nowe podejście 
do działań dotyczących samorządów – tj. kontrakt programowy, sektorowy oraz 
porozumienie terytorialne. Zapewne każdy z nas zdaje sobie sprawę, iż ustawa 
ta porusza istotne kwestie i jest potrzebna. Ustawa porządkuje wiele kwestii 
i dopasowuje je do aktualnej strategii kraju opartej na zrównoważonym rozwoju.

Trzeba zauważyć, iż rozwój regionów w naszym kraju jest bardzo zróżni-
cowany. Każdy region zmaga się z różnymi problemami, dlatego też strategie 
powinny być tworzone w sposób jak najbardziej oddolny. W przypadku wpro-
wadzenia obligatoryjnych strategii na poziomie gminnym moglibyśmy spojrzeć 
na problemy najniższego szczebla w danym województwie. Dokumenty takie 
są bardzo istotne dla lokalnej społeczności, gdzie samorządowcy współpracują 
z przedsiębiorcami oraz innymi osobami z danego regionu. Polityka zrównowa-
żonego rozwoju, o której mówi się bardzo często, musi uwzględniać wszystkie 
szczeble jednostek samorządu terytorialnego. Zatem powinniśmy zastanowić 
się, czy nie wprowadzić w ustawie zapisu dotyczącego tworzenia obligatoryj-
nych strategii gminnych.

W sposób negatywny należy ocenić zakres strategii gminy, którą określa 
art. 2 ustawy dotyczący obowiązku określenia modelu struktury funkcjonalno-
-przestrzennej. Zakres strategii będzie pokrywał się ze studium zagospodarowa-
nia przestrzennego. A więc jest to niepotrzebne multiplikowanie dokumentów, 
ponadto może się to przyczynić do problemów dotyczących ich stosowania.

Na sam koniec swojej wypowiedzi chciałbym się odnieść do kwestii tego, czy 
omawiany projekt nie powinien zostać przedłożony dużo wcześniej. Bowiem 
można dojść do wniosku, iż jest on spóźniony. Strategia na rzecz odpowiedzialne-
go rozwoju została ogłoszona w 2016 r., a zatem należało uchwalić projektowaną 
ustawę niedługo po ogłoszeniu strategii, aby móc realizować założone wskaźniki.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 7. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Celem ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 

oraz niektórych innych ustaw jest wzmocnienie zarządzania rozwojem kraju 
poprzez budowę zintegrowanego systemu planowania rozwoju w wymiarze 
społecznym, gospodarczym i przestrzennym.

W ustawie przewidziano m.in., że na każdym poziomie zarządzania – kra-
jowym, wojewódzkim, funkcjonalnym, lokalnym – będzie przygotowywany 
jeden zintegrowany dokument strategiczny, zawierający zarówno problema-
tykę społeczno-gospodarczą, jak i przestrzenną. Ponadto w ustawie stworzono 
podstawy do aplikowania o środki unijne przez jednostki samorządu terytorial-
nego na poziomie lokalnym oraz przez różnego rodzaju związki, porozumienia 
i stowarzyszenia gmin.

Najistotniejsze cele omawianej ustawy nowelizującej to: uporządkowanie roz-
wiązań funkcjonujących w systemie zarządzania rozwojem kraju; stworzenie 
skutecznego systemu zarządzania rozwojem kraju przez zintegrowanie plano-
wania społeczno-gospodarczego i przestrzennego; zapewnienie spójności syste-
mu dokumentów strategicznych; uzupełnienie systemu zarządzania rozwojem 
na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym; zdefiniowanie statusu i okre-
ślenie struktury polityk publicznych w systemie dokumentów strategicznych; 
doprecyzowanie roli ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego po-
zwalającej na efektywną koordynację polityki rozwoju; zapewnienie możliwości 
przygotowania dokumentów programowych związanych z nową perspektywą 
finansową UE.

Dokumenty strategiczne przygotowywane na poszczególnych poziomach 
mają być ze sobą powiązane i spójne. Wzajemna integracja dokumentów odno-
si się zarówno do treści dokumentów – chodzi o integrację tematyki społecz-
nej, gospodarczej i przestrzennej – jak również dotyczy wzajemnych zależności 
i komplementarności dokumentów tworzonych na różnych poziomach zarzą-
dzania, w tym wskazanych w nich obszarów strategicznej interwencji. Celem 
wprowadzanej zmiany jest także powiązanie dokumentów strategicznych z ak-
tami planowania przestrzennego.

W skład systemu dokumentów strategicznych wchodzić będą: średniookreso-
wa strategia rozwoju kraju – poziom krajowy; inne strategie rozwoju – poziom 
krajowy, np. krajowa strategia rozwoju regionalnego; strategia rozwoju woje-
wództwa – poziom regionalny; strategia rozwoju ponadlokalnego – przygoto-
wywana przez kilka gmin; strategia rozwoju gminy – poziom lokalny.

Sejm uchwalił ustawę na dwunastym posiedzeniu w dniu 28 maja 2020 r. 417 
posłów głosowało za, 1 – przeciw, 37 wstrzymało się od głosu.

Zdecydowanie popieram niniejszy projekt rządowy.
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Przemówienie senatora Ryszarda Świlskiego  
w dyskusji nad punktem 7. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ustawa o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz nie-

których innych ustaw wprowadza szereg nowych rozwiązań istotnych z punk-
tu widzenia prowadzenia polityki rozwoju województw, które mogą ograniczyć 
kompetencje samorządów województw w zakresie realizacji strategii rozwoju.

Sprzeciw województw budzą w szczególności wprowadzone ustawą zmiany 
związane z konsolidacją i wzmocnieniem systemu zarządzania rozwojem na 
poziomie krajowym, skutkujące ograniczeniem roli samorządów oraz społecz-
ności lokalnych w programowaniu i realizacji polityki rozwoju na poziomie wo-
jewódzkim. Jest to kolejny przykład uzależnienia polityki rozwoju prowadzonej 
przez samorządy województw od władz krajowych.

Daleko idące ograniczenie ustrojowej funkcji samorządu województwa zwią-
zanej z prowadzeniem polityki rozwoju i przekazanie kompetencji w tym za-
kresie ministrowi właściwemu do spraw rozwoju podważa pozycję samorządu 
terytorialnego jako gwaranta silnych gospodarczo regionów opartych na spo-
łeczeństwie obywatelskim, jest zaprzeczeniem zasady subsydiarności oraz za-
burza zdecentralizowany model państwa będący osiągnięciem ostatnich lat.

Z projektu zmiany ustawy zostały usunięte wszystkie zapisy dotyczące tzw. 
integracji planowania strategicznego z planowaniem przestrzennym, które mia-
ły jedynie pozorny charakter i dotyczyły de facto mechanicznej integracji do-
kumentów – planu i strategii. Jest to krok w dobrym kierunku, w szczególności 
z uwagi na toczące się prace nad nowelizacją ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym. W związku z tym konieczna jest zmiana zapisów 
dotyczących ustawy o samorządzie województwa, w której niepotrzebnie w ra-
mach strategii rozwoju województwa uwzględnione zostały elementy planu 
zagospodarowania przestrzennego.

Ustawa wskazuje, że obowiązujące strategie rozwoju województwa stracą 
moc z dniem 31 grudnia 2025 r., jeżeli nie zostaną dostosowane do nowych wy-
mogów. Ustawodawca przewidział jednak „okres przejściowy” – w przypadku 
podjęcia przez sejmik województwa przed dniem wejścia w życie zmiany usta-
wy uchwały o trybie, zasadach i harmonogramie opracowania strategii rozwoju 
województwa stosuje się przepisy dotychczasowe. Z uwagi na fakt, że większość 
województw przystąpiła już do tego procesu, kluczowe jest zachowanie okresu 
przejściowego – art. 31 ustawy.

Jednocześnie należy podkreślić, iż obowiązek dostosowania do przepisów 
nowej ustawy nie został nałożony na inne strategie rozwoju, tj. strategie przyj-
mowane przez Radę Ministrów, jeśli przed wejściem w życie ustawy rozpoczął 
się proces ich konsultacji. Stwarza to sytuację, w której strategie rozwoju woje-
wództw muszą zostać dostosowane do zmienionej ustawy, bo inaczej stracą moc 
z dniem 1 stycznia 2026 r., a analogicznego wymogu nie stawia się strategiom 
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krajowym przyjmowanym przez Radę Ministrów. Mogą one być sprzeczne z wy-
mogami ustawy przez cały okres obowiązywania, a stwierdzenie ich zgodności 
z ustawą następuje automatycznie – art. 24 ust. 2.

Ustawa zastępuje funkcjonujące dotychczas kontrakty terytorialne kontrak-
tem programowym i kontraktami sektorowymi. Zgodnie z Krajową Strategią 
Rozwoju Regionalnego z 2010 r. kontrakt terytorialny miał być mechanizmem 
negocjowania i uzgadniania przedsięwzięć rozwojowych istotnych dla rozwo-
ju kraju i województwa, realizowanych z różnych źródeł finansowania, w tym 
środków UE, w ramach krajowych programów operacyjnych i uzupełniająco – 
regionalnych programów operacyjnych, a także z budżetu państwa. W takim 
rozumieniu kontrakt terytorialny stanowił zobowiązanie obu stron do realizacji 
uzgodnionych przedsięwzięć. Jednak w kolejnych aneksach do kontraktu strona 
rządowa wprowadziła zapisy, które zdjęły odpowiedzialność za finansowanie 
wpisanych do kontraktu przedsięwzięć.

Koncepcja kontraktu programowego, który de facto określi zakres RPO i któ-
ry będzie stanowić podstawę do negocjacji z Komisją Europejską, jest dla woje-
wództw nie do przyjęcia. O ile idea tzw. współprogramowania RPO na zasadach 
partnerskich jest słuszna, o tyle warunkowanie tego procesu proponowanymi 
zapisami ustawy w znaczący sposób ograniczy kompetencje zarządów woje-
wództw jako instytucji zarządzających RPO, tym bardziej że inicjatywa opraco-
wania kontraktu programowego leży wyłącznie po stronie ministra właściwego 
do spraw rozwoju regionalnego.

Ponadto kontrakt programowy zobowiązuje samorząd województwa do za-
pewnienia wkładu własnego do RPO ze środków własnych lub środków bene-
ficjentów programu. Samorząd województwa nie może zobowiązywać się do 
zapewnienia wkładu ze środków, na które nie ma żadnego wpływu – środki be-
neficjentów. Wątpliwe jest również uwzględnienie w kontrakcie programowym 
odpowiedzialności finansowej stron bez możliwości zapoznania się z uszczegó-
łowieniem tego zapisu.

Dodatkowo ani w kontrakcie sektorowym, ani w kontrakcie programowym 
nie uwzględniono mechanizmu identyfikacji przedsięwzięć priorytetowych 
istotnych dla rozwoju kraju i województwa, przewidzianych do objęcia wspar-
ciem w ramach krajowych programów operacyjnych finansowanych ze środków 
UE. Bez tego niemożliwe będzie zachowanie komplementarności interwencji 
oraz kompleksowej realizacji polityki rozwoju w regionach. Podsumowując, pod-
kreślę, że oba te instrumenty skonstruowane są bardzo jednostronnie z punktu 
widzenia praw i obowiązków stron.

I jeszcze jedna kwestia – porozumienia terytorialne. Porozumienie teryto-
rialne określa w szczególności przedsięwzięcia priorytetowe dla rozwoju danego 
obszaru, zgodne z celami wynikającymi ze strategii rozwoju – strategii sekto-
rowych, województwa, gminy, ponadlokalnej – w tym przewidywane źródła 
ich finansowania.

W przypadku porozumienia zawieranego przez ministra właściwego do 
spraw rozwoju regionalnego z gminą lub powiatem oraz przez jednostki samo-
rządu terytorialnego podmioty te zasięgają jedynie opinii zarządu wojewódz-
twa co do spójności projektu porozumienia terytorialnego ze strategią rozwoju 
województwa. Jednak zarząd województwa nie został wskazany jako strona 
takiego porozumienia, a opinia co do spójności nie jest tożsama z pozytywną 
opinią co do zgodności projektu porozumienia terytorialnego ze strategią roz-
woju województwa. Oznacza to, że niewykluczone będzie zawarcie porozumienia 
terytorialnego w sytuacji uzyskania negatywnej opinii zarządu województwa.
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Dodatkowo wątpliwości budzi fakt, że w porozumieniach terytorialnych 
mogą pojawić sią przedsięwzięcia priorytetowe, dla których jako źródło finan-
sowania mogą zostać wskazane np. regionalne programy operacyjne finansowa-
ne ze środków UE i zarządzane przez zarządy województw. W takim przypadku 
tym bardziej konieczne jest, aby zarząd województwa był stroną danego poro-
zumienia terytorialnego, jednak ustawa tego nie przesądza. Poinformowanie 
zarządu województwa o zawarciu porozumienia terytorialnego po fakcie nie 
jest w tym przypadku rozwiązaniem wystarczającym.

Porozumienie terytorialne nie powinno być ograniczone wyłącznie do ob-
szarów sąsiadujących ze sobą, a ponadto należy przewidzieć możliwość zawar-
cia porozumienia między samorządami terytorialnymi z różnych województw 
– projekt ustawy nie zawiera przesądzeń w tym zakresie. Istotne jest, aby na 
poziomie dokumentów ramowych, uszczegóławiających zapisy ustawy nie 
wprowadzano zapisów zawężających przesądzenia ustawy, np. nie powinny 
się w nim znaleźć takie ograniczenia jak zasada „jedna gmina – jedno porozu-
mienie terytorialne”.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ustawa o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach 

oraz niektórych innych ustaw ma na celu implementację nowego rozporządze-
nia UE, które wprowadza nowe przepisy odnoszące się do sposobu klasyfikacji, 
oznakowania i pakowania mieszanin i substancji chemicznych. Ponadto na mocy 
ustawy Inspektor do spraw Substancji Chemicznych zmieni nazwę na Prezes 
Biura do spraw Substancji Chemicznych.

Jak podkreślono w opinii Biura Legislacyjnego Senatu, konieczność zmiany 
ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach 
jest podyktowana przede wszystkim zakończeniem w dniu 1 czerwca 2017 r. 
okresu przejściowego, w którym można było stosować klasyfikację i oznakowa-
nie mieszanin z zastosowaniem przepisów dyrektywy 1999/45/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie zbliżenia przepisów usta-
wowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odno-
szących się do sposobu klasyfikacji, pakowania i etykietowania preparatów 
niebezpiecznych. Od tego dnia stosowana jest jedynie klasyfikacja zgodna z roz-
porządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 
grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji 
i mieszanin, zmieniającym i uchylającym dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/
WE oraz zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006, zwanym dalej „roz-
porządzeniem (WE) nr 1272/2008”.

Sejm uchwalił ustawę na dwunastym posiedzeniu w dniu 28 maja 2020 r.: 443 
posłów głosowało za, 11 – przeciw, żaden z posłów nie wstrzymał się od głosu.

Popieram niniejszą nowelizację.
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Przemówienie senatora Beniamina Godyli  
w dyskusji nad punktem 9. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Zapewne każdy z nas zdaje sobie sprawę, iż w Polsce brakuje lekarzy. 

Niemniej jednak powinniśmy mieć lekarzy spoza UE wykształconych na takim 
samym poziomie jak nasi rodzimi. Ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza 
i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw przewiduje uproszczenie try-
bu zatrudniania i nostryfikacji dyplomów lekarzy spoza Unii Europejskiej, ale 
należy zadać sobie pytanie, czy upraszczając za wszelką cenę procedury, będzie-
my mieć zapewnione świadczenia lekarskie na odpowiednim poziomie. Ustawa 
sama w sobie ma dobre założenia. Niemniej jednak zaproponowany w projekcie 
uproszczony tryb przyznawania prawa wykonywania zawodu cudzoziemcowi 
niebędącemu obywatelem państwa członkowskiego UE jest całkowicie nieuza-
sadniony z punktu widzenia bezpieczeństwa polskiego pacjenta, zgodności z pra-
wem Unii Europejskiej, jak również prawidłowości funkcjonowania polskiego 
systemu ochrony zdrowia. Przepisy zawarte w ustawie nie wskazują stosow-
nych kryteriów weryfikacji faktycznej wiedzy i umiejętności lekarzy spoza UE.

Pozytywnie należy przyjąć zawarty w projekcie ustawy zapis, że lekarz, który 
został zakwalifikowany do odbywania rezydentury i rozpoczął szkolenie spe-
cjalizacyjne, może, bez podawania przyczyny, złożyć ponowny wniosek o od-
bywanie rezydentury w innej dziedzinie medycyny nie więcej niż jeden raz. 
Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora Mariusza Gromki  
w dyskusji nad punktem 9. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W związku z działaniami na rzecz zmiany ustawy o zawodach lekarza i le-

karza dentysty oraz niektórych innych ustaw chciałbym wyrazić swoje popar-
cie dla podjęcia tego tematu. Poruszenie w ustawie danych wątków uważam 
za niezbędne przez wzgląd na nasze relacje i współistnienie z innymi krajami.

Zmiany mogą realnie poprawić warunki kształcenia lekarzy i lekarzy den-
tystów. Celem ustawy jest także zwiększenie liczby lekarzy specjalistów w sys-
temie ochrony zdrowia. Rozwiązania te zapewne zachęcą do powrotu do kraju 
lekarzy i lekarzy dentystów będących obywatelami Polski, którzy dyplomy uzy-
skali w krajach trzecich, tj. poza Unią Europejską. W tym celu przewidziano 
nową ścieżkę weryfikacji kwalifikacji zawodowych dla lekarzy i lekarzy den-
tystów legitymujących się dyplomem uzyskanym w krajach spoza UE, zwłasz-
cza obywateli polskich. Wprowadzony zostanie dla nich Lekarski Egzamin 
Weryfikacyjny lub Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Weryfikacyjny. Pozytywne 
zaliczenie będzie uprawniać do udzielania świadczeń zdrowotnych bez możli-
wości podejmowania aktywności naukowej i dydaktycznej. Ustawa umożliwia 
także zatrudnianie w Polsce lekarzy z tytułem specjalisty na czas określony tylko 
w danym podmiocie leczniczym. Zapis ten będzie dotyczył obywateli polskich 
i cudzoziemców, którzy zdobyli odpowiednie kwalifikacje w krajach poza UE.

Pozytywnie odnoszę się do faktu, iż nie zapomniano o młodym pokoleniu. 
Dokonano korzystnej dla lekarzy zmiany przepisów dotyczących przebiegu sta-
żu podyplomowego. Młody lekarz poza tym, że odbywa stałą część stażu, będzie 
mógł drugą część stażu poświęcić na wybrane przez siebie dziedziny medycyny.

Innym korzystnym rozwiązaniem będzie centralny rozdział wolnych miejsc 
przeznaczonych na kształcenie specjalistyczne. Umożliwi to wybór miejsca spe-
cjalizacji na terenie całego kraju, a nie, jak dotychczas, tylko obszaru wojewódz-
kiego. W trakcie naboru na specjalizacje lekarze będą mieli udostępnioną listę 
podmiotów leczniczych, które w ramach zachęty zaproponują im dodatkowe 
dofinansowanie do wynagrodzenia. Rozwiązanie to pozwoli na wykorzystanie 
miejsc szkoleniowych. Wprowadzono także dodatek finansowy dla kierowników 
specjalizacji za prowadzony nadzór nad kształceniem przyszłych specjalistów.

Ponadto w ramach zmian w ustawie zostanie wprowadzony Państwowy 
Egzamin Modułowy, który będzie można zdawać po zakończeniu podstawowego 
modułu specjalizacji lub po drugim roku specjalizacji jednomodułowej. Zdanie 
tego konkretnego egzaminu nie będzie konieczne, ale lekarz będzie mógł wtedy 
uzyskać większe uprawnienia. Placówka medyczna będzie mogła wykazać go 
w kontrakcie z NFZ.

Prace nad zmianami w wymienionej ustawie uważam za niezbędne, potrzeb-
ne i korzystne. Wprowadzane modyfikacje ułatwiają potwierdzenie kwalifi-
kacji zawodowych, przyśpieszają możliwość przystępowania do egzaminów 
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końcowych oraz zapewniają realne możliwości poprawy warunków zatrudnie-
nia oraz kształcenia lekarzy specjalistów w naszym kraju.



Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 12. posiedzenia Senatu

179

12. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 17 i 18 czerwca 2020 r.

Przemówienie senatora Janusza Pęcherza  
w dyskusji nad punktem 9. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Omawiana dzisiaj ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza 

dentysty oraz niektórych innych ustaw w głównej mierze rozwiązuje problemy 
kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów. Ustawa jest na tyle ob-
szerna i specjalistyczna, że trudno wypowiadać się nad jej całościową zawarto-
ścią. Uczyniono to podczas prac w Komisji Zdrowia, a zaproponowane poprawki 
do tego obszernego dokumentu są w pełni uzasadnione i będę za nimi głoso-
wać. Ich przyjęcie przez Senat, a następnie przez Sejm RP spowoduje, że usta-
wa dzisiaj procedowana będzie dokumentem prawnym akceptowalnym przez 
większość zainteresowanych, tj. lekarzy i lekarzy dentystów, a także przyszłych 
lekarzy, którzy zgłaszali swoje liczne uwagi, dotyczące głównie nowych mecha-
nizmów przyznawania punktów w kwalifikowaniu na specjalizację.

Najbardziej krytykowane (przez studentów ostatnich lat studiów medycz-
nych) rozwiązanie dotyczyło dokumentu intencyjnego (dotyczącego przyszłego 
zatrudnienia). Wskazywano, że zapis wprowadzający w kwalifikacji do uzyska-
nia miejsca specjalizacyjnego instytucji „listu polecającego”, wystawianego przez 
organy jednostki, w której chce się ubiegać o specjalizację, może prowadzić do 
sytuacji patologicznych, w tym nepotyzmu. Takich rozwiązań prawnych należy 
unikać i dlatego będę głosować za poprawką eliminującą takie zapisy, jak i za 
pozostałymi poprawkami rekomendowanymi przez Komisję Zdrowia.



Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 12. posiedzenia Senatu

180

12. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 17 i 18 czerwca 2020 r.

Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 9. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Przygotowana przez rząd Prawa i Sprawiedliwości nowelizacja ustawy o za-

wodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw wprowadza 
rozwiązania mające zachęcić do powrotu do kraju lekarzy i lekarzy dentystów 
będących obywatelami Polski, którzy dyplomy uzyskali w krajach spoza Unii 
Europejskiej, a także umożliwia zatrudnianie w Polsce lekarzy specjalistów 
wykształconych poza Unią Europejską – zarówno obywateli polskich, jak i ob-
cokrajowców. Ponadto w ustawie przewidziano ułatwienia w kształceniu pody-
plomowym lekarzy i lekarzy dentystów.

Pomimo wielu pozytywnych rozwiązań zastosowanych w ustawie w Sejmie 
nie przyjęto jej jednogłośnie. Za przyjęciem ustawy oddano 265 głosów, prze-
ciw – 185, wstrzymało się 5 posłów. Ja jednak zdecydowanie popieram niniejszą 
nowelizację.
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Przemówienie senatora Mariusza Gromki  
w dyskusji nad punktem 10. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Pozytywnie oceniam podjęcie działań zmierzających do zmiany ustawy o za-

gospodarowaniu wspólnot gruntowych oraz ustawy o scalaniu i wymianie grun-
tów. Wyrażam swoje poparcie dla podjęcia zmian w regulacjach wymienionych 
ustaw i rozwiązań zaproponowanych w projekcie.

Jednakże należy zwrócić uwagę, iż prace legislacyjne co do danego projektu 
nie powinny zostać zamknięte. W kilku kwestiach należy się zastanowić, przede 
wszystkim nad normami prawnymi ustaw, kompetencjami organów stanowią-
cych kontrolę nad spółkami i zarządem wspólnot gruntowych.

Ponadto należałoby doprecyzować zbiór praw dotyczących procesu związa-
nego ze scalaniem i odstępowaniem gruntów wspólnotowych. Aktualne usta-
wodawstwo wskazuje różne możliwe formy, jednakże wiążą się one ze sporymi 
kosztami, co zniechęca zarówno zbywających, jak i nabywających.

Chodzi o umożliwienie łatwiejszej drogi ustawodawczej dla odstąpienia od 
wspólnoty gruntowej dla nowego nabywcy lub, jeśli nabywców jest kilku, zrze-
czenia się prawa udziału we wspólnocie na poczet jednego członka/nabywcy. 
Obecna sytuacja na to nie pozwala, co rodzi komplikacje, np. w związku z wy-
mogiem jednogłośności podejmowania uchwały przekształcania wspólnot grun-
towych we współwłasność.

Mając powyższe na uwadze, chciałbym zasygnalizować, iż prace nad projek-
tem ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, a także ustawy o sca-
laniu i wymianie gruntów nie powinny być uznane za kompletne, wymagana 
jest dalsza praca nad tymi przepisami.
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Przemówienie senatora Beniamina Godyli  
w dyskusji nad punktem 12. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych 

na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami 
COVID-19 stanowi rozwiązanie, które jest potrzebne w aktualnej sytuacji pol-
skim przedsiębiorcom. Istotne jest również to, że w chwili otrzymania dopłaty 
do kredytu po stronie przedsiębiorcy nie powstanie przychód, od którego nale-
żałoby zapłacić podatek dochodowy PIT lub CIT – kwestia ta jest już rozstrzy-
gnięta na samym początku, nie tak jak w przepisach dotyczących subwencji 
otrzymywanych z PFR. Dobrą zmianą wprowadzoną w omawianej ustawie jest 
umarzanie z urzędu mikropożyczek dla przedsiębiorców w kwocie 5 tysięcy zł 
bez składania osobnego wniosku przez firmy.

Ustawa musi stawiać sobie za cel przede wszystkim ochronę przedsiębiorców, 
którzy zapewniają miejsca pracy innym osobom. Skupienie się na ich płynności 
finansowej powinno być, począwszy od tarczy 1.0, priorytetem dla polskiego rzą-
du. Szkoda, że zaproponowane poprawki zostały wprowadzone w tzw. tarczy 4.0.

Rozwiązania dotyczące pomocy w spłacie kredytów czy też ulgowe potrakto-
wanie przedsiębiorców przez banki są bardzo istotne. Jeśli nie pomożemy w tym 
momencie naszym rodzimym firmom, to może dojść do tzw. wrogiego przejęcia 
przez inwestorów, np. spoza obszaru Unii Europejskiej, w momencie, gdy cena 
przedsiębiorcy ze względu na pandemię będzie niska. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora Mariusza Gromki  
w dyskusji nad punktem 12. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej chciałbym wyrazić swoje poparcie dla 

wprowadzenia ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych 
udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotknię-
tym skutkami COVID-19. Aktualna sytuacja gospodarcza wymaga wprowa-
dzania nowych i stanowczych zmian, przeciwstawiających się teraźniejszym 
okolicznościom. Z uwagą śledziłem prace rządu nad ulepszeniem i poszerze-
niem tarczy antykryzysowej, dostrzegam też pozytywne efekty gospodarcze 
poprzednich jej wersji.

Zasadne jest, że głównym nurtem projektu nowej ustawy są oczekiwane 
zmiany w spłatach odsetek kredytowych wpłacanych przez BGK i dotyczące 
zaciągania nowych zobowiązań dla podtrzymania ciągłości finansowej firm do-
tkniętych przez COVID-19. Ustawa nie dzieli ani nie wyklucza firm starających 
się o wsparcie. O pomoc przy dopłatach mogą starać się wszyscy przedsiębiorcy, 
niezależnie od branży, oraz podmioty prowadzące działalność w sektorze pro-
dukcji podstawowych produktów rolnych. Nie zostali pominięci także przed-
siębiorcy, którzy zawiesili swoją działalność po dniu 1 lutego br. Oni również 
zostali objęci w projekcie możliwością skorzystania z pomocy.

Ustawa nie dyskwalifikuje także osób, które będą potrzebowały pomocy 
w późniejszym terminie, ponieważ, jak mówi art. 5 wyżej wymienionej usta-
wy, umowę kredytu z dopłatą będzie można podpisać do końca 2020 r. W ten 
sposób pozostawia się otwarte drzwi dla przedsiębiorców, którzy konsekwencje 
epidemii koronawirusa odczują z opóźnieniem, lub zabezpiecza się ich przed 
prawdopodobną drugą falą epidemii.

W moim przekonaniu rząd sprawnie pokierował pracami nad planem usta-
wy, tworząc Fundusz Dopłat do Oprocentowania i zabezpieczając go kwotą 560 
milionów do wykorzystania w ciągu 2 lat. Ustawodawcy proponują także moż-
liwość skorzystania z zawieszenia spłaty kredytu do 3 miesięcy bez naliczania 
w tym czasie odsetek i innych opłat. Wsparto też finanse samorządowe – podwo-
jono ich udziały ze środków nieruchomości Skarbu Państwa. Do powiatów trafi 
co druga, a nie co czwarta złotówka. Wzmożona zostanie przez 2 lata przez Urząd 
Ochrony Konkurencji i Konsumenta kontrola przejęcia spółek. Zabezpiecza się 
w ten sposób przedsiębiorstwa przed zbyt niską wyceną i próbą przejęcia spółek.

Istotnym atutem ustawy jest gwarancja, że dopłaty nie będą rozumiane jako 
przychód według przepisów prawa o podatku dochodowym od osób fizycznych 
oraz podatku dochodowym od osób prawnych. Fundusze, które nabędą przed-
siębiorcy, nie będą podlegać rozliczeniom podatkowym PIT i CIT.

Projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzie-
lanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym 
COVID-19 tworzony jest z myślą o tym, aby zapewnić pomoc, komfort oraz 
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sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstw. Gwarantuje ochronę polskim przed-
siębiorstwom i ich byt.
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Przemówienie senator Danuty Jazłowieckiej  
w dyskusji nad punktem 12. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, jest to tzw. tarcza 
antykryzysowa 4.0, ogromne kontrowersje budzą zapisy art. 15gd oraz art. 15gf.

Pierwszy z nich dotyczy ograniczenia wysokości odpraw i odszkodowań prze-
widzianych do wypłaty w przypadku ustania stosunku pracy do kwoty nie-
przekraczającej 10-krotności minimalnego wynagrodzenia, obecnie 2 tysiące 
600 zł brutto. Wskaźnikiem uprawniającym do wdrażania tych niekorzystnych 
dla pracowników rozwiązań jest spadek obrotu gospodarczego o 15% w ciągu 
2 miesięcy lub o 25% w ciągu miesiąca, a nawet jakikolwiek spadek sprzedaży 
towarów i usług liczony wraz ze wzrostem udziału kosztów wynagrodzenia 
w proporcji do przychodów.

Drugi z zapisów stanowi, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epi-
demicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 pracodawcy, 
zleceniodawcy i zamawiający będą mieli uprawnienie do jednostronnego wy-
powiedzenia umowy o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu danego 
stosunku prawnego. Tym samym wraz z wygaśnięciem umowy nie będą zobo-
wiązani do zapłaty odszkodowania ponad okres trwania umowy.

Obydwa artykuły wiążą się z ograniczeniem praw pracowniczych i bezpo-
średnią ingerencją nie tylko w kodeks pracy, ale także w wewnątrzzakładowe 
prawo pracy. Istnieją obawy, że na ich podstawie wielu pracodawców będzie 
wdrażać „pomocowe” rozwiązania i w uproszczony sposób pozbywać się pra-
cowników, być może po to, aby potem zatrudnić swoich. Obecnie maksymal-
na odprawa nie może przekroczyć 15-krotności minimalnego wynagrodzenia, 
tj. ok. 39 tysięcy zł brutto. Ustawa zakłada jej zmniejszenie do maksymalnie 
10-krotności minimalnej pensji, czyli do ok. 26 tysięcy zł. Straci na tym ta część 
emerytów, której w charakterze odprawy przysługuje 6-krotność miesięcznych 
zarobków. Poszkodowani będą również agenci ubezpieczeniowi. Po rozwiązaniu 
umowy agencyjnej agent poprzez tzw. świadczenie wyrównawcze partycypuje 
w przyszłych korzyściach zleceniodawcy. Świadczenie to stanowi odpłatność za 
pozyskanie przez agenta stałej klienteli, z czego po rozwiązaniu umowy już nie 
będzie korzystał. Tymczasem kwotowe ograniczenie odprawy oznaczać będzie 
wywłaszczenie agenta z owoców jego pracy.

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W myśl nowych przepisów do 
pracy zdalnej będzie można skierować pracownika, jeśli ma on umiejętności 
i możliwości techniczne oraz lokalowe do jej wykonywania. Przedsiębiorcy będą 
więc musieli zaktualizować dotychczasowe regulaminy. Może to powodować 
odwołania pracowników, którzy stwierdzą, że nie mają warunków technicz-
nych ani lokalowych do takiej pracy. A przepisy prawne nie zawierają w tym 
względzie stosownych norm. Kolejny niejasny przepis mówi, że pracodawca 
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ma obowiązek zapewnić pracownikom sprzęt i materiały niezbędne do pracy 
z domu. Nie wiadomo, o jaki sprzęt chodzi oraz czy pracownikowi należy się 
zwrot kosztów za dostęp do internetu w domu albo rekompensata za zużycie 
prywatnego komputera.

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W okresie obowiązywania stanu 
zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 
pracodawca może udzielić pracownikowi w terminie przez siebie wskazanym, 
bez uzyskania zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów, zaległego urlo-
pu wypoczynkowego w wymiarze do 30 dni. Jednak skoro teraz ustawodawca 
wprost wskazuje, że zaległego wypoczynku można udzielać bez zgody pracow-
nika w okresie epidemii, to nie będzie mógł tego robić po jej zakończeniu. Poza 
tym przepis wprowadza niepotrzebne ograniczenie do 30 dni urlopu. Wynika 
z tego, że udzielenie zaległego urlopu w wymiarze większym niż 30 dni wyma-
gałoby już porozumienia z pracownikiem.

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pakiet zmian określanych tarczą 
antykryzysową 4.0 wprowadza także zmiany do kodeksu karnego. Wielu praw-
ników oburza uzasadnianie zmian legislacyjnych zmniejszeniem liczby roz-
praw w postaci ograniczenia liczby wypadków, w których możliwe jest łączenie 
kar. Taka argumentacja może prowadzić do ekonomicznego usprawiedliwiania 
przypadków wykluczania kolejnych uprawnień obywateli. Jest to również próba 
wkroczenia w sferę orzecznictwa sądów, która ma pozbawić sędziów możliwości 
orzekania dotychczasowo najniższej kary łącznej.

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Z ustawy należy usunąć art. 75 
pkt 47 tej regulacji w zakresie art. 31fa–31fc, gdyż bezpośrednim skutkiem jego 
pozostawienia będzie: opóźnienie przepływów pieniężnych, obniżenie płynno-
ści kredytodawców, zagrożenie bezpieczeństwa depozytów klientów, znaczące 
ograniczenie możliwości kontynuowania akcji kredytowej na rzecz przedsię-
biorców oraz osób prywatnych, ograniczenie skali prowadzenia działalności 
gospodarczej wynikające z ograniczenia dochodów, a także dodatkowego ob-
ciążenia instytucji kredytujących kosztami operacyjnymi oraz wypłatą odsetek 
z tytułu depozytów.

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Porażające jest, że w ustawie znajduje się tak wiele propozycji wyjątkowo 

niekorzystnych dla pracowników. A przecież wiemy, że z tych kilku, które bu-
dziły największe protesty, rząd musiał się już wycofać.
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Przemówienie senatora Janusza Pęcherza  
w dyskusji nad punktem 12. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Na samym wstępie pragnę zasygnalizować kilka uwag natury ogólnej.
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych 

na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami 
COVID-19 jest mocno spóźniona. Niektóre zapisy powinny zostać uchwalone już 
w tzw. tarczy 2.0 i tarczy 3.0.

Niektóre zapisy ustawowe, zgłaszane wcześniej przez większość senacką i od-
rzucone przez większość sejmową, znalazły się w procedowanej na tym posie-
dzeniu plenarnym ustawie. Chciałoby się powiedzieć „Lepiej późno niż wcale”, 
ale straconego czasu już nie dogonimy.

Ustawa, tzw. tarcza 4.0, podobnie jak poprzednie tarcze antykryzysowe, za-
wiera szereg zapisów prawnych, które nie powinny się w niej znaleźć, ponie-
waż nie mają nic wspólnego z przeciwdziałaniem skutkom pandemii i nie są 
związane z przedmiotem ustawy, przez co staje się ona nieczytelna dla osób bez 
wykształcenia prawniczego.

Procedowana ustawa, wbrew jej tytułowi, dotyka wielu zakresów uregu-
lowanych w szeregu aktów prawnych, dotyczących m.in. planowania i za-
gospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego, prawa geodezyjnego 
i kartograficznego, prawa zamówień publicznych, podatku dochodowego od osób 
fizycznych i osób prawnych, prawa oświatowego, ale także prawa karnego czy 
cywilnego, gospodarki nieruchomościami. Z tego m.in. powodu, ale także z po-
wodu ograniczenia czasowego, trudno wypowiedzieć się rzeczowo we wszystkich 
regulowanych tą ustawą obszarach. Dlatego skupię się w swoim wystąpieniu je-
dynie na kilku kwestiach, które budzą niepokój zarówno mój, jak i wielu osób, 
które zwracają się bezpośrednio do mnie i osobiście, i w formie pisemnej.

1. W art. 75 pkt 6 przepisy art. 12b ust. 2–7 budzą pewne wątpliwości co 
do zgodności z Konstytucją RP w zakresie zarówno prawa do własności, jak 
i ochrony tej własności. Istnieją poważne zagrożenia, że bez zgody posiadacza 
nieruchomości, „pod płaszczykiem” przeciwdziałania czy zwalczania COVID-19, 
inwestor może prowadzić roboty budowlane (włącznie z wybudowaniem obiek-
tu). Sytuacja taka może doprowadzić do takich zmian na nieruchomości, które 
będą praktycznie nie do odwrócenia, pomimo ciążącego na inwestorze obowiąz-
ku przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego. W praktyce może oka-
zać się, że jest to niemożliwe z punktu widzenia opłacalności ekonomicznej czy 
nadmiernych trudności, i wówczas stosuje się odpowiednio art. 128 ust. 4 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (DzU z 2020 r. poz. 65, 
284, 471 i 782). W związku z tym zgadzam się w pełni na zaproponowaną przez 
Biuro Legislacyjne Senatu poprawkę, aby w art. 75 skreślić pkt 6.

2. Wiele zastrzeżeń, głównie ze strony pracowników, dotyczy art.  75 
pkt 12 oraz art. 15gd ust. 1 i art. 15gf. Piszący do mnie pracownicy albo ich 
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przedstawiciele oceniają rozwiązania zaproponowane w tarczy 4.0 jako stworzo-
ne właściwie z myślą o pracodawcach. Niektórzy piszący z prośbą o interwencję 
twierdzą, że pod zasłoną ratowania Polski przed skutkami kryzysu rząd wpro-
wadza rozwiązania prawne znane jedynie w państwach totalitarnych. Twierdzą, 
że dla wielu pracodawców epidemia może być pretekstem do podjęcia czynności 
balansujących na granicy prawa.

W art. 15gd ust. 1 określono, że wysokość odprawy, odszkodowania lub in-
nego świadczenia pieniężnego wypłacanego przez pracodawcę pracownikowi 
w związku z rozwiązaniem umowy o pracę nie może przekroczyć dziesięciokrot-
ności minimalnego wynagrodzenia za pracę. Nie sprecyzowano przy tym innych 
niż umowa o pracę podstaw stosunku pracy. W tym kontekście nie ma wiedzy, 
czy przepisy te dotyczą także np. pracowników samorządowych zatrudnionych 
na podstawie mianowania czy wyboru. Liczne sygnały z tych kręgów dowodzą, 
że wielu z nich zastanawia się intensywnie, czy nie przejść na emeryturę przed 
wejściem tej ustawy w życie (może to mieć poważne konsekwencje personalne 
w wielu urzędach gmin czy powiatów).

3. Jeszcze więcej niepokojów budzi wśród niektórych art. 15gf, dotyczący moż-
liwości wypowiadania umów o zakazie konkurencji, obowiązujących po usta-
niu stosunku pracy, umowy agencyjnej, umowy zlecenia czy innej. Przepis ten 
niewątpliwie budzić powinien wątpliwości natury konstytucyjnej. Regulację tę 
można traktować jako nie tylko naruszającą zasadę zaufania obywatela do pań-
stwa i ochronę praw nabytych, ale także ingerującą w stosunki cywilnoprawne. 
Bardzo szeroką analizę tego zapisu z punktu widzenia zgodności z Konstytucją 
RP przeprowadziła Anna Rytel-Warzocha, profesor w  Katedrze Prawa 
Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych WPiA Uniwersytetu Gdańskiego. 
Pani profesor wskazuje w swojej opinii na wyraźną dyskryminację jednej ze 
stron stosunku prywatnoprawnego, co narusza konstytucyjną zasadę równo-
ści wobec prawa.

Podmiotami, które będą mogły wykorzystywać to rozwiązanie ustawowe, 
będą mogły być m.in. spółki Skarbu Państwa. Z mojej wiedzy wynika, że w nie-
których z nich, nawet nie czekając na wejście ustawy w życie, już rozpoczęto 
proces wypowiadania umów.

Nie ma żadnego uzasadnienia pandemicznego, aby takie rozwiązanie praw-
ne było w tarczy 4.0, ale jeśli już być musi, to należałoby chociaż zaproponować 
rozwiązania wyłączające np. osoby powyżej sześćdziesiątego piątego roku życia 
lub przechodzące w okresie pandemii na emeryturę ze stosowania tego prze-
pisu. Zaproponowałem właśnie taką poprawkę do art. 15gf, o której przyjęcie 
proszę Wysoką Izbę.
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Przemówienie senator Joanny Sekuły  
w dyskusji nad punktem 12. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Czytając po raz kolejny ustawę zawierającą tzw. tarczę 4.0, zaczęłam się za-

stanawiać nad sposobem jej procedowania i nad tym, czym kierowali się posło-
wie zatwierdzający to przedłożenie. Doszłam do trochę absurdalnego wniosku, 
że zaczynamy poważnie rozważać wszystkie frustracje urzędników ministe-
rialnych, którzy przynoszą do Sejmu kolejne pomysły i wkładają je rękami po-
słów do kolejnych tarcz. Ilu posłów pracujących zdalnie przeczytało propozycje 
przedłożone na posiedzeniu komisji w środku nocy? Ilu wykazało się jakąkolwiek 
znajomością materii, nad którą pochylano się w takich warunkach? Jest takie 
powiedzenie, że do trzech razy sztuka, że za trzecim razem musi się już udać. 
W tej sytuacji widzimy, że rządowi nawet trzy razy nie wystarczyły. Pracujemy 
dzisiaj nad tarczą 4.0, która, logicznie rzecz biorąc, powinna udoskonalać po-
przednie rozwiązania, nowelizować stare mechanizmy i wprowadzać nowe, 
również związane z sytuacją epidemiczną i COVID-19. Co jednak dostaliśmy? 
Zmiany w obszarach prawa, które z epidemią nie mają nic wspólnego.

Po pierwsze, zamówienia publiczne. Swoistą biblią procedur służących re-
alizacji inwestycji z udziałem Skarbu Państwa jest ustawa – Prawo zamówień 
publicznych. Niektóre zmiany proponowane w tarczy 4.0 w zaistniałej sytuacji 
rzeczywiście wydają się dobrym ruchem. Mam na myśli choćby możliwość zwal-
niania z gwarancji należytego wykonania proporcjonalnie do zakresu wyko-
nanych prac. Drodzy Państwo, ale czemu ma służyć zwolnienie z wadium przy 
zamówieniach, których kwota jest wyższa niż progi unijne wynikające z ustawy 
– Prawo zamówień publicznych? Przecież to wadium jest jednym z najważniej-
szych zabezpieczeń i sposobów weryfikacji podmiotu przystępującego do prze-
targu. Nie chodzi przecież o to, żeby zamówienie publiczne było realizowane 
przez firmę, która ma siedzibę w bloku, a której cały dorobek mieści się w jednej 
aktówce. Chyba że celem jest uwikłanie samorządów w niekończący się proces 
rozpatrywania kolejnych odwołań uczestników przetargów i doprowadzenie do 
absurdalnej sytuacji, gdy wykonawca dysponujący jedynie adresem i kilkoma 
łopatami, będzie mógł na wiele miesięcy zatrzymać wielomilionową inwestycję 
samorządową. Co z tego, że wprowadzacie inne zmiany w prawie zamówień pu-
blicznych, skoro będą one obowiązywać wyłącznie w przetargach ogłoszonych 
po wejściu w życie ustawy?

Po drugie, sądy. Zupełnie niezrozumiałe i zaskakujące jest wprowadzanie 
e-rozpraw w postępowaniach karnych, w których ma dojść do rozstrzygnięcia 
o zastosowaniu tymczasowego aresztu. Pamiętajmy, że te postępowania zwią-
zane są z wnioskiem prokuratury o to, żeby pozbawić kogoś na określony czas 
wolności. Brak możliwości konsultacji oskarżonego z obrońcą i brak możliwości 
bezpośredniej rozmowy sądu z osobą, która ma pozostać w areszcie, może dopro-
wadzić do tego, że zastosowanie aresztu będzie tylko formalnością, a przecież nie 
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o to chodzi. Na takich posiedzeniach często decydują się losy danego człowieka. 
Sędziego podejmującego decyzję w tak ważnej sprawie jak areszt pozbawia się 
możliwości oceny stanu fizycznego i psychicznego osoby, która powinna zostać 
doprowadzona na rozprawę aresztową. Tym samym ogranicza się możliwość 
podjęcia rzetelnej, zgodnej z prawem decyzji. W trakcie postępowań aresztowych 
osoby zatrzymane często składają skargi na naruszenie przepisów bądź naru-
szenie swoich dóbr i nietykalności osobistej. Teraz taka możliwość będzie ogra-
niczona. Dochodzi do tego jeszcze jeden aspekt, aspekt psychologiczny. Osoba 
zatrzymana będzie przewożona do aresztu śledczego, a nie do sądu. W swoim 
życiu kilkakrotnie miałam możliwość być w jednostkach penitencjarnych i za 
każdym razem szczęk kraty więziennej przyprawiał mnie o dreszcze, dlatego 
mogę sobie wyobrazić stan psychiczny osoby oderwanej od normalnego, co-
dziennego życia i wprowadzanej na teren aresztu. Taki człowiek, nawet jeśli 
ma żelazne argumenty na swoją obronę, nie będzie potrafił pozbierać swoich 
myśli i spójnie tych argumentów przedstawić. No, trochę inna sytuacja będzie 
w przypadku recydywistów obeznanych z warunkami więziennymi. Należy się 
zastanowić, czy możemy tak bezrefleksyjnie doprowadzić do sytuacji, w której 
sąd stanie się jedynie długopisem podpisującym postanowienia o areszcie tym-
czasowym i potwierdzającym zasadność wniosku prokuratorskiego. Być może 
państwo z Prawa i Sprawiedliwości uważają, że tak ma być. Chyba tak właśnie 
jest, Szanowne Senatorki i Szanowni Senatorowie z PiS.

Świadczy o tym kolejna zmiana, jaką proponujecie, czyli dodanie § 3 w art. 374 
k.p.k. Dlaczego prawo do złożenia wniosku o przeprowadzenie sprawy karnej 
online ma prokurator, a obrońca już nie? Czy według was sam akt oskarżenia 
oznacza, że ktoś jest winny, a sąd jest już w sumie niepotrzebny? Gdzie jest do-
mniemanie niewinności?

Co do sądów to trzeba zwrócić uwagę na jeszcze jedną sprawę. W tarczy 4.0 
wprowadzacie zmianę w ustawie – Prawo o ustroju sądów powszechnych. Ta 
zmiana pozwala na to, aby sędziów czynnych zawodowo wizytowali czy kon-
trolowali sędziowie w stanie spoczynku, czyli sędziowie, którzy już od lat nie 
sądzą. Sędziów orzekających w różnych sprawach, również w tych, w których 
ważą się losy ludzi, którzy wychodzą na ulice protestować przeciwko rządom 
PiS, będą kontrolować sędziowie powoływani na stanowisko wizytatora przez 
ministra sprawiedliwości. Pewnie często będą to sędziowie, którzy są w stanie 
spoczynku, bo wybrali pracę w ministerstwie, a więc upolitycznieni urzędnicy. 
W ten sposób chcecie pozwolić na to, aby np. sędziego Tuleyę kontrolował jako 
wizytator sędzia Piebiak. Sprytnie to sobie wymyśliliście w tym ministerstwie.

Po trzecie, samorząd. Szanowni Państwo, ja jestem związana z samorządem 
od wielu lat. Przecież zdajecie sobie sprawę z tego, że tak naprawdę największy 
ciężar epidemii biorą na siebie właśnie samorządy, na nich bowiem spoczy-
wa najwięcej obowiązków. Dlaczego zatem proponujecie tylko odroczenie jano-
sikowego? Mówicie, że górnicy nie mogą ponosić negatywnych konsekwencji 
koronawirusa, ale nie przeszkadza wam to już w przypadku samorządów, bo sa-
morządowcy nie przyjdą pod kancelarię premiera czy pod Sejm i nie spalą opon. 
Dlaczego nie chcecie umorzyć janosikowego w związku z epidemią? Samorząd 
w zderzeniu z aparatem państwa zawsze przypomina trochę Dawida walczące-
go z Goliatem. Może czasami wypadałoby ustąpić, bo jeżeli samorząd padnie, to 
wy jako rząd po prostu sobie nie poradzicie.

Na koniec chciałabym jeszcze wyrazić swój sprzeciw wobec dyskrymino-
wania Śląska. Ja jestem z Zagłębia, ale Śląsk to nasza wspólna ojczyzna, a wy 
po raz kolejny zostawiacie Śląsk samemu sobie. Kupujecie przychylność gór-
ników, ale tak naprawdę zostawiacie ich samym sobie. Efekty tego widać. Nie 
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potraficie rządzić, dzielicie kraj, antagonizujecie społeczeństwo, a najgorsze jest 
to, że w tym wszystkim po prostu posługujecie się hejtem. Tak, jesteście hejtera-
mi. Szczujecie ludzi, którzy są inni niż wy, którzy mają inny światopogląd, inną 
wiarę, inną orientację seksualną. Robicie to tylko dla własnego interesu, robicie 
to tylko po to, żeby utrzymać władzę. Mnie jako senatorce, jako przedstawicielce 
Senatu, jest za was po prostu wstyd.
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Przemówienie senatora Krzysztofa Brejzy 
w dyskusji nad punktem 13. porządku obrad

Wysoki Senacie!
W dobie rosnącej fali populizmu uchwała o znaczeniu edukacji europejskiej 

jest potrzebna. Pani senator Halina Bieda wspominała o idei klubów europej-
skich. Ja chciałbym powiedzieć, iż w moim rodzinnym Inowrocławiu powstał 
jeden z pierwszych klubów europejskich w Polsce – Klub Europejski „Konopa” 
działający przy II liceum ogólnokształcącym. Chciałbym podkreślić, iż eduka-
cji europejska powinna być prowadzona również w oparciu o tego typu kluby, 
tak aby do młodszych pokoleń dotrzeć z ideą integracji europejskiej. Rozwój 
i wsparcie klubów europejskich powinno być zadaniem zarówno ministerstwa 
edukacji, jak i jednostek samorządu terytorialnego.
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Przemówienie senatora Janusza Pęcherza  
w dyskusji nad punktem 13. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie
Czy Senat RP powinien podejmować uchwałę o znaczeniu edukacji europej-

skiej, w której apeluje o wzmożenie istniejących działań i podejmowanie nowych 
inicjatyw na rzecz edukacji o Europie i dla Europy? Pytanie jest oczywiście re-
toryczne i gdyby zostało postawione kilka czy kilkanaście lat temu, można by-
łoby pewnie odpowiedzieć, że niekoniecznie. Wówczas panował – szczególnie 
wśród młodych ludzi, ale nie tylko – ogólny entuzjazm i zafascynowanie Europą. 
Pełnymi garściami czerpaliśmy z możliwości poznawania krajów europejskich, 
wyjeżdżaliśmy zwiedzać Europę, uczyć się na najlepszych uniwersytetach eu-
ropejskich, pracować, by zarabiać większe pieniądze. Szkoły wszystkich szcze-
bli nawiązywały kontakty ze swoimi odpowiednikami w krajach Unii. Częste 
były wymiany uczniów z uczelniami miast partnerskich, z którymi mieliśmy 
podpisane liczne umowy. Młodzież i studenci z naszego kraju często mieszkali 
u rodzin niemieckich, brytyjskich, holenderskich, francuskich, włoskich czy 
hiszpańskich, a tamta młodzież, poznając nasz kraj, naszą kulturę, historię 
i zwyczaje, zamieszkiwała u rodzin polskich. Były to najlepsze przykłady wza-
jemnej edukacji europejskiej w tamtym czasie. Sądziliśmy, że tak już będzie, bo 
jesteśmy Europejczykami.

Jednak od pewnego czasu intensywność kontaktów między szkołami uległa 
zmniejszeniu. W przestrzeni publicznej zaczęły pojawiać się głosy wypaczające 
istotę związków Polski z Unią, podważające wiarygodność i rzetelność instytucji 
unijnych. Tych nieprawdziwych głosów i opinii nie można lekceważyć, trzeba 
im się przeciwstawiać i zapobiegać – najlepiej przy pomocy edukacji i rzetelnej 
informacji.

Istnieje konieczność podjęcia nowych inicjatyw na rzecz edukacji europej-
skiej. Potrzeba nowych impulsów, nowego wymiaru edukacyjnego od przed-
szkola do uniwersytetu trzeciego wieku. Edukacja musi objąć wszystkie grupy 
zawodowe i wszystkie zakątki naszego kraju. Istnieje potrzeba zaangażowania 
w tym procesie nauczycieli, wychowawców, organizacji pozarządowych, samo-
rządów wszystkich szczebli oraz mediów. Jest to wielkie wyzwanie edukacyjne, 
wymagające zaangażowania wielu osób, a także stworzenia akceptowalnego 
klimatu do tych działań w kręgach rządowych i samorządowych.

Inicjatywa Senatu RP, aby podjąć uchwałę, nad którą dziś debatujemy, jest 
jak najbardziej potrzebna. Powinniśmy uchwalić ją dzisiaj jednomyślnie dla 
dobra Polski i jej mieszkańców – zarówno dzisiaj, jak i w przyszłości. Dziękuję 
za uwagę.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 13. porządku obrad

Panie Marszałku !Wysoka Izbo!
Od lat w Unii Europejskiej ścierają się dwie wizje jej funkcjonowania. Z jed-

nej strony jest wizja Europy narodów, do której odwoływał się jej budowniczy 
Robert Schuman, a z drugiej – wizja jednego superpaństwa pod przywództwem 
większych i silniejszych państw, gdzie decyzje podejmuje się często wbrew woli 
innych krajów, bez uwzględniania ich stanowisk. W Senacie funkcjonuje zespół 
im. Roberta Schumana. Ja sam w bieżącej, tak jak w minionej, kadencji mam 
zaszczyt współpracować z jednym z doradców Roberta Schumana, panem prof. 
Stanisławem Gebhardtem. I dzisiaj, gdy mówimy o Unii Europejskiej, gdy mó-
wimy o wartościach, którymi powinna się kierować, musimy pamiętać o fun-
damentach, na których została ona zbudowana.

W przedmiotowej uchwale czytamy: „Od pewnego czasu pojawiają się jed-
nak w przestrzeni publicznej głosy wypaczające istotę związków Polski z Unią, 
podważające wiarygodność i rzetelność instytucji unijnych, które rzekomo za-
grażają suwerenności Polski. Oddziaływania tych nieprawdziwych opinii, gło-
szonych w imię partykularnych i krótkowzrocznych interesów, niezgodnych 
z racją stanu Polski, nie można lekceważyć, gdyż mogą w dłuższej perspektywie 
wypaczyć obraz Unii w zbiorowej percepcji. Należy temu zawczasu przeciwsta-
wić się i zapobiegać przy pomocy edukacji i informacji”.

Widzę w tym politykę i próbę insynuacji, że to właśnie teraz, za rządów 
Prawa i Sprawiedliwości dochodzi do jakichś negatywnych procesów w naszym 
kraju. Oczywiście nie jest to prawda. Rząd Prawa i Sprawiedliwości jest za tym, 
aby Polska funkcjonowała w strukturach Unii Europejskiej. Ale jako podmiotowe 
państwo, jako partner, który liczy się ze zdaniem innych, ale też oczekuje tego, 
że jego głos będzie uwzględniany. Myślę, że nikt nie dyskutuje ze stwierdzeniem, 
że powinniśmy dbać o „nauczanie o funkcjonowaniu w zjednoczonej Europie 
i korzystaniu z jej dobrodziejstw, a także o wspólnych wartościach cywilizacji 
europejskiej, ich wzmacnianiu i kultywowaniu”. Tego rodzaju uchwały powinno 
podejmować się w konsensusie i bez politycznych ataków, których niestety jest 
w tym tekście bardzo wiele. Dlatego wnioskuję o odrzucenie uchwały.

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, wspólnota, różnorodność, chrześcijaństwo, 
wolność i patriotyzm to 5 filarów, na których Robert Schuman budował pod-
waliny Unii Europejskiej. Dzisiaj powinniśmy zapraszać do powrotu do nich, 
bo to właśnie powrót do korzeni Europy sprawi, że Unia Europejska stanie się 
prawdziwą wspólnotą narodów i solidaryzmu.
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Krzysztofa Brejzę

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów  
Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze! 
W nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji, w której poinformowany zo-

stałem, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych nadal prowadzi analizy dotyczą-
ce złożenia skargi do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze 
(w sprawie zwrotu wraku samolotu Tu-154M i rosyjskiego śledztwa), wziąwszy 
pod uwagę wcześniejsze odpowiedzi, z których wynikało, że decyzję w sprawie 
złożenia skargi podejmie Rada Ministrów, w trybie oświadczenia senatorskiego 
zwracam się do Pana Premiera z uprzejmą prośbą o odpowiedź:

1. Czy według wiedzy Pana Premiera zakończone zostały wspomniane 
analizy, od których zależy złożenie skargi do Międzynarodowego Trybunału 
Sprawiedliwości w Hadze w sprawie zwrotu wraku samolotu Tu-154M i rosyj-
skiego śledztwa?

2. Z czego wynika tak długi okres prowadzenia tych analiz i na czym te ana-
lizy polegają?

3. Kiedy Rada Ministrów zdecyduje o złożeniu do MTS w Hadze skargi, która 
gotowa jest od ponad 3 lat?

Z wyrazami szacunku 
Krzysztof Brejza
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Krzysztofa Brejzę

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów  
Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
Dnia 23 stycznia 2019 r. w Warszawie stwierdził Pan Premier, iż:
„Zdecydowaliśmy przeznaczyć bardzo duże środki, także unijne, na rozwój 

kolei. Uruchamiamy nowy program uzupełnienia lokalnej i regionalnej sieci 
kolejowej. Nazywamy go roboczo „Kolej+”. To moje oczko w głowie”.

W związku z powyższym w trybie oświadczenia senatorskiego zwracam 
się do Pana Premiera z uprzejmą prośbą o odpowiedź na następujące pytania:

1. Kiedy powstał program „Kolej+”, o którym wspominał Pan Premier w swo-
jej wypowiedzi w styczniu 2019 r.?

2. Jaką sumą środków dysponuje wspomniany program w roku 2020?
3. Ile tych środków (podanych w złotych) zostało wydatkowanych z ww. pro-

gramu od dnia jego utworzenia do dnia 15 czerwca 2020 r.?

Z wyrazami szacunku 
Krzysztof Brejza
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Krzysztofa Brejzę

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów  
Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
W maju 2018 r. zapowiedział Pan Premier: „Chcemy budować mosty po to, 

żeby łączyć Polskę. Przez ostatnie lata wielkie aglomeracje rozwijały się szyb-
ciej – chcemy stworzyć szansę dla rozwoju mniejszych ośrodków powiatowych, 
gdzie mosty są szczególnie potrzebne”.

W związku z tym w trybie oświadczenia senatorskiego zwracam się do Pana 
Premiera z uprzejmą prośbą o odpowiedź na następujące pytania.

1. Ile mostów powstało w ramach programu budowy mostów, o którym wspo-
minał Pan Premier w maju 2018 r.?

2. W jakich miejscowościach mosty zostały wybudowane?

Z wyrazami szacunku 
Krzysztof Brejza
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Krzysztofa Brejzę

Oświadczenie skierowane do ministra finansów  
Tadeusza Kościńskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z odpowiedzią na interwencję senatorską dotyczącą sumy środ-

ków publicznych wydatkowanych na działalność Podkomisji ds. Ponownego 
Zbadania Wypadku Lotniczego Tu-154 zwracam się z prośbą, w trybie oświad-
czenia senatorskiego, o odpowiedź na następujące pytania.

Czy rzeczywiście Ministerstwo Finansów nie dysponuje danymi dotyczący-
mi sumy środków publicznych wydatkowanych na działalność tej podkomisji, 
nawet w ujęciu rocznym, tj. za lata 2016, 2017, 2018 i 2019?

Czy Ministerstwo Finansów, w ramach nadzoru, dysponuje instrumentami 
kontrolnymi, by dokonać kontroli wydatkowania środków publicznych przez tę 
podkomisję?

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!
Dnia 6 kwietnia 2020 r. otrzymałem od Pana Ministra odpowiedź na swo-

je oświadczenie w sprawie dofinansowania z Funduszu Niskoemisyjnego 
Transportu zakupu samochodów elektrycznych. Z odpowiedzi wynika, iż nie-
stety nie podjęto decyzji o wysokości dofinansowania zakupu samochodów 
elektrycznych.

W związku z tym w trybie oświadczenia senatorskiego zwracam się do Pana 
Ministra z uprzejmą prośbą o odpowiedź na następujące pytania.

1. Czy taka decyzja została już podjęta? Jeśli tak, to w jakiej wysokości uru-
chomiono te dofinansowania?

2. Jeżeli nadal nie podjęto tej decyzji – to dlaczego?

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! 
W trybie oświadczenia senatorskiego, w związku z odpowiedzią Ministerstwa 

Finansów, z  której wynika, że właściwy do udostępnienia tych danych jest Pan 
Minister, zwracam się z uprzejmą prośbą o odpowiedź na następujące pyta-
nie: jaki jest łączny koszt funkcjonowania Podkomisji ds. Ponownego Zbadania 
Wypadku Lotniczego z dnia 10 kwietnia 2010 roku od momentu jej utworzenia 
do dnia 15 czerwca 2020 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!
Dnia 2 czerwca 2020 r. w Sulejówku prezydent RP Andrzej Duda stwierdził, iż:
„Chciałbym, żeby przy każdym domu takie oczko wodne było. Nie tylko jed-

norodzinnym, ale także domach wielorodzinnych, żeby jak najwięcej takich 
zbiorników powstawało. Program «Moja woda» to jest program dofinansowania 
tego typu inwestycji, w tym programie będzie dofinansowanie 85 proc. kosztów, 
ale nie więcej niż 5 tys. zł”.

W związku z powyższym w trybie oświadczenia senatorskiego zwracam 
się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o odpowiedź na następujące pytania:

1. Czy Pan Minister posiada wiedzę, na jakim etapie znajduje się ogłoszony 
przez Prezydenta program „Moja woda”? Czy przygotowany został odpowiedni 
projekt ustawy?

2. Jaki będzie koszt realizacji tego programu, kiedy zostanie wdrożony, i czy 
wykorzystane w nim zostaną założenia programu małej retencji, o którym wspo-
minał Pan Minister 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!
W nawiązaniu do informacji o tym, iż Państwowa Wytwórnia Papierów 

Wartościowych nie otrzymała od MSWiA środków finansowych na wydruk 
30 milionów kart do głosowania, zwracam się z prośbą o odpowiedź na pytania:

1. Czy według decyzji premiera Mateusza Morawieckiego organem odpowie-
dzialnym za zawarcie umowy w sprawie wydruku kart było MSWiA, a sfinan-
sowanie miało nastąpić z części budżetowej, której dysponentem jest minister 
właściwy ds. wewnętrznych?

2. Czy zawarta została umowa z PWPW? Jeśli nie, to kiedy taka umowa zo-
stanie zawarta?

3. Czy toczą się jakiekolwiek negocjacje z PWPW w sprawie tej umowy?
4. Kto pokryje koszty druku w sytuacji, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy, 

o której mowa w decyzji premiera Morawieckiego?

Z wyrazami szacunku 
Krzysztof Brejza
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Krzysztofa Brejzę

Oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych  
Jacka Czaputowicza

Szanowny Panie Ministrze!
W nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji, w której poinformowany zo-

stałem, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych nadal prowadzi analizy dotyczą-
ce złożenia skargi do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze 
(w sprawie zwrotu wraku samolotu Tu-154M i rosyjskiego śledztwa), w trybie 
oświadczenia senatorskiego zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą 
o odpowiedź na następujące pytania.

1. Czy zakończone zostały wspomniane analizy, od których zależy złożenie 
skargi do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze w sprawie 
zwrotu wraku samolotu Tu-154M i rosyjskiego śledztwa?

2. Z czego wynika tak długi okres prowadzenia tych analiz i na czym te ana-
lizy polegają?

3. Czy w okresie od zakończenia przygotowania wspomnianej skargi (luty 
2017 r.) do dziś Ministerstwo Spraw Zagranicznych sygnalizowało premierowi 
Mateuszowi Morawieckiemu, że skarga jest gotowa?

4. Czy wiadomo, kiedy złożona zostanie skarga do MTS w Hadze? 

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 uprzej-

mą prośbą o odpowiedź na następujące pytania.
1. Czy prawdą jest, że respiratory zakupiono od firmy E&K Sp. z o.o. KRS 

nr 0000018236?
2. Kiedy zamówione respiratory zostały dostarczone?
3. W jakiej liczbie dostarczono te respiratory?
4. Gdzie obecnie się znajdują te respiratory?
5. Ile Ministerstwo Zdrowia wypłaciło środków, podanych w kwocie brutto, 

z tytułu realizacji tego kontraktu wg stanu na dzień 15 czerwca 2020 r.?

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!
Kilka dni temu z Kancelarii Prezydenta RP otrzymałem odpowiedź na in-

terwencję, z której wynika, że prace nad ustawą tworzącą Fundusz Medyczny 
są – tu cytat – „zaawansowane”. W związku z tym, iż od ogłoszenia, że ten 
fundusz powstanie, minęły już ponad 3 miesiące, w trybie oświadczenia se-
natorskiego zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o odpowiedź na 
poniższe pytania.

1. Z czego wynika tak długi termin tworzenia Funduszu Medycznego?
2. Kiedy ustawa zostanie skierowana do parlamentu?
3. Czy wiadomo Panu Ministrowi, by nad funduszem pracował jakikolwiek 

zespół ekspertów? Jeśli tak, to kto wchodzi w jego skład i ile razy do tej pory ze-
spół ekspertów się spotkał?

Z wyrazami szacunku 
Krzysztof Brejza
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Dowhana

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora  
generalnego Zbigniewa Ziobry

Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o podjęcie działań zapobiega-
jących narastającym konfliktom występującym między prezesami sądów a sę-
dziami, wynikającym z organizacji pracy sędziów.

Coraz więcej sędziów ma zastrzeżenia co do tego, w jaki sposób prezesi są-
dów organizują ich pracę. Analizując „Informację z działalności Krajowej Rady 
Sądownictwa w 2019 r.”, można wyraźne zauważyć wzrost liczby odwołań od 
ustalonego przez prezesów sądu podziału obowiązków. Jedną z przyczyn takie-
go stanu rzeczy może być skład kolegiów sądów, bo kiedyś nie składały się one 
z samych prezesów, którzy oceniają swoje decyzje we własnym gronie.

Na podział czynności ustalany przez prezesów sądów niestety często ma 
wpływ czynnik polityczny. Dodatkowo przydział spraw dla sędziów cechuje 
się pewnym elementem uznaniowości. Zauważa się wobec tego bardzo groźny 
proceder, w którym prezes sądu może „wybierać”, którą sprawę przyzna kon-
kretnemu sędziemu, a przypadków alarmowania o istnieniu takich problemów 
jest w mediach coraz więcej.

Wobec powyższego wnoszę o konkretne działania ministerstwa, mające na 
celu unormowanie sytuacji, która może w istotny sposób wpływać na polskie 
sądownictwo, a o której niewiele mówi się społeczeństwu.

Z poważaniem 
Robert Dowhan
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Dowhana

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia  
Łukasza Szumowskiego

Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o podjęcie działań uwzględ-
niających sytuację epidemii COVID-19 w ustalaniu wysokości ryczałtów dla 
szpitali na rok 2021.

W czasie epidemii COVID-19 w naszym kraju wiele szpitali nie jest w stanie 
zrealizować kontraktu z NFZ. Placówki lecznicze przywracają planowe zabiegi, 
jednak zaległości będą trudne do nadrobienia. Dla wielu szpitali wypłacana przez 
NFZ 1/12 zaplanowanego budżetu na realizację świadczeń, których nie realizo-
wano, może stać się kredytem nie do spłacenia, a fundusze zostały wydane na 
walkę z COVID-19. Problematyczny może być także przyszłoroczny budżet – ry-
czałt na kolejny rok ustalany jest na podstawie realizowanych świadczeń z roku 
bieżącego. Fakt jest również taki, że ryczałty bazują na wynikach z 2015 r. – od 
tego czasu nastąpił bardzo duży wzrost wszelkich kosztów, w tym limity liczby 
pielęgniarek czy wzrosty płac.

Wobec powyższego wnoszę o konkretne działania ministerstwa, mające na 
celu uchronienie przyszłorocznych budżetów szpitali, uwzględniające fundusze 
na walkę z COVID-19, który jeszcze przez długi czas prawdopodobnie będzie 
występował w naszym społeczeństwie.

Z poważaniem 
Robert Dowhan
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Stanisława Gawłowskiego

Oświadczenie skierowane do ministra gospodarki morskiej  
i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka

Konsorcjum bankowe kierowane przez niemiecki DVB Bank SE udzieliło 
Polskiej Żegludze Morskiej pożyczki w wysokości 175 milionów dolarów na port-
fel masowców składający się z 34 jednostek. DVB Bank SE działał jako upoważ-
niony aranżer wiodący i prowadzący księgowość transakcji, CIT Group była 
drugim głównym aranżującym z Societe Generale, BNP Paribas, Siemens Bank 
i Credit Agricole jako współorganizatorami. 

Polska Żegluga Morska znana jako Polsteam lub PŻM jest operatorem stat-
ków towarowych z siedzibą w Szczecinie, posiada flotę 56 masowców o średnim 
wieku ok. 8 lat. Grupa ma jedną z największych sieci tras na świecie, oferuje 
usługi w ok. 60 krajach. Wykonuje około 500 podróży rocznie, przewożąc 15 
milionów ton ładunku.

Zwracam się do Pana Ministra z prośbą o odpowiedź na następujące pytania.
1. Ile statków zostało zastawionych pod kwotę 175 milionów dolarów?
2. Czy prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki ma wiedzę w tym 

temacie?
3. Czy Skarb Państwa wyraził na to zgodę?
4. Jaka jest kondycja finansowa grupy Polsteam?

Stanisław Gawłowski 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Beniamina Godylę

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Michała Wosia  
oraz do ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej  

Marka Gróbarczyka

Szanowni Panowie Ministrowie!
Zwracam się z prośbą o zajęcie się sprawą wraków statków zalegających na 

dnie Bałtyku od czasów II wojny światowej. W granicach polskiego morza tery-
torialnego znajdują się wraki, które na swoich pokładach mogą mieć duże ilości 
paliwa oraz broń chemiczną.

Przez wiele lat nie uporano się z tym problemem, a może on się wiązać z po-
ważnymi konsekwencjami dla naszego kraju. W przypadku wycieku paliwa, 
wynikającego z postępującej korozji zbiorników, może grozić nam olbrzymia 
katastrofa ekologiczna, która istotnie wpłynie na zahamowanie rozwoju branży 
turystycznej w naszym kraju, już osłabionej po epidemii koronawirusa.

W związku z tym proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania:
1. Czy ministerstwa mają zinwentaryzowane wszystkie zatopione jednostki 

oraz miejsca, w których mogą znajdować się materiały niebezpieczne?
2. Jakie obecnie są prowadzone działania mające na celu wypompowanie 

paliwa z wraków statków Franken i Stuttgart oraz usunięcie z Głębi Gdańskiej 
zatopionej tam broni chemicznej?

3. Czy zostały podjęte rozmowy z państwami, do których należą zatopione 
jednostki, mające na celu uzyskanie z ich strony zapewnienia co do partycypacji 
w kosztach przeprowadzenia operacji usunięcia materiałów niebezpiecznych?

Z wyrazami szacunku 
Beniamin Godyla
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Mariusza Gromkę

Oświadczenie skierowane do prezydenta miasta Białystok  
Tadeusza Truskolaskiego

Szanowny Panie Prezydencie!
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wyko-

nywaniu 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 swo-
ich obowiązków poselskich lub senatorskich – interwencję w organie admini-
stracji 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 roz-
patrywania”, wnoszę interwencję w sprawie zgłoszonej przez mieszkańców ulicy 
Szyszkowej, osiedla Zawady w Białymstoku.

Do mojego biura senatorskiego zgłosili sią mieszkańcy wymienionej uli-
cy, prosząc o interwencję w sprawie podjęcia działań zmierzających do prze-
budowy ulicy Szyszkowej na długości około 250 m (od ul. Chmielowej do ul. 
św. Krzysztofa). W czasie przeprowadzonych konsultacji społecznych (marzec 
2019 r.) zapewniono mieszkańców, że przebudowa wymienionej drogi, a zwłasz-
cza wybudowanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej zostaną wykonane „jak 
najszybciej”. Mieszkańcy zwracali uwagę na zły stan techniczny, który jest spo-
wodowany głównie brakiem wspomnianej infrastruktury technicznej. W okre-
sach wiosenno-jesiennych dojazd do wielu posesji jest znacznie utrudniony, 
a niekiedy niemożliwy. Szczególnie zauważalne jest to w czasie intensywnych 
opadów atmosferycznych, kiedy powstają koleiny, woda opadowa nie jest prawi-
dłowo odprowadzana, co w konsekwencji prowadzi do zalewania części posesji. 
Zaniepokojeni mieszkańcy zaobserwowali fakt, że dokumentacja projektowa 
została opracowana, środki finansowe – wydatkowane, a inwestycja nie została 
zaplanowana do realizacji w najbliższym okresie. Wyrażam przekonanie, że jest 
ważny powód do tego, aby zakwalifikować tę drogę do przebudowy, ponieważ 
tempo rozwoju infrastruktury nie jest współmierne do tempa rozwoju osiedla.

Mając na uwadze sygnalizowany stan techniczny drogi oraz szerokie zainte-
resowanie społeczne, zwracam się do Pana Prezydenta z prośbą o wprowadzenie 
wyżej wymienionej inwestycji do budżetu na rok 2021.

Z poważaniem 
Mariusz Gromko
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Marię Jackowskiego

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów  
Mateusza Morawieckiego

Do mojego biura senatorskiego zwracają się mieszkańcy, za pośrednictwem 
swoich przedstawicieli w samorządach lokalnych, zaniepokojeni dużą liczbą 
stawianych w pobliżu siedzib ludzkich stacji bazowych telefonii komórkowych. 
Wiele samorządów otrzymuje petycje dotyczące lokowania wyżej wymienionych 
urządzeń w bezpośrednim sąsiedztwie osiedli mieszkaniowych i miejsc wypo-
czynku mieszkańców. W petycjach są przywoływane opinie naukowe odnośnie 
do szkodliwości promieniowania z tych urządzeń. Funkcjonujące w obiegu pu-
blicznym zdania co do oceny zagrożenia ze strony tych inwestycji są podzielo-
ne. Duży opór budzi też krótki termin regulacji, obligujący do podjęcia robót 
w ciągu 3 dni.

W związku z tym, że problem nie jest jednostkowy i może budzić protesty 
społeczne, proszę o informację, czy jest przewidywana zmiana przepisów odda-
lająca lokowanie stacji bazowych telefonii komórkowych od zabudowań miesz-
kalnych i miejsc wypoczynku (parków, ogródków działkowych etc.).

Jan Maria Jackowski



Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 12. posiedzenia Senatu

212

12. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 17 i 18 czerwca 2020 r.

Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Marię Jackowskiego

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów  
Mateusza Morawieckiego

W związku z badaniem opublikowanym w środę (17 czerwca) przez branżowe 
stowarzyszenie Toy Industries of Europe (TIE), z którego to badania wynika, że 
ponad 97% ze 193 zabawek zakupionych na największych światowych platfor-
mach handlu online nie spełnia unijnych zasad bezpieczeństwa, a 76% rzekomo 
zgodnych z normami zabawek stwarza po prostu zagrożenie dla dzieci, zwracam 
się z prośbą o stanowisko rządu polskiego w sprawie inicjatyw mających na celu 
skłonienie Komisji Europejskiej, ażeby zaostrzyła ona przepisy dotyczące pro-
duktów sprzedawanych w sieci w ramach prac nad aktem o usługach cyfrowych.

Jan Maria Jackowski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Marię Jackowskiego

Oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych  
Jacka Czaputowicza

Szanowny Panie Ministrze!
Dnia 29 maja br. w Nowym Jorku zostało zwołane w trybie pilnym 53. posie-

dzenie Komisji ONZ ds. Ludności i Rozwoju (CPD). Nagłe zwołanie sesji miało 
być podyktowane reakcją na szczególną sytuację związaną z pandemią korona-
wirusa. Celem sesji miało być ustalenie sposobu, w jaki zostaną użyte fundu-
sze pomocy międzynarodowej w czasie pandemii COVID-19. Niestety, pośród 
celów przeznaczenia środków pomocowych dla biedniejszych krajów jako jeden 
z priorytetów pomocy wskazano finansowanie powszechnego dostępu do praw 
reprodukcyjnych i seksualnych. Termin ten konsekwentnie wykorzystywany 
jest przez radykalne środowiska w celu promocji powszechnego dostępu do abor-
cji i permisywnej edukacji seksualnej.

Dokument wynegocjowany 29 maja nosi tytuł „Projekt oświadczenia w spra-
wie ludności, bezpieczeństwa żywnościowego, wyżywienia i zrównoważonego 
rozwoju w kontekście epidemii koronawirusa w 2019 (COVID-19)”. W proce-
dowanym w obecnej wersji projekcie znajdują się jednak budzące wątpliwości 
z punktu widzenia polskiego i międzynarodowego prawa pojęcia. Choć dokument 
w założeniu dotyczyć ma głównie kwestii związanych z żywnością i jej dystry-
bucją, w zakres jego postulatów wpleciono również odniesienia do kontrower-
syjnych praw reprodukcyjnych oraz zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego. 
Paragraf 15 brzmi: „zobowiązujemy się zapewnić do roku 2030 powszechny do-
stęp do usług ochrony zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, w tym planowa-
nia rodziny, informacji i edukacji, oraz włączenia zdrowia reprodukcyjnego do 
krajowych strategii i programów zdrowia, a także do zapewnienia powszech-
nego dostępu do ochrony zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw re-
produkcyjnych zgodnie z «Programem działania międzynarodowej konferencji 
w sprawie ludności i rozwoju», Pekińską Platformą Działania oraz dokumentami 
końcowymi z kolejnych konferencji”.

Zwracam się z prośbą o przedstawienie stanowiska polskiego rządu w spra-
wie dokumentu końcowego 53. sesji Komisji ONZ ds. Ludności i Rozwoju noszą-
cego tytuł roboczy „Projekt oświadczenia w sprawie ludności, bezpieczeństwa 
żywnościowego, wyżywienia i zrównoważonego rozwoju w kontekście epidemii 
koronawirusa w 2019 (COVID-19)”.

Jan Maria Jackowski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Marię Jackowskiego

Oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych  
Jacka Czaputowicza

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z planami Izraela dotyczącymi przeprowadzenia aneksji części 

Zachodniego Brzegu Jordanu zwracam się z prośbą o informację, czy nadal ak-
tualne jest stanowisko resortu spraw zagranicznych, w którym napisano:

„Traktujemy Izrael jako jednego z kluczowych graczy na Bliskim Wschodzie 
i naszego ważnego partnera. Plan Pokojowy Donalda Trumpa to bardzo ważna 
próba wyjścia z impasu w relacjach izraelsko-palestyńskich. Niemniej jednak 
nasze stanowisko w odniesieniu do statusu Zachodniego Brzegu Jordanu po-
zostaje jednoznaczne i niezmienne: wszelkie decyzje w tej sprawie muszą być 
podejmowane w zgodzie z prawem międzynarodowym, w tym Kartą Narodów 
Zjednoczonych i właściwymi rezolucjami Rady Bezpieczeństwa ONZ. Wszelkie 
zmiany granic sprzed 1967 r. mogą mieć miejsce wyłącznie w wyniku porozu-
mienia między stronami sporu. Nasze oświadczenie zwraca uwagę na obowią-
zek przestrzegania prawa międzynarodowego i zachęca do znalezienia takiego 
rozwiązania, które pozwoli na osiągnięcie stabilnego porozumienia w regionie”.

Po drugie, proszę o informację jaka była reakcja na oświadczenie z początku 
czerwca 5 krajów europejskich, w tym Polski, wzywające Izrael do rezygnacji 
z planowanej aneksji części Zachodniego Brzegu Jordanu.

Jan Maria Jackowski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Stanisława Karczewskiego

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury  
Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Zwróciły się do mnie władze gminy Kochanowice reprezentujące mieszkań-

ców w sprawie trwającej inwestycji polegającej na budowie drogi ekspresowej 
S11 na odcinku powiatu lublinieckiego.

Po szerokich konsultacjach społecznych, mających miejsce na terenie tej gmi-
ny oraz sąsiednich, mieszkańcy określili jako najbardziej dla nich optymalny 
wariant zielony w połączeniu z niebieskim. Podnoszą, że wariant zielony bie-
gnie w części przez tereny leśne. Dla właścicieli nieruchomości mieszkalnych 
i rolników oznacza to zmniejszenie hałasu, zanieczyszczenia powietrza i ruchu 
samochodów.

Dodatkowym argumentem przemawiającym za wariantem zielonym w po-
łączeniu z niebieskim jest to, że mogłoby zostać zrealizowane połączenie drogi 
krajowej nr 46 z planowaną S11.

W ocenie mieszkańców i władz samorządowych wariant zielony w połącze-
niu z niebieskim jest optymalny ze względu na interesy społeczne, gospodarcze 
i przyrodnicze.

Mieszkańcy gminy od początku procesu planowania inwestycji zaangażowa-
li się w szeroką akcję społeczną, a petycja w sprawie sprzeciwu wobec wyboru 
wariantu czerwonego została złożona w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad. W tym wariancie trasa ekspresowa zostałaby zlokalizowana zbyt 
blisko zabudowań mieszkalnych.

Uprzejmie proszę Pana Ministra o zwrócenie uwagi na postulaty miesz-
kańców gminy Kochanowice co do przebiegu trasy S11 na odcinku powiatu 
lublinieckiego.

Z poważaniem 
Stanisław Karczewski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Kobiaka

Oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej  
Mariusza Błaszczaka

W dniu 28 grudnia 2015 r. w siedzibie Polskiej Grupy Zbrojeniowej podpisa-
no umowę między Polską Grupą Zbrojeniową, Inspektoratem Uzbrojenia MON, 
Zakładami Mechanicznymi „Bumar-Łabędy” w sprawie modernizacji, wykona-
nia przeglądów na poziomie F6, doprowadzenia do pełnej sprawności technicznej 
(na podstawie innej umowy) 128 czołgów Leopard 2A4. W lipcu 2018 r. tę umowę 
aneksowano, wskutek czego ma być wyremontowane kolejne 14 czołgów. Umowa 
przewiduje modernizację 128 leopardów do 30 listopada 2020 r. oraz kolejnych 
14 leopardów do końca listopada 2021 r.

Modernizacja wyżej wymienionych pojazdów jest ważnym elementem po-
prawy kondycji polskich wojsk pancernych. 28 maja 2020 r. na oficjalnej stronie 
Polskiej Grupy Zbrojeniowej ukazał się artykuł, w którym podano informa-
cję, iż formalnie zakończono proces odbioru pierwszych 2 czołgów Leopard 
w stanie 2PL, a w następnym tygodniu powinny zostać oddane kolejne 3 czołgi 
(https://grupapgz.pl/blog/pierwsze-leopardy-2pl-odebrane/). Wynika z tego, 
iż w ciągu 4,5 roku uda nam się oddać tylko 5 ze 142 czołgów. Stąd łatwo wysu-
nąć wniosek, że kontrakt nie zostanie sfinalizowany w wyżej wymienionych 
terminach.

Bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania: z jakiego powodu moder-
nizacja czołgów Leopard 2A4 przebiega tak wolno i w jakim dokładnie terminie 
zostanie oddane kolejne 137 czołgów?

Z poważaniem 
Andrzej Kobiak
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Kobiaka

Oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej  
Mariusza Błaszczaka oraz do ministra sprawiedliwości,  

prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

W środę 22 kwietnia 2020 r. na stronie internetowej Akademii Sztuki 
Wojennej w wyniku ataku hakerskiego pojawił się fałszywy list skierowany do 
szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Rajmunda T. Andrzejczaka, 
dowódcy generalnego rodzajów Sił Zbrojnych gen. Jarosława Miki, dowódcy 
operacyjnego rodzajów Sił Zbrojnych gen. Tomasza Piotrowskiego, a także do 
pozostałych generałów i żołnierzy Wojska Polskiego, autorstwa gen. bryg. dra 
inż. Ryszarda Parafianowicza.

Sfałszowany list opublikowany na stronie Akademii Sztuki Wojennej kry-
tykował sojusz między Polską a USA: „Polska bierze udział w różnych aferach 
USA, nastąpiła amerykańska okupacja”. List przedstawiał również w negatyw-
nym świetle program „DEFENDER-Europe 20” i polską politykę zagraniczną 
oraz przekonywał, iż z Ministerstwa Obrony Narodowej „płynie ideologia fa-
szyzmu”. Są to skandaliczne i nieprawdziwe oskarżenia, które niestety zostały 
opublikowane w zagranicznych oraz polskich mediach.

Eksperci ds. dezinformacji z Uniwersytetu Stanforda opublikowali raport, 
z którego wynika, iż w udostępnienie fałszywego listu były zaangażowane konta 
kojarzone z portalem realizującym cele rosyjskiej polityki zagranicznej w Polsce.

Sytuacja jest o tyle poważna, że zszargano dobre imię rektora Akademii 
Sztuki Wojennej, ujawniono braki w przeciwdziałaniu cyberatakom i posta-
wiono Polskę w złym świetle. Dlatego bardzo ważne jest ujęcie osób odpowie-
dzialnych za ten atak. Biorąc pod uwagę, że incydent miał miejsce 1,5 miesiąca 
temu, bardzo proszę o odpowiedź, na jakim etapie są działania mające na celu 
odnalezienie osób odpowiedzialnych za tenże atak. Czy polskim służbom udało 
się zidentyfikować sprawców?

Z poważaniem 
Andrzej Kobiak
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Kobiaka

Oświadczenie skierowane do prezesa zarządu Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Krzysztofa Michałkiewicza oraz do 

prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasza Chróstnego

Szanowni Panowie Prezesi!
Wątpliwości pracodawców dotyczą ustawy o rehabilitacji, która w art. 68gd 

stwarza możliwość w okresie od dnia 8 marca 2020 r., nie dłużej jednak niż do 
upływu 6 miesięcy od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo 
stanu epidemii, wydatkowania do 20% środków zakładowego funduszu reha-
bilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) lub zakładowego funduszu aktyw-
ności albo do 20% kwoty podlegającej zwrotowi na te fundusze na utrzymanie 
zagrożonych likwidacją miejsc pracy osób niepełnosprawnych, wynagrodzenia 
lub pomoc bytową dla osób niepełnosprawnych.

Proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania.
1. Czy wydatkowanie środków ZFRON na wynagrodzenia jest pomocą de 

minimis, czy też stanowi inną pomoc?
2. Na czym polega utrzymanie zagrożonych likwidacją miejsc pracy osób 

niepełnosprawnych? Czy taki wydatek jest objęty regułą de minimis, czy też 
stanowi inną pomoc?

3. W sytuacji, gdyby wydatki z ZFRON na wynagrodzenia oraz utrzymanie 
zagrożonych likwidacją miejsc pracy były objęte pomocą de minimis, to jaki 
organ będzie uprawniony do wydawania zaświadczenia o pomocy de minimis?

4. Na czym polega pomoc bytowa dla osób niepełnosprawnych oraz w jaki 
sposób pracownicy uprawnieni do tej pomocy mają obowiązek dokumentować 
tę pomoc?

Z poważaniem 
Andrzej Kobiak
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Wojciecha Koniecznego

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów,  
ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwróciło się do mnie Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich (SNAP), 

które jest zaniepokojone próbą zmiany obowiązującego prawa przez detekto-
rystów należących do Parlamentarnego Zespołu ds. Praw Poszukiwaczy. Chcą 
oni zniesienia bądź zmiany art. 109c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami, który mówi: „Kto bez pozwolenia albo wbrew 
warunkom pozwolenia poszukuje ukrytych lub porzuconych zabytków, w tym 
przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych i technicznych oraz 
sprzętu do nurkowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 
pozbawienia wolności do lat 2”.

Członkowie stowarzyszenia zawracają uwagę na fakt, iż konsultacje w tej 
sprawie, a także omawianie tematyki konserwatorskiej i naukowej odbywają się 
bez udziału członków stowarzyszenia oraz specjalistów, co nie gwarantuje wy-
maganej wymiany poglądów i doświadczeń. Należy mieć na uwadze, że zabytki 
to nie tylko archeologia, ale też militaria, zakopane depozyty, polskie miejsca 
zagłady i bitew. Są one cenne nie tylko materialnie, lecz także historycznie, wią-
że się to bowiem z dziedzictwem kulturowym, które należy do Skarbu Państwa.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o dołączenie do rozmów przedstawicieli 
Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich, których celem jest ochrona 
dziedzictwa kulturowego oraz niedopuszczenie do niekorzystnych zmian prawa.

Pragnę zwrócić także uwagę na brak gwarancji finansowania podstawowych 
zadań w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego. Przejawia się to niedofi-
nansowanymi wojewódzkimi urzędami ochrony zabytków, brakiem centralnych 
baz danych – np. o stanowiskach archeologicznych bądź archeologów uprawnio-
nych do wykonywania badań – brakiem doradztwa, edukacji i propagowania 
ochrony zabytków oraz magazynowaniem zabytków archeologicznych.

W związku z prośbą, z jaką zgłosiło się do mnie Stowarzyszenie Naukowe 
Archeologów Polskich, pragnę zadać pytanie, czy prowadzone są obecnie pra-
ce nad ustawą. Jeśli tak, to czy zmierzają one w kierunku zniesienia lub zmia-
ny art. 109c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami?

Z poważaniem 
Wojciech Konieczny
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Tadeusza Kopcia

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów  
Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
Z przykrością informuję, że Szpital Powiatowy w Żywcu w najbliższych 

dniach może zostać zamknięty z uwagi na dramatyczną sytuację finansową.
Szpital Powiatowy w Żywcu jest najgorzej finansowanym szpitalem w wo-

jewództwie śląskim i jednym z najgorzej w skali kraju. Informację tę można 
potwierdzić, porównując ZZOZ w Żywcu z innymi szpitalami w województwie 
śląskim, jeśli chodzi o liczbę hospitalizacji, liczbę łóżek, liczbę personelu itp. 
W ostatnich 2 latach zadłużenie szpitala wzrosło o ponad 20 000 000 zł. Aktualnie 
zakładowi na bieżącą działalność brakuje miesięcznie około 2 000 000 zł, w tym 
około 270 000 zł miesięcznie na realizację minimalnej płacy dla pracowników 
(na obowiązkowe podwyżki szpital nie dostał żadnych środków). W tym miejscu 
chciałbym podkreślić, że Szpital Powiatowy w Żywcu utrzymuje się wyłącznie ze 
środków publicznych (NFZ) i nie ma żadnych możliwości pozyskania dodatko-
wych środków finansowych (komercyjnych). Szpital w Żywcu działa „na ostro”, 
realizując ponad 90% przypadków nagłych, nieplanowanych.

Jako senator reprezentujący powiat żywiecki nie mogę pozwolić na tak 
krzywdzące i niesprawiedliwe traktowanie tej kwestii, szczególnie w trudnym 
okresie pandemii, kiedy szpital może zakończyć działalność z uwagi na brak 
środków finansowych m.in. na zakup sprzętu zabezpieczającego, leków, wyna-
grodzenia dla pracowników. Na podstawie szczegółowych informacji przeka-
zanych mi przez starostę żywieckiego Andrzeja Kalatę oświadczam, iż obecna 
sytuacja finansowa szpitala nie jest spowodowana złym zarządzaniem. 

Jednocześnie podkreślam, że o omawianych problemach od 2 lat były in-
formowane Narodowy Fundusz Zdrowia i Ministerstwo Zdrowia. Nie proszę 
o specjalne traktowanie i przywieje dla szpitala w Żywcu, chciałbym, aby fi-
nansowanie ZZOZ w Żywcu mieściło się w średnim przedziale finansowania 
szpitali w województwie śląskim i aby szpital ten przestał być jednym z najgo-
rzej finansowanych w Polsce.

Z wyrazami szacunku 
Tadeusz Kopeć 



Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 12. posiedzenia Senatu

221

12. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 17 i 18 czerwca 2020 r.

Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Filipa Libickiego

Oświadczenie skierowane do ministra finansów  
Tadeusza Kościńskiego

Z treści interpelacji nr 29790, 30556, 31344, 32657, 33749, 33910, 31157, 31402, 
31881, 32860, 33528, 33765, 33473, 27976, 32205, 31081, 31126, 9010, 16556 i 9143 
posłów na Sejm RP VIII kadencji, a także interpelacji nr 6284, 1803, 5682, 336, 
6849, 3325, 907, 5366, 3213 i 249 posłów na Sejm RP IX kadencji, jak również 
oświadczeń senatorów, interwencji rzecznika praw obywatelskich, Najwyższej 
Izby Kontroli oraz osób prawnych i fizycznych wyłania się obraz dyskrymina-
cyjnych działań Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego wobec twórców nurtu 
edukacji spersonalizowanej i demokratycznej P. i M. Z.

W uzasadnieniach dotychczasowych rozstrzygnięć sądów w przedmiotowych 
sprawach (Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, sygn. akt 
III SA/WA 896/17, III SA/WA 958/17, III SA/WA 2767/19, III SA/WA 2762/19, 
III SA/WA 2763/19, III SA/WA 2742/19, III SA/WA 2741/19, III SA/WA 2760/19, 
III SA/WA 2766/19, III SA/WA 2769/19, III SA/WA 2765/19, III SA/WA 2764/19, 
III SA/WA 2768/19, III SA/WA 2761/19; Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Lublinie, sygn. akt I SA/Lu 770/19, I SA/Lu 771/19, I SA/Lu 772/19, I SA/Lu 
773/19, I SA/Lu 774/19, I SA/Lu 775/19, I SA/Lu 776/19, I SA/Lu 777/19; Sądu 
Rejonowego w Mińsku Mazowieckim, sygn. akt II Kp 9/20, Kp 10/20) możemy 
znaleźć potwierdzenia sygnalizowanych wcześniej nadużyć organu wobec ww. 
obywateli. Ponadto sądy wielokrotnie potwierdzały prawne stanowisko państwa 
Z. Dalsze eskalowanie działań ze strony funkcjonariuszy wyczerpuje znamiona 
represji i łamania praw człowieka.

Wobec powyższego proszę o odpowiedzi na następujące pytania.
Który konkretnie z funkcjonariuszy legitymizuje dalsze działania LUCS wo-

bec pokrzywdzonych?
Czy ministerstwo podjęło przewidziane prawem instytucjonalne działania, 

aby chronić P. i M. Z. przed nadużyciami ze strony podległych mu urzędników?
W jaki sposób ministerstwo planuje rozwiązać wytworzoną dramatyczną 

sytuację ww. obywateli i w jakiej perspektywie czasu przewiduje końcowy efekt 
podjętych działań?

Jan Filip Libicki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Ryszarda Majera

Oświadczenie skierowane do wojewody kujawsko-pomorskiego Mikołaja 
Bogdanowicza, do wojewody lubelskiego Lecha Sprawki, do wojewody lu-
buskiego Władysława Dajczaka, do wojewody łódzkiego Tobiasza Adama 

Bocheńskiego, do wojewody pomorskiego Dariusza Drelicha, do wojewody 
warmińsko-mazurskiego Artura Henryka Chojeckiego oraz do wojewody za-

chodniopomorskiego Tomasza Hinca 

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub nie-
pełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, 
której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, 
przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Placówka cało-
dobowa winna świadczyć usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyj-
ne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających 
z indywidualnych potrzeb osób w niej przebywających. Jak założył ustawodaw-
ca, organizacja domu pomocy społecznej / placówki całodobowej oraz zakres 
i poziom świadczonych usług powinny uwzględniać w szczególności wolność, 
intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców.

W art. 22 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. 
Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) wskazano, że do zadań wojewodów należy m.in.:

3) wydawanie i cofanie zezwoleń lub zezwoleń warunkowych na prowadzenie 
domów pomocy społecznej oraz wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadze-
nie placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, 
przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na 
podstawie przepisów o działalności gospodarczej;

10) kontrola placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepeł-
nosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym pro-
wadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej, w zakresie 
standardów usług socjalno-bytowych i przestrzegania praw tych osób, a także 
nad zgodnością zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.

W nawiązaniu do przytoczonych regulacji prawnych, mając na uwadze 
analizę sytuacji osób starszych przebywających w placówkach całodobowych 
scharakteryzowanych w ustawie, jako parlamentarzysta realizujący mandat se-
natorski oraz inicjator kampanii społecznej „Polska przyjazna osobom starszym” 
zwracam się z uprzejmą prośbą o informacje dotyczące działalności kontrolnej 
w odniesieniu do tychże placówek. W szczególności bardzo proszę o informacje 
obejmujące ostatnie 4 lata, tj. lata 2016, 2017, 2018 i 2019. Interesują mnie na-
stępujące zagadnienia:

1. Liczba przeprowadzanych kontroli w odniesieniu do placówek obejmu-
jących opieką osoby starsze, w podziale na poszczególne kategorie placówek.
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2. Nieprawidłowości rozpoznane w toku kontroli.
3. Liczba wydanych zaleceń / wniosków pokontrolnych / doniesień do innych 

organów w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami.
4. Zwięzła charakterystyka najczęściej stwierdzanych nieprawidłowości.
5. Liczba przypadków opisanych w art. 57a oraz art. 67 ustawy o pomocy 

społecznej.
Czy ze zrealizowanych kontroli wynika, że wskazana jest nowelizacja obo-

wiązujących regulacji prawnych, która wzmocniłaby skuteczność Pańskich 
działań, a zarazem zwiększyła bezpieczeństwo osób starszych przebywających 
w placówkach? Jeśli tak, to proszę o sugestie.

Z poważaniem 
Ryszard Majer
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Oświadczenie złożone 
przez senator Gabrielę Morawską-Stanecką

Oświadczenie skierowane do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  
Andrzeja Dudy

Szanowny Panie Prezydencie!
Politycy powinni szukać tego, co nas łączy, a nie dzieli. Budować mosty po-

rozumienia i dialogu, nie mury, które utrudniają rozmowę i dojście do konsen-
susu, tak bardzo potrzebnego w debacie politycznej i społecznej. Wzbudzanie 
skrajnych emocji, dzielenie społeczeństwa to od jakiegoś czasu pomysł niektó-
rych kandydatów w wyborach prezydenckich na mobilizację własnego elekto-
ratu i osiągnięcie sukcesu wyborczego. Jednak kampania niedługo dobiegnie 
końca, a zwycięzca będzie musiał na nowo połączyć podzielony naród. Ostatnie 
lata pokazały, że nie jest to zadanie łatwe do osiągnięcia. Niestety z przykrością 
przyjmuję fakt, że jako urzędujący prezydent wpisuje się Pan w politykę podzia-
łów zamiast z godnością i powagą urzędu te emocje tonować.

Art. 32 ust. 1 Konstytucji RP (Dz.U. z 1997 Nr 78, poz. 483 ze zmianami) sta-
nowi, iż wszyscy są równi wobec prawa i mają prawo do równego traktowania 
przez władze publiczne. Jednocześnie w art. 32 ust. 2 ustawa zasadnicza stwier-
dza, że nikt nie może być dyskryminowany w życiu społecznym i politycznym 
z jakiejkolwiek przyczyny. Stygmatyzując część społeczeństwa, nazywając lu-
dzi ideologią, odbierając im podstawowe prawa człowieka, prawo do godności 
i szacunku, nie tylko zaprzecza Pan idei równości zapisanej w tym przepisie, 
ale również doprowadza do wykluczenia ze społeczeństwa, jak się szacuje, 2 mi-
lionów Polek i Polaków, naszych obywateli, ludzi, którzy chcą realizować swoje 
podstawowe prawa do edukacji, pracy, rozwoju.

Można byłoby napisać, że Karta Rodziny w swojej treści zawiera słuszną ideę 
wspierania rodzin, jednak jej program oparty jest na błędnym założeniu, że 
rodzina to jedynie małżeństwo dwupłciowe i dzieci lub samotni rodzice. Fakty 
są inne. Około 50 tysięcy dzieci jest wychowywanych przez pary nieheteronor-
matywne, a w wielu domach żyją nastolatkowie o innej niż heteroseksualna 
orientacji (ze względu na wykluczenie i dyskryminację blisko 70% nastolatków 
LGBT+ ma myśli samobójcze – raport Kampanii Przeciw Homofobii). Art. 18 
Konstytucji RP stanowi zaś, że rodzina „znajduje się pod ochroną i opieką 
Rzeczypospolitej Polskiej”. I na tę pomoc i szacunek zasługuje każda rodzina, 
nie tylko te wybrane.

Art. 5 polskiej ustawy zasadniczej stanowi, że „Rzeczpospolita Polska (…) za-
pewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli”. 
Ani dyskryminacja, ani brak uregulowanych kwestii związanych z wprowadze-
niem w Polsce związków partnerskich, które umożliwiałyby dwojgu żyjącym ze 
sobą ludziom dziedziczenie po sobie majątku i dowiadywanie się o stanie swojego 
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zdrowia w placówkach medycznych, nie wpisuje się w realizację podanego prze-
pisu. Nie jest to też zgodne z ideą sprawiedliwości społecznej i równości wobec 
prawa wszystkich obywateli, niezależnie od poglądów politycznych, wyznania, 
koloru skóry czy orientacji seksualnej.

W związku z powyższym wzywam Pana do zaprzestania uprawiania polityki 
podziałów poprzez dyskryminację mniejszości w Polsce. Rolą głowy państwa 
jest zasypywanie podziałów społecznych, nie ich tworzenie. Służenie wszystkim 
obywatelom, nie wybranym.

Gabriela Morawska-Stanecka
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Adama Szejnfelda

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów  
Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
Samorząd terytorialny to fundament demokratycznego państwa. Dlatego 

od 1990 r. następujące po sobie władze kraju stawiały duży nacisk na umac-
nianie siły i roli samorządu w Polsce. Niestety obecnie – i to w jubileusz 
30-lecia samorządu gminnego – sytuacja w polskich gminach i powiatach 
poważnie się pogarsza zarówno pod względem statusu jednostek samorządu 
terytorialnego, a więc zakresu kompetencji i władztwa samorządu na swoim 
terytorium, jak i pod względem stanu finansów publicznych.

Niepokój o stabilność finansową i możliwości wywiązywania się JST 
ze swoich obowiązków potwierdza się m.in. w badaniu ankietowym prze-
prowadzonym w Wielkopolsce przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów 
Wielkopolski. Stowarzyszenie to jest jedną z największych regionalnych or-
ganizacji jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Działa nieprzerwanie 
od 1991 r., a jego członkami są nie tylko małe i średnie gminy czy powiaty, 
ale także tak znaczne ośrodki miejskie, jak Poznań, Gniezno, Kalisz, Konin, 
Piła czy Ostrów Wielkopolski.

We wspomnianym badaniu ankietowym stowarzyszenia udział wzięło 
aż 72% gmin i 80% powiatów. Ze względu na to, że w ramach dochodów JST 
zasadnicze znaczenie ma odpis od podatku dochodowego od osób fizycznych 
– stanowi niemalże 40% dochodów budżetowych – w analizach szczególną 
uwagę poświęcono wielkości wpływów budżetowych samorządów z podatku 
PIT. Porównano wpływy w I kwartale 2020 r. w stosunku do I kwartału 
2019 r., a także wpływy w miesiącu kwietniu 2019 r. do miesiąca kwietnia 
2020 r. Na tej podstawie powstał raport pt. „Dochody JST z tytułu udziału 
w podatku dochodowym od osób fizycznych”.

Zebrane dane nasuwają, niestety, bardzo niepokojące wnioski. W bieżą-
cym roku nastąpiła bowiem silna obniżka dochodów JST z tytułu udziału 
w podatku PIT. Jest to groźne, tym bardziej że gminy i powiaty mają niższe 
wpływy również z innych tytułów. Na to wszystko nakładają się nowe trud-
ności związane z negatywnymi skutkami epidemii, które są powodem nie 
tylko kolejnych ubytków w dochodach, ale i wzrostów wydatków samorzą-
dów wynikających z ich nowych obowiązków.

Mimo takiego stanu rzeczy i konieczności wsparcia JST w tej trudnej sy-
tuacji, wydaje się, że samorząd jest jedną z tych instytucji życia publicznego, 
która nie została objęta kompleksowo systemowym programem wsparcia 
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przez rząd. A to samorządy obecnie są na pierwszej linii frontu w walce 
ze skutkami epidemii. Dzieje się tak nie tylko dlatego, że zasadnicza część 
służby zdrowia to placówki samorządowe, ale także dlatego, że w praktyce 
to JST odpowiadają za wdrażanie wielu regulacji ustanawianych centralnie, 
np. jeśli chodzi o wsparcie dla przedsiębiorców czy zapewnienie działania 
oświaty lub płynności transportu publicznego.

Analiza raportu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski pokazuje, 
że radykalnie spadły dochody z tytułu PIT. Wielkopolskie gminy uzyskały 
średnio dochód z tego tytułu na poziomie 61% w porównaniu z rokiem po-
przednim, co jest ubytkiem trudnym do zrekompensowania, bowiem trze-
ba pamiętać, iż nie jest to wynik wyłącznie epidemii. Ona przecież trwa 
w Polsce nie od zeszłego roku, ale dopiero od marca bieżącego roku. Na ten 
stan rzeczy składają się różne przyczyny, także zmiany ustawowe podejmo-
wane przez rząd. Chodzi np. o zmiany w podatku PIT oraz w innych podat-
kach oraz opłatach, chociażby w podatku od nieruchomości czy w opłatach 
za użytkowanie wieczyste. Nie bez znaczenia dla finansów samorządowych 
był również wzrost płacy minimalnej, reforma oświaty oraz nie w pełni zre-
kompensowane przez rząd podwyżki płac dla nauczycieli. Efekt tego wszyst-
kiego będzie zatem widoczny nie tylko w budżecie na rok 2020, lecz także 
w przyszłych latach.

W związku z zaniepokojeniem trudną sytuacją budżetów samorządowych 
zwracam się do Pana Premiera z pytaniem, jakie środki zaradcze, mające na 
celu wsparcie jednostek samorządu terytorialnego, zamierza podjąć rząd, aby 
przywrócić poprzedni poziom dochodów samorządów w Polsce oraz ustabi-
lizować ich sytuację finansową? Zarówno obecnie, w czasie kryzysu wywo-
łanego epidemią COVID-19, jak i w późniejszych latach.

Z poważaniem 
Adam Szejnfeld 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Adama Szejnfelda

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia  
Łukasza Szumowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Od wielu lat system ochrony zdrowia jest w Polsce przedmiotem troski i pro-

ponowanych reform. Niestety, nadal wszelkie działania nie przynoszą odczu-
walnej poprawy. Stan ten obecnie jeszcze bardziej pogarsza trwająca od kilku 
miesięcy pandemia.

Jedną z bolączek opieki medycznej jest niewystarczający stan taboru trans-
portu medycznego, zwłaszcza w zakresie stanu technicznego oraz liczby karetek 
pogotowia ratunkowego. Do chorych jeżdżą 2 rodzaje karetek, te typu „P”, czyli 
podstawowe, z co najmniej 2 ratownikami medycznymi, oraz karetki typu „S”, 
czyli pojazdy specjalistyczne z lekarzem. Niestety z powodu braku wystarczającej 
liczby ambulansów pacjenci często muszą czekać na pomoc dłużej, niż powinni. 
By ratować w sytuacjach nagłych, często należy ściągać na miejsce zdarzenia 
lub konieczności udzielenia pomocy medycznej pojazdy z innych miast czy po-
wiatów, co bardzo wydłuża czas od wezwania pomocy do jej udzielenia. 

To jednak nie koniec problemów, bowiem na to wszystko nakłada się także 
wiek oraz stan techniczny tych pojazdów. Ze statystyk wynika, że co trzeci am-
bulans w Polsce ma więcej niż 6 lat. W tym kontekście warto zacytować stano-
wisko rządu: „Wyposażenie zespołów ratownictwa medycznego w nowoczesne 
karetki jest niezbędne do udzielania natychmiastowej pomocy. Ambulanse me-
dyczne wyjeżdżają do pacjentów bardzo często – w sumie około 3,2 miliona razy 
rocznie, co daje średnio prawie 6 wyjazdów na jedną karetkę w ciągu doby. Są 
one niejednokrotnie realizowane w warunkach ekstremalnych bądź w trudno 
dostępnym terenie. Sprawia to, że karetki ulegają uszkodzeniom i szybkiemu 
zużyciu. Przyjmuje się, że zasadna jest ich wymiana już po 5 latach użytkowa-
nia. Polskim pacjentom do tej pory służyły nawet kilkunastoletnie karetki. Co 
trzeci ambulans w Polsce ma 6 lat lub więcej”.

Dlatego w omawianym aspekcie należało pozytywnie odebrać wprowadzony 
„Program wymiany ambulansów”, dzięki któremu do stacji pogotowia ratun-
kowego oraz szpitali w całym kraju do końca 2019 r. miało trafić 200 nowocze-
snych karetek. Niestety, plan ten nie został zrealizowany, choć żywię nadzieję, 
iż będzie kontynuowany, skutkiem czego zaplanowana liczba nowych karetek 
trafi do odbiorców. Ba, sądzę, że z powodu panującej pandemii program ten po-
winien być potraktowany bardziej ambitnie, a co za tym idzie, należałoby na 
jego potrzeby przeznaczyć większe środki finansowe i w efekcie zakupić więk-
szą liczbę samochodów.
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Przykładem bardzo trudnej sytuacji w tym zakresie może być Szpital 
Powiatowy im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży. Jest to szpital, który wyróż-
nia najwyższy standard jakości świadczonych usług, a przede wszystkim szcze-
gólna dbałość o dobro i zdrowie pacjentów. Jest to szpital, który wspiera chorych 
również w zakresie transportu, także teraz, w czasie epidemii. Niestety, specja-
listyczna karetka, która w ramach walki z epidemią COVID-19 obsługiwała aż 
5 powiatów, uległa wypadkowi, dlatego szpital jest zmuszony realizować prze-
wozy chorych, głównie zlecając usługi firmie zewnętrznej. Powiat chodzieski 
nie ma środków na zakup nowego ambulansu. Mimo to powiat chodzieski nie 
został uwzględniony w „Programie wymiany ambulansów”. Chciałbym ufać, że 
program ogłoszony przez prezesa Rady Ministrów zostanie jednak zrealizowa-
ny w całości i dotrze z pomocą także do mniejszych miejscowości i powiatów, 
również takich jak Chodzież.

Niezależnie od tego pragnę zapytać Pana Ministra, jaki jest aktualny stan 
realizacji „Programu wymiany ambulansów” w skali całego kraju, ile pojaz-
dów już zakupiono i dostarczono, a ile jeszcze będzie wymienianych i do kiedy. 
Interesuje mnie też to, czy w obliczu tak wielkich potrzeb rząd przewiduje roz-
szerzenie tego ważnego programu, a jeśli tak, to w jaki sposób i w jakim terminie.

Z wyrazami szacunku 
Adam Szejnfeld 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Aleksandra Szweda

Oświadczenie skierowane do marszałka Senatu  
Tomasza Grodzkiego

Szanowny Panie Marszałku!
Chciałbym odnieść się do sytuacji, jaka powstała przed posiedzeniem 

i w trakcie dziesiątego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 
6 maja 2020 r. Podczas uzupełniania porządku obrad zwróciłem się do Pana 
Marszałka z pytaniem, dlaczego uchwała dotycząca ustawy o szczególnych zasa-
dach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej zarządzonych w 2020 r. jeszcze nie została dostarczona do Sejmu mimo 
jej przyjęcia dzień wcześniej, tj. w dwudziestym dziewiątym dniu, czyli przed-
ostatnim, w którym Senat musiał zająć w tej sprawie stanowisko.

Proszę w związku z tym o udzielenie następującej informacji: o której go-
dzinie w dniu 6 maja 2020 r. uchwała dotycząca ustawy o szczególnych zasa-
dach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej zarządzonych w 2020 r. została przesłana do Sejmu?

Z poważaniem 
Aleksander Szwed 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Aleksandra Szweda

Oświadczenie skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej 
Marleny Maląg

Szanowna Pani Minister!
W dniu 1 kwietnia 2016 r. rząd Prawa i Sprawiedliwości wdrożył wielki pro-

gram prorodzinny mający za zadanie pomóc rodzinom w wychowaniu dzieci 
poprzez comiesięczne świadczenia wychowawcze na każde dziecko w rodzi-
nie w wysokości 500 zł. Było to nasze wielkie zobowiązanie, ponieważ zamiar 
stworzenia programu został ogłoszony w kampanii parlamentarnej 2015 r. Po 
zwycięstwie w wyborach parlamentarnych w 2015 r. został opracowany i wdro-
żony przez rząd Beaty Szydło. Następnie w 2019 r. rząd premiera Mateusza 
Morawieckiego podjął bardzo pozytywną decyzję o rozszerzeniu programu 
„500+”, przyznając świadczenie bez kryterium dochodowego także na pierw-
sze dziecko. I dzisiaj widzimy, że program pozytywnie wpłynął na sytuację 
demograficzną naszego kraju oraz wyeliminował biedę wśród polskich dzieci 
i polskich rodzin.

Dziękuję za informacje przedstawione w odpowiedzi na moje ostatnie oświad-
czenie senatorskie kierowane w tej sprawie. W miarę możliwości proszę o roz-
szerzenie informacji dotyczącej realizacji programu „500+” poprzez wskazanie, 
ile rodzin zostało objętych świadczeniem, ile dzieci, środki w jakiej wysokości 
przekazano na jego realizację od początku trwania programu. Oprócz danych 
dotyczących całego kraju szczególnie prosiłbym o uwzględnienie danych doty-
czących gmin z byłego województwa wałbrzyskiego, tj. powiatów kłodzkiego, 
dzierżoniowskiego, ząbkowickiego, świdnickiego, wałbrzyskiego i miasta na 
prawach powiatu – miasta Wałbrzycha.

Z poważaniem 
Aleksander Szwed 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Ryszarda Świlskiego

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów  
Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
Polskie lotniska regionalne są istotnymi katalizatorami rozwoju całej gospo-

darki, zatrudniają bezpośrednio i pośrednio w sumie ok. 130 tysięcy osób. Ich 
wpływ na gospodarkę jest szacowany na ok. 4% PKB. Od połowy marca 2020 r. 
zawieszone zostały krajowe i międzynarodowe pasażerskie połączenia lotnicze, 
co spowodowało spadek ruchu o ponad 90% i ogromne straty dla branży lotni-
czej, ale też całej gospodarki. Jest bardzo ważne, by umożliwić polskim lotniskom 
odbudowanie ruchu i swojej pozycji ekonomicznej.

Zgoda Rady Ministrów na wznowienie lotów krajowych i międzynarodo-
wych w ograniczonym zakresie stanowi kamień węgielny strategii ożywienia 
gospodarczego kraju, daje także lotniskom nadzieję na powrót do stabilizacji. Nie 
będą one jednak miały możliwości rozwoju, jeśli przepisy krajowe będą ograni-
czały liniom lotniczym prowadzenie działalności biznesowej i będą stanowiły 
wprost podstawę do wycofywania się ich z polskiego rynku. Przykładem takie-
go przepisu jest ten dotyczący ograniczenia do 50% liczby miejsc w samolotach 
zajmowanych przez pasażerów, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów 
z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, naka-
zów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Rozdział 6 § 17 pkt 4 
tego rozporządzenia stanowi, iż „statkiem powietrznym można przewozić w tym 
samym czasie nie więcej pasażerów niż wynosi połowa maksymalnej liczby 
miejsc przeznaczonych dla pasażerów określonej w dokumentacji technicznej 
statku powietrznego”.

Rozumiem, że intencją wprowadzenia tego przepisu była troska o bezpie-
czeństwo podróżnych. Niestety, jego skutki mogą być tragiczne dla całej branży 
lotniczej, która w liście otwartym do Pana Premiera określiła to jako „morder-
czy wirus” dla rynku lotniczego, który nie ominie także polskiego przewoźni-
ka – LOT-u.

Panie Premierze, apeluję o zmianę restrykcyjnych przepisów w taki sposób, 
by nie ograniczając bezpieczeństwa pasażerów oraz uwzględniając polskie i eu-
ropejskie wymogi, znieść ograniczenia w liczbie pasażerów, którzy mogą podró-
żować w ruchu krajowym i międzynarodowym.

Ryszard Świlski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Ryszarda Świlskiego

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury  
Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się o pilne podjęcie decyzji w sprawie rozpoczęcia budowy obwod-

nicy Starogardu Gdańskiego.
Od kilkudziesięciu lat trwa dyskusja na temat budowy obwodnicy Starogardu 

Gdańskiego, inwestycji dla całego Kociewia absolutnie koniecznej. Problemy ko-
munikacyjne, z jakimi codziennie borykają się mieszkańcy tego terenu w związ-
ku z brakiem decyzji o budowie obwodnicy, uniemożliwiają właściwy rozwój tego 
subregionu. Biorąc powyższe pod uwagę samorządy miasta i gminy Starogard 
Gdański oraz powiatu starogardzkiego przygotowały obszerną dokumentację 
przedprojektową dla tej inwestycji. Samorządy poniosły z tego tytułu wyda-
tek na poziomie 1 miliona zł. Powstało studium korytarzowe, studium tech-
niczno-ekonomiczno-środowiskowe wraz z materiałami do uzyskania decyzji 
środowiskowej. Niestety niezrozumiała jest postawa GDDKiA, która pomimo 
wcześniejszych konsultacji i decyzji zmienia ustalenia co do wyboru wariantu 
przebiegu obwodnicy. Konsultacje społeczne pokazały bardzo wyraźnie, że pro-
pozycje GDDKiA są absolutnie nie do zaakceptowania. 

Zwracam się do Pana Ministra w tej sprawie, mając na uwadze fakt, że na 
liście 100 obwodnic w ramach projektu rządowego pn. „Program budowy 100 ob-
wodnic na lata 2020–2030” obwodnica Starogardu Gdańskiego znalazła swoje 
miejsce.

Z poważaniem 
Ryszard Świlski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Ryszarda Świlskiego

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury  
Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się do Pana Ministra z prośbą o interwencję w celu obniżenia kosz-

tów dostępu do infrastruktury, polegającego na zniesieniu opłaty rezerwacyjnej 
w przypadkach zmniejszenia zestawienia pociągów.

Opłata rezerwacyjna jest naliczana na podstawie § 9 ust. 1 umowy między 
PKP PLK SA a PolRegio Sp. z o.o. Zasady naliczania zawarto w regulaminie sie-
ci PKP PLK SA, podrozdział 6.4.1 ust. 5. Podstawa prawna: rozporządzenie mi-
nistra infrastruktury i budownictwa z dnia 7 kwietnia 2017 r., Dz.U. 2017, poz. 
755, § 23 ust. 5.

W związku z istniejącą sytuacją epidemiczną od dnia 19 marca 2020 r. kur-
sowanie niektórych pociągów na całej trasie lub jej części zostało okresowo za-
wieszone. Zmniejszono również zestawienia składów wybranych pociągów, 
dostosowując je do zmniejszonej frekwencji (przy zapewnieniu odpowiedniej 
liczby miejsc siedzących). Zgodnie z pismem nr IUS7-82040-3/20 z dnia 20 mar-
ca 2020 r. spółka PKP Polskie Linie Kolejowe SA w czasie panującej epidemii nie 
nalicza opłaty rezerwacyjnej w przypadku odwołanej w całości lub części tra-
sy. Ponadto nie nalicza kar z tytułu uruchomienia przez przewoźnika pociągu 
z innym rodzajem pojazdu trakcyjnego i/lub zwiększoną masą brutto pociągu. 
Zwolnienie z opłat rezerwacyjnych nie obejmuje jednak pociągów, w przypadku 
których z powodu epidemii zmniejszono planowaną masę poprzez zmniejszenie 
zestawienia pociągu. PKP PLK SA nalicza wówczas opłatę rezerwacyjną w wy-
sokości 50% zmniejszenia opłaty podstawowej.

Podam przykład dotyczący pociągu nr 50706 relacji Chojnice – Tczew. 
Rozkład roczny, masa pociągu 160 ton, opłata podstawowa wynosi 398,38 zł. 
Zestawienie pociągu zmniejszono do 103 ton. Opłata podstawowa – 328,13 zł; 
opłata rezerwacyjna w wysokości 35,60 zł (50% różnicy pomiędzy opłatą podsta-
wową). W przypadku pociągu nr 50706 opłaty rezerwacyjne w miesiącu kwiet-
niu wyniosły łącznie 1 tysiąc 68 zł.

Wobec powyższego zwracam się z prośbą o interwencję w celu zniesienia 
opłaty rezerwacyjnej również w przypadkach zmniejszenia masy pociągu oraz 
skorygowanie opłat już naliczonych.

Z poważaniem 
Ryszard Świlski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Ryszarda Świlskiego

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów,  
ministra aktywów państwowych Jacka Sasina

Szanowny Panie Ministrze!
Województwo pomorskie znajduje się w węźle sieci TEN-E obejmującym 

m.in. Bałtycki Pierścień Elektroenergetyczny. Zapisy projektu Polityki ener-
getycznej Polski do 2040 r. (potwierdzone także zapisami Krajowego planu na 
rzecz energii i klimatu na lata 2021–2030) określającej kierunki rozwoju sektora 
paliwowo-energetycznego i stanowiącej odpowiedź na najważniejsze wyzwa-
nia polskiej elektroenergetyki w najbliższych 10-leciach wskazują, że obszar 
ten w perspektywie najbliższych 2 dekad będzie poddany przekształceniom 
w powiązaniu z rozwojem lądowej i morskiej energetyki wiatrowej, planowa-
nej energetyki jądrowej, a także związanych z nimi elektroenergetycznych sieci 
przesyłowych. W projekcie dokumentu rządowego oraz Planie rozwoju w zakre-
sie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektrycz-
ną na lata 2021–2030 (spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne) przedstawiono 
następujące prognozy:

1. źródła OZE inwestorów lądowych farm wiatrowych i fotowoltaicznych 
przewidują podłączenie do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego jedno-
stek o mocy ponad 1000 MW, natomiast z planowanych morskich farm wia-
trowych przewiduje się przesył ok. 6000 MW; planowana moc do przyłączenia 
do istniejących stacji elektroenergetycznych: Słupsk Wierzbięcino, Żarnowiec, 
Gdańsk Błonie i Pelplin oraz planowanych nowych stacji: w sąsiedztwie Słupska 
(Wierzbięcino II) i Choczewa przekracza ponad 7000 MW;

2. z morskich farm wiatrowych zostaną przyłączone w rejonie Choczewa 
moce o wielkości 5,25 GW, zaś w rejonie Słupska – 4,85 MW; pierwsza z tych 
wartości równa jest mocy największej elektrowni węglowej w Europie, tj. elek-
trowni w Bełchatowie (ok. 5,3 GW mocy);

3. w ramach europejskiej sieci TEN-E oraz poprawy zdolności wymiany mocy 
z systemami energetycznymi innych krajów Unii Europejskiej przygotowy-
wana jest budowa lądowo-podmorskiego kabla HVDC Harmony Link ze sta-
cji Żarnowiec do nowej stacji Darbenai w rejonie Kłajpedy (Litwa) o zdolności 
przesyłowej 700 MW;

4. w roku 2033 planowane jest uruchomienie pierwszego bloku jądrowe-
go o mocy 1–1,5 GW oraz kolejnych 5 do 2043 r. (łącznie ok. 6–9 GW); od kil-
ku lat rozpatrywane są dwie lokalizacje na terenie województwa pomorskiego 
(Lubiatowo-Kopalino lub Żarnowiec).

W tym zakresie można stwierdzić, że województwo pomorskie, ze względu 
na uwarunkowania polityki klimatycznej, stanie się obszarem gwarantującym 
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bezpieczeństwo energetyczne kraju. Wszystkie powyższe planowane działania 
wyraźnie pokazują, że skala przedsięwzięć inwestycyjnych na obszarze woje-
wództwa pomorskiego, a w szczególności na stosunkowo niewielkiej powierzchni 
kilku gmin nadmorskich, będzie duża i wiązać się będzie z licznymi konfliktami 
przestrzennymi, w tym środowiskowymi i społecznymi. Na tym tle pojawiają 
się pewne problemy i pytania.

1. Permanentny proces prowadzenia prac analitycznych i odwlekana decyzja 
przesądzająca wybór ostatecznej lokalizacji sprawiają, że kilka gmin (Choczewo, 
Gniewino i Krokowa) ma ograniczone możliwości rozwojowe.

Pytanie brzmi: kiedy ostatecznie zostanie ogłoszona decyzja o wyborze lo-
kalizacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej?

2. Ogrom inwestycji towarzyszących budowie elektrowni jądrowej, mor-
skich farm wiatrowych i linii elektroenergetycznych wymaga koordynacji pla-
nistycznej oraz czasowej realizacji inwestycji, służących maksymalnej redukcji 
nieuniknionych konfliktów przestrzennych zarówno na lądzie, jak i na morzu.

Pytania brzmią: Jakie działania i w jakiej formie zamierzają podjąć inwe-
storzy (przede wszystkim PGE EJ1 i PSE), aby zminimalizować konflikty prze-
strzenne i chronić zasoby i walory przyrodniczo-krajobrazowe na stosunkowo 
niewielkim obszarze objętym niezbędnymi inwestycjami? Jak ma wyglądać 
współpraca inwestorów z poszczególnymi samorządami gminnymi, powia-
towymi i wojewódzkimi, aby procesy planistyczne i inwestycyjne przebiegały 
sprawnie? Kiedy Rada Ministrów przyjmie projekt Planu zagospodarowania 
przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej 
strefy ekonomicznej, który przewiduje lokalizację morskich farm wiatrowych 
i elementów infrastrukturalnych, niezbędnych do uruchomienia elektrowni 
jądrowej?

3. Zaproponowane w Planie rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przy-
szłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2021–2030 (spółki Polskie 
Sieci Elektroenergetyczne) elementy nowej infrastruktury sieciowej wymaga-
ją budowy w województwie 2 nowych stacji elektroenergetycznych (w okolicy 
Słupska i Ustki oraz w okolicy Choczewa) oraz budowy zgodnie z planami PSE 
co najmniej 5 nowych torów linii 400 kV oraz kolejnych 2 stacji elektroenerge-
tycznych (na wysokości Lęborka oraz na odcinku Kościerzyna – Bytów), co sta-
nowić będzie największą koncentrację sieci przesyłowych w skali całej Polski.

Pytania brzmią: Kiedy operator systemów przesyłowych przedstawi szcze-
gółowe propozycje lokalizacji planowanych nowych elementów Krajowego 
Systemu Elektroenergetycznego w województwie pomorskim? Czy projektowa-
nie w sąsiedztwie planowanej lokalizacji elektrowni jądrowej węzła elektroener-
getycznego dla morskich farm wiatrowych jest racjonalne z punktu widzenia 
bezpieczeństwa państwa i możliwości ochrony infrastruktury krytycznej?

Zwracam się do Pana Ministra z prośbą o interwencję w tej sprawie i odpo-
wiedź na zadane pytania.

Z poważaniem 
Ryszard Świlski 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jerzego Wcisłę

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury  
Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W senackiej debacie budżetowej wnioskowałem o przeznaczenie 4 milio-

nów zł na rozpoczęcie budowy drogi ekspresowej S5 na odcinku Nowe Marzy 
– Ostróda. Niestety wniosek ten został ostatecznie odrzucony przez większość 
sejmową.

Wracam do tego tematu, bo ta droga ma wielkie znaczenie dla subregionu, 
głównie gmin powiatu Nowe Miasto Lubawskie, które dzisiaj z powodu wyklu-
czenia komunikacyjnego nie mają szans na rozwój w takim tempie, w jakim 
rozwijają sią inne regiony. Mówimy o gminach, którym powinniśmy stworzyć 
szanse szybszego rozwoju, bo stanowią jedne z uboższych polskich gmin.

Droga S5 na wskazanym odcinku połączy ten subregion w dwiema waż-
nymi arteriami komunikacyjnymi – S7 i A1. Ma to ogromne znaczenie dla 
rozwoju już istniejących firm i przyciągnięcia innych przedsiębiorców, dla któ-
rych połączenia międzynarodowe są ważnym kryterium decyzji o lokowaniu 
przedsięwzięcia.

Niestety, jak alarmują samorządy, obszar powiatu nowomiejskiego został 
pominięty w dotychczasowych planach rozwoju komunikacji północnowschod-
niej Polski.

Panie Ministrze, proszę o informację, czy budowa drogi ekspresowej łączą-
cej A1 (Nowe Marzy) z S7 (Ostróda) znajduje się w programach inwestycyjnych 
Ministerstwa Infrastruktury.

Jeśli nie ma takich projektów lub ich realizacja jest planowana w odległym 
terminie, to proszę o przeanalizowanie sytuacji w subregionie i wpływu, jaki 
budowa takiej drogi może mieć na poprawę obecnej sytuacji.

Przedstawiciele rządu wielokrotnie sygnalizowali, że mają świadomość zna-
czenia dobrego skomunikowania dla rozwoju regionów, szczególnie w przypad-
ku samorządów, które same sobie z takimi zadaniami nie poradzą. Jestem więc 
przekonany, że z życzliwością podejdzie Pan do problemu i przekaże pozytywną 
informację dla gmin powiatu nowomiejskiego.

Z poważaniem 
Jerzy Wcisła 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jerzego Wcisłę

Oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej  
Mariusza Błaszczaka

Szanowny Panie Ministrze!
W materiałach Ministerstwa Obrony Narodowej dotyczących udziału Wojska 

Polskiego w walce z epidemią koronawirusa, w części poświęconej sytuacji w do-
mach pomocy społecznej (wojsko mocno zaangażowało się w ich wspomaganie), 
padają mocne słowa o braku wsparcia ze strony wielu samorządów.

W związku z prawdopodobnym wystąpieniem nowej fali epidemii istotne 
jest ustalenie rzeczywistego obrazu oraz przyczyn trudnej sytuacji w DPS-ach. 
Proszę zatem o przybliżenie informacji, na podstawie których Pana minister-
stwo dokonało takiej oceny samorządów.

1. Na czym polegał ów brak wsparcia?
2. Czym był on usprawiedliwiany?
3. W jakim stopniu wpłynęło to na sytuację w DPS-ach?
Proszę o konkretne przykłady i syntetyczne zestawienia, które taką ocenę 

uzasadniają.

Z poważaniem 
Jerzy Wcisła 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Wojciecha Ziemniaka

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów  
Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
W imieniu zarządu i członków Stowarzyszenia Importerów Ryb zwracam się 

do Pana Premiera z wnioskiem o doprowadzenie do wyrównania szans impor-
terów ryb, produktów rybołówstwa i akwakultury należących do grupy małych 
i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w zakresie skorzystania z rządowego wsparcia 
w ramach programu tarczy antykryzysowej. Chodzi o to, by wsparcie dla tego 
sektora było na takim samym poziomie, jaki został przygotowany dla innych pod-
miotów, tj. o zniesienie niesprawiedliwego i niczym nieuzasadnionego w ocenie 
zarządu i członków SIR ograniczenia tego wsparcia do kwoty 120 tysięcy euro.

Przedsiębiorstwa handlowe zajmujące się importem i dystrybucją produktów 
rybołówstwa i akwakultury pokrywają blisko 95% zapotrzebowania polskiego 
rynku na te produkty, w tym dostarczają ponad 85% (po odliczeniu dostaw krajo-
wych) z prawie miliona ton rybnego surowca przetwarzanego rocznie przez pol-
ski przemysł przetwórstwa rybnego. Podmioty te utrzymują kilkanaście tysięcy 
miejsc pracy. W związku z pandemią koronawirusa znalazły się w bardzo trudnej 
sytuacji ekonomicznej z powodu drastycznego spadku sprzedaży, szacowanego 
na poziomie 60–95% w relacji kwiecień 2020 r. do marca 2020 r. W perspektywie 
kilku najbliższych miesięcy nie widać szans na znaczącą poprawę tej sytuacji.

Zarząd i członkowie SIR nie mogą pogodzić się z nieuzasadnionym nałoże-
niem na tę grupę MŚP górnego limitu wsparcia w wysokości 120 tysięcy euro 
tylko z tego powodu, że w ramach swojej działalności gospodarczej branża ta 
wprowadza do obrotu surowce i produkty, o których mowa w rozporządzeniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. 
w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultu-
ry, zmieniającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 
oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000.

Nie może zatem dziwić fakt, że importerzy ryb zadają sobie pytanie, dlaczego 
ich działalność gospodarcza jest traktowana przez polski rząd inaczej niż dzia-
łalność importerów np. tekstyliów czy sprzętu AGD, których limit wynoszący 
120 tysięcy euro nie dotyczy.

Wobec powyższych argumentów zwracam się do Pana Premiera o zrozumie-
nie sytuacji importerów ryb i poczynienie kroków mających na celu zrównanie 
ich szans z szansami innych podmiotów w staraniach o wsparcie w ramach 
programu tarczy antykryzysowej.

Z poważaniem 
Wojciech Ziemniak
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senator Wadim Tyszkiewicz . . . . . . . . . . . . . . 48
senator Jerzy Czerwiński . . . . . . . . . . . . . . . . 50
senator Bogdan Zdrojewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 52
senator Wadim Tyszkiewicz . . . . . . . . . . . . . . 53

Zamknięcie dyskusji
Skierowanie projektu ustawy do Komisji Usta-
wodawczej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Ad-
ministracji Państwowej

Uzupełnienie porządku obrad
Punkt 12. porządku obrad: ustawa o  dopłatach do 
oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na 
zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom 
dotkniętym skutkami COVID-19

Sprawozdanie połączonych Komisji Rodziny, Poli-
tyki Senioralnej i Społecznej, Komisji Budżetu i Fi-
nansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Tery-
torialnego i Administracji Państwowej

senator sprawozdawca  
Kazimierz Kleina .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 54

Sprawozdanie mniejszości połączonych Komisji Rodzi- 
ny, Polityki Senioralnej i Społecznej, Komisji Budżetu 
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i Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Tery-
torialnego i Administracji Państwowej

senator sprawozdawca  
Grzegorz Bierecki  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Zapytania i odpowiedzi
senator Adam Szejnfeld . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
senator Kazimierz Kleina .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 58
senator Ewa Matecka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Rozwoju  
Marek Niedużak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
senator Ewa Matecka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Rozwoju  

Marek Niedużak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
senator Ewa Matecka  . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Alina Nowak.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .60

Otwarcie dyskusji
senator Jan Filip Libicki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .60
senator Grzegorz Bierecki.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 62
senator Bogdan Zdrojewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 62
senator Grzegorz Bierecki.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 63
senator Bogdan Zdrojewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 64

Zamknięcie dyskusji
Komunikaty

(Obrady w dniu 18 czerwca)

Wznowienie posiedzenia
Punkt 13. porządku obrad: drugie czytanie projektu 
uchwały o znaczeniu edukacji europejskiej

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodaw-
czej, Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji 
Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej

senator sprawozdawca 
Michał Kamiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .66

Otwarcie dyskusji
senator Halina Bieda  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
senator Danuta Jazłowiecka  . . . . . . . . . . . . . . 68
senator Bogdan Klich  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
senator Marcin Bosacki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 71
senator Rafał Ślusarz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
senator Michał Seweryński  . . . . . . . . . . . . . . 73
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 75
senator Bogdan Zdrojewski  . . . . . . . . . . . . . . 77
senator Michał Kamiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 78
senator Bogdan Zdrojewski  . . . . . . . . . . . . . . 79
senator Bogdan Klich  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 80

Zamknięcie dyskusji
fundator Fundacji „My Obywatele Unii Europejskiej  
– Fundacja im. Wojciecha B. Jastrzębowskiego” 
Olgierd Łukaszewicz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

Skierowanie projektu uchwały do Komisji Ustawo-
dawczej, Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Ko-
misji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej

Punkt 8. porządku obrad: ustawa o  zmianie ustawy 
o  substancjach chemicznych i  ich mieszaninach oraz 
niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca 
Beata Małecka-Libera  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 83

Zapytania i odpowiedzi
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 84
senator Beata Małecka-Libera  . . . . . . . . . . . . . 84

Wystąpienie przedstawiciela rządu
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Zdrowia 
Józefa Szczurek-Żelazko  . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Zapytania i odpowiedzi
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 85
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Zdrowia 

Józefa Szczurek-Żelazko  . . . . . . . . . . . . . . . . 85
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 86
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Zdrowia 
Józefa Szczurek-Żelazko  . . . . . . . . . . . . . . . . 86

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Punkt 9. porządku obrad: ustawa o  zmianie ustawy 
o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych 
innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca 
Agnieszka Gorgoń-Komor  . . . . . . . . . . . . . . . 86

Zapytania i odpowiedzi
senator Jan Maria Jackowski. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 90
senator Agnieszka Gorgoń-Komor  . . . . . . . . . . 90
senator Alicja Zając  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
senator Agnieszka Gorgoń-Komor  . . . . . . . . . . 91
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 91
senator Agnieszka Gorgoń-Komor  . . . . . . . . . . 92
senator Tomasz Grodzki  . . . . . . . . . . . . . . . . 92
senator Agnieszka Gorgoń-Komor  . . . . . . . . . . 92

Wystąpienie przedstawiciela rządu
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Zdrowia 
Józefa Szczurek-Żelazko  . . . . . . . . . . . . . . . . 93

Zapytania i odpowiedzi
senator Rafał Ambrozik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 97
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Zdrowia 
Józefa Szczurek-Żelazko  . . . . . . . . . . . . . . . . 97
senator Beata Małecka-Libera  . . . . . . . . . . . . . 98
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Zdrowia 
Józefa Szczurek-Żelazko  . . . . . . . . . . . . . . . . 98
senator Agnieszka Gorgoń-Komor  . . . . . . . . . . 99
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Zdrowia 
Józefa Szczurek-Żelazko  . . . . . . . . . . . . . . . . 99
senator Agnieszka Gorgoń-Komor  . . . . . . . . . . 99
senator Wojciech Konieczny  . . . . . . . . . . . . . 100
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Zdrowia 
Józefa Szczurek-Żelazko  . . . . . . . . . . . . . . . 100
senator Alicja Zając  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
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sekretarz stanu  
w Ministerstwie Zdrowia 
Józefa Szczurek-Żelazko  . . . . . . . . . . . . . . . 101
senator Tomasz Grodzki  . . . . . . . . . . . . . . . 102
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Zdrowia 
Józefa Szczurek-Żelazko  . . . . . . . . . . . . . . . 102

Otwarcie dyskusji
senator Beata Małecka-Libera  . . . . . . . . . . . . 103
senator Alicja Chybicka  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 105
senator Agnieszka Gorgoń-Komor  . . . . . . . . . 107
senator Dorota Czudowska .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 108
senator Bogdan Zdrojewski  . . . . . . . . . . . . . 110
senator Wojciech Konieczny  . . . . . . . . . . . . . 110
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  112

Zamknięcie dyskusji
Komunikaty
Wznowienie obrad

Głosowanie nr  2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Punkt 14. porządku obrad: wybór przewodniczącego 
Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Przedstawienie kandydatury senator Marii Koc
senator Wojciech Piecha  . . . . . . . . . . . . . . . 114

Głosowanie nr  3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Podjęcie uchwały

Punkt 1. porządku obrad: ustawa o systemach homo-
logacji typu UE i nadzoru rynku silników spalinowych 
przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszają-
cych się po drogach (cd.)

Głosowanie nr  4 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  114
Głosowanie nr  5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Głosowanie nr  6 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  114
Podjęcie uchwały

Punkt 2. porządku obrad: ustawa o dodatku solidarno-
ściowym przyznawanym w celu przeciwdziałania nega-
tywnym skutkom COVID-19 (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Rodziny, Poli-
tyki Senioralnej i  Społecznej oraz Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych

senator sprawozdawca 
Jan Filip Libicki  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

Głosowanie nr  7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Głosowanie nr  8 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  115
Głosowanie nr  9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Głosowanie nr  10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Głosowanie nr  11  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Głosowanie nr  12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Głosowanie nr  13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Podjęcie uchwały

Punkt 3. porządku obrad: ustawa o udzielaniu pomocy 
publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przed-
siębiorców (cd.)

Głosowanie nr  14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Głosowanie nr  15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Głosowanie nr  16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Głosowanie nr  17  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Głosowanie nr  18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Głosowanie nr  19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Głosowanie nr  20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Głosowanie nr  21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Głosowanie nr  22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Głosowanie nr  23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Głosowanie nr  24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Podjęcie uchwały

Punkt 4. porządku obrad: ustawa o  zmianie ustawy 

o finansach publicznych (cd.)
Głosowanie nr  25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Podjęcie uchwały

Punkt 5. porządku obrad: ustawa o  zmianie ustawy 
o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym 
Funduszu Gwarancyjnym i  Polskim Biurze Ubezpie-
czycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o  działalności 
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (cd.)

Głosowanie nr  26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Podjęcie uchwały

Punkt 6. porządku obrad: ustawa o  zmianie ustawy 
o  podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy 
o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie in-
formacji podatkowych z  innymi państwami oraz nie-
których innych ustaw (cd.)

Głosowanie nr  27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Podjęcie uchwały

Punkt 7. porządku obrad: ustawa o  zmianie ustawy 
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektó-
rych innych ustaw (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Te-
rytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komi-
sji Infrastruktury

senator sprawozdawca 
Ryszard Świlski  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

Głosowanie nr  28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Głosowanie nr  29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Głosowanie nr  30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Głosowanie nr  31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Głosowanie nr  32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Głosowanie nr  33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Głosowanie nr  34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Podjęcie uchwały

Punkt 8. porządku obrad: ustawa o  zmianie ustawy 
o  substancjach chemicznych i  ich mieszaninach oraz 
niektórych innych ustaw (cd.)

Głosowanie nr  35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Głosowanie nr  36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Głosowanie nr  37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Podjęcie uchwały

Punkt 9. porządku obrad: ustawa o  zmianie ustawy 
o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych 
innych ustaw (cd.)

Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca 
Agnieszka Gorgoń-Komor  . . . . . . . . . . . . . . 119

Głosowanie nr  38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Głosowanie nr  39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Głosowanie nr  40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Głosowanie nr  41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Głosowanie nr  42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Głosowanie nr  43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Głosowanie nr  44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Głosowanie nr  45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Głosowanie nr  46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Głosowanie nr  47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Głosowanie nr  48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Głosowanie nr  49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Głosowanie nr  50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Głosowanie nr  51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Głosowanie nr  52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Podjęcie uchwały

Punkt 10. porządku obrad: drugie czytanie projektu usta-
wy o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot grun-
towych oraz ustawy o scalaniu i wymianie gruntów (cd.)



Spis treści

244

12. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 17 i 18 czerwca 2020 r.

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu
Głosowanie nr  53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Podjęcie uchwały

Punkt 11. porządku obrad: drugie czytanie projektu 
ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania kar-
nego (cd.)

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu
Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodaw-
czej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Pe-
tycji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Admi-
nistracji Państwowej

senator sprawozdawca 
Wadim Tyszkiewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  121

Głosowanie nr  54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Głosowanie nr  55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Podjęcie uchwały

Punkt 12. porządku obrad: ustawa o  dopłatach do 
oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na 
zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom 
dotkniętym skutkami COVID-19 (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Budżetu i  Fi-
nansów Publicznych, Komisji Samorządu Teryto-
rialnego i  Administracji Państwowej oraz Komisji 
Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

senator sprawozdawca 
Kazimierz Kleina  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

Sprawozdanie mniejszości połączonych Komisji 
Budżetu i Finansów Publicznych, Komisji Samorzą-
du Terytorialnego i  Administracji Państwowej oraz 
Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

senator sprawozdawca 
Jan Filip Libicki  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

Sprawozdanie mniejszości połączonych Komisji 
Budżetu i Finansów Publicznych, Komisji Samorzą-
du Terytorialnego i  Administracji Państwowej oraz 
Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

senator sprawozdawca 
Krzysztof Mróz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 122
senator Kazimierz Kleina .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 123

Głosowanie nr  56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Głosowanie nr  57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Głosowanie nr  58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Głosowanie nr  59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Głosowanie nr  60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Głosowanie nr  61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Głosowanie nr  62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Głosowanie nr  63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Głosowanie nr  64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Głosowanie nr  65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Głosowanie nr  66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Głosowanie nr  67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Głosowanie nr  68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
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