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Porządek obrad
13. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 1 i 2 lipca 2020 r.

1. Drugie czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę śmierci wielkiego pol-
skiego chirurga Ludwika Rydygiera.

2. Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym.

3. Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat finansów publicznych 
w 2020 r.

4. Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpie-
czeń Społecznych.

5. Ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ści-
gania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

6. Powołanie członka państwowej komisji do spraw przeciwdziałania pedo-
filii.

7. Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o przebiegu głosowania w wy-
borach prezydenckich 2020 r.

8. Powołanie Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu.

9. Zmiany w składzie komisji senackich.

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

Obecni senatorowie: według załączonej do protokołu listy obecności.



Obecni goście i przedstawiciele urzędów:

Kancelaria Prezydenta   
Rzeczypospolitej Polskiej  – podsekretarz stanu Anna Surówka-Pasek 
 – zastępca szefa kancelarii Paweł Mucha

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej  – poseł Anita Czerwińska 
 – poseł Ireneusz Raś

Instytut Pamięci Narodowej  
– Komisja Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  – prokurator Robert Kopydłowski

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

Ministerstwo Rozwoju  – sekretarz stanu Andrzej Gut-Mostowy

Ministerstwo Sprawiedliwości  – sekretarz stanu Marcin Warchoł

członek Państwowej Komisji   
do spraw wyjaśniania przypadków  
czynności skierowanych przeciwko  
wolności seksualnej i obyczajności  
wobec małoletniego poniżej lat 15  –  Agnieszka Rękas

kandydaci na członka Państwowej Komisji   
do spraw wyjaśniania przypadków   
czynności skierowanych przeciwko   
wolności seksualnej i obyczajności   
wobec małoletniego poniżej lat 15  – Adam Czarnecki 
 – Marian Jagielski 
 – Agnieszka Widera-Wysoczańska

Zaproszeni goście:

Prezydent Grudziądza Maciej Glamowski

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego –  wicemarszałek Zbigniew Sosnowski

Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego – wiceprzewodnicząca Agnieszka Kłopotek  
– radni województwa Kujawsko-Pomorskiego – Michał Czepek, Jacek Gajewski

Stowarzyszenie Radnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego – prezes Waldemar 
Przybyszewski i inni przedstawiciele

Towarzystwo Chirurgów Polskich – prezes prof. Marek Jackowski,  
prezes elekt prof. Wojciech Kielan i inni przedstawiciele

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu  
– dyrektor Danetta Ryszkowska-Mirowska  i rzecznik prasowa Beata Adwent

Kurator wystawy „Ludwik Rydygier (1850–1920) – życie i działalność”  
– Mariusz Balcerek
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w głosowaniach są możliwe z miejsc, które pań-
stwo zajmują.

Proszę, aby aplikacji w iPadzie nie uruchamiać 
na terenie gmachu Senatu.

Pytam: czy wszyscy państwo znajdujący się 
w sali posiedzeń oraz w sali nr 217 mają wyłączo-
ne aplikacje do zdalnego udziału w posiedzeniu? 
Jeśli nie, proszę te aplikacje wyłączyć.

Państwa senatorów biorących udział w posie-
dzeniu w sposób zdalny proszę z kolei o upew-
nienie się, czy państwa iPady są podłączone do 
zasilania, a kamery w nich włączone. Proszę tak-
że o zapewnienie takiego położenia iPada i obiek-
tywu kamery, aby byli państwo widoczni podczas 
połączenia.

Możecie państwo zapisywać się do pytań i do 
głosu w dyskusji poprzez czat w aplikacji. Wnioski 
o charakterze legislacyjnym, przemówienia w dys-
kusji oraz oświadczenia prosimy przesyłać za 
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 
przesłany państwu uprzednio przez Kancelarię 
Senatu. Do państwa dyspozycji pozostaje także 
specjalny numer telefonu. Pod tym numerem mo-
żecie państwo dokonywać konsultacji treści wnio-
sków o charakterze legislacyjnym czy zgłoszeń 
technicznych. Prosimy samodzielnie nie włączać 
mikrofonów. Zabranie głosu będzie możliwe do-
piero po jego udzieleniu przez marszałka Senatu 
oraz po uruchomieniu mikrofonu przez informa-
tyka Kancelarii Senatu.

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

Szanowni Państwo, przystąpimy teraz do gło-
sowania, które ma na celu wyłącznie ustalenie li-
sty senatorów biorących udział w posiedzeniu. 

(Początek posiedzenia o godzinie 11 minut 02)

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

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Bardzo proszę o zajmowanie miejsc.
Otwieram trzynaste posiedzenie Senatu Rze- 

czypospolitej Polskiej X kadencji.
(Marszałek trzykrotnie uderza laską marszał- 

kowską)
Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam panią 

senator Agnieszkę Gorgoń-Komor oraz pana se-
natora Aleksandra Szweda. Listę mówców w sali 
posiedzeń Senatu prowadzić będzie pani senator 
Agnieszka Gorgoń-Komor, a w sali nr 217 – pan 
senator Aleksander Szwed.

Szanowni Państwo Senatorowie, w związku ze 
stanem epidemii, po zasięgnięciu opinii Konwentu 
Seniorów, podjąłem decyzję o nadaniu temu po-
siedzeniu specjalnej formuły. Tak jak ostatnio, 
obrady będą toczyć się jednocześnie w sposób tra-
dycyjny oraz z wykorzystaniem środków porozu-
miewania się na odległość, czyli w sposób zdalny. 
Zasady udziału senatorów w posiedzeniach Senatu 
w ten sposób zdalny zostały określone w art. 67b 
Regulaminu Senatu.

Państwa senatorów zgromadzonych w sali po-
siedzeń 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 Gorgoń-Komor, a w sali 
nr 217 – pan senator Aleksander Szwed. Senatorom 
sekretarzom proszę również przekazywać wnioski 
o charakterze legislacyjnym, przemówienia w dys-
kusji oraz oświadczenia.

Proszę również o nieprzemieszczanie się mię-
dzy salami. Zarówno zabieranie głosu, jak i udział 
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Proszę o oddanie jakiegokolwiek głosu w celu po-
twierdzenia obecności. Przypominam senatorom 
korzystającym z aplikacji do zdalnego udziału 
w posiedzeniu, że rozpoczęcie głosowania w sys-
temie Webex spowoduje pojawienie się komunika-
tu. Aby wziąć udział w głosowaniu, klikamy „OK”. 
Przypominam również o konieczności wciśnięcia 
2 razy przycisku „Przekaż” lub „Submit” – po od-
daniu głosu w oknie głosowania oraz w odpowiedzi 
na pytanie o potwierdzenie.

Bardzo proszę o oddanie jakiegokolwiek głosu.
Jeszcze 1 osoba zdalnie… Proszę osoby zdalnie 

głosujące… Jeszcze 1 osoba powinna oddać głos. Jest 
zalogowana, a nie zagłosowała. Jedna zalogowana 
osoba nie głosuje. Proszę posprawdzać, czy dwu-
krotnie wcisnęli państwo odpowiednie przyciski.

Teraz proszę o podanie wyników głosowania.
W  głosowaniu wzięło udział 88 senatorów. 

(Głosowanie nr 1)
Informuję, że Sejm na trzynastym posiedzeniu 

w dniu 19 czerwca 2020 r. przyjął część poprawek 
Senatu zgłoszonych do ustawy o dodatku solidar-
nościowym przyznawanym w celu przeciwdziała-
nia negatywnym skutkom COVID-19 i większość 
poprawek Senatu zgłoszonych do ustawy o do-
płatach do oprocentowania kredytów bankowych 
udzielanych na zapewnienie płynności finan-
sowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami  
COVID-19.

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

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

Proponuję rozpatrzenie punktów od drugiego 
do piątego projektu porządku obrad, pomimo że 
druki do tych punktów zostały dostarczone w ter-
minie późniejszym niż określony w art. 34 ust. 2 
Regulaminu Senatu. Jeśli nie usłyszę głosu sprze-
ciwu, uznam, że Wysoka Izba przyjęła przedsta-
wioną propozycję.

Państwo Senatorowie, proponuję uzupełnie-
nie porządku obrad o punkty: informacja Ministra 
Spraw Zagranicznych o  przebiegu głosowania 
w wyborach prezydenckich 2020 r. – i rozpatrze-
nie go po punkcie dotyczącym powołania człon-
ka Państwowej Komisji do spraw wyjaśnienia 
przypadków czynności skierowanych przeciwko 
wolności seksualnej i obyczajności wobec małolet-
niego poniżej lat 15, w skrócie: komisji ds. zwalcza-
nia pedofilii; zmiany w składzie komisji senackich  
– i rozpatrzenie go jako ostatniego punktu porządku 

obrad. Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że 
Wysoka Izba przyjęła przedstawione propozycje.

(Senator Stanisław Karczewski: Ja zgłaszam 
sprzeciw.)

Pan marszałek Karczewski.

SENATOR 
STANISŁAW KARCZEWSKI 

Czy pan, Panie Marszałku, już punkt trzeci 
– informacja prezesa Rady Ministrów na temat 
finansów publicznych – zatwierdził pod nasze gło-
sowanie? Czy już ten punkt jest wprowadzony? Czy 
porządek jest uzupełniony? Bo mamy w tej chwili 
projekt do zatwierdzenia przez Senat. To jest zmia-
na. Czy ta zmiana już została wprowadzona? Czy ja 
mogę się do niej odnieść? Bo ja jestem przeciwny 
temu punktowi, jak również przeciwny uzupełnie-
niu porządku obrad o informację ministra spraw 
zagranicznych o przeprowadzonych wyborach za 
granicą. A dlaczego, to ja to uzasadnię, ale chciał-
bym najpierw mieć odpowiedź pana marszałka.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję, Panie Senatorze.
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Na razie rozmawiamy o wyborach.)

SENATOR 
STANISŁAW KARCZEWSKI 

O wyborach, tak? To ja w takim razie zgłaszam 
wniosek przeciwny do propozycji pana marszałka 
dotyczącej uzupełnienia porządku obrad o infor-
mację Ministra Spraw Zagranicznych o przebiegu 
głosowania za granicą w wyborach prezydenckich 
2020 r.

A dlaczego? Po pierwsze, dlatego, że wybory się 
nie skończyły. I ja uważam, że jakiekolwiek dysku-
towanie w tej chwili w Senacie na temat przepro-
wadzanych wyborów będzie wielką nieuczciwością 
i nadużywaniem państwa większości. Ja jestem 
z tego powodu przeciwny.

Po drugie, jestem przeciwny, dlatego że przed 
chwilką odbyło się posiedzenie komisji spraw za-
granicznych i ten temat był omawiany. To jest te-
mat, który może i powinien być omawiany, ale 
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właśnie w komisji. I, o ile wiem, komisja dziś na 
ten temat dyskutowała.

(Marszałek Tomasz Grodzki: Dziękuję bardzo…)
Ale momencik, ja mam regulaminowe 3 mi-

nuty na przedstawienie swojego wniosku, Panie 
Marszałku…

(Marszałek Tomasz Grodzki: Dobrze.)
…i chcę te 3 minuty wykorzystać. I proszę mi 

nie przerywać. A podniesione tutaj ręce… Mam na-
dzieję, że pan nie udzieli głosu, bo jest wniosek za 
i wniosek przeciw. Tak że ja jestem przeciw. Ale 
mam nadzieję, że już dodatkowych głosów tutaj 
nie będziemy słuchać, bo to nie jest debata, nie 
jest dyskusja.

Ja jeszcze w swoim wniosku przeciwnym do 
wniosku, który za chwileczkę zostanie zgłoszony 
– wniosku dotyczącego punktu trzeciego nasze-
go porządku – przedstawię gruntowne uzasad-
nienie, dlaczego takich dyskusji, debat w naszej 
Izbie nie powinno być. One się nigdy nie odby-
wały i nie powinny się odbywać. Przyjęte kanony 
kultury politycznej przez ponad 30 lat były prze-
strzegane, a w tej chwili one są nieprzestrzegane 
przez Wysoką Izbę. Ja to w następnym punkcie 
uzasadnię.

Poza tym, Panie Marszałku, chęć uzupełnienia 
porządku obrad, zgodnie z regulaminem, zgod-
nie z jego art. 46 albo 48 – tego nie pamiętam… 
W art. 48 jest wyraźnie napisane, że taki wnio-
sek powinien być zgłoszony 10 dni przed, praw-
da? Wniosek podpisany przez panią marszałek 
senior Barbarę Borys-Damięcką i pana senatora 
Bosackiego jest z dnia – sprawdzamy – 1 lipca, 
to jest z dnia dzisiejszego. No, proszę państwa, 
nie róbmy tak, nie idźmy tą drogą, nie idźmy 
tą ścieżką. Jak może minister się przygotować  
do przedstawienia w 1 dzień? Jak można żądać 
od ministra, od prezesa Rady Ministrów infor-
macji z dnia na dzień? No, po to jest regulamin, 
który został uchwalony. Niedawno robiliśmy po-
prawki do tego regulaminu i nie zmieniliśmy tego 
przepisu, więc powinniśmy szanować ten zapis 
o 10 dniach przed. Ten punkt może być, proszę 
bardzo, ewentualnie może być czy powinien być 
zgłoszony na 10 dni przed datą rozpoczęcia po-
siedzenia Senatu. I bardzo proszę, aby regula-
min w naszej Izbie był przestrzegany. Oczywiście,  
są pewne furtki, ale ja bym proponował, żeby te 
furtki były raczej pozamykane, a nie otwiera-
ne przez państwa w celu wykorzystywania w tej 
chwili obrad Senatu do akcji wyborczej. Wybory 
trwają. Nie angażujmy się…

(Marszałek Tomasz Grodzki: Panie Marszałku, 
nie chcę przerywać, ale już 3 minuty minęły.)

Już? To ostatnie zdanie, Panie Marszałku. 
Tak, mam świadomość, że 3 minuty już upłynęły. 
Dziękuję za umożliwienie kontynuowania odpo-
wiedzi. Już ostatnie zdanie.

Proszę państwa, włączajmy się do kampanii 
wyborczej, ale nie tu, nie w Izbie. Nie mieszajmy 
Izby do kampanii wyborczej. Jesteśmy politykami, 
ale tę działalność polityczną, działalność wyborczą 
organizujmy, proszę państwa, poza Izbą. To nie jest 
miejsce, w którym powinniśmy prowadzić kampa-
nię wyborczą. Kampanię wyborczą prowadzi się 
z wyborcami i do tego zachęcam senatorów i Prawa 
i  Sprawiedliwości, i  Platformy Obywatelskiej. 
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Proszę państwa, nie będziemy prowadzić dys-
kusji w tej sprawie. Są z nami goście w związku 
z uchwałą dotyczącą wybitnego polskiego chirurga, 
jednego z bodaj dwóch najwybitniejszych. A to są 
wnioski formalne, które spłynęły zarówno w od-
niesieniu do informacji prezesa Rady Ministrów 
o stanie finansów państwa, który bardzo niepokoi 
senatorów, jak i do bulwersujących przypadków 
utrudniania lub uniemożliwiania głosowania oby-
watelom polskim za granicą. Dlatego ten wniosek 
poddaję pod głosowanie. Na razie…

SENATOR 
STANISŁAW KARCZEWSKI 

Zgłaszam wniosek formalny.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Na razie jeden.
Głos pana marszałka jest głosem sprzeciwu, 

w związku z tym poddamy to pod głosowanie.
Ponieważ usłyszałem sprzeciw, przystępuje-

my do głosowania nad przedstawioną propozycją, 
dotyczącą…

Jak rozumiem, punkt dotyczący zmiany w skła-
dzie komisji senackich i propozycja rozpatrzenia 
go jako ostatniego punktu porządku obrad nie wy-
maga głosowania. Pan…
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(Senator Stanisław Karczewski: Ja, Panie Mar- 
szałku…)

Rozmawiamy o informacji Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych.

(Senator Stanisław Karczewski: Tak.)
To jest pilne. Chodzi o to, żeby druga tura prze-

biegła lepiej. Taka jest, przypuszczam, intencja 
wnioskodawców.

Kto jest za tym, abyśmy wprowadzili ten punkt 
do porządku obrad?

(Głos z sali: Jaki punkt?)
Informacja Ministra Spraw Zagranicznych 

o przebiegu głosowania za granicą w wyborach 
prezydenckich 2020 r. Na razie głosujemy nad tym 
punktem.

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 51 – za, 46 – przeciw, 

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 2)
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać 

głos w sprawie przedstawionego porządku obrad?
Pan senator Czarnobaj.
(Głos z sali: Ale tam jest jeszcze drugi punkt…)
Proszę.

SENATOR 
LESZEK CZARNOBAJ 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Na podstawie art. 48 ust. 2 pkt 8 Regulaminu 

Senatu wnoszę o uzupełnienie porządku obrad 
o punkt: informacja Prezesa Rady Ministrów na 
temat finansów publicznych w 2020 r. – i rozpa-
trzenie go jako punktu trzeciego porządku obrad.

Króciutko przypomnę. Art. 48 ust. 2 pkt 8 sta-
nowi: uzupełnienie lub zmiana projektu porządku 
obrad albo porządku obrad jako całości należy do 
wniosków formalnych. W związku z tym zgłaszam 
wniosek formalny. Może nie będę go uzasadniał. 
Powiem tylko krótko: on jest dokładnie odwrotny 
do tego, który zgłosił pan marszałek Karczewski. 
A skoro mówimy o kulturze politycznej, to chciał-
bym powiedzieć, że do kultury politycznej, Panie 
Marszałku, Szanowni Państwo, zalicza się rów-
nież otwartą debatę w każdym momencie i na 
każdy temat w polskim parlamencie. To jest ele-
ment kultury politycznej. Dlatego, skoro pan mówi 
o kulturze politycznej, ja się również pod tym pod-
pisuję. Tak, róbmy to w taki sposób, z kulturą po-
lityczną, z pełną informacją. Dlatego zgłaszam 

ten wniosek. I liczę na to, że pan marszałek jako 
pierwszy zagłosuje za jawnością życia publicznego, 
a szczególnie za jawnością finansów publicznych 
Rzeczypospolitej. Dlatego składam ten wniosek. 
Dziękuję bardzo.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Rozumiem, że pan senator…
(Senator Stanisław Karczewski: Ja zgłaszam 

sprzeciw.)
Pan marszałek zgłasza sprzeciw.

SENATOR 
STANISŁAW KARCZEWSKI 

Tak, zgłaszam sprzeciw, Panie Marszałku.
Uzasadnię go podobnie jak w przypadku tego 

pierwszego wniosku, ale powołując się nieco głę-
biej na konstytucję. Otóż konstytucja, na któ-
rą państwo tak często się powołujecie, w art. 95 
mówi, co należy do Senatu. Władzę ustawodaw-
czą w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sejm 
i Senat, jednak to Sejm sprawuje nadzór, kontro-
lę nad działaniem Rady Ministrów. Sejm powołu-
je Radę Ministrów, Sejm powołuje premiera, Sejm 
odwołuje rząd.

Gdyby prowadzone tutaj przez państwa debaty 
czy dyskusje odbywały się w taki sposób, jak pan 
senator pięknie to przedstawił, odwołując się do 
mojej wypowiedzi o kulturze politycznej, nie miał-
bym nic przeciwko temu. Ale było do tej pory kilka 
takich informacji, no i ja tej kultury tu nie widzia-
łem. To były komisje śledcze, które obejmowały 
całość działalności rządu, całość działalności po-
szczególnych ministerstw. Na to nie ma zgody. Nie 
można prowadzić takiej debaty, jeżeli nie ma kultu-
ry politycznej. Gdyby, Panie Senatorze Czarnobaj, 
taka kultura polityczna była zachowywana, gdy-
byśmy przestrzegali kanonów politycznych, abso-
lutnie jako pierwszy podniósłbym za tym rękę. Ja 
jednak nie chcę, aby w tej chwili Senat jako izba 
wyższa stał się areną politycznej kłótni, źródłem 
politycznego chaosu. Dlatego nie zgadzam się na 
to, aby taka debata czy dyskusja się odbyła. 

A jeśli chodzi o wniosek zgłoszony przez pana 
senatora, to pan ten wniosek próbował skierować 
do pana marszałka już w dniu 25 czerwca. Prawda? 
No, wtedy też się pan spóźnił. Należało przeczytać 
cały ten punkt. Tu trzeba 10 dni zachować, a nie 
było tych 10 dni.
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Wnioski w sprawie porządku obrad Senatu

Przypominam panu, Panie Senatorze, i pań-
stwu, że w konstytucji jest wyraźnie zapisane, co 
należy do Senatu. Nie kontrolujemy rządu, nie 
odwołujemy ani nie powołujemy premiera, a już 
na pewno nie możemy się stać komisją śledczą. 
A państwo w przypadku poprzednich przesłuchań, 
informacji ministrów, pokazaliście, że chcecie wy-
korzystywać Senat jako pałkę polityczną czy partyj-
ną. Na to mojej zgody nie ma i stąd mój sprzeciw. 
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
Teraz nie ma dyskusji. Jest wniosek za, a sprze-

ciw został uzasadniony w ciągu 3 minut. Jeżeli ten 
punkt zostanie wprowadzony, dyskusja będzie 
oczywiście prowadzona w sposób zgodny z manda-
tem senatora, w sposób demokratyczny. Możliwość 
zabrania głosu zostanie zapewniona wszystkim, 
podobnie jak możliwość zadawania pytań. Z racji 
funkcji powstrzymam się od komentarzy dotyczą-
cych kwestii debat.

Zarządzam głosowanie.
Kto jest za wprowadzeniem tego punktu do po-

rządku obrad?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 50 – za, 46 – prze-

ciw, od głosu wstrzymał się 1 senator. (Głosowanie 
nr 3)

Czy są inne głosy dotyczące sprawy przedsta-
wionego porządku obrad?

Przypomnę, że sprawa zmiany w składzie ko-
misji senackich nie wzbudziła sprzeciwu. Pragnę 
jednak poinformować, że wpłynął projekt uchwa-
ły o powołaniu nadzwyczajnej komisji do spraw 
klimatu. Ja zgłaszam ten wniosek jako… To jest 
formalnie punkt dotyczący komisji senackich. 
Projekt uchwały jest otwarty, on będzie obejmował 
skład tej komisji. Jeżeli ktoś z państwa senatorów  
– o  czym informowaliśmy na posiedzeniu 
Konwentu Seniorów – chce pracować w tej komi-
sji nadzwyczajnej, powoływanej w celu zajęcia się 
sprawami dotyczącymi kwestii klimatycznych, 
od suszy i powodzi po zielony ład itd., to proszę 
się zgłaszać. Projekt takiej uchwały, propozycję 
uzupełnienia porządku obrad i rozpatrzenia tego 
jak punktu ostatniego również zgłaszam na tym 
posiedzeniu.

(Głos z sali: To będzie…)
No tak, tak. Uprzedzam, żeby państwo wiedzie-

li, że taki projekt zostanie zgłoszony. Jeżeli ktoś wy-
raża chęć pracy w tej komisji nadzwyczajnej, to jest 
do tego, zgodnie z wolnym mandatem senatora, 
w pełni uprawniony.

(Senator Marek Pęk: Panie Marszałku…)
(Głos z sali: Tak, tak…)
Bardzo proszę, Panie Marszałku.

SENATOR 
MAREK PĘK 

Panie Marszałku, ja z wnioskiem formalnym. 
Ja jestem przeciwny…

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

To nie jest jeszcze… To dopiero będzie wniesio-
ne pod głosowanie…

(Senator Marek Pęk: Aha.)
…tak że spokojnie. Jeżeli ukształtuje się ewen-

tualny skład komisji, bo w uchwale musi być po-
dany skład i muszą być podane cele, i zadania tejże 
komisji…

(Głos z sali: A gdzie można się zapisać do tej 
komisji? Bo ja bym się chciał zapisać.)

W Biurze Prac Senackich.
(Głos z sali: Nie u pana marszałka?)
Wniosek spływa do mojego gabinetu, ale można 

to przekazać przez BPS, BSS, sprawa jest otwarta.
Panie Senatorze, proponuję… Krótko, Panie 

Senatorze Jackowski, bo to nie jest czas na dyskusje.

SENATOR 
JAN MARIA JACKOWSKI 

Ja mam tylko takie formalne pytanie. Czy tutaj 
limit 2 komisji obowiązuje, czy to jest komisja, do 
której można zapisywać się, będąc…

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

W odniesieniu do komisji nadzwyczajnej to 
ograniczenie nie obowiązuje.

(Senator Jan Maria Jackowski: Nie obowiązuje. 
Rozumiem. Dziękuję.)

Sprawdziliśmy to.
Dobrze, po głosowaniach stwierdzam, że 

Senat zatwierdził porządek obrad trzynastego 
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posiedzenia Senatu Rzeczpospolitej Polskiej 
X kadencji.

Informuję państwa senatorów, że bezpośred-
nio po rozpatrzeniu punktu pierwszego porząd-
ku obrad – drugie czytanie projektu uchwały 
w 100. rocznicę śmierci wielkiego polskiego chirur-
ga Ludwika Rydygiera – zostanie przeprowadzone 
głosowanie nad tym punktem. Po tym punkcie zo-
stanie ogłoszona przerwa do godziny 12.30, w trak-
cie której nastąpi otwarcie wystawy poświęconej 
prof. Ludwikowi Rydygierowi.

Jutro o godzinie 9.00 rozpoczniemy obrady 
od rozpatrzenia punktu dotyczącego powołania 
członka Państwowej Komisji do spraw wyjaśnie-
nia przypadków czynności skierowanych prze-
ciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec 
małoletniego poniżej lat 15, czyli komisji do spraw 
zwalczania pedofili. Bezpośrednio po rozpatrzeniu 
tego punktu przystąpimy do imiennego głosowania 
w tej sprawie.

Również jutro zostanie rozpatrzona informacja 
MSZ o przebiegu głosowania w pierwszej turze wy-
borów prezydenckich 2020.

Pozostałe głosowania zostaną przeprowadzone 
pod koniec posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
pierwszego porządku obrad: drugie czytanie pro-
jektu uchwały w 100. rocznicę śmierci wielkiego 
polskiego chirurga Ludwika Rydygiera.

Witam obecnych na posiedzeniu przedstawicie-
li Towarzystwa Chirurgów Polskich, które zresztą 
zakładał prof. Rydgier, z panem prezesem, prof. 
Markiem Jackowskim, oraz panem prezesem elek-
tem, prof. Kielanem, na czele. (Oklaski)

Pragnę również powitać przedstawiciela prezy-
denta Grudziądza w osobie zastępcy prezydenta… 
Jest pan prezydent Glamowski? Schował się pan. 
Witam pana prezydenta. (Oklaski)

Witam również licznych zaproszonych go-
ści, pleno titulo: przedstawicieli Towarzystwa 
Chirurgów Polskich w  osobach profesorów 
Zieniewicza, Słodkowskiego, Tarnowskiego, 
Richtera; dyrektor Biura Towarzystwa Chirurgów 
Polskich, panią Mirosławę Misiewicz; Grzegorza 
Potarzyńskiego; prezesa Stowarzyszenia Rad- 
nych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 
pana Waldemara Przybyszewskiego; członka 
Stowarzyszenia Radnych Województwa Kujaw- 
sko-Pomorskiego, pana Jana Szopińskiego; pa-
nią Domicelę Kopaczewską, skądinąd byłą parla- 
mentarzystkę; pana Krzysztofa Sikorę; wicemar-
szałka województwa Kujawsko-Pomorskiego, pana 

Zbigniewa Sosnowskiego, który reprezentuje pana 
marszałka Piotra Całbeckiego; wiceprzewodniczącą 
sejmiku województwa, panią Agnieszkę Kłopotek; 
radnych województwa, pana Michała Czepka 
oraz Jacka Gajewskiego; dyrektor Wojewódzkiej 
Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej 
w Toruniu, panią Danettę Ryszkowską-Mirowską; 
rzecznika prasowego, panią Beatę Adwent; kura-
tora wystawy „Ludwik Rydygier (1850–1920) – ży-
cie i działalność”, pana Mariusza Balcerka. Witamy 
państwa bardzo serdecznie. (Oklaski)

Przypominam, że projekt uchwały został 
wniesiony przez pana senatora Ryszarda Bobera 
i zawarty jest w druku nr 148, a sprawozdanie – 
w druku nr 148 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
pana senatora Ryszarda Bobera, o przedstawienie 
sprawozdania komisji o projekcie uchwały.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
RYSZARD BOBER 

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! 
Szanowni Państwo!

Mam przyjemność przedstawić państwu sena-
torom w imieniu Komisji Ustawodawczej projekt 
uchwały upamiętniającej wielkiego polskiego chi-
rurga – Ludwika Rydygiera.

Ludwik Rydygier urodził się w  Dusocinie 
pod Grudziądzem – stąd obecność prezydenta 
Grudziądza – w województwie kujawsko-pomor-
skim, którego to sejmik w grudniu tego roku usta-
nowił rok 2020 rokiem Ludwika Rydygiera.

Rzeczywiście, jest to wybitna postać, chirurg, 
ale i wspaniały człowiek, który swoje życie po-
święcił drugiemu człowiekowi, jak również wielki 
patriota.

100 lat temu zmarł we Lwowie i stąd setna rocz-
nica jego śmierci, ale w tym roku przypada rów-
nież sto siedemdziesiąta rocznica jego urodzin – bo 
urodził się akurat w 1850 r. – i sto trzydziesta rocz-
nica powstania Towarzystwa Chirurgów Polskich, 
którego był prekursorem i założycielem. I mamy 
przyjemność gościć przedstawicieli Towarzystwa 
Chirurgów Polskich dzisiaj, w dniu obrad Senatu, 
na czele z panem prof. Jackowskim, prezesem 
stowarzyszenia.

Postać wybitna. Sejmik województwa podjął 
działania, które w sposób namacalny tę postać 
przybliżają. Otóż, Szanowni Państwo, w Dusocinie, 
w domu, w którym Ludwik Rydygier się urodził, 
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w dworku, bardzo zdewastowanym, zostały pod-
jęte działania, które odnowią ten dworek, bardzo 
zrujnowany. Powstanie tam piękne muzeum. I za 
to pragnę serdecznie podziękować samorządowi 
województwa kujawsko-pomorskiego, jak rów-
nież samorządom okolicznych miasta Grudziądza 
i gminy Grudziądz, które włączyły się w to wielkie 
wydarzenie i przedsięwzięcie.

Rzeczywiście, postać wielka. Ludwik Rydygier 
kształcił się początkowo w Pelplinie, potem skoń-
czył gimnazjum w Chełmnie, gdzie po skończo-
nych studiach powrócił praktykować jako lekarz. 
Tam jest szpital jego imienia i również pomnik 
upamiętniający tę wybitną postać. Tam również 
przeprowadził pierwszą, na ówczesne czasy bardzo 
nowoczesną operację resekcji żołądka. Co praw-
da, pacjent nie przeżył tej operacji, ale to było wy-
nikiem nie błędu w sztuce, błędu lekarskiego, ale 
tego, że ówczesny chirurg mył ręce po zabiegu, 
a nie przed. Sprawy higieny były jeszcze bardzo 
mało zaawansowane.

Potem Ludwik Rydygier pracował na Uniwer- 
sytecie Krakowskim, gdzie objął stanowisko sze-
fa katedry, a w roku 1897 związał się ze Lwowem 
i przejął tam również katedrę, na Uniwersytecie 
Lwowskim.

Brał czynny udział w  obronie Lwowa 
w roku 1918. Zmarł śmiercią naturalną w dniu 
25 czerwca 1920 r., tak naprawdę z bardzo prozaicz-
nej przyczyny. Miał marzenia, jego marzeniem było 
to, aby rzeczywiście wrócić na Pomorze i otworzyć 
klinikę w Tczewie. Tam posiadał wielki majątek, 
który zbył na mocy aktu notarialnego. Niestety, na-
stąpiła tak silna dewaluacja marki, że ten jego ma-
jątek następnego dnia był niewiele wart. I niestety, 
że tak się wyrażę, serducho nie wytrzymało. Został 
pochowany najpierw na Cmentarzu Łyczakowskim 
we Lwowie, a następnie przeniesiony, w randze ge-
nerała brygady, do kwatery Orląt Polskich, gdzie 
jego piękny nagrobek jest do dnia dzisiejszego.

Proszę Wysoki Senat o przyjęcie przedłożo-
nej treści uchwały. Pragnę serdecznie podzięko-
wać wszystkim senatorom, którzy przyczynili się 
do pewnych proponowanych korekt w uchwale. 
Dziękuję pani przewodniczącej, dziękuję państwu. 
(Oklaski)

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Rzeczywiście…

Zanim oddam głos, będą pytania, Panie Se- 
natorze, tak że proszę pozostać w pobliżu.

…Polska XIX i początku XX wieku obrodziła 
w wybitnych chirurgów, ale de facto tylko paru za-
pisało swoje nazwiska w annałach medycyny świa-
towej i te nazwiska są obecne do dzisiaj. Słynny zaś 
spór o to, kto pierwszy i jaką metodą resekował 
żołądek, czy Rydygier, czy Billroth, i jak powinny 
się nazywać poszczególne metody, w środowisku 
chirurgów jest żywy do dziś. Innym powszechnie 
znanym na świecie polskim chirurgiem jest prof. 
von Mikulicz-Radecki, drugi wielki polski chirurg. 
Ale osoba prof. Rydygiera absolutnie i ze wszech 
miar, od strony chirurgicznej, od strony człowie-
czeństwa, dokonań dla Rzeczypospolitej zasługuje 
na najwyższe uznanie.

Pan senator Jackowski zgłosił się z pytaniem.

SENATOR 
JAN MARIA JACKOWSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Dziękując panu senatorowi za tę bardzo cen-

ną inicjatywę, chciałbym zapytać: czy podczas po-
siedzenia komisji był omawiany jakiś szczególny 
harmonogram wydarzeń, które odbędą się w związ- 
ku z jubileuszem dotyczącym prof. Rydygiera?  
No, wspomniał pan senator o  ustaleniu przez 
Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego tego 
roku Rokiem prof. Rydygiera. Czy mógłby pan se-
nator przybliżyć jakieś ważniejsze wydarzenia, 
które będą upamiętniały tę wybitną postać polskiej 
nauki i wybitnego przedstawiciela polskiej inteli-
gencji przełomu wieków? Dziękuję.

SENATOR 
RYSZARD BOBER 

Dziękuję bardzo.
Szanowny Panie Senatorze, niestety sytu-

acja COVID-owa spowodowała, że pewne wyda-
rzenia zostały przeniesione na inny czas, m.in. 
w Toruniu 5–6 czerwca miał się odbyć zjazd chi-
rurgów w Polsce, to było wydarzenie główne, które 
miało również upamiętnić postać tego wybitnego 
chirurga. Dzięki Książnicy Kopernikańskiej, dzięki 
obecnej tu pani dyrektor będziecie państwo mogli 
zapoznać się z wystawą, która została zorganizowa-
na i będzie jeździła po województwie kujawsko-po-
morskim, odwiedzała znaczące miejsca, w których 
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przebywał Ludwik Rydygier. Myślę, że jeżeli inne 
miasta będą nią zainteresowane, to pani dyrektor 
udostępni wystawę, tak aby mogła ona dotrzeć tak-
że w inne miejsca Polski. Dziękuję.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
Proszę teraz o zabranie głosu gościnnie pana 

prof. Marka Jackowskiego, prezesa Towarzystwa 
Chirurgów Polskich.

PREZES  
TOWARZYSTWA CHIRURGÓW POLSKICH 
MAREK JACKOWSKI 

Panie Marszałku! Panie Senatorze! Panowie 
Senatorowie!

Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę stanąć tu 
przed państwem w rocznicę dotyczącą wielkiego 
Ludwika Rydygiera. Proszę pamiętać, że był to czło-
wiek o nieposzlakowanej opinii. To po pierwsze. 
Po drugie, był to człowiek, który jako chirurg miał 
nieprawdopodobny napęd. Był on znakomitym na-
ukowcem, stąd dyskusje nad jego metodami ope-
racyjnymi, nie tylko w zakresie resekcji żołądka, 
ale też prostaty. Prowadził klinikę, w której w cią-
gu 1 roku leczył 2 tysiące chorych, w małym mie-
ście Chełmnie, tzw. mieście zakochanych. Był to 
człowiek na tyle energiczny, że doktorat uzyskał 
już w wieku 24 lat, habilitację i profesurę w wieku 
28 lat, więc możemy sobie wyobrazić, jak ciężko 
nad tym wszystkim pracował. Wynalazł również 
wiele nowych narzędzi. A to, co najważniejsze dla 
nas… Łańcuch, który mam w tej chwili na szyi, 
stanowi swoiste ukoronowanie jego działań, je-
śli chodzi o chirurgów polskich. On w roku 1889 
zorganizował w Krakowie pierwszy zjazd chirur-
gów pochodzących z ziem polskich – wtedy to się 
nazywało „zjazd chirurgów”, nie mogło się nazy-
wać „chirurgów polskich” – i od tego czasu był bez 
przerwy do swojej śmierci pierwszym prezesem 
Towarzystwa Chirurgów Polskich. On stworzył to 
towarzystwo od podstaw. 

Jesteśmy mu nieskończenie wdzięczni za to,  
co zrobił dla chirurgii polskiej. Bardzo się cieszę, 
że Senat Rzeczypospolitej chce uhonorować jego 
pamięć uchwałą w stulecie jego śmierci i w sto sie-
demdziesiątą rocznicę urodzin.

Jest wraz ze mną na sali następca w katedrze 
chirurgii w Krakowie, pan prof. Richter… Bo pan 
prof. Rydygier w latach 1887–1897 był szefem tzw. 
kliniki czerwonej.

Szanowni Państwo, nie chcę przedłużać… 
Widzę tutaj na sali kilku chirurgów, których ser-
decznie pozdrawiamy jako towarzystwo. Bardzo się 
cieszę, że pan marszałek pozwolił nam tutaj zabrać 
głos. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo panu prezesowi.
Otwieram dyskusję.
Do dyskusji zgłosił się pan senator Jan Maria 

Jackowski.

SENATOR 
JAN MARIA JACKOWSKI 

Panie Marszałku! Szanowni Goście! Wysoka 
Izbo!

Ja z tej trybuny chciałbym podziękować panu 
senatorowi Boberowi za tę inicjatywę. Ona się 
idealnie wpisała w daty z życia prof. gen. Ludwika 
Rydygiera, który urodził się w  końcu czerwca 
1850 r., a zmarł w sierpniu 1920 r…

(Marszałek Tomasz Grodzki: W  czerwcu, 
25 czerwca zmarł.)

Ale urodził się…
(Marszałek Tomasz Grodzki: W sierpniu roku 

1850.)
No właśnie, w sierpniu. Tak że teraz, na począt-

ku lipca…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Przepraszam, pomyliłem się. Dziękuję panu 

marszałkowi.
Tak że jeśli chodzi o te miesiące, to idealnie 

w środku tę uchwałę będziemy podejmować.
Ja bym chciał zwrócić uwagę na 3 elementy, któ-

re siłą rzeczy nie mogły znaleźć się w tej uchwale, 
ponieważ ona dotyczy konkretnej osoby. Chciałbym 
zwrócić uwagę przede wszystkim na kontekst po-
koleniowy. Otóż prof. Rydygier należał do tego po-
kolenia Polaków, które urodziło się mniej więcej 
w środku okresu zaborów, które pamiętało czasy 
I Rzeczypospolitej i realia schyłku XVIII w. lub mo-
gło mieć w dzieciństwie kontakty z osobami w sę-
dziwym wieku, które to pamiętały. A to pokolenie, 
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urodzone mniej więcej w połowie XIX w., w pełni 
sił twórczych wniosło bardzo istotny wkład w od-
zyskanie przez Polskę niepodległości w roku 1918, 
a właściwie w latach 1914–1922, bo ten proces był 
rozciągnięty. Nie wypowiadam się na temat jego 
wybitnych zasług w dziedzinie chirurgii, bo nie je-
stem lekarzem, ale jestem historykiem i chciałbym 
zwrócić uwagę właśnie na ten aspekt – na to zaan-
gażowanie, ten etos inteligencki, o którym dzisiaj 
trochę niestety się zapomina, i na to poczucie obo-
wiązku społecznego, włączanie się w różne inicja-
tywy społeczne.

Pan prof. Marek Jackowski wspomniał przed 
chwilą o zjeździe w 1889 r. Nie tylko w środowisku 
lekarzy, ale również w środowisku polskich praw-
ników, w środowisku przedstawicieli innych wol-
nych zawodów, polskiej inteligencji, w środowisku 
twórców, którzy się zrzeszali, powstawały inicjaty-
wy międzyzaborowe mające istotny wpływ na dys-
kusję, rozwój myśli, wymianę poglądów, a przede 
wszystkim na poznawanie środowisk, co znako-
micie ułatwiło później scalanie państwa polskiego 
i tworzenie zrębów niepodległej Rzeczypospolitej.

Warto też zwrócić uwagę na jeszcze jeden 
szczegół biografii prof. Rydygiera – na okres jego 
studiów w Krakowie. Szanowni Państwo, my dzi-
siaj dyskutujemy – mówię o historykach – na 
temat tego, czy autonomia galicyjska była wy-
starczająca, czy programy polityczne stańczyków 
były zadowalające, czemu nie powstała monar-
chia, która nie byłaby austro-węgierska, tylko 
austro-węgiersko-polska, bo takie były oczekiwa-
nia Polaków z Galicji po przegranej Austrii pod 
Sadową w 1866 r… Ale trzeba zwrócić uwagę na 
pewien aspekt pozytywistyczny pracy stańczy-
ków i środowiska konserwatystów krakowskich 
oraz środowisk intelektualnych w Krakowie i we 
Lwowie, które stworzyło zręby niezwykłego feno-
menu szkolnictwa i edukacji. Dlatego bardzo wielu 
Polaków z innych zaborów wybierało, jeżeli tylko 
miało taką możliwość, studia w Galicji, ponieważ 
tam była wolność, tam językiem wykładowym był 
już język polski, tam były pewne swobody politycz-
ne i tam była zupełnie inna atmosfera niż w ówcze-
snych Prusach czy Cesarstwie Rosyjskim. I stąd 
ten fenomen galicyjski, który dał wielu wybitnych 
profesorów, system szkolnictwa, gimnazja, już nie 
wspomnę o prof. Pigoniu i stworzeniu unikalnego 
systemu edukacyjnego w Galicji – to też był istot-
ny element kształtujący przyszłe kadry państwa 
polskiego. Można powiedzieć, że prof. Rydygier 
był niejako taką postacią, która syntetyzuje różne 

trendy, tendencje w drugiej połowie XIX w. i ini-
cjatywy, które się pojawiały na ziemiach polskich, 
i dlatego trzeba go postrzegać nie tylko jako wybit-
nego chirurga, naukowca, ale również jako wybit-
nego społecznika, jako człowieka, który pamiętał 
o etosie inteligenckim. Dziękuję. (Oklaski)

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że pan senator 

Mariusz Gromko złożył swoje przemówienie 
w dyskusji do protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Przystępujemy do głosowania nad projektem 

uchwały w 100. rocznicę śmierci wielkiego polskie-
go chirurga Ludwika Rydygiera.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 87 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 4)
(Oklaski)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w 100. rocznicę śmierci wiel-
kiego polskiego chirurga Ludwika Rydygiera.

Proszę pana prof. Marka Jackowskiego oraz  
pana prezydenta Grudziądza Macieja Glamowskiego  
o podejście do stołu prezydialnego. Chciałbym pa-
nom wręczyć uchwałę. (Oklaski)

(Rozmowy na sali)
Za 10 minut będzie otwarcie wystawy poświę-

conej prof. Rydygierowi.
Ogłaszam przerwę do godziny 12.30.

(Przerwa w obradach od godziny 11 minut 50  
do godziny 12 minut 32)

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Wznawiam obrady.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dru-

giego porządku obrad: ustawa o Polskim Bonie 
Turystycznym.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 151, a spra-
wozdania komisji – w drukach nr 151 A i 151 B.

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.
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Witam na sali przedstawicieli Kancelarii 
Prezydenta, przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju 
i Polskiej Agencji Turystycznej oraz pana posła 
sprawozdawcę. Witam serdecznie.

Proszę sprawozdawcę Komisji Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej, pana senatora Ryszarda 
Majera, o przedstawienie sprawozdania komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
RYSZARD MAJER 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Państwo Mini- 
strowie!

Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie 
z  prac Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej 
i  Społecznej nad ustawą o  Polskim Bonie 
Turystycznym. Drodzy Państwo, to bardzo waż-
na regulacja prawna, wpisująca się w ciąg regula-
cji prawnych, które przedstawił tej Izbie i całemu 
parlamentowi pan prezydent Andrzej Duda – za-
wsze z niezwykłą dbałością o interesy rodziny, 
obywatela, jak również podmiotów gospodarczych. 
Ta ustawa pojawia się w okresie bardzo szczegól-
nym, bardzo trudnym dla naszej rzeczywistości 
publicznej, w okresie, kiedy jesteśmy dotknię-
ci pod względem gospodarczym, ale też społecz-
nym, w okresie epidemii. Pewną rekomendacją 
dla tych działań są właśnie problemy zarówno 
polskich rodzin, jak i osób, które prowadzą pod-
mioty gospodarcze. W regulacji ustawowej, która 
ma zmieniać rzeczywistość społeczną, ważny jest 
czas, wymiar, ale również możliwości finansowe, 
które realizujemy. Tutaj, w tej ustawie niejako jak 
w przysłowiowym szwajcarskim zegarku wszyst-
ko zafunkcjonowało w taki sposób, w jaki powin-
no funkcjonować, zarówno czas i miejsce, Drodzy 
Państwo, jak i środki finansowe.

Pan prezydent w propozycji ustawowej propo-
nuje, by ustanowić w polskim porządku prawnym 
Polski Bon Turystyczny, który będzie przysługi-
wał jako świadczenie takie turystyczne właśnie 
w formie bonu. Dodatkowe świadczenie będzie 
przysługiwało osobom uprawnionym, tj. osobom, 
które mają prawo do świadczenia wychowawcze-
go oraz dodatku rodzinnego. Ten bon, w przypad-
ku dzieci, które takie prawa będą miały, będzie 
wynosił 500 zł, a w przypadku dzieci, które mają 
orzeczony stopień niepełnosprawności, będzie wy-
nosił tak naprawdę 1 tysiąc zł, bo będzie do tego 
dochodził dodatkowy bon. Czyli, Drodzy Państwo, 
zapewniamy możliwość godnego funkcjonowania 

w okresie wakacyjnym dzieciakom, które pobiera-
ją świadczenie 500+ i świadczenie opiekuńcze, ale 
również zwiększamy wymiar tego bonu do war-
tości kolejnych 500 zł dla dzieci, które są dziećmi 
niepełnosprawnymi.

Ważne jest, Drodzy Państwo, to, że ten bon bę-
dzie miał wydłużony termin płatności, nie będzie 
obejmował jedynie okresu wakacyjnego – bo tak się 
składa, że wakacje już się zaczęły. Rodzice dziecia-
ków będą mieli prawo wykorzystać go do 31 marca 
2022 r.

Sejm niemalże jednogłośnie przyjął propozy-
cję pana prezydenta Andrzeja Dudy. My zaś dys-
kutowaliśmy nad nią w  dniu wczorajszym na 
posiedzeniu Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej. Głos zabierali kolejno państwo senato-
rowie: pan senator Borowski, pani senator Kochan, 
pan senator Libicki, pani senator Orzechowska  
– to jeśli chodzi o grono senatorów. W większo-
ści wypowiedzi sprowadzały się do tego, że ta pro-
pozycja prezydencka była przyjmowana bardzo 
przychylnie.

Oczywiście pojawiały się w wypowiedziach 
również pewne elementy dotyczące poszerzenia 
tego bonu czy rozwoju tej inicjatywy. Np. jeden 
z gości komisji, pan poseł Łącki, postulował, by 
wprowadzić do ustawy możliwość wydatkowania 
środków z zakładowych funduszy socjalnych, tylko 
i wyłącznie dla obszaru Rzeczypospolitej Polskiej, 
tak żeby jeszcze bardziej wspomóc przedsiębior-
ców. Komisja potraktowała to jako pewną wska-
zówkę na przyszłość – można by próbować to 
uregulować, ale tu propozycja ta jak gdyby wycho-
dziła poza zakres ustawy. Również przedstawiciele 
Związku Powiatów Polskich i przedstawiciele in-
nych podmiotów obecni na posiedzeniu odnosili 
się do tej propozycji ustawowej.

Zasady i kształt tej ustawy szeroko omawiał 
pan minister Mucha z Kancelarii Prezydenckiej. 
Obecna była również pani minister Surówka-Pasek. 
Ministerstwo Rozwoju reprezentował pan minister 
Gut-Mostowy wraz ze współpracownikami.

Myśmy na posiedzeniu komisji przyjęli ten cały 
akt prawny wraz z poprawkami, które zapropono-
wali legislatorzy, właściwie jednogłośnie.

Został zgłoszony również wniosek mniejszo-
ści, o którym opowiedzą na tym posiedzeniu sami 
przedstawiciele tej grupy.

Ja zachęcam do głosowania i do poparcia tej 
ustawy, bo jest to ustawa ważna, potrzebna, jak 
również oczekiwana przez rodziców i  dzieci. 
Bardzo dziękuję.
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WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Proszę sprawozdawcę mniejszości Komisji 

Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej…
(Senator Maria Koc: Ja chciałabym…)
Jeszcze wniosek mniejszości, Pani Marszałek.
…Pana senatora Artura Dunina, o przedstawie-

nie wniosków mniejszości komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
ARTUR DUNIN 

Panie Marszałek! Wysoka Izbo!
Chciałbym zgłosić w imieniu mniejszości ko-

misji polityki społecznej wniosek mniejszości, po-
prawkę przygotowaną przez pana senatora Marka 
Borowskiego, która mówi o dodaniu w art. 2 zapisu 
„świadczeniu emerytalno-rentowym”. Chodzi o to, 
aby z tego bonu mogli skorzystać również renciści 
i emeryci. I to jest jakby główny punkt dodawany 
w art. 2, ale poprawek jest aż 9, wynikają one jed-
nak… są konsekwencją wprowadzenia tej zmiany 
w art. 2.

Szanowni Państwo, wydaje się, że, tak jak po-
wiedział sprawozdawca, ta ustawa została ciepło 
przyjęta. To prawda. To jest ustawa, która nie tylko 
wspomoże rodziny, ale również polski przemysł 
turystyczny w całości. Uważamy, że również eme-
ryci i renciści powinni otrzymać ten bon, co zwięk-
szy możliwość skorzystania z tych pieniędzy całej 
branży turystycznej. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Teraz proszę sprawozdawcę Komisji 

Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, senator 
Marię Koc, o przedstawienie sprawozdania komi-
sji. Bardzo proszę.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
MARIA KOC 

Bardzo dziękuję, Pani Marszałek.
Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! 

Szanowni Państwo Ministrowie!
Pan senator Ryszard Majer przedstawił stronę 

społeczną ustawy o Polskim Bonie Turystycznym. 

Wczoraj ta ustawa była omawiana również przez 
Komisję Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

Komisja Gospodarki Narodowej i  Innowa- 
cyjności wnosi do Wysokiego Senatu, do Wysokiej 
Izby o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Szanowni Państwo, ustawa o Polskim Bonie 
Turystycznym jest niezwykle cenną inicjatywą 
pana prezydenta Andrzeja Dudy, inicjatywą, któ-
ra ma realizować 2 cele, co pan prezydent Andrzej 
Duda podkreśla. Są to 2 cele niezwykle ważne 
w tym okresie, w czasie, w którym obecnie jeste-
śmy, tzn. w czasie spowolnienia gospodarczego, 
walki z kryzysem gospodarczym i walki z epide-
mią, która cały czas ma miejsce.

Cel społeczny omówiony już przez przedstawi-
ciela komisji polityki społecznej to jest oczywiście 
wsparcie polskich rodzin. Bon turystyczny w wyso-
kości 500 zł trafi do 6,5 miliona polskich dzieci. Do 
dzieci niepełnosprawnych trafi bon w podwojonej 
wysokości i będzie wynosił 1 tysiąc zł.

Drodzy Państwo, niezwykle ważny jest tu-
taj również cel gospodarczy, na co zwraca uwagę 
pan prezydent Andrzej Duda. Jest to bezpośred-
nie wsparcie branży turystycznej, która w wyniku 
spowolnienia gospodarczego ucierpiała najbardziej. 
Branża turystyczna, która… Musiano odwołać wiele 
imprez turystycznych, zamknięte były hotele i miej-
sca wypoczynkowe, wszelkie atrakcje turystyczne 
były niedostępne. To wszystko jest dopiero uwalnia-
ne. Dzieje się to jednak z pewnymi obostrzeniami, 
bo cały czas panuje epidemia i zagrożenie zaraże-
niem koronawirusem jest całkiem realne.

Szanowni Państwo, wsparcie w kwocie 3,5 mi-
liarda zł trafi do branży turystycznej poprzez Polski 
Bon Turystyczny. Polski Bon Turystyczny ma for-
mę dokumentu elektronicznego. Nie jest to przelew 
na konto rodziców w wysokości 500 zł czy 1 tysią-
ca zł w przypadku dzieci niepełnosprawnych. Jest 
to dokument elektroniczny. Po zalogowaniu się 
w systemie teleinformatycznym, po potwierdze-
niu tożsamości i danych zawartych w tym systemie 
lub też po ich aktualizacji za pomocą profilu zaufa-
nego, profilu osobistego czy też certyfikowanego 
podpisu elektronicznego osoba otrzyma komunikat 
tekstowy w formie SMS lub na pocztę, mailowo. To 
będzie komunikat, którego treść dana osoba będzie 
podawała przy płaceniu za usługę turystyczną, za 
imprezę turystyczną.

Za pomocą bonu turystycznego będzie można 
dokonywać płatności wielokrotnie, co jest bardzo 
istotne, do wyczerpania jego wartości, tak jak po-
wiedział pan senator Majer, aż do 31 marca 2022 r. 
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Z bonu będą korzystały wszystkie dzieci do osiem-
nastego roku życia, te, które korzystają z programu 
500+, także te, które są w pieczy zastępczej.

Za pomocą bonu będzie można dokonywać 
płatności za usługi hotelarskie lub imprezy tury-
styczne organizowanie przez przedsiębiorców tu-
rystycznych lub organizacje pożytku publicznego 
organizujące takie imprezy. Wydaje się, że to roz-
wiązanie jest jak najbardziej trafne. Chodzi o usłu-
gi hotelarskie, ale też imprezy turystyczne, które 
w myśl ustawy o imprezach turystycznych z listo-
pada 2017 r… Impreza turystyczna łączy w sobie 
co najmniej 2 usługi turystyczne. Nie jest to zatem 
jedna usługa turystyczna, ale usługi łączone, co też 
wydaje się tutaj wielką wartością i pozwoli na fi-
nansowanie różnego rodzaju działań. Czy to będzie 
wypoczynek letni w formie kolonii, czy też zimo-
wy, czy to będą obozy, czy to będą wycieczki, czy 
to będą wyjazdy rodzinne, czy też organizowane 
przez touroperatorów, wszystko to będzie mogło 
być do wysokości tego bonu finansowane w formie 
elektronicznej.

Przedsiębiorca turystyczny czy też organizacja 
pożytku publicznego, które zechcą uczestniczyć 
w programie, będą zgłaszały swój udział w nim 
Polskiej Organizacji Turystycznej również za po-
mocą profilu informacyjnego w systemie teleinfor-
matycznym. Tu też jest bardzo uproszczona droga 
do tego, aby znaleźć się na liście podmiotów tu-
rystycznych, które zechcą przyjmować płatności 
w formie Polskiego Bonu Turystycznego. Będzie to 
rejestracja przez internet, w czasie rejestracji trze-
ba będzie podać konkretne dane. Jeżeli będą one 
niezupełne, to POT wezwie dany podmiot do ich 
uzupełnienia w ciągu 7 dni.

Szacuje się, że z tej formy płatności zechce sko-
rzystać kilkadziesiąt tysięcy podmiotów z branży 
turystycznej. Szacuje się również – o czym mówił 
pan minister Andrzej Gut-Mostowy – że bon tury-
styczny przyczyni się do wzrostu ruchu turystycz-
nego w naszym kraju, bo przypominam, że może 
być zrealizowany, można nim dokonywać płatności 
za usługi hotelowe i za imprezy turystyczne na te-
renie Polski. Tak że będzie to realne wsparcie dla 
branży turystycznej, która ucierpiała w wyniku 
spowolnienia w turystyce.

Szanowni Państwo, w dyskusji nie zgłoszono 
wniosków formalnych, ale pojawił się wniosek 
mniejszości, który zostanie przedstawiony przez 
pana senatora Adama Szejnfelda, poparty przez 
państwa senatorów Jolantę Hibner i Władysława 
Komarnickiego.

W dyskusji na posiedzeniu komisji gospodarki 
pojawiły się pytania do panów ministrów, pytania, 
które dotyczyły możliwości poszerzenia katalogu 
beneficjentów tego programu chociażby o senio-
rów. Dyskutowaliśmy na ten temat i oczywiście, 
jeśli możliwości finansowe państwa na to pozwolą, 
to może w przyszłości tak się stanie. W tym mo-
mencie seniorzy otrzymali świadczenie, zwane 
w skrócie, obiegowo trzynastą emeryturą. Poza 
tym też podkreślaliśmy, że świadczenia emerytal-
ne, rentowe seniorów nie zostały obniżone w wy-
niku kryzysu gospodarczego, w przeciwieństwie 
do wynagrodzeń wielu osób pracujących na umo-
wę o pracę, bo te wynagrodzenia zostały obniżo-
ne, niektórzy stracili pracę, niektórzy pracowali 
na podstawie umowy cywilnej, umowy o dzieło 
i musieli przejść na świadczenie postojowe, które 
często jest niższe od kwot uzyskiwanych na pod-
stawie umów cywilnych. Stąd wsparcie dla rodzin, 
wsparcie, które bezpośrednio jest nakierowane  
na dobro dziecka.

Rozmawialiśmy również o tym – były takie py-
tania do panów ministrów – czy jest możliwe po-
szerzenie katalogu podmiotów, które będą mogły 
przyjmować płatność za pomocą bonu turystycz-
nego. Chodzi tu np. o instytucje kultury czy też fir-
my transportowe. To też zostało wyjaśnione przez 
panów ministrów. Chodzi o to, aby to były powią-
zane ze sobą usługi, tak więc również osoba, pod-
miot turystyczny, który będzie organizował takie 
imprezy turystyczne, będzie musiał łączyć te różne 
usługi, chociażby nocleg z transportem. Tak że np. 
transport również będzie mógł w tym powiązanym 
świadczeniu korzystać z dobrodziejstwa tej ustawy.

Szanowni Państwo, były również pytania o to, 
jak będzie finansowany Polski Bon Turystyczny. 
Jest odpowiedź na to, ona już padła, jest też zapisa-
na w ustawie: będzie on finansowany z Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19, funduszu, który po-
wstał na mocy ustawy z 31 marca 2020 r. o prze-
ciwdziałaniu skutkom COVID-19 i innych chorób 
zakaźnych, tj. tej ustawy zwanej Tarczą 1.0. Drodzy 
Państwo, ten fundusz już funkcjonuje w Banku 
Gospodarstwa Krajowego, jest rachunkiem płyn-
nościowym zarządzanym przez Kancelarię Prezesa 
Rady Ministrów, zasilanym chociażby ze środków 
ze sprzedaży obligacji gwarantowanych przez 
Skarb Państwa.

Były również pytania o brak vacatio legis, jak 
również o wyłączenie tej ustawy z rygorów usta-
wy o zamówieniach publicznych. Było to tłumaczo-
ne przez panów ministrów kwestią czasu – chodzi 
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o to, żeby ta ustawa jak najszybciej weszła w życie. 
Jak mówili panowie ministrowie, ale i pan prezes 
Polskiej Organizacji Turystycznej, jeżeli przyjmie-
my tę ustawę bez zbędnej zwłoki, to ona zacznie 
funkcjonować w ostatniej dekadzie lipca, tak więc 
jeszcze w te wakacje polskie rodziny będą mogły 
z tego bonu turystycznego skorzystać, dzieci będą 
mogły, dzięki temu wsparciu państwa polskiego, 
skorzystać z wyjazdów. Taki wypoczynek, jak my-
ślę, jest bardzo potrzebny dzieciom, które przez 
wiele tygodni były – trzeba powiedzieć wprost 
– uwięzione w domach, bo przecież w czasie tej 
naszej społecznej kwarantanny dzieci uczyły się 
zdalnie, był czas, kiedy nie można było w ogóle 
wychodzić na dwór. To dla dzieci, które są bardzo 
energiczne, był bardzo trudny okres. Jeżeli może-
my dzieciom to w jakiś sposób zrekompensować, 
zróbmy to właśnie w ten sposób, żeby mogły z tego 
bonu skorzystać. Rodzice, którzy w wyniku kry-
zysu być może mają nadszarpnięte budżety, będą 
mogli dzieci wysłać na wypoczynek letni.

Szanowni Państwo, pojawiły się też głosy po-
dziękowania dla pana prezydenta Andrzeja Dudy za 
tę inicjatywę, która, jak powiedziałam, jest bardzo 
ważna pod względem społecznym, ale też gospo-
darczym. Są to, tak jak już mówiłam, konkretne 
środki, które trafią do branży turystycznej. Nie 
są to jedyne środki, o tym wiemy, bo branża tu-
rystyczna korzysta również z tarczy antykryzyso-
wej, z tarczy finansowej. To też są konkretne kwoty. 
O tym będę mówiła w dyskusji. Tak że to wspar-
cie jest i to jest kolejne narzędzie w ramach tego 
wsparcia – a na pewno będą następne.

Szanowni Państwo, po dyskusji Komisja 
Gospodarki Narodowej i Innowacyjności popar-
ła wniosek o przyjęcie ustawy o Polskim Bonie 
Turystycznym bez poprawek. Wniosek ten popar-
ło 7 senatorów, 5 było przeciw, a 1 wstrzymał się od 
głosu. Tak jak powiedziałam, wniosek mniejszości 
zaprezentuje pan senator Adam Szejnfeld.

Szanowni Państwo, komisja gospodarki wnosi 
do Wysokiej Izby o przyjęcie tej ustawy bez popra-
wek. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Proszę sprawozdawcę mniejszości Komisji 

Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, senato-
ra Adama Szejnfelda, o przedstawienie wniosków 
mniejszości komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
ADAM SZEJNFELD 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
W imieniu wnioskodawców wniosku mniejszo-

ści chciałbym przedstawić, czego wniosek dotyczy, 
i przedstawić krótkie uzasadnienie. Chodzi nam, 
wnioskodawcom z Koalicji Obywatelskiej, o to, aby 
rozszerzyć zakres podmiotowy beneficjentów usta-
wy o Polskim Bonie Turystycznym i objąć jej za-
pisami seniorów, czyli, konkretnie mówiąc, osoby 
posiadające status rencisty i emeryta.

Jakie jest tego uzasadnienie? Drodzy Państwo, 
rząd swego czasu prezentował ideę, deklarował 
wprowadzenie do polskiego systemu prawa usta-
wy, która miała dawać możliwość dofinansowa-
nia wakacji, urlopów, wypoczynku wszystkim 
obywatelom w Polsce. Każdy z nas, każdy dorosły 
człowiek, każdy pracujący, aktywny Polak i Polka, 
płaci podatki. W związku z tym jeżeli rząd chce, 
uważając, że ma takie możliwości, udzielić tego 
wsparcia i dofinansować wypoczynek obywate-
li… No, należeć się to musi wszystkim. Równość 
wobec prawa i równość korzystania ze świadczeń 
przygotowywanych i oferowanych przez władzę 
publiczną powinny tego wymagać. Niestety w tak 
zwanym międzyczasie rząd zaczął się wycofywać 
z tejże propozycji, deklaracji, a punkt ciężkości, 
jeżeli chodzi o te propozycje – mam nadzieję, że 
to, że stało się to w kampanii wyborczej, jest tyl-
ko zbiegiem okoliczności – przeniósł się z rządu 
do Kancelarii Prezydenta. Tym sposobem mamy 
dzisiaj do czynienia z  propozycją legislacyjną 
Kancelarii Prezydenta, a nie kancelarii premiera. 
No, premier nie kandyduje.

Przy czym ta propozycja – teraz już prezydenc-
ka, a nie rządowa – radykalnie zawęża grupę pod-
miotów uprawnionych do korzystania z tego bonu. 
Zawęża ją mianowicie tylko do tych rodzin, któ-
re mają dzieci. Pozostałe rodziny, polskie rodziny, 
które nie mają dzieci, nie będą mogły zostać wspar-
te bonem turystycznym. Nawet jeżeli są niezbyt za-
możne albo nawet wręcz ubogie, to nie będą mogły 
uzyskać takiego wsparcia, bo decyduje wyłącznie 
kryterium posiadania dzieci.

Wysoka Izbo, nie chcemy, że tak kolokwialnie 
to ujmę, wywracać całej ustawy do góry nogami. 
No, gdybyśmy chcieli przywrócić ideę, którą na-
leży traktować jako słuszną, czyli tę rządową ideę, 
aby wszyscy – każda Polka i każdy Polak, a przy-
najmniej każdy podatnik – mieli prawo do wspar-
cia w zakresie wypoczynku, musielibyśmy napisać 
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całą ustawę od nowa. Tego raczej nie da się zro-
bić w poprawkach. W związku z tym, idąc za ideą 
Kancelarii Prezydenta, która mówi, żeby nie wspie-
rać wszystkich, ale tylko tych, którzy najbardziej 
potrzebują tego wsparcia, takiej formy pomocy, 
uznaliśmy, że oprócz rodzin posiadających dzieci 
w tym katalogu powinni znaleźć się także seniorzy, 
a zwłaszcza renciści i emeryci. Jak wiemy, więk-
szość tych osób niestety nie jest zamożna. Tych 
osób bardzo często nie stać na to, żeby nawet przez 
tydzień – a cóż dopiero dłużej – wypoczywać poza 
miejscem zamieszkania. Niestety te osoby… Dzisiaj 
jest 1 lipca, rozpoczynają się wakacje – nie w sensie 
formalnym, tylko tak mentalnie. Większość tych 
ludzi spędzi ten letni czas w domach. Jeśli mają 
jakieś działki, to będą na działkach, ale w więk-
szości zostaną w domach, w tych swoich blokach, 
bo nie stać ich na to, żeby wyjechać na urlop,  
na wypoczynek. 

W związku z tym uznajemy, że skoro państwo 
polskie jest już tak bogate, tak hojne, tak bardzo 
chce wspierać tych, którzy tego wsparcia wymaga-
ją, to bez żadnych wątpliwości powinno wspierać 
także rencistów i emerytów. I dlatego w imieniu 
wnioskodawców, pań i panów senatorów Koalicji 
Obywatelskiej, złożyłem wniosek, aby objąć tym 
bonem również tę grupę Polek i Polaków. Dziękuję 
bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
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?

Do pytania zgłosiła się pani senator Alicja 
Chybicka – sala nr 217…

(Głos z sali: Zdalnie.)
A, zdalnie uczestniczy. Przepraszam bardzo.
Proszę bardzo, Pani Senator.

SENATOR 
ALICJA CHYBICKA 

Czy ja jestem słyszana?
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Tak, jest pani słyszana.)
Bardzo się cieszę.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Mam pytanie, w zasadzie do obojga sprawoz-

dawców. Czy przewlekle chorym dzieciom – a to 
oznacza, że te dzieci chorują wiele lat – w tym dzie-
ciom chorym na nowotwory, wypłacony zostanie 
pojedynczy bon turystyczny, czy też podwójny? 
Dzieci, które chorują na nowotwory, szczególnie 
te z guzami mózgu, w czasie trwania tej choroby 
– często długotrwałej, jak powiedziałam – także 
cechuje niepełnosprawność. Ona z czasem, je-
śli dziecko podlega rehabilitacji, może się wyco-
fać. Moje pytanie dotyczy tego, co w tym zakresie 
przewidziano. 

Czy na posiedzeniu komisji, jednej czy drugiej, 
była dyskusja w tej sprawie? Ile pieniędzy prze-
widziano dla tych dzieci, które też ciężko zniosły 
epidemię COVID-19? One były jeszcze bardziej od-
izolowane, jeszcze bardziej odcięte od życia, bardzo 
często zamknięte w salach, tak jak było w przy-
padku moich dzieci z „Przylądka Nadziei”. Czy 
one mają szanse wyjechać w Polsce w tym roku 
na wakacje? Wakacje, które będą opłacone tak, aby 
w przypadku ubogiego dziecka mógł z nim – bo 
musi – jechać rodzic. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

SENATOR 
RYSZARD MAJER 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pani Senator! 
Państwo Ministrowie!

Ja powiem tak: na posiedzeniu komisji rodzi-
ny ta sytuacja nie była przedmiotem dyskusji. Ale 
bardzo dziękuję pani senator za to pytanie, bo pani 
senator zwraca uwagę na bardzo istotną część dzie-
ciaków, które rzeczywiście są chore.

Ustawodawca przewiduje, że to dodatkowe 
świadczenie, czyli podwójne, w wysokości 1 ty-
siąca zł, będzie mogło otrzymać dziecko niepełno-
sprawne legitymujące się orzeczeniem o lekkim, 
umiarkowanych lub znacznym stopniu niepeł-
nosprawności wydanym na podstawie przepi-
sów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. I to doty-
czy dzieci. Czyli dziecko, które posiada orzeczenie 
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o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu 
niepełnosprawności, otrzyma to podwójne świad-
czenie. To wynika z ustawy. Jeżeli jest coś więcej, 
to pewnie ministrowie w swoich odpowiedziach  
do tego dopowiedzą. Bardzo dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Proszę o zadanie pytania pana senatora Kazi- 

mierza Kleinę.

SENATOR 
KAZIMIERZ KLEINA 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Do pani senator Koc – sprawozdawcy i prze-

wodniczącej komisji gospodarki narodowej.
Pani Senator, czy państwo zwróciliście uwagę 

na to, że jednak ta propozycja prezydencka wy-
raźnie zawęża rozwiązanie, które było pierwotną 
propozycją rządową? Ta pierwotna propozycja rzą-
dowa jednak w pierwszej kolejności miała na celu 
wsparcie branży turystycznej, która znalazła się 
w najtrudniejszej sytuacji czy w jednej z najtrud-
niejszych w ogóle w związku z koronawirusem. 

Czy państwo jako komisja gospodarki narodo-
wej zwróciliście uwagę na to, że to jednak powinien 
być program, który w pierwszej kolejności pomaga 
tej branży, a został sprowadzony tylko do pomocy 
czy głównie do pomocy socjalnej? Tak więc został 
bardzo mocno ograniczony – także przez to, że wy-
dłuża czas, że tak powiem, skonsumowania tego 
bonu aż do 2022 r., a ten problem branży turystycz-
nej to jest de facto problem tego sezonu letniego. 
Zresztą sama ustawa wejdzie w życie przecież do-
piero w lipcu, a więc wtedy, kiedy już większość 
osób podejmie decyzje o swoich wyjazdach itd. 
i pewnie już nawet zapłaci za swoje wczasy. I to 
jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie. Czy państwo zwróciliście uwa-
gę na, że tak powiem, kłopotliwość sfinansowania 
tego bonu turystycznego, na to, że on jest finan-
sowany nie ze środków, które pochodzą z budżetu 
państwa, a ze środków pożyczonych, czyli środków 
z zaciągniętego kredytu, który trzeba będzie zwró-
cić? Czy nie uznaliście państwo, że to jednak jest 
zły sposób finansowania takich projektów, że one 
raczej powinny być finansowane ze środków bu-
dżetu państwa?

I  trzecie pytanie. Czy państwo zwróciliście 
uwagę na ten pomysł – który został tutaj przy-
wołany, ale pojawiał się już wielokrotnie – że rze-
czywista pomoc dla branży turystycznej będzie 
wtedy, gdy środki z funduszu socjalnego tworzo-
nego w różnych przedsiębiorstwach będą wydat-
kowane w kraju, przynajmniej w okresie kryzysu, 
a nie, że tak powiem, transferowane poza granice 
naszej ojczyzny? To byłaby rzeczywista pomoc dla 
branży turystycznej. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Proszę bardzo, Pani Senator.

SENATOR 
MARIA KOC 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Rzeczywiście dyskutowaliśmy na posiedzeniu 

komisji gospodarki na ten temat.
Przede wszystkim chciałabym się tutaj odnieść 

do słów pana senatora Szejnfelda. To, myślę, będzie 
też w jakiejś części odpowiedź na pytania pana se-
natora Kazimierza Kleiny.

Pan senator Szejnfeld powiedział, że skoro pań-
stwo polskie jest takie bogate i hojne, to powin-
no ten katalog beneficjentów znacząco poszerzyć. 
Szanowni Państwo, państwo polskie pod rządami 
Zjednoczonej Prawicy jest przede wszystkim od-
powiedzialne, czyli reaguje na potrzeby, które są, 
reaguje na spowolnienie gospodarcze, na potrze-
by społeczne, ratuje polskie firmy, ale też czyni to 
w miarę możliwości, tak aby nie rozsadzić budże-
tu. Tak więc jest to szyta po prostu na te potrze-
by, na nasze możliwości propozycja, konkretna 
propozycja.

To, Panie Senatorze, że jest ona kierowana wła-
śnie do dzieci do osiemnastego roku życia, które 
korzystają już ze świadczenia wprowadzonego 
przez rząd Zjednoczonej Prawicy w lutym 2016 r., 
tzw. 500+, pozwala wprowadzić ten program wła-
śnie jak najszybciej, bo jest gotowa baza danych 
osób, które będą mogły z tego programu skorzy-
stać. Gdybyśmy teraz chcieli stworzyć nową bazę 
danych, powiedzmy, wszystkich osób pracują-
cych, zatrudnionych, no, powiedzmy, na umowę 
o pracę, to, Drodzy Państwo, tu by się też pojawiło 



Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

20

13. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 1 lipca 2020 r.

wiele wątpliwości. A dlaczego nie ci, co są zatrud-
nieni na umowę cywilną? Jak to zweryfikować? To 
też jest ogromna rzesza ludzi. Oczywiście, byłoby 
to dla budżetu bardzo uciążliwe i, śmiem powie-
dzieć, w tym momencie niemożliwe do udźwignię-
cia. Tak więc jest baza danych, którą dysponuje 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 
baza tych rodzin, które korzystają ze świadczenia 
500+. Przeniesienie tego do ZUS i stworzenie tego 
programu, jak myślę, tak fizycznie nie będzie spra-
wiało ZUS większego problemu.

Drodzy Państwo, że ta pomoc jest za mała dla 
branży turystycznej… Ja chcę przypomnieć, że 
przedsiębiorstwa z branży turystycznej, osoby 
samozatrudnione, które działają w obszarze tu-
rystyki, mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, 
ale także te duże, mogą korzystać z pakietów po-
mocowych przygotowanych przez polski rząd we 
współpracy z panem prezydentem Andrzejem 
Dudą. W dobrej współpracy, bo tu jest potrzeb-
na dobra współpraca prezydenta z rządem, żeby 
szybko reagować na kryzys, ale też i na epide-
mię. Te narzędzia pomocy, pakiety pomocowe 
to Tarcza Antykryzysowa i Tarcza Finansowa na 
kwotę 100 miliardów zł. Z obu tych tarcz została 
już udzielona pomoc przedsiębiorcom w Polsce.  
Są to różnego rodzaju świadczenia w  ramach 
Tarczy Antykryzysowej, jak państwo wiecie, mikro-
pożyczki, świadczenia postojowe, dopłaty do wyna-
grodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych czy chociażby zwolnienia z ZUS. 
No ale oczywiście jest też Tarcza Finansowa, ob-
sługiwana przez Polski Fundusz Rozwoju, gdzie 
są subwencje, też wielomilionowe, dla podmio-
tów gospodarczych, także z branży turystycznej.  
Bo szacuje się – i to są takie szacunki Ministerstwa 
Rozwoju, zapewne pan minister Andrzej Gut- 
-Mostowy to potwierdzi – że branża turystyczna 
z Tarczy Antykryzysowej pozyskała ok. 4 miliar-
dów zł pomocy, a z Tarczy Finansowej – również 
ok. 4 miliardów zł pomocy. Przedsiębiorstwa tu-
rystyczne korzystają również z pomocy świadczo-
nej w województwach, bo tam też powstają tarcze, 
pakiety antykryzysowe, tam też taka pomoc jest 
udzielana. W skali kraju ta pomoc w wojewódz-
twach wynosi ok. 4,5 miliarda zł dla wszystkich, 
ale część trafia też do branży turystycznej. Tak więc 
jest to duże wsparcie. A przecież to nie jest ostat-
nie słowo, jakie Ministerstwo Rozwoju powiedziało. 
Bo, jak wiemy, już państwo pracują nad kolejnymi 
rozwiązaniami. Bo też zbliżają się pewne terminy 
ważne dla branży turystycznej.

Dlaczego to, o czym tu mówimy, nie jest finan-
sowane z budżetu państwa? Szanowni Państwo, 
powstał Fundusz Przeciwdziałania COVID-19. Tak 
jak powiedziałam, ten fundusz został powołany na 
mocy ustawy z 31 marca 2020 r. On pozwala po pro-
stu finansować tego typu przedsięwzięcia. W art. 65 
tej ustawy jest opisane dokładnie, jakie środki za-
silają ten fundusz. No, więc… Oczywiście, ja mogę 
odnaleźć ten artykuł i przytoczyć. Ale przecież każ-
dy z nas może to zrobić. Jest to fundusz powołany 
właśnie po to, żeby reagować szybko i żeby po pro-
stu te pieniądze w momencie, kiedy takie narzędzia 
pomocowe są potrzebne i są wprowadzane przez 
polski parlament… Żeby to mogło być realizowane.

Co do funduszu socjalnego i takiego zapisu, któ-
ry nakazywałby, aby korzystający z tych funduszy 
w swoich zakładach pracy wykorzystywali te środ-
ki tylko na terenie kraju, to, o ile wiem, pomysł 
takiej poprawki był, ale chyba Biuro Legislacyjne 
powiedziało, że ona nie mieści się w przedmiocie 
tej ustawy, więc po prostu nie została zgłoszona 
ani zawarta.

Nie wiem, Panie Senatorze, czy wystarczająco 
odpowiedziałam na pytania, czy…

(Senator Kazimierz Kleina: Bokiem, ale dobrze.)
No, nie wiem, czy bokiem. Chciałam odpowie-

dzieć wprost. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Proszę o  zadanie pytania pana senatora 

Władysława Komarnickiego.

SENATOR 
WŁADYSŁAW KOMARNICKI 

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Ja mam pytanie do sprawozdawcy, do pana se-

natora sprawozdawcy, jeżeli mogę prosić.
(Głos z sali: Można.)
Proszę.
Rząd w swoim czasie zaproponował 1000+. Ja 

odebrałem to absolutnie jako próbę pomocy bran-
ży, która ze wszystkich branż gospodarczych na 
samym końcu będzie wychodzić z tej tragicznej 
sytuacji, jaką mamy na dzień dzisiejszy. Ja ode-
brałem, że te 1000+ obejmie dzieci – brawo, za-
wsze jestem za – oraz emerytów i rencistów. Tak 
to zrozumiałem. Co się stało, Panie Senatorze, że 
nastąpiła zmiana? To jest pierwsze moje pytanie.
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Drugie moje pytanie jest takie. Branża tury-
styczna jest porównywalna z branżą rolniczą. Do 
Skarbu Państwa wpływa 60 miliardów zł. No, tak 
jak powiedziałem na początku, każda branża pora-
dzi sobie szybko, a turystyczna tę straszną sytuację 
będzie odpracowywać przez długie lata. Ja mam ta-
kie pytanie: czy, pomijając te 500+, myśli się o tym, 
żeby pomóc tej branży? Ja przypominam, bo być 
może pan senator nie śledził tego, że 22 maja wpły-
nął do Sejmu projekt Koalicji Obywatelskiej, który 
otrzymały wszystkie kluby parlamentarne, mówią-
cy o tragicznej sytuacji i o poprawie… uwzględnie-
nie emerytów i rencistów, jeśli chodzi o tę pomoc, 
miało pomóc nie tylko samym emerytom i renci-
stom oczywiście, ale przede wszystkim branży. 
Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Proszę bardzo.

SENATOR 
RYSZARD MAJER 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze, za te pyta-

nia, bo one pokazują głęboką troskę pana senato-
ra o obywateli naszego kraju. Rzeczywiście w tej 
trosce łączy się rząd Prawa i Sprawiedliwości, 
Zjednoczonej Prawicy. W trosce zarówno o ro-
dziny, jak i o podmioty gospodarcze. Wyrazem 
tej troski były kolejne nowelizacje ustawy, tarczy 
antycovidowej. Działania, które podejmowaliśmy 
w ciągu ostatnich miesięcy, pokazały, że potrafimy 
w sposób bardzo skuteczny przeciwdziałać temu, 
co koronawirus robi z gospodarką, z polską rodziną 
i polskim społeczeństwem.

Bardzo trafnie przytaczała tutaj pani marsza-
łek Koc słowa o odpowiedzialności polskiego rządu 
za budżet i za rzeczywistość społeczną. I wydaje 
się, że jest to kluczem do odpowiedzi na pytania, 
które kieruje pan senator. Ustawa o Polskim Bonie 
Turystycznym, którą procedowaliśmy ostatnio na 
posiedzeniu komisji rodziny… Bardzo szczegóło-
wo omawialiśmy kwestie wydatkowania środków 
finansowych i padło bardzo wyraźnie: 500 zł na 
dziecko w rodzinie, objęte świadczeniem wycho-
wawczym i dodatkami opiekuńczymi, oraz 1 ty-
siąc zł – mam wrażenie, że właśnie o to 1000+ panu 

senatorowi chodzi – na dziecko, które jest również 
dzieckiem niepełnosprawnym.

Jeśli chodzi o przyszłość, to oczywiście każdy 
tydzień, każdy miesiąc przynosi nowe wyzwania 
i rząd Zjednoczonej Prawicy będzie podejmował 
takie działania, by minimalizować skutki pojawia-
jące się i wynikające z zagrożeń pandemii. Bardzo 
dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Proszę o  zadanie pytania pana senatora 

Krzysztofa Kwiatkowskiego.

SENATOR 
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI 

Pani Marszałek! Szanowni Państwo!
Pytanie kieruję do pana senatora Ryszarda 

Majera. 
Pytam w kwestii dla mnie niezwykle istotnej: 

jak będą wypłacane świadczenia dla dzieci, które 
są objęte instytucjonalnymi formami opieki, wy-
chowania czy resocjalizacji, organizowanymi przez 
państwo, poza rodziną. 

Mówię o dzieciach, które są w domach dziec-
ka, w schroniskach dla nieletnich, w zakładach 
poprawczych, w młodzieżowych ośrodkach wycho-
wawczych. Chciałbym mieć precyzyjną informację 
w tej sprawie, szczególnie z uwagi na to, że dzieci 
te albo nie mają kontaktu ze swoimi biologicznymi 
rodzicami, albo mają rodziców, ze strony których 
z różnych względów nie mogą oczekiwać pomocy, 
wsparcia czy troski o organizację wakacyjnego wy-
poczynku. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Proszę bardzo.

SENATOR 
RYSZARD MAJER 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Senatorze!
Temat tych dzieci nie stał się przedmiotem ob-

rad wczorajszego posiedzenia komisji. Proponuję 
skierować to pytanie do ministra resortowego, któ-
ry jest na sali i będzie za chwileczkę odpowiadał.
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(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Czyli pan jako 
sprawozdawca nie wie, czy te dzieci są objęte for-
mą tej opieki?)

Wiem, że są objęte, ale jestem sprawozdawcą 
komisji. Nie było to przedmiotem obrad komisji.

(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Dobrze, dzię-
kuję. Czyli to pytanie do przedstawiciela rządu.)

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Proszę o zadanie pytania pana senatora Jana 

Marię Jackowskiego.

SENATOR 
JAN MARIA JACKOWSKI 

Dziękuję, Pani Marszałek.
Ja mam pytania i do pani senator przewodni-

czącej, i do pana senatora Majera.
Pierwsze moje pytanie jest następujące. Czy 

z tego bonu będą mogły skorzystać dzieci i mło-
dzież, które uczestniczą np. w obozach harcer-
skich? Jest to zorganizowana forma wypoczynku, 
ale często płatność za taki obóz, za udział w obozie 
odbywa się na zasadzie tzw. składki członkowskiej. 
Tam nie ma faktury, faktura nie jest wystawiana, 
bo to nie jest jakaś usługa, tylko ktoś to organizu-
je, jakaś organizacja. I czy w takim razie one będą 
mogły… Czy taka forma zorganizowanego wypo-
czynku dla dzieci i młodzieży będzie objęta tym 
świadczeniem?

Drugie moje pytanie jest następujące. Jeżeli bę-
dzie objęta, a te obozy będą np. na przełomie lipca 
i sierpnia, w związku z czym już zostały wpłaco-
ne środki, bo rodzice musieli… Czy będzie wtedy 
możliwość, no, nie refinansowania, ale wycofania 
środków rodziców i sfinansowania tego wypoczyn-
ku z bonu?

I wreszcie trzecie pytanie. Jak rozumiem, jest 
tak, że jeżeli np. wykorzysta się 300 zł tego lata, to 
w zimie będzie możliwość… Czy te 200 zł pozostaje, 
dotyczy go takie jakby zobowiązanie?

Mam takie 3 pytania. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Pani Senator.

SENATOR 
MARIA KOC 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Senatorze!
My nie rozmawialiśmy akurat o obozach har-

cerskich, więc myślę, że dobrze byłoby skierować to 
pytanie do pana ministra Andrzeja Gut-Mostowego. 
Jest to specyficzna forma wypoczynku. Myślę,  
że pan minister odpowie na to pytanie.

Jest to bon wielokrotnego użytku. Tak więc 
nawet jeżeli teraz, latem zostanie wykorzystana 
kwota 300 zł, to będzie można w każdym innym 
miesiącu – do końca marca 2022 r. – zrealizować 
jego pozostałą część, aż do wyczerpania wartości 
bonu. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Proszę bardzo.

SENATOR 
RYSZARD MAJER 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Senatorze!
U nas, na posiedzeniu komisji pojawiło się de-

finiowanie odbiorców, czyli organizatorów tych 
usług. Mamy 2 takie grupy. Jedna grupa to orga-
nizatorzy imprez turystycznych, czyli przedsię-
biorcy turystyczni, a druga grupa to są organizacje 
pożytku publicznego. O ile wiem, to w tej chwili… 
Tak dogłębnie nie interesuję się harcerstwem, ale 
wiem, że podmiotów harcerskich funkcjonujących 
w tej chwili w kraju jest przynajmniej kilka. Jeżeli 
związek harcerstwa ma status organizacji pożytku 
publicznego określony ustawą o wolontariacie i or-
ganizacjach pożytku publicznego, to oczywiście bę-
dzie mógł również skorzystać w trakcie organizacji 
obozu harcerskiego z przywilejów, które niesie ta 
ustawa. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję za odpowiedzi.
Proszę bardzo o zadanie pytania pana senatora 

Aleksandra Szweda z sali nr 217.
(Senator Aleksander Szwed: …sprawozdawców 

większości komisji…)
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Panie Senatorze, proszę od początku, bo nie był 
pan słyszalny.

(Senator Aleksander Szwed: Dobrze.)
Gdyby mógł pan powtórzyć…

SENATOR 
ALEKSANDER SZWED 

Tak, tak. Słyszę teraz. Dziękuję, Pani Marszałek.
Wysoka Izbo, swoje pytania chciałbym skiero-

wać do sprawozdawców większości komisji. Mam 
3 pytania. No, jedno pytanie już wcześniej zadał 
tutaj senator Jackowski, a ja mam jeszcze takie  
3 pytania typowo techniczne. Ta inicjatywa bonu 
turystycznego to kolejna, już trzydziesta druga 
pozytywna inicjatywa pana prezydenta Andrzeja 
Dudy. Ale jeśli chodzi o bon turystyczny, to ja mam 
3 takie oto pytania. 

Ile rodzin będzie mogło skorzystać z  bonu 
turystycznego? 

Jaka jest wartość całego programu, jeśli chodzi 
o bon turystyczny? 

I  do kiedy będzie można wykorzystać ten 
bon turystyczny – czy to będzie w tym roku, czy 
też ten bon będzie można wykorzystać również 
w przyszłości? 

Swoje pytanie kieruję do większości, do senator 
sprawozdawcy większości. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Proszę bardzo, Pani Marszałek.

SENATOR 
MARIA KOC 

Bardzo dziękuję.
Pani Marszałek! Szanowni Państwo! Panie 

Senatorze!
Bon trafi do 6,5 miliona polskich dzieci, do 

2 milionów 400 tysięcy rodzin w Polsce, z czego 
1 milion 900 tysięcy to są rodziny, które posiadają 
więcej niż 1 dziecko.

Wartość pojedynczego bonu to jest 500 zł. Jak 
mówiliśmy, dla dzieci niepełnosprawnych jest do-
datkowe świadczenie, a więc dziecko niepełno-
sprawne otrzyma na wypoczynek 1 tysiąc zł.

W sumie wartość tego programu to 3,5 mi-
liarda zł, które to środki poprzez polskie rodziny 

trafią do branży… Tak, 3,5 miliarda zł, które trafią 
do branży turystycznej.

Bon będzie można realizować do 31  marca 
2022 r. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Na tym lista…
(Senator Leszek Czarnobaj: Jeszcze ja!)
Pan senator Leszek Czarnobaj. Proszę bardzo.
(Głos z sali: A gdzie…)

SENATOR 
LESZEK CZARNOBAJ 

Tak, tak, w tę stronę też proszę patrzeć, bo tu 
jest więcej senatorów.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Ja chciałbym panią przewodniczącą, panią se-

nator Koc, spytać o 2 sprawy.
Pierwsza dotyczy bilansu, który pani marszałek 

przedstawiła. Chodzi o to, z jakich wsparć, z której 
tarczy branża turystyczna może skorzystać, jaki 
jest szacunek, począwszy od Tarczy Finansowej, 
antywirusowej… No, plus jeszcze te 3,5 miliarda zł. 
Czy państwo analizowaliście, jaka jest szacowana 
strata przychodów w branży turystycznej w Polsce? 
Czyli jaka tu jest różnica? Ja rozumiem, że państwa 
polskiego nie stać na pokrycie całości strat… Ale 
chodzi mi o to, czy państwo analizowaliście na po-
siedzeniu komisji, że to wsparcie łącznie z wszyst-
kich tarcz jest to kwota X, a straty, że tak powiem, 
w całej branży turystycznej wynoszą tyle a tyle.  
To jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie dotyczy… To chyba art. 43, o ile 
pamiętam, dotyczy funduszu wsparcia inwestycji 
samorządowych, który jest… Czy państwo anali-
zowaliście to, czy dyskutowaliście na posiedzeniu 
komisji na temat tego artykułu? Jeśli tak, to prosił-
bym o informację, jak wsparcie inwestycji samo-
rządowych ma się do ustawy związanej z bonem 
turystycznym?

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Proszę bardzo.



Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

24

13. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 1 lipca 2020 r.

SENATOR 
MARIA KOC 

Dziękuję, Pani Marszałek.
Szanowna Pani Marszałek! Szanowni Państwo!
Panie Senatorze, pyta pan o wsparcie dla bran-

ży turystycznej. Nie mówiliśmy o wysokości strat, 
jakie poniosła branża turystyczna, akurat takie 
kwoty nie padły. Myślę, że minister właściwy do 
spraw turystyki będzie mógł na to pytanie precy-
zyjnie odpowiedzieć.

Stwierdził pan, i  bardzo słusznie, że pań-
stwa polskiego nie stać, żeby zrekompensować 
wszystkie straty. No, to jest niemożliwe. Ale to 
wsparcie jest duże. Ja już przytaczałam te liczby 
i powtórzę je – otóż z tytułu wsparcia w ramach 
Tarczy Antykryzysowej i Tarczy Finansowej pol-
skie firmy dostały wsparcie na kwotę 100 miliar-
dów zł. Z tego, co wiem, Drodzy Państwo, wynika,  
że Ministerstwo Rozwoju pracuje nad podziałem 
tych kwot na branże według klasyfikacji PKD, ale 
dokładnych informacji chyba jeszcze państwo na 
ten temat nie mają. Myślę, że jeżeli będą mieli, to 
będziemy mogli o nie poprosić. Ale wiem – bo wy-
powiadała się na ten temat pani minister Jadwiga 
Emilewicz, minister rozwoju – że na ten moment 
ok. 4 miliardów zł z Tarczy Antykryzysowej trafi-
ło do podmiotów z branży turystycznej, i ok. 4 mi-
liardów zł trafiło do branży turystycznej z Tarczy 
Finansowej. A więc to są tego typu kwoty. No, plus 
teraz to rozwiązanie z bonem turystycznym, w wy-
sokości 3,5 miliarda zł. To są konkretne pieniądze, 
o których mogę w tym momencie powiedzieć,  
że trafiły do branży turystycznej. Być może są one 
większe, Panie Senatorze, tylko że, tak jak powie-
działam, nie ma jeszcze podziału na branże gospo-
darcze, państwo dopiero to analizują, ale być może 
pan minister będzie mógł też bardziej precyzyjnie 
na to pytanie odpowiedzieć. Na posiedzeniu komi-
sji taką informację… o tym żeśmy dyskutowali.

Pyta pan również o ten zapis w ustawie, któ-
ry dotyczy Funduszu Inwestycji Samorządowych. 
To jest art. 43. I tutaj też pojawiło się takie pyta-
nie, państwo senatorowie dopytywali o to, a od-
powiedzi udzielał przedstawiciel Ministerstwa 
Finansów, że chodzi o to, że samorządy także po-
niosły straty z tytułu braku dochodów z podatku 
PIT czy, w przypadku samorządów wojewódz-
kich, podatku CIT, te wpływy podatkowe są ogra-
niczone z powodu spowolnienia gospodarczego, 
w związku z czym jest potrzeba wsparcia samo-
rządów, i stąd pomysł, który został zaczerpnięty 

z inicjatyw, wniosków Związku Gmin Wiejskich 
Rzeczypospolitej Polskiej. Zresztą sekretarz tego 
związku był na naszym posiedzeniu i  mówił,  
że to jest ich pomysł, bon inwestycyjny. On miał 
być chyba w jednakowej kwocie dla wszystkich.  
Tu został wprowadzony, zaproponowany algorytm. 
I ten art. 43 pojawia się tutaj, aby doprecyzować 
zapisy, które dotyczą Funduszu Przeciwdziałania 
COVID-19. Dzięki temu będzie można po prostu 
dać premierowi dyspozycję do tego, aby te środki 
uwolnić i przekazać do samorządów właśnie w for-
mie Funduszu Inwestycji Samorządowych. To jest 
kwota 6 miliardów zł. 5 miliardów trafi do gmin 
wiejskich i miejskich, 1 miliard do powiatów. Będą 
to środki na inwestycje. Otrzymują je wszystkie sa-
morządy. Najniższa zaproponowana wysokość tego 
bonu inwestycyjnego to jest 0,5 miliona zł, najwyż-
sza kwota to 93 miliony zł. Te kwoty są naliczane 
przy użyciu algorytmu, a więc zupełnie obiektyw-
nie, nie ma tu decyzji na takiej zasadzie, że jeden 
samorząd dostaje więcej z jakichś tam zupełnie su-
biektywnych powodów, tylko środki obiektywnie 
są naliczane właśnie za pomocą tego algorytmu.

O ile wiem, samorządy bardzo pozytywnie się 
odnoszą do tej propozycji. Przedstawiciele tych sa-
morządów, z którymi ja rozmawiałam, na terenie 
mojego okręgu, wprost mówią, że te kwoty, które 
otrzymają, w dwójnasób im rekompensują stra-
ty z tytułu niewpłaconych podatków do budżetu 
samorządu.

To tyle, Panie Senatorze.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Pan senator Leszek Czarnobaj jeszcze chciałby 

dopytać. Proszę bardzo.

SENATOR 
LESZEK CZARNOBAJ 

Pani Marszałek! Pani Senator!
Dziękuję za odpowiedź, ale, tak jak tu powie-

dział pan senator Kleina, ja nie o to pytałem. No, ale 
dziękuję za odpowiedź. Bo ja pytałem, czy państwo 
rozmawialiście… Pani senator mówi, że pomoc 
jest duża. Ja rozumiem, że to słowo „duża” powin-
no się odnosić do tego, jakie są straty w wyniku 
COVID-u w polskiej branży turystycznej, w tym 
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przypadku możemy użyć słowa „duża”. Ale skoro 
nie było takiej wiedzy i dyskusji, to… To, co doty-
czy tego, jakie są kwoty, to już 3 razy słyszeliśmy.

I druga rzecz, dotycząca funduszu. Ja nie pyta-
łem też o to, czy gminy są zadowolone, bo w deba-
cie powiem, jak gminy są zadowolone. Ja pytałem, 
co fundusz rozwoju ma wspólnego z bonem tury-
stycznym, i czy o tym państwo rozmawialiście, 
Pani Senator. Ale jeżeli nie ma odpowiedzi na to 
pytanie, to też jest to odpowiedzią. Dlatego proszę 
mi nie opowiadać o zadowolonych gminach, bo ja 
nie o to pytałem. Ale przyjmuję tę informację, którą 
skomentuję w wystąpieniu.

(Senator Maria Koc: Pani Marszałek, czy mogę 
odpowiedzieć?)

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Proszę bardzo.

SENATOR 
MARIA KOC 

Panie Senatorze, niegrzeczne jest zwraca-
nie uwagi w taki sposób. Ja odpowiadam w mia-
rę wiedzy, jaką posiadłam na posiedzeniu komisji 
gospodarki…

(Senator Leszek Czarnobaj: Ale ja nie o to py- 
tałem.)

A ja odpowiadam zgodnie z tym, o czym dys-
kutowaliśmy. Być może pana pytanie dotyczy kwe-
stii, które nie były poruszane w czasie posiedzenia 
komisji. Ja odpowiadam na zadane przez pana py-
tanie w taki sposób, jak myśmy dyskutowali w ko-
misji. Proszę sobie odsłuchać posiedzenie komisji, 
wtedy pan się dowie, że nie rozmawialiśmy szcze-
gółowo o Funduszu Inwestycji Samorządowych. 
Przekazuję panu wiedzę, którą posiadłam na 
posiedzeniu komisji, wynikającą z  wypowie-
dzi przedstawicieli Ministerstwa Finansów czy 
też pana ministra, przedstawiciela Ministerstwa 
Rozwoju. Przedstawiłam to w takiej formie, jak 
to zostało przedstawione na posiedzeniu komisji, 
tj. tak, że jest to w tej ustawie, bo ta ustawa teraz 
wchodzi w życie, a zapis doprecyzowuje funkcjo-
nowanie i wydatkowanie środków z Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19. Ma to związek z ra-
towaniem polskiej gospodarki, jak również tej go-
spodarki, która funkcjonuje lokalnie, bo wiemy, że 
najczęściej jest tak, że jeśli samorządy ogłaszają 

przetargi, zlecają zadania inwestycyjne, to korzy-
stają z usług firm, które działają lokalnie. A więc 
jest to program bardzo dobrze przyjęty przez sa-
morządy. Chodzi też o to, żeby dać polskiemu rzą-
dowi możliwość wprowadzenia go jak najszybciej 
w życie. O tym mówiliśmy na posiedzeniu komisji 
i taką wiedzę panu przekazuję. Nic więcej nie mam 
w tej kwestii do powiedzenia. Dziękuję bardzo.

(Senator Leszek Czarnobaj: To jeszcze…)

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
(Senator Leszek Czarnobaj: Jeszcze…)
Panie Senatorze, a czy to… No, proszę.

SENATOR 
LESZEK CZARNOBAJ 

Ja tylko 1 zdanie, Pani Marszałek.
Pani Senator! Pani Marszałek!
Ja chciałbym powiedzieć tylko jedno, odnośnie 

do obraźliwości mojej wypowiedzi. Czy pani uwa-
ża, że senator zadający pytania… Czy to, że my to 
komentujemy, oznacza, że to są obraźliwe pytania? 
Ja pytałem wprost, jakie są relacje między bonem 
turystycznym a funduszem, a pani mi opowiadała 
to, co pani opowiadała. Podziękowałem za tę cenną 
informację o zadowolonych gminach, ale ja nie o to 
pytałem. To po pierwsze.

Po drugie, to, co mówiłem o tym, czy wielkie, 
czy duże… Ja się podpisuję pod tym, co pani mówi, 
tj. że każda pomoc jest pomocą cenną, ale ja nie o to 
pytałem. I powiedziałem, że dziękuję za tę infor-
mację, po raz trzeci, ale ja nie o to pytałem. Jeżeli 
to jest obraźliwe i poczuła się pani urażona moim 
pytaniem, to serdecznie panią przepraszam.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Tak?

SENATOR 
MARIA KOC 

Bardzo dziękuję. Odpowiedziałam zgodnie 
z moją wiedzą, którą pozyskałam na posiedzeniu 
komisji gospodarki. Dziękuję, Panie Senatorze.
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WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Proszę o  zadanie pytania pana senatora 

Stanisława Lamczyka. Proszę bardzo.

SENATOR 
STANISŁAW LAMCZYK 

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Szanowni Państwo! Wysoka Izbo!
Rzeczywiście te pieniądze dla naszej turystyki 

są bardzo potrzebne, bo turystyka jest w trudnej 
sytuacji, jest w opłakanej sytuacji. Ja mieszkam na 
Kaszubach i mam kontakt ze związanymi z tym 
ludźmi w zasadzie każdego dnia. Oni liczyli na 
większą kwotę, ale niestety w ograniczony sposób… 
Dostaną właśnie te 500 zł. I nie wiadomo, kiedy to 
wejdzie, bo, jak wiadomo, jeśli to pójdzie w opie-
szały sposób, to w tym roku to nie ma szansy na 
wejście w życie. I mam drugie pytanie … Pierwsze 
pytanie to właśnie: od kiedy to ma wejść w życie?

I drugie: co z notyfikacją Komisji Europejskiej? 
To jest pytanie do pana przewodniczącego, do pana 
sprawozdawcy komisji. Wszyscy specjaliści mówią, 
że to będzie musiało być notyfikowane w Komisji 
Europejskiej. Jaki jest zakładany czas oczekiwania 
w przypadku notyfikacji?

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, pan senator.

SENATOR 
RYSZARD MAJER 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Panie Senatorze, bardzo dziękuję za to pyta-

nie. Rzeczywiście, termin wejścia w życie tej usta-
wy był przedmiotem naszej troski. Na posiedzeniu 
komisji była moja sugestia, abyśmy przyjęli usta-
wę bez poprawek, żeby Senat już jej nie poprawiał, 
by jak najszybciej dotarła na biurko pana prezy-
denta i by mógł ją podpisać. Skoro zdecydowali-
śmy się na poprawki, bo ta ustawa wyszła z naszej 
komisji z poprawkami, jeśli prawdopodobnie bę-
dzie ona poprawiona przez Wysoką Izbę, to będzie 
to oznaczało wydłużenie procesu legislacyjnego,  
bo to znaczy, że jeszcze raz będzie się musiała 

nad tą ustawą pochylić izba niższa i dopiero po-
tem trafi to do podpisu pana prezydenta. A więc 
wydłużamy ten okres. Ustawodawca w tej regula-
cji prawnej zawarł możliwość realizacji Polskiego 
Bonu Turystycznego aż do marca 2022 r. i to bu-
duje w nas nadzieję, że nawet jeżeli prace legi-
slacyjne nad tą ustawą się wydłużą, to do marca 
2022 r. te świadczenia związane z Polskim Bonem 
Turystycznym będą wykorzystywane.

Co do drugiej części pytania, o tę notyfikację 
w Komisji Europejskiej, to powiem, że nie było 
to przedmiotem obrad naszej komisji, nie wiem 
też, czy komisja innowacyjności nad tym dysku-
towała. Być może jest to pytanie do pana ministra 
z Ministerstwa Rozwoju. Bardzo dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Proszę o zadanie pytania panią senator Ewę 

Matecką z sali nr 217.

SENATOR 
EWA MATECKA 

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek. 
Mam pytanie do pani senator sprawozdawcy. 

Proszę mnie upewnić w tym przekonaniu, że na 
1 dziecko przysługuje 1 bon w wysokości 500 zł do 
wykorzystania przez 3 sezony wypoczynkowe, czyli 
w roku 2020, 2021 i 2022. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo.

SENATOR 
MARIA KOC 

Bardzo dziękuję.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pani Senator!
Tak, jest to 1 bon w wysokości 500 zł, przyzna-

wany w formie elektronicznej. Nie jest to przelew 
środków finansowych na konto rodziców, tylko 
dokument w formie elektronicznej. Bon w wyso-
kości 500 zł będzie można wykorzystać do końca 
marca 2022 r. W przypadku dziecka z orzeczoną 
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niepełnosprawnością przysługuje dodatkowe 
świadczenie w wysokości 500 zł, a więc dziecko 
niepełnosprawne otrzyma świadczenie na wypo-
czynek w wysokości 1 tysiąca zł. Tak jak już mówi-
łam, to świadczenie trafi do 6,5 miliona polskich 
dzieci. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Proszę o  zadanie pytania pana senatora 

Wojciecha Ziemniaka.

SENATOR 
WOJCIECH ZIEMNIAK 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pani Senator 
Sprawozdawco!

Ja mam pytanie dotyczące możliwości korzy-
stania z tego bonu przez organizacje sportowe, któ-
re organizują obozy szkoleniowe i obozy sportowe 
dla młodzieży szkolnej. Niektóre z nich są zareje-
strowane w starostwie powiatowym, a niektóre są 
w KRS.

Czy one będą uprawnione do tego, aby ko-
rzystać z tego bonu na rzecz uczestników swoich 
obozów? Są także organizacje ogólnopolskie typu 
AZS czy Szkolny Związek Sportowy, które prowa-
dzą szkolenia i działalność sportową wśród dzieci 
i młodzieży, ale również organizują obozy sporto-
we. Czy dzieci uczestniczące w wakacjach spor-
towych organizowanych przez te podmioty będą 
mogły z tego bonu skorzystać? Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Proszę.

SENATOR 
MARIA KOC

Szanowna Pani Marszałek! Szanowni Państwo! 
Panie Senatorze!

Ustawa przewiduje, że płatności w ramach 
bonu będą mogły pobierać przedsiębiorstwa 

turystyczne i organizacje pożytku publicznego. 
Myślę, że te organizacje sportowe, które mają sta-
tus organizacji pożytku publicznego, również będą 
mogły skorzystać z tej formy płatności, ale nie roz-
mawialiśmy o tej formie wypoczynku na posiedze-
niu komisji gospodarki. Myślę, że dobrze by było, 
gdyby pan skierował to pytanie do przedstawiciela 
Ministerstwa Rozwoju. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Proszę o  zadanie pytania pana senatora 

Aleksandra Szweda.

SENATOR 
ALEKSANDER SZWED 

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek. 
Mam pytanie do senatorów sprawozdawców 

większości komisji. No, wyrażano tutaj troskę 
o terminy, o to, kiedy te pieniądze będą mogły tra-
fić bezpośrednio do dzieci, do rodzin, do benefi-
cjentów. Chciałbym zapytać, kiedy Sejm zajmował 
się tą ustawą i czy Senat mógł zająć się nią wcze-
śniej. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo.

SENATOR 
MARIA KOC 

Szanowna Pani Marszałek! Szanowni Państwo!
Sejm przyjął tę ustawę w dniu 19 czerwca 2020 r. 

Wiemy, że wakacje już się zaczęły. Gdyby udało się 
jak najszybciej uruchomić ten bon turystyczny, 
dzieci mogłyby z niego skorzystać jeszcze w te wa-
kacje. W czasie wczorajszej dyskusji otrzymaliśmy 
ze strony Ministerstwa Rozwoju, ale też Polskiej 
Organizacji Turystycznej, zapewnienia, że uda się 
uruchomić ten program w ostatniej dekadzie lip-
ca, oczywiście jeżeli bez zbędnej zwłoki zostanie on 
przyjęty przez polski parlament i podpisany przez 
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pana prezydenta Andrzeja Dudę, który jest wnio-
skodawcą w przypadku tego przedłożenia. Myślę, 
że pan minister Gut-Mostowy oraz prezes Polskiej 
Organizacji Turystycznej, którzy są na sali, mogliby 
potwierdzić to, co mówili wczoraj. Ostatnia dekada 
lipca jest tutaj możliwym terminem, więc jeszcze 
w te wakacje dzieci mogłyby z tego bonu skorzystać. 
Rzeczywiście musimy szybko pracować, żeby im to 
umożliwić. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo o zadanie pytania pana senatora 

Leszka Czarnobaja.

SENATOR 
LESZEK CZARNOBAJ 

Pani Marszałek, chciałbym o coś zapytać pana 
senatora Majera. Pan senator powiedział, że naj-
lepszym rozwiązaniem byłoby, aby Senat przyjął 
ustawę bez poprawek, gdyż inne rozwiązanie moc-
no wydłuży proces legislacyjny. 

Proszę mi odpowiedzieć na następujące pyta-
nie: czy jeżeli dzisiaj Senat przyjmie tę ustawę z po-
prawkami i jutro zbierze się Sejm, to pan prezydent 
mógłby jutro tę ustawę podpisać? To jest pierwsze 
pytanie. Gdyby Zjednoczona Prawica, tak jak tu 
często się mówi, była tak mocno zdeterminowana…

I drugie pytanie odnośnie do kwestii przyjmo-
wania ustawy bez poprawek. Czy pan wie o tym, że 
również Prawo i Sprawiedliwość chce złożyć po-
prawkę do tej ustawy?

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję.
Proszę bardzo.

SENATOR 
RYSZARD MAJER 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Senatorze!
Pan wybaczy, ale senator sprawozdawca nie 

jest od gdybania i nie jest to miejsce do snucia 

przypuszczeń, co zrobi izba niższa z tym dokumen-
tem. Ja powiedziałem tylko, że jeżelibyśmy przyjęli 
ten dokument bez poprawek, to on już jutro czy 
pojutrze mógłby trafić na biurko pana prezyden-
ta, a jeżeli wprowadzimy do tego dokumentu po-
prawki, to w sposób naturalny wydłużymy proces 
legislacyjny. Bardzo dziękuję…

(Senator Leszek Czarnobaj: I drugie pytanie.)
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Jeszcze drugie pytanie.)
Bardzo proszę…
(Senator Leszek Czarnobaj: Mam powtó-

rzyć? Drugie pytanie dotyczyło wydłużenia pro-
cesu legislacyjnego. Czy pan wie o tym, że Prawo 
i Sprawiedliwość też zamierza złożyć poprawkę do 
tej ustawy?)

Jeżeli wprowadzamy poprawki, to wtedy, jak 
rozumiem…

(Senator Leszek Czarnobaj: A, czyli dlatego… My 
wprowadzamy, to i wy wprowadzacie. Tak?)

Wszyscy mają równe prawa i wszyscy mogą 
wprowadzać poprawki.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Lista osób zadających pytania została 

wyczerpana…
(Rozmowy na sali)
Tak? Jeszcze pani senator Magdalena Kochan.
Proszę bardzo.
(Senator Magdalena Kochan: Bardzo dziękuję. 

Ja chciałabym zadać pytanie panu ministrowi…)
(Głos z sali: To nie teraz, teraz do senatorów 

sprawozdawców.)
(Senator Magdalena Kochan: To nie, przepra-

szam, ja mam pytanie do ministrów.)
Czyli lista osób zadających pytanie sprawoz-

dawcom jednak została wyczerpana.
Ustawa była projektem wniesionym przez pre-

zydenta oraz posłów. Do prezentowania stanowiska 
prezydenta w toku prac parlamentarnych zosta-
li upoważnieni podsekretarz stanu w Kancelarii 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Anna 
Surówka-Pasek oraz zastępca szefa Kancelarii 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Paweł Mucha.

Na sali gościmy podsekretarz stanu, panią 
Annę Surówkę-Pasek. Mam pytanie, czy pani pra-
gnie zabrać głos w sprawie rozpatrywanej ustawy 
i przedstawić…

(Głos z sali: Jest też pan minister Mucha.)
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A, jest również pan minister Mucha. Prze- 
praszam bardzo, nie zauważyłam, nie było pana 
od początku.

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

Proszę bardzo, Panie Ministrze.

ZASTĘPCA SZEFA  
KANCELARII PREZYDENTA RP 
PAWEŁ MUCHA 

Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Wiem, że w sprawozdaniu pani senator, pani 

marszałek zostało trafnie omówione wszystko, je-
żeli chodzi o zakres podmiotowy i przedmiotowy 
tej ustawy. To jest ważna prezydencka inicjatywa. 
Ta ustawa o Polskim Bonie Turystycznym jest dzi-
siaj oczekiwana i przez polskich przedsiębiorców, 
którzy funkcjonują w branży turystycznej, i przez 
miliony polskich rodzin. Mamy 6 milionów bene-
ficjentów, jeżeli chodzi o dzieci, do których trafi to 
świadczenie. To są środki, które bezpośrednio będą 
wydatkowane w ramach pobytu turystycznego na 
terenie Rzeczypospolitej Polskiej, środki w kwo-
cie 500 zł do wykorzystania. W przypadku dzieci 
niepełnosprawnych, tak jak państwo wiecie, wraz 
z dodatkowym bonem turystycznym… Łączna kwo-
ta wyniesie wówczas 1 tysiąc zł. Środki te będą tra-
fiały bezpośrednio do wszystkich, którzy są dzisiaj 
objęci programem „Rodzina 500+”.

To jest wsparcie, które, tak jak zresztą w toku 
dyskusji przez państwa senatorów było podnoszo-
ne, mogłyby zostać uruchomione być może jesz-
cze w lipcu, gdyby ustawa w tym kształcie została 
przyjęta i trafiła do podpisu pana prezydenta. Takie 
deklaracje padają ze strony Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych, ze strony Polskiej Organizacji 
Turystycznej. Te podmioty są przygotowane do 
tego, żeby po wejściu w życie ustawy uruchomić 
tego rodzaju płatność.

To jest wsparcie dla polskich rodzin, które dzi-
siaj jest uwarunkowane także szczególną sytuacją 
polskiej branży turystycznej. Jesteśmy w stanie 
pandemii, jesteśmy w sytuacji, kiedy na całym 
świecie walczymy ze skutkami COVID-19 – i w za-
kresie zdrowia publicznego, i w zakresie skutków 
społecznych, ekonomicznych tej epidemii. Branża 
turystyczna w ogromnym stopniu została dotknię-
ta tymi ograniczeniami, które wynikają z  jed-
nej strony oczywiście ze zmienionych zachowań 

społecznych, z drugiej strony – z ciągle przecież 
trwającego prawnie stanu epidemii. Bo od 20 mar-
ca mamy stan epidemii. Te rozwiązania prawne, 
które zostały skonsultowane ze środowiskiem pol-
skich przedsiębiorców, były dyskutowane bezpo-
średnio przez pana prezydenta w ramach Rady 
do spraw Przedsiębiorczości, Narodowej Rady 
Rozwoju, były przedmiotem dyskusji z doradcami 
prezydenta, były także przedmiotem konferencji, 
uzgodnień i spotkań, które prowadził pan minister 
Andrzej Gut-Mostowy i które prowadziła pani pre-
mier Emilewicz.

I  tutaj, odnosząc się też do jednego z  py-
tań czy jednej z  wypowiedzi państwa senato-
rów, trzeba powiedzieć wyraźnie: nie było takiej 
woli, jeżeli chodzi o partycypację w kosztach ze 
strony przedsiębiorców. Czyli wracając do tych 
pierwotnych projektów czy koncepcji… Ta kon-
cepcja też ewoluowała w toku prac nad ustawą 
w Kancelarii Prezydenta, prowadzonych wspólnie 
z Ministerstwem Rozwoju, także Ministerstwem 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. I wspomniane 
rozwiązanie wydaje się nam dzisiaj rozwiązaniem 
najtrafniejszym, najlepszym, które jest akceptowa-
ne też przez przedsiębiorców.

Formuła elektroniczna służy temu, żeby środ-
ki bardzo szybko mogły zostać uruchomione. Kod, 
którym może się posługiwać czy to rodzic, czy 
opiekun prawny – bo, jak mówiliśmy, te świad-
czenia obejmują także dzieci znajdujące się w pie-
czy zastępczej – to jest kod, który może służyć do 
jednorazowej płatności, jeżeli wykorzystuje się całą 
kwotę w danym wypadku, w przypadku danej usłu-
gi hotelowej czy w przypadku danej imprezy tury-
stycznej, ale może też być używany wielokrotnie, 
jeżeli w przypadku jednej płatności limit nie zo-
stałby wykorzystany. Płatność następuje za pośred-
nictwem ZUS w ciągu 14 dni. Czyli przedsiębiorca, 
który świadczy takie usługi hotelowe, czy to będzie 
hotel, czy to będzie coś związanego z gospodar-
stwem agroturystycznym… Bardzo szeroko jest to 
ujęte, jeżeli chodzi o potencjalnych beneficjentów.

Według szacunków 85% tych środków trafi do 
mikro-, małych i średnich przedsiębiorców. I taka 
jest intencja pana prezydenta Andrzeja Dudy, któ-
ry od początku tej pandemii podejmował bardzo 
wyraźne działania w zakresie ochrony zdrowia pu-
blicznego i także w zakresie wsparcia przedsiębior-
ców. Intencją jest to, żeby te środki z jednej strony 
służyły polskiej rodzinie, a z drugiej strony oczy-
wiście były wsparciem dla polskiej branży tury-
stycznej. I nie ulega wątpliwości, że te środki będą 
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też takim mechanizmem pobudzenia. Bo przecież 
wiemy, że w wielu wypadkach to nie będzie tyl-
ko wydatkowanie tej kwoty z bonu, ale ta kwota 
z bonu będzie częścią płatności za pobyt, rodziny 
będą dokładać do tego własne środki. Tak że chce-
my tę gałąź gospodarki, jaką jest branża turystycz-
na, w szczególny sposób wspomóc.

Tak jak powiedziałem, dodatkowy bon tury-
styczny dotyczy także tych dzieci, które są nie-
pełnosprawne. W tym wypadku ta pomoc to jest 
1 tysiąc zł. Jeżeli chodzi o przyznanie tego świad-
czenia, to świadczeniem są objęte te dzieci, któ-
re w dniu wejścia w życie ustawy mają prawo do 
świadczenia wychowawczego, i te, które pobierają 
świadczenie na dziecko niepełnosprawne. Ale także 
będą nabywać wspomniane prawo te dzieci, któ-
re będą uzyskiwały uprawnienie do świadczenia 
wychowawczego w terminie do dnia 31 grudnia 
2021 r., i także te, które do dnia 31 grudnia 2021 r. 
uzyskają orzeczenie o niepełnosprawności, o lek-
kim, umiarkowanym albo znacznym stopniu nie-
pełnosprawności bądź orzeczenie traktowane na 
równi z tymi orzeczeniami.

Finansowanie usług hotelarskich i imprez tu-
rystycznych – o tym mówiłem. To mogą być wszel-
kiego rodzaju aktywności: pobyt w hotelu, wyjazd 
na obóz harcerski, sportowy, także turnus rehabi-
litacyjny. Płatność, tak jak tu była o tym mowa, po 
zarejestrowaniu na platformie usług elektronicz-
nych ZUS. Ale tu bardzo wyraźnie chciałbym też 
podkreślić to, że wszystkie dzieci są tym objęte, 
także te, które są w systemie KRUS. Tutaj płatni-
kiem jest ZUS, ale nikt nie jest z tego świadczenia 
wykluczony.

Prawo do świadczenia w formie bonu będzie 
ustalała Polska Organizacja Turystyczna na pod-
stawie informacji od ministra właściwego do 
spraw rodziny. To prawo do dokonania płatności 
w przypadku tego świadczenia wygaśnie z dniem 
31 marca 2020 r. Tak więc tutaj intencja pana pre-
zydenta jest taka, że już od tych wakacji można 
byłoby z tego świadczenia korzystać, ale będzie to 
świadczenie, które umożliwi wspomniane formy 
aktywności aż do końca I kwartału 2020 r. czy na-
wet jeszcze później, bo płatność musi…

(Głos z sali: 2022 r.)
2022 r., przepraszam. 31 marca 2022 r. Zało- 

żenie jest takie, że sama usługa może być wykony-
wana jeszcze później, ale płatność będzie musiała 
nastąpić maksymalnie do tego terminu.

Kończąc, pragnę podkreślić, że ta ustawa 
o Polskim Bonie Turystycznym polepsza sytuację 

rodzin wychowujących dzieci, przedsiębiorstw 
turystycznych oraz organizacji pożytku publicz-
nego. Została jednomyślnie poparta w toku prac 
komisji podczas tego finalnego głosowania, prac 
jednej i drugiej komisji. Wcześniej z ogromnym po-
parciem przyjęta została przez polski Sejm. Mając 
świadomość, że to są dobre rozwiązania praw-
ne, oczekiwane przez polskie rodziny i oczeki-
wane przez polską branżę turystyczną, ośmielam 
się prosić Wysoki Senat o poparcie tej inicjatywy 
przedstawionej przez pana prezydenta Andrzeja 
Dudę. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miej-

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

Do zadawania pytań są już zapisani senato- 
rowie.

Proszę panią senator Magdalenę Kochan o za-
danie pytania.

SENATOR 
MAGDALENA KOCHAN 

Bardzo dziękuję.
Moje pytanie jest właściwie także stwierdze-

niem faktu, że dokonujemy tutaj swego rodzaju 
manipulacji, szczególnie wtedy, kiedy senatoro-
wie Prawa i Sprawiedliwości zgłaszają wnioski 
o przyjęcie tej ustawy bez poprawek ze względu 
na konieczność szybkiego wprowadzenia jej w ży-
cie i budzą w naszych rodakach złudne nadzieje, że 
ta ustawa może wejść w życie już w lipcu i może być 
wprowadzona do obiegu społeczno-gospodarczego. 

Czy zamierzacie państwo – to jest pytanie do 
pana ministra – lekceważyć zasady lub też nie sto-
sować zasad obowiązujących w Unii Europejskiej? 
Chodzi o notyfikację tej ustawy. Bo z notyfikacją to 
trochę poczekamy.

Druga sprawa jest taka, że trudno nie dostrzec 
powiązania tej ustawy z kampanią prezydencką. 
Dlaczego? Ano dlatego, proszę państwa, że nie 
prezydent decyduje tutaj o sposobie wprowadza-
nia jej w życie, tylko rząd. A rząd wystąpił z tarczą 
antykryzysową – już nie pamiętam, z którym to 
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numerem, pierwszym, drugim, trzecim czy pięć-
dziesiątym ósmym – ponieważ ciągle nie dostrzega 
określonych problemów w określonych branżach. 
Turystyka była tą branżą, która została dotknięta 
koronawirusem ewidentnie chyba najmocniej ze 
wszystkich branż. Pytanie: czy państwo zastępu-
jecie tu rząd, nieudolny i opieszały? Bo jeśli chodzi 
o opieszałość w kwestii uchwalania czegokolwiek 
w kwestii turystyki i wspomagania turystyki, to 
pretensje możemy mieć bardziej do rządu niż 
do Senatu czy Sejmu RP. Skąd inicjatywa prezy-
dencka, a nie rządowa w tym czasie? Pan mini-
ster, omawiając dzisiaj tę ustawę, mówił nawet, jak 
długo trwały prace w kancelarii i z kim państwo 
współpracujecie. Jeśli sięgnąć do inicjatyw, możli-
wości, kompetencji prezydenta i rządów w kwestii 
wprowadzania bonu, i wspierania konkretnej gałę-
zi gospodarki, to widzę tu rolę rządu, który opóź-
niał prace w tej kwestii.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Marek Pęk)

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

ZASTĘPCA SZEFA  
KANCELARII PREZYDENTA RP 
PAWEŁ MUCHA

Nie mogę się zgodzić z panią senator, nie po-
dzielam tego poglądu, że rząd w jakikolwiek spo-
sób opóźniał prace. Odwrotnie, można powiedzieć, 
że jest szereg działań, które postępują równolegle. 
Z jednej strony, są tu szeroko dyskutowane, o tym 
mówiła też pani marszałek Maria Koc, przepisy 
czy rozwiązania prawne związane z zapewnieniem 
płynności finansowej, związane ze wsparciem dla 
polskich przedsiębiorców, są podawane do publicz-
nej wiadomości przez pana premiera dane doty-
czące wysokości już udzielonego wsparcia. Zresztą 
w ramach tarczy – mówiła o tym w Sejmie także 
pani premier Emilewicz – było w szczególności 
udzielane wsparcie przedsiębiorcom, którzy dzia-
łają w sektorze usług turystycznych. Ta dyskusja, 
która się toczyła, toczyła się równolegle wśród pod-
miotów fachowych. Zresztą konferencje, które były 
organizowane, kiedy pan prezydent kierował pro-
jekt ustawy już bezpośrednio do prac sejmowych, 
pokazywały, że branża turystyczna akceptuje tę 

ustawę, aprobuje ją i popiera. Było takie spotkanie, 
w którym uczestniczyła pani premier Emilewicz 
wspólnie z  obecną tutaj panią minister Anną 
Surówką-Pasek, i te głosy ze środowiska, które do 
nas docierały, były bardzo pozytywne. A więc to 
jest dobra współpraca prezydenta z rządem, a nie 
zastępowanie rządu. Zgodnie z konstytucją, Pani 
Senator, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ma 
prawo inicjatywy ustawodawczej. Jeżeli jest potrze-
ba zgłoszenia w danym momencie ważnego aktu 
prawnego, to oczywiście on to czyni. Te konsul-
tacje, które były prowadzone – to jest naturalne 
– były prowadzone także z udziałem fachowców, 
ekspertów, przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju, 
także Ministerstwa Rodziny, Pracy i  Polityki 
Społecznej, ZUS, Polskiej Organizacji Turystycznej 
i organizacji branżowych. Mówiłem też o eksper-
tach, którzy są w Kancelarii Prezydenta.

Zresztą nad samą ideą – i to pewnie przyzna-
ją osoby, które są tu od wielu lat – rozwiązania 
podobnego do tego, jakim jest bon turystyczny, 
dyskutowano od wielu lat. Można powiedzieć,  
że zaktualizował się pewien moment. Oczywiście 
te okoliczności obiektywnie są bardzo niekorzyst-
ne, bo mamy światową epidemię koronawirusa, 
ale to była odpowiedź ze wskazaniem na 2 aspekty, 
po pierwsze na to, że dla pana prezydenta absolut-
nym priorytetem są sprawy polskiej rodziny i za-
bezpieczenie polskich rodzin, a po drugie na to, że 
tą branżą, która wymaga szczególnej interwencji 
i szczególnej pomocy – i tu na pewno pan mini-
ster będzie w stanie przedstawić szczegółowe dane 
– jest branża turystyczna. Stąd te działania, które 
podjęliśmy.

Było też bardzo konkretne pytanie pani senator 
dotyczące kwestii notyfikacji. Wiemy, że nastąpiła 
już prenotyfikacja. Rozmowy z Komisją Europejską 
trwają. Ja jestem przekonany… To jest oczywiście 
rozstrzygnięcie Wysokiego Senatu. W każdym ra-
zie w toku prac komisji pojawiały się tego rodza-
ju postulaty, żeby przyjąć ustawę bez poprawek. 
Gdyby ustawa została przyjęta bez poprawek, to 
mielibyśmy sytuację taką – wynika to po prostu 
z treści konstytucji – że trafiłaby do podpisu pana 
prezydenta. Po rozstrzygnięciu pana prezydenta 
zgodnie z przepisem art. 46 weszłaby ona w życie 
z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Jeżeli 
Wysoki Senat, co jest oczywiście suwerenną decy-
zją Senatu, wprowadzi chociażby 1 poprawkę, ja-
kąkolwiek, to ustawa trafi do Sejmu i wtedy będzie 
procedowana w Sejmie, który będzie musiał doko-
nać rozstrzygnięcia co do tego rozwiązania.
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Takie rozwiązania już funkcjonują, jak mó-
wił w czasie posiedzenia komisji pan minister, na 
Węgrzech, we Francji czy w Bułgarii. Włochy też 
zapowiedziały wprowadzenie podobnego bonu. My 
tu jesteśmy w absolutnej awangardzie, jeżeli cho-
dzi o reagowanie na sytuacje kryzysowe, i działamy 
też w słusznie pojętym interesie polskich rodzin.

Ja myślę, że wsparcie w wysokości 1 tysiąca zł 
z perspektywy dzieci niepełnosprawnych też jest 
wyraźnie daniem rodzinom takich środków, któ-
re pozwalają już myśleć o organizacji np. wyjazdu 
na turnus rehabilitacyjny czy innych aktywności.

Staraliśmy się tę ustawę skonstruować według 
naszej najlepszej woli i wiedzy. Ja jestem przekona-
ny, że te rozwiązania prawne są trafne, i nie spo-
dziewam się tutaj żadnych negatywnych działań na 
styku z Komisją Europejską. Tak jak mówimy, to są 
rozwiązania, które w Europie w innych państwach 
już są wprowadzane albo będą wprowadzane, a zo-
stały one rzetelnie przygotowane w toku dyskusji 
ze stroną społeczną, ze środowiskiem przedsię-
biorców i z administracją rządową.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Bardzo dziękuję.
Pytanie zadaje pan senator Szejnfeld.

SENATOR 
ADAM SZEJNFELD 

Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, występuje pan w  imieniu 

prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jak wiemy, 
prezydent jest strażnikiem konstytucji. Chciałbym 
więc dowiedzieć się, jak pan prezydent patrzy na 
zmiany niekonstytucyjne, które wprowadzono… 
czy zmiany, które w sposób niekonstytucyjny wpro-
wadzono w projekcie pana prezydenta. Mianowicie 
chodzi o art. 42 i 43, które – tak jak zresztą wy-
kazuje Biuro Legislacyjne Senatu – zostały wpro-
wadzone ze złamaniem przepisów art. 119 ust. 1 
konstytucji w Sejmie, czyli z wykorzystaniem tzw. 
obejścia inicjatywy legislacyjnej. No, strażnik kon-
stytucji powinien tutaj chyba radykalnie i szybko 
zareagować. To jest jedno pytanie.

I drugie pytanie. Interesuje mnie też to, jak 
pan prezydent reaguje na to, że w ramach – jak ja 
rozumiem – art. 43, po pierwsze, który został tu 

wprowadzony z pominięciem przepisów czy zasad 
konstytucyjnych, po drugie, nad którym dopiero 
pracujemy, jeszcze go nawet Senat nie uchwalił, na-
wet gdyby nie było poprawek, to minęłoby pewnie 
jeszcze kilkadziesiąt godzin czy ileś dni do momen-
tu, w którym ten przepis wszedłby w życie, a cóż 
dopiero mówić, gdyby miały być poprawki, gdy-
by ustawa miała pójść do Sejmu itd.… Tymczasem 
słyszymy, że wprawdzie nie pan prezydent, tylko 
pan premier, choć ustawa jest pana prezydenta, już 
rozdaje pieniądze z tego funduszu na podstawie 
przepisów, do których odnosi się art. 43, tak jak po-
wiedziałem, wsadzony do tej ustawy zupełnie poza 
zasadami poprawnej legislacji. Te 2 artykuły nie 
mają żadnego związku z tą ustawą, nie mają żad-
nego związku z bonem turystycznym itd., itd. I co 
na to pan prezydent? Dziękuję bardzo.

ZASTĘPCA SZEFA  
KANCELARII PREZYDENTA RP 
PAWEŁ MUCHA

To jest oczywiście tak, że osoby uprawnione 
mają prawo zgłaszać w toku prac legislacyjnych 
poprawki do ustawy. Ostatecznie o kształcie tych 
przepisów rozstrzyga najpierw Sejm, później Senat. 
Jeżeli chodzi o rozwiązania prawne związane z fun-
duszem COVID-19, to oczywiście ta łączność wy-
stępuje, dlatego że to jest fundusz, z którego jest 
też finansowany Polski Bon Turystyczny. Ja my-
ślę, że przedstawiciele rządu, czy pan minister, 
czy Ministerstwo Finansów, będą także w stanie 
wskazać te okoliczności, które już w toku deba-
ty sejmowej były omawiane. A dla mnie, jako dla 
samorządowca, istotnym elementem tej dysku-
sji, w której oczywiście trzeba zważyć racje – i to 
też jest rozstrzygnięcie, które będzie zależało od 
woli Wysokiego Senatu – jest argument podnoszo-
ny przez stronę samorządową. Chociażby wczo-
raj w obu komisjach byli przedstawiciele czy to 
Związku Powiatów Polskich, czy Związku Gmin 
Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, i przedstawi-
ciel, sekretarz generalny Związku Gmin Wiejskich 
bardzo wyraźnie mówił o tym, że to wsparcie dla 
samorządów jest potrzebne. My w sytuacji pande-
micznej sięgamy po rozwiązania nadzwyczajne. 
Trzeba powiedzieć zupełnie szczerze, że jeżeli cho-
dzi o treść ustaw, które były w ramach tarcz 1, 2, 3, 
4 – to wszystko przecież przez państwa było pro-
cedowane – to pojawiały się tam, powiem tak, eks-
traordynaryjne rozwiązania prawne, ale związane 
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właśnie z sytuacją nadzwyczajną, pandemiczną, 
kiedy państwo mówiliście: tak, musimy podjąć 
natychmiast decyzję o tym, żeby wprowadzić roz-
wiązanie prawne czy instrument prawny, które 
będą chronić miejsca pracy, które będą zapewniać 
płynność finansową. Dzisiaj samorządowcy mó-
wią tak: art. 42 i 43 w tej ustawie to są przepisy 
oczekiwane przez środowisko samorządowe. Tak 
więc na etapie prac legislacyjnych… Ja nie chciał-
bym tu rozstrzygać za Wysoką Izbę, czy mamy do 
czynienia z jakimkolwiek naruszeniem jakiegokol-
wiek standardu konstytucyjnego. Zwracam uwa-
gę na to, o czym wczoraj też mówił przedstawiciel 
Ministerstwa Finansów, że na bardzo wczesnym 
etapie prac legislacyjnych, w pierwszym czytaniu 
pojawiły się te poprawki, Sejm obszernie to dysku-
tował, rozważał, ustawę przyjął w takim kształcie. 
Strona samorządowa tych rozwiązań prawnych 
oczekuje. Ja jestem przekonany, że Senat podej-
mie tutaj racjonalną decyzję, zgodną też z intere-
sem publicznym.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Bardzo dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

SENATOR 
ADAM SZEJNFELD 

Nie tylko, że chciałbym dopytać, ale powiem,  
że nie dostałem odpowiedzi na drugie moje pyta-
nie. Co do pierwszego, to oczywiście nie przyjmu-
ję tej odpowiedzi, bo ona nie wyczerpuje zadanego 
pytania, ale nie chcę już tego drążyć, choć strażnik 
konstytucji i tak będzie się musiał do tego odnieść, 
i tak będzie się musiał odnieść. Ale chce powiedzieć 
o syndromie Sasina. No, obserwujemy coś, co mo-
glibyśmy nazwać syndromem Sasina, a mianowi-
cie wykonywanie ustawy przed jej uchwaleniem. 
Mieliśmy taki przypadek, kiedy dziesiątki milio-
nów złotych zostały zaangażowane w przeprowa-
dzanie kampanii wyborczej 10 lipca…

(Głos z sali: Maja.)
…która nie tylko się nie odbyła… Tam pienią-

dze zostały uruchomione, zanim ustawa została 
uchwalona w Sejmie.

Tak jak powiedziałem, i zapytałem o to pana 
ministra, mam wrażenie, że pan premier, ale nie 

tylko, bo i inni politycy Prawa i Sprawiedliwości, 
nawet posłowie, widzimy te scenki w telewizji, roz-
dają pieniądze samorządowcom publicznie i na 
konferencjach prasowych, jak rozumiem, na bazie 
przepisów, które dopiero tutaj dzisiaj omawiamy, 
właśnie tego art. 43. Jak to jest możliwe, że zanim 
uchwalimy ustawę, zanim ten artykuł wejdzie 
w życie, są wydawane publiczne pieniądze w wy-
sokości, o ile dobrze pamiętam, ok. 6 miliardów zł? 
To jest kwota, która w całej Polsce ma być rozdana. 
Na bazie przepisu, który nie został uchwalony, nie 
jest opublikowany w Dzienniku Ustaw. Jak pan mi-
nister w imieniu pana prezydenta skomentuje ten 
zadziwiający stan?

ZASTĘPCA SZEFA  
KANCELARII PREZYDENTA RP 
PAWEŁ MUCHA

Panie Senatorze, nie mam takiej wiedzy i nie 
potwierdzam… Albo inaczej, zaprzeczam tym 
stwierdzeniom pana senatora, że jakiekolwiek 
środki zostały uruchomione. Czym innym jest to, 
że jest określona zapowiedź…

(Senator Adam Szejnfeld: Ja mówię o rozda- 
waniu.)

…czym innym jest to, że są pewne uzgodnienia, 
czym innym jest to, że władze samorządów mają 
świadomość tego, że jak takie rozwiązania praw-
ne wejdą w życie, to samorządy będą mogły być 
beneficjentami tych środków. Ale żadne pieniądze 
fizycznie nie zostały wydatkowane. Tak jak pan 
trafnie mówił, podstawa prawna do ich wydatko-
wania będzie dopiero wtedy, kiedy ustawa przej-
dzie cały cykl legislacyjny, pan prezydent ustawę 
podpisze i ona wejdzie w życie. Tak więc powiem 
tutaj delikatnie, jednak dość stanowczo: nie wpro-
wadzajmy opinii publicznej w błąd. Oczywiste jest 
to, że pieniądze nie mogą być wydatkowane.

Czym innym jest to, że fundusz jako taki funk-
cjonuje. Ten fundusz to są środki, które dzisiaj są 
do dyspozycji premiera, do dyspozycji Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów. Te środki są uruchamiane 
i służą zaspokajaniu uzasadnionych potrzeb, któ-
re są związane z sytuacją epidemiczną. I prawdą 
jest to, że dzisiaj przeszło 100 miliardów zł zostało 
uruchomionych i przekazanych na zaspokojenie 
potrzeb przedsiębiorców. Myślę, że trzeba się z tego 
cieszyć, bo państwo polskie działa sprawnie. Inną 
rzeczą jest to, że samorządy mówią: tak, popieramy 
rozwiązania prawne zgłoszone – co podkreślam 
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– w ramach poprawki poselskiej do prezydenckie-
go projektu ustawy o Polskim Bonie Turystycznym, 
oczekujemy tych rozwiązań. Tak się wczoraj samo-
rządowcy wypowiadali w Wysokiej Izbie.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Bardzo dziękuję.
Pan senator Kwiatkowski.

SENATOR 
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI 

Panie Ministrze, chciałbym o  coś zapytać 
z uwagi na to, że to pan prezydent jest inicjatorem 
ustawy. Bez żadnych wątpliwości uważam, że idea 
Polskiego Bonu Turystycznego jest dobra i cieka-
wa, ale rodzi się tu pytanie: dlaczego pan prezydent 
nie ujął w grupie beneficjentów ustawy emerytów 
i rencistów?

W Polsce mamy taką praktykę, że duża część 
wyjazdów wakacyjnych to są wyjazdy dzieci 
z dziadkami. Często jest to jedyny wypoczynek albo 
część wypoczynku takiego dziecka. 

I stąd moje pytanie: dlaczego w grupie bene-
ficjentów nie ma emerytów i rencistów? Jeżeliby 
się okazało, że Senat uzupełni listę beneficjentów 
o emerytów i rencistów, to czy pan prezydent jako 
inicjator przyłączy się – jeżeli taka będzie decyzja 
Senatu – do apelu o jak najszybsze zwołanie posie-
dzenia Sejmu, najlepiej w tym tygodniu? Czy pan 
prezydent podpisze ustawę, która będzie uzupeł-
niona o grupę emerytów i rencistów jako benefi-
cjentów Polskiego Bonu Turystycznego?

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Bardzo proszę.

ZASTĘPCA SZEFA  
KANCELARII PREZYDENTA RP 
PAWEŁ MUCHA

Pan prezydent konsekwentnie od początku swo-
jej prezydentury zwraca uwagę na potrzeby emery-
tów i rencistów, począwszy od pierwszego projektu, 
który był inicjatywą prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej i dotyczył obniżenia wieku emerytalnego. 
Obecna na sali pani minister reprezentowała wtedy 
pana prezydenta w toku postępowania ustawodaw-
czego. Wiek emerytalny został przywrócony: 60 lat 
dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn. Pan prezydent po-
pierał i popiera takie rozwiązania jak… Wiem,  
że była wczoraj dyskusja na posiedzeniu komisji, 
czy trzynasta emerytura… Ja jednak będę używał 
tej nazwy. Trzynasta emerytura, czyli świadcze-
nie, które jest wypłacane rokrocznie, jest dzisiaj 
stałym elementem, jeżeli chodzi o polski system. 
Kwota najniższego świadczenia emerytalnego…  
Co roku jest uruchamiana wypłata trzynastej eme-
rytury czy renty.

Co więcej, są takie rozwiązania, jak zapowia-
dana przez prana prezydenta i wkrótce kierowa-
na już do Sejmu ustawa o Centrum Zdrowia 75+,  
są bezpłatne leki dla seniorów, jest bardzo wy-
raźna deklaracja pana prezydenta Andrzeja Dudy  
co do wsparcia rządowej zapowiedzi czternastej 
emerytury. To pada publicznie w debacie i te środ-
ki będą uruchamiane. Czternasta emerytura by-
łaby w kwocie przewyższającej kwotę bonu, więc  
ja bym powiedział tak: czternasta emerytura skon-
sumuje tę państwa inicjatywę czy postulat dotyczą-
cy bonu turystycznego dla emerytów i rencistów. 
Ja dziękuję panu senatorowi za to pytanie. To jest 
nasza wspólna wrażliwość. Jeżeli chodzi o szczegól-
ne potrzeby emerytów i rencistów, to jest oczywi-
ste, że powinniśmy ich wspierać, że powinniśmy 
robić wszystko, żeby standard życia emerytów 
i rencistów się polepszał, a także, żeby byli w sta-
nie korzystać z usług hotelarskich i wszelkich form 
wypoczynku, aktywności.

Oczywiście chcielibyśmy, żeby te środki zosta-
wały na terytorium Rzeczypospolitej. Wszystkich 
możemy zachęcać do tego, żeby spędzali urlopy 
w Polsce, zwłaszcza w trudnym roku pandemii.

Jedna rzecz, która budzi moje zaniepokojenie 
– to jest odpowiedź z perspektywy rządowej – to 
brak jakiejkolwiek oceny skutków regulacji, jakiej-
kolwiek analizy w zakresie budżetu państwa, jeżeli 
chodzi o te propozycje. Jeżeli ustawa zostanie przy-
jęta przez Senat, to… Proszę wybaczyć, nie jestem 
uprawniony, żeby się wypowiadać za panią mar-
szałek Elżbietę Witek na temat tego, w jakim termi-
nie zostanie zwołane posiedzenie Sejmu. To już są 
bezpośrednie kompetencje marszałka Sejmu, a nie 
skromnego urzędnika w Kancelarii Prezydenta. 
Tym bardziej nie będę się wypowiadał, jeśli cho-
dzi o rozstrzygnięcie pana prezydenta co do termi-
nu podpisania ustawy. Konstytucja jednoznacznie 
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stanowi, to pan prezydent ma ten konstytucyj-
ny termin 21 dni. Ja mówiłem o innym aspekcie 
sprawy, o tym, że gdyby było tak, że wszystkie te 
okoliczności się ziszczą, to my w sensie instytucjo-
nalnym – chodzi o ZUS i POT, a także minister-
stwa – jesteśmy przygotowani na to, żeby jeszcze 
w lipcu te środki do beneficjentów trafiły.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Bardzo dziękuję.
Pytanie zadaje pan senator Czarnobaj.

SENATOR 
LESZEK CZARNOBAJ 

Panie Marszałku! Panie Ministrze!
Najpierw będę miał kilka pytań w związku 

z wypowiedzią pana ministra, jeśli pan minister 
pozwoli. Zabezpieczenie polskich rodzin, jak pan 
powiedział, jest to jedno z ważnych zadań, które 
realizuje pan prezydent, i tutaj padły konkretne 
przykłady, o których pan minister mówił. Jakby 
wpisując się… Ja powtórzę to, o czym mówił pan 
senator Kwiatkowski. Co stoi na przeszkodzie, 
według pana ministra, aby tym Polskim Bonem 
Turystycznym… Jak mówię, co do idei się zgadza-
my. Ja przecież powiem za siebie, ale mam na-
dzieję, że wszyscy zagłosujemy za tym projektem, 
a chcielibyśmy również uzyskać w ramach dysku-
sji, do czego nakłaniam, efekt polepszenia, w naszej 
ocenie, tego projektu. W związku z tym, co doty-
czy osób o statusie emerytów i rencistów… W przy-
szłym roku przechodzę na emeryturę, więc mówię 
w imieniu obecnych, ale i przyszłych emerytów. 
To jest istotna sprawa. Dlatego patrząc, Panie 
Ministrze – mówię teraz politycznie – na poparcie 
wśród emerytów i rencistów dla pana prezydenta 
w pierwszej turze… No, podajemy jak na dłoni taką 
oto myśl: ciągnijmy element wsparcia tej grupy, bo 
ona potrzebuje tego wsparcia. 

Dlatego prosiłbym o odpowiedź na takie pyta-
nie: czy pan prezydent albo pan w imieniu pana 
prezydenta… czy widzicie możliwość wsparcia? No, 
to będzie sygnał dla kolegów i koleżanek z Prawa 
i Sprawiedliwości, jak zagłosować nad naszą po-
prawką. To jest jedno pytanie.

Teraz jedno wyjaśnienie, jeśli chodzi o  to,  
co pan powiedział o wprowadzaniu opinii publicz-
nej w błąd, w związku z tym, o co pytał pan senator 
Szejnfeld. Panie Ministrze, żebyśmy wzajemnie nie 

wprowadzali się w błąd, to powiem tak. Są rozda-
wane promesy dla samorządów i jeżeli przeczyta 
się definicję promesy podpisanej przez pana pre-
miera, to zauważy się, że taka promesa ma zupeł-
nie inną moc niż to, o czym toczymy tu dyskusje. 
Ja oczywiście również podpisuję się pod tym, że 
fundusz wspierania inwestycji samorządowych nie 
powinien wynosić – i za to również dzięki – 6 mi-
liardów zł, niech wynosi 12 miliardów czy jeszcze 
więcej. Jednak nie róbmy sobie takich wycieczek, 
że to nie jest… Kiedy samorząd dostaje promesę,  
to ewidentnie jest to element prawny.

Teraz następne pytanie. Panie Ministrze, je-
żeli chodzi o kwestię możliwości skorzystania 
z tego bonu, to ja osobiście uważam, że im pro-
ściej, tym lepiej, dla jednej i dla drugiej strony. I my 
tutaj z panem senator Szejnfeldem złożymy taką 
poprawkę zapisu, tak, żeby te pieniądze można 
było wykorzystać na usługę turystyczną. Podam, 
Panie Ministrze, 1 przykład. Jest 4-osobowa rodzi-
na i chce przepłynąć statkiem z Gdyni na Hel. No 
i jest problem. Oczywiście mogą zapłacić ze swojej 
kieszeni, ale skoro już mówimy o spectrum moż-
liwości, to nie zawężajmy… Sprawa jest prosta, 
rodzina dostaje 500 zł wsparcia i niech korzysta 
w zakresie tego, co jest związane z usługą tury-
styczną, a więc zostawmy jej wybór. Tak że prosił-
bym pana ministra o wsparcie tej poprawki, która 
pozwoli polskim rodzinom w sposób, powiedział-
bym, trochę łagodniejszy korzystać z tej ustawy. 
Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Bardzo proszę.

ZASTĘPCA SZEFA  
KANCELARII PREZYDENTA RP 
PAWEŁ MUCHA

Zaczynając od końca, chciałbym powiedzieć, 
że w przypadku imprezy turystycznej mamy do 
czynienia z połączeniem przynajmniej 2 usług. 
Jeżeli byłoby tak, że ten – jak pan senator powie-
dział – element przepłynięcia jest elementem 
imprezy turystycznej… Jeżeli tak by było, to oczy-
wiście byłoby to do sfinansowania z Polskiego Bonu 
Turystycznego. Tak to ujmowaliśmy, że w takich sy-
tuacjach będzie to w ramach kompleksowej usługi, 
która będzie świadczona jako impreza turystyczna, 
taka była nasza myśl. No, można dyskutować na 
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temat tego zakresu przedmiotowego. Ja rozumiem, 
że państwo też to rozważacie, ale myśmy, korzysta-
jąc z fachowej wiedzy Ministerstwa Rozwoju, a tak-
że rozmawiając ze środowiskiem przedsiębiorców, 
postanowili wprowadzić tu takie ramy, żeby ta po-
moc była przeznaczona właśnie dla branży tury-
stycznej. No, wczoraj w toku dyskusji pojawiały 
się bardzo różne postulaty, zresztą moim zdaniem 
słuszne co do zasady, dotyczące np. potrzeby korzy-
stania z usług świadczonych przez instytucje kul-
tury. Pojawiały się postulaty, żeby to obejmowało 
muzea, kina, a także restauracje, no ale w ustawie 
ujęto przewóz pasażerów, zakwaterowanie, wyna-
jem pojazdów i inne usługi świadczone podróżnym. 
Ta definicja jest szeroka, jeżeli chodzi o to, co się 
zawiera w imprezie turystycznej. Tak te usługi są 
zdefiniowane na gruncie właściwej ustawy, usta-
wy o imprezach turystycznych, i w takim kontek-
ście te rozwiązania zostały wprowadzone w ustawie 
o Polskim Bonie Turystycznym. Mnie się wydaje, że 
to jest adekwatne, bo możemy tu mówić o pobycie 
w gospodarstwie agroturystycznym, ale i o poby-
cie w hotelu. To może być impreza w postaci obozu 
harcerskiego – mówiłem też o turnusie rehabili-
tacyjnym – ale to może być także impreza tury-
styczna, która w pewnym pakiecie łączy przewóz, 
zakwaterowanie, wynajmem pojazdów, oczywiście 
jeżeli środki są wydatkowane na rzecz przedsiębior-
cy turystycznego. Generalnie jest to świadomy za-
bieg, o to nam chodziło. Siedzą na tej sali eksperci 
– patrzę teraz na pana ministra – którzy mają i wła-
sną wiedzę, i wiedzę ministerialną. Myślę, że pan 
minister świetnie moją wypowiedź uzupełni.

Jeżeli chodzi o kwestię emerytów, to gratuluję 
panu, Panie Senatorze, i oczywiście życzę jak naj-
lepszej emerytury. My tu nie musimy się do nicze-
go przekonywać, dlatego że wsparcie dla emerytów 
i rencistów jest priorytetem dla pana prezydenta. 
Ja mówię o czternastej emeryturze dlatego, że tu 
chodzi o kolejne środki, poważne środki, które 
przekraczają te 500 zł. Jeżeli będzie czternasta eme-
rytura – a pan prezydent wielokrotnie mówił o tym 
publicznie – no to ona wyniesie dwukrotnie więcej 
niż ten bon turystyczny. Będzie można swobodnie 
dysponować tą kwotą, wydatkując ją na cele tury-
styczne czy jakiekolwiek inne. Jeżeli tutaj pojawi 
się jakieś rozstrzygnięcie, to oczywiście wszystkie 
te elementy będziemy rozważać. Jednym zdaniem 
wrócę do samej genezy tego pomysłu. Ponieważ 
taka poprawka pojawiała się także na etapie dys-
kusji w Sejmie, myśmy wspólnie z panią mini-
ster pozostawili to do uznania Wysokiego Sejmu 

i Wysokiego Senatu. Jeżeli będą takie rozwiązania, 
to ja będę się z tego cieszył. Niemniej jednak wska-
zywałem już na to, że dzisiaj ta propozycja nie jest 
w żaden sposób przeanalizowana i że w tej spra-
wie było krytyczne stanowisko rządu. Kancelaria 
Prezydenta nie wypowiadała się tutaj w jakikolwiek 
sposób, bo my nie jesteśmy dysponentem budżetu 
państwa. To oczywiste, że pan prezydent by się cie-
szył, gdyby takie rozwiązania zostały przyjęte, ale 
nasuwa się pytanie, czy to jest możliwe, czy to jest 
wykonalne, czy ktoś to przeliczył, czy ktoś oszaco-
wał, jakie by to miało skutki w skali całego budżetu.

Ostatnia kwestia dotyczy promes. Ja nie jestem 
rzecznikiem rządu, a Kancelaria Prezydenta nie ma 
żadnej wiedzy, jeżeli chodzi o promesy. Powiem tak: 
z mojego doświadczenia wynika, że jeżeli pan pre-
mier mówi, że tak będzie, to znaczy to, że tak będzie.

(Senator Adam Szejnfeld: Nawet jak nie ma 
podstaw…)

Ja mówię o…
(Senator Adam Szejnfeld: Panie Ministrze, ale 

mówmy poważnie. No, żarty są fajne, ale żyjemy 
w państwie prawa.)

Żyjemy…
(Senator Adam Szejnfeld: Jest konstytucja, jest 

system ustaw i nie może być…)

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Panie Senatorze, nie udzieliłem panu głosu.
(Głos z sali: A pan senator w jakim trybie?)
Panie Senatorze, w jakim trybie zabiera pan 

głos?
(Senator Adam Szejnfeld: Bez trybu.)
No, bez trybu nie można.
(Senator Adam Szejnfeld: Tu, w  tym kraju, 

przyjęło się bez trybu.)
Panie Senatorze, może się pan zgłosić do pyta-

nia. Ma pan przed sobą debatę.
(Senator Adam Szejnfeld: Na bank się zgłoszę.)
W ten sposób nie dyskutujemy w Senacie.
Panie Ministrze, proszę dokończyć.

ZASTĘPCA SZEFA  
KANCELARII PREZYDENTA RP 
PAWEŁ MUCHA

Jeżeli mogę, dokończę 1 zdaniem.
Nie wiem, co pan miał na myśli, mówiąc o kon-

kretnej promesie. Nie wiem, jaka jest treść tego 
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dokumentu, kiedy to zostało złożone, komu zo-
stało przekazane to oświadczenie. My oczywiście 
tego nie rozważamy, aczkolwiek ja to rozumiem 
tak, że promesa może być też pewnym przyrze-
czeniem, pewną obietnicą. Możemy tutaj wska-
zać, że dzisiaj są uruchamiane ogromne środki. 
Dla mnie nie ulega wątpliwości, że jeżeli premier 
polskiego rządu wypowiada się w zakresie jakichś 
zobowiązań na przyszłość, to jest świadom tego, 
że to są kwestie do sprawdzenia, do zweryfikowa-
nia. Albo te środki są już zabezpieczone, albo zaraz 
będą zabezpieczone. My jesteśmy dzisiaj w moim 
przekonaniu – to zresztą wynika z analiz prowa-
dzonych w Kancelarii Prezydenta – jednym z li-
derów wsparcia, jeżeli chodzi o Europę. Już ponad 
100 miliardów zł uruchomiono w ramach tych 
działań na rzecz polskich przedsiębiorców.

(Senator Leszek Czarnobaj: Ja tylko jedno…)

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

SENATOR 
LESZEK CZARNOBAJ 

Dopytam, żeby już drugi raz nie zabierać głosu. 
Panie Ministrze, zostawiam tę dyskusję o prome-
sach, skoro jest to projekt, który został włączony 
bez wiedzy pana prezydenta, w debacie powiem 
kilka słów na ten temat. Ale odnośnie do  emery-
tów i rencistów… Bo, jak mówię, do przedszkola już 
nie trafię. W związku z tym chciałbym tutaj mieć 
jasną perspektywę dotyczącą polskich emerytów 
i rencistów.

Panie Ministrze, poddaję pod rozwagę taką oto 
rzecz. Zamiast trzynastej, czternastej, piętnastej, 
szesnastej, siedemnastej, osiemnastej emerytury… 
Łatwiej jest osiągnąć ten sam cel, Panie Ministrze, 
obniżając wysokość podatku dla emerytów i ren-
cistów. Jest tylko oczywiście jeden minus – wtedy 
nie można powiedzieć: ja to dałem. To parlament 
będzie tym, który daje. Ale wtedy jest to tańsze, 
szybsze, lepsze, konsumuje różnego rodzaju przed-
sięwzięcia. Oczywiście nie likwidując idei bonu… 
Bo ja akurat uważam, że idea bonu jest dobra i na-
leży ją wspierać.

To tylko tyle, w ramach komentarza. Dziękuję 
bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pan senator Wadim Tyszkiewicz 

– z sali nr 217.

SENATOR 
WADIM TYSZKIEWICZ 

Panie Marszałku! Panie Ministrze!
My nie wszystko słyszeliśmy, bo tu niestety były 

zaniki głosu, więc może jakieś tam odpowiedzi na 
moje pytania padły, ale ja chciałbym je zadać.

Pierwsze pytanie, bardzo krótkie i proste: czy 
pieniądze, o których zresztą pan mówił – te 100 mi-
liardów i te pieniądze, które w ramach bonu tury-
stycznego trafią do przedsiębiorców i do Polaków 
– pochodzą z nadwyżki budżetowej, czy z kredytu? 
Bardzo proste, krótkie pytanie.

Kolejne pytanie. Dlaczego tak późno wprowa-
dzacie państwo bon turystyczny? Czy do tej pory 
rząd w ogóle się tym nie interesował i potrzebna 
była inicjatywa pana prezydenta?

Przecież kryzys związany z pandemią trwa już 
wiele miesięcy. Wtedy, kiedy kraj był zamrożony 
i sparaliżowany, rzeczywiście trzeba było podej-
mować radykalne kroki. Dzisiaj, kiedy kraj jest od-
mrożony, kiedy obrazki chociażby z turystycznych 
ośrodków nadmorskich pokazują, że tam są tłumy 
ludzi… Tłumy ludzi. Na dodatek docierają do nas 
informacje, że ceny są kosmiczne, że przedsiębior-
cy na zasadzie prawa popytu i podaży nadrabiają 
straty, które ponieśli z racji tego, że troszkę później 
wystartował sezon turystyczny.

A więc czy rzeczywiście są państwo pewni,  
że te pieniądze trafiają do tych najbardziej poszko-
dowanych? Bo z moich informacji wynika, że nie-
którzy naprawdę sobie świetnie radzą – mam na 
myśli osoby z branży turystycznej – dlatego że w tej 
chwili i bardzo wysokie ceny, i bardzo duży ruch 
rekompensują poniesione straty.

I na koniec pytanie, które tu gdzieś się przewi-
jało, ale, tak jak powiedziałem, uciekał nam dźwięk. 
Na jakiej podstawie prawnej pan premier Mateusz 
Morawiecki oraz posłowie Prawa i Sprawiedliwości 
rozdają promesy na pieniądze, których nie ma, na 
pieniądze, które może będą? Ustawa jest procedo-
wana w tej chwili w Senacie, wróci do Sejmu. Czy 
z poprawkami, czy bez, my tego nie wiemy. Na ja-
kiej podstawie prawnej premier polskiego rządu 



Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

38

13. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 1 lipca 2020 r.

jeździ po Polsce i wręcza bony, które są promesą 
– nawet trudno to nazwać – i deklaruje pieniądze, 
których jeszcze nie ma?

Proszę o odpowiedzi na te pytania. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

ZASTĘPCA SZEFA  
KANCELARII PREZYDENTA RP 
PAWEŁ MUCHA

Przepis art. 35 ust. 1 ustawy stanowi wprost, że 
źródłem finansowania zadań Polskiej Organizacji 
Turystycznej określonych w ustawie jest wpłata 
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Fundusz 
Przeciwdziałania COVID-19 to jest źródło finanso-
wania wskazane expressis verbis w treści ustawy. 
Bony, tak jak wiemy, to będą 4 miliardy zł. Jeżeli 
chodzi o finansowanie Funduszu Przeciwdziałania 
COVID-19, to są to wpłaty środków jednostek sek-
tora finansów publicznych, agencji wykonawczych, 
instytucji gospodarki budżetowej, fundusze celo-
we, środki publiczne – w tym daniny publiczne, 
środki z budżetu, przychody budżetu, przychody 
jednostek sektora finansów publicznych, skarbowe 
papiery wartościowe i obligacje. Oczywiście pan 
minister będzie w stanie moją wypowiedź precy-
zyjnie uzupełnić, ale takie źródło finansowania jest 
wskazane. Mówimy o kwocie rzędu 4 miliardów zł.

Ja jestem przekonany, że to są dobrze zaadre-
sowane i dobrze dedykowane środki. Być może nie 
do końca zrozumiałem intencję, jeżeli chodzi o wy-
powiedź pana senatora… No, nie zgodzę się z ta-
kim twierdzeniem – być może go nie było, ale tak 
można było tę wypowiedź zrozumieć – że te środ-
ki nie są potrzebne polskiej branży turystycznej.  
Ja się z taką oceną nie zgodzę, absolutnie są one po-
trzebne. Dzisiaj jest już widoczny zwiększony ruch  
– to jest sytuacja związana z tym, że zaczęły się 
wakacje, że zakończył się rok szkolny – ale to nie 
znaczy, że te straty zostały wyrównane. No, abso-
lutnie nie zostały wyrównane.

Nie mogę również zgodzić się ze stwierdze-
niem, że… No, to znowu dotyczy pewnego skraj-
nego poglądu. Dlaczego tak późno? Według 
mojej pamięci ustawa została przyjęta przez Sejm 
19 czerwca. To od decyzji Wysokiego Senatu za-
leży, kiedy proceduje się nad daną ustawą,  
co jest uwzględniane w porządku obrad, kiedy jest 

zwoływane posiedzenie. To są kompetencje pana 
marszałka. Przecież teoretycznie można było nad 
tym procedować już 20 czerwca, czyli 11 dni temu. 
Żadnych przeciwskazań prawnych tutaj nie było. 
To są suwerenne decyzje izby wyższej polskiego 
parlamentu i ja nie czuję się uprawniony, żeby 
w tym zakresie się wypowiadać. Niemniej jednak 
absolutnie nie zgodzę się ze stwierdzeniem, że tu 
było coś nie tak w kwestii czasu. To jest skompli-
kowane zagadnienie prawne, to jest akt prawny, 
który wymagał przygotowania. Środki na wsparcie 
turystyki są udostępniane na bieżąco, ale ja ufam, 
że ten bon turystyczny nie będzie tylko jednorazo-
wym narzędziem. W Sejmie mówiła też o tym pani 
minister Emilewicz. Jeżeli to rozwiązanie okaza-
łoby się trafne, to moglibyśmy rozważyć – to też 
zależałoby od woli polskiego parlamentu – czy nie 
powinno ono zostać na stałe w naszym systemie 
prawnym. To jest rozwiązanie służące wspieraniu 
przedsiębiorców z branży turystycznej i zachęca-
niu polskich rodzin do tego, żeby spędzać wakacje 
w Polsce. To też jest bardzo istotny element. 

Ale powtórzę dobitnie: nie jestem rzecznikiem 
rządu pana premiera Mateusza Morawieckiego. 
Mam zaszczyt reprezentować w toku prac legisla-
cyjnych pana prezydenta Andrzeja Dudę, ale są tu 
przedstawiciele rządu i na pewno z chęcią odniosą 
się do wszelkich kwestii dotyczących administra-
cji rządowej.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Bardzo dziękuję.
Pytanie zadaje pan senator Jerzy Czerwiński.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Panie Marszałku! Panie Ministrze!
Na początku proszę przyjąć słowa podziękowa-

nia za tę potrzebną inicjatywę.
Jest jednak kwestia, która wzbudziła moją wąt-

pliwość. Otóż wiemy, że bon będzie mógł być re-
alizowany do 31 marca 2022 r. No, wiemy, co się 
będzie działo pod koniec tego terminu. Nie musi 
to być impreza, która już się odbyła, bo czym in-
nym jest płatność, a czym innym jest impreza. Ale 
jak będzie na początku? No, płatność na pewno bę-
dzie mogła być realizowana dopiero po dniu, który 
zostanie wskazany przez ministra właściwego do 
spraw turystyki. O tym jest mowa w art. 44. Ale czy 
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impreza może być wcześniej? Tutaj nie ma prze-
pisu przejściowego. Żaden przepis ustawy tego nie 
przesądza, więc prosiłbym o jasną interpretację, 
ewentualnie o dodanie przepisu przejściowego.  
Bo proszę zauważyć, że teoretycznie jest tu moż-
liwość – podkreślam: teoretycznie – uiszczenia 
z pewnym opóźnieniem opłaty za imprezę, która 
odbyła się wcześniej. Czy takie imprezy mogłyby 
być opłacane z tego bonu, oczywiście w przypadku 
niewielkiego okresu zwłoki? 

ZASTĘPCA SZEFA  
KANCELARII PREZYDENTA RP 
PAWEŁ MUCHA

Ustawa będzie obowiązywać od momentu jej 
wejścia w życie. Oczywiście pan senator trafnie 
zwraca uwagę na przepisy, które są sformułowa-
ne w art. 44, przepisy dotyczące działań ministra 
właściwego do spraw turystyki, czyli uruchomie-
nia rejestracji i aktywacji bonów w systemie tele-
informatycznym, niemniej jednak ustawa wchodzi 
w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia 
właśnie po to, żeby można było uruchomić te dzia-
łania bardzo szybko. Dopiero wtedy, gdy te dzia-
łania zostaną uruchomione – otrzymaliśmy tutaj 
deklarację ministerstwa, że to nastąpi natychmiast, 
niezwłocznie – będzie możliwość realizacji bonu. 
Niestety, przepisy są tak sformułowane, że nie bę-
dzie możliwe rozliczanie wcześniejszych płatno-
ści. Z bonu będzie można korzystać dopiero wtedy, 
kiedy te rozwiązania prawne zaczną obowiązywać, 
kiedy ustawa wejdzie w życie. No, na gruncie tak 
sformułowanych przepisów nie ma takiej możliwo-
ści prawnej, żeby rozliczać jakieś wcześniej wyko-
nywane usługi hotelowe czy imprezy turystyczne.

Oczywiście ma pan senator rację, że jeżeli płat-
ność nastąpi do końca I kwartału roku 2022, to 
sama usługa będzie mogła być świadczona dużo 
później. Ten system polega na tym, że płatność jest 
dokonywana przez ZUS w terminie 14 dni od mo-
mentu, kiedy bon został zrealizowany. Czyli ZUS 
jest tutaj płatnikiem, rozliczamy się z przedsiębior-
cą turystycznym.

Bardzo dziękuję też za podziękowanie i głos po-
parcia pana senatora co do całej ustawy.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Jeszcze pytanie doprecyzowujące. Bo jeszcze 
raz: mamy płatność i imprezę. Pytanie jest takie. 

Wiadomo, płatność po komunikatach ministra 
właściwego do spraw turystyki. Ale chodzi o im-
prezę. Czy to może być tak, że może być w ten spo-
sób refundowana impreza? Czyli płatność byłaby 
dokonywana za imprezę, która będzie realizowana  
po dacie wejścia ustawy w życie, ale jeszcze przed 
datą uruchomienia możliwości płatności. To… 
Zależy nam na czasie. Akurat jesteśmy w okresie 
wakacyjnym. Załóżmy… Bo to może być kilka dni. 
No, może być tuż po wejściu ustawy w życie ten 
komunikat ministra… To może być kilka dni. No, 
to jest ważne dla usługodawców.

ZASTĘPCA SZEFA  
KANCELARII PREZYDENTA RP 
PAWEŁ MUCHA

Powiem szczerze, że ta kwestia w moim prze-
konaniu jest kwestią interpretacji treści przepisów 
ustawy. No, ja bym przyjmował… Tak, oczywiście 
przedsiębiorca musi być na liście, te elementy mu-
szą być spełnione, żeby w ogóle można było się 
posłużyć bonem. Czyli przedsiębiorca musi być 
zarejestrowany, bon musi być już uruchomiony, 
rodzina musi otrzymać SMS. No, nie wyobra-
żam sobie takiej sytuacji prawnej, że płatność 
miałaby dotyczyć okresu wcześniejszego niż mo-
ment, w którym warunki zostały spełnione, tak?  
No, Polska Organizacja Turystyczna zacznie pro-
wadzić rejestr przedsiębiorców dopiero po wejściu 
ustawy w życie. Czyli… No, nie jest możliwe roz-
liczenie, skoro nie było wpisu danego podmiotu 
do rejestru POT, nie było możliwości skorzystania 
z bonu, tak?

Niemniej jednak, jak rozumiem, jeżeli ustawa… 
i jeżeli wszystkie warunki już będą spełnione…  
No, mogę też rozumieć pytanie pana senatora tak, 
że chodzi o to, czy płatność ma następować z góry, 
czy z dołu. No, wtedy to już nie ma, moim zdaniem, 
żadnego znaczenia. Czyli może następować zarów-
no z góry, na zasadzie „przyjeżdżam i pierwszego 
dnia rozliczam się za pobyt”, jak i z dołu, na zasa-
dzie „wyjeżdżam i ostatniego dnia rozliczam się 
za pobyt”. Ale to już wtedy, kiedy ustawa i wszyst-
kie elementy związane z omawianym tu systemem 
wejdą w życie i będziemy mieli aktywację tych sys-
temów. No, bo, jak rozumiem… Uczestniczę w im-
prezie turystycznej, mam taką umowę, tak jestem 
umówiony ze świadczeniodawcą, że rozliczam się 
po prostu po imprezie, tak? No, to moim zdaniem 
jest oczywiście możliwe.
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WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Bardzo dziękuję.
Pytanie zadaje pan senator Aleksander Szwed.

SENATOR 
ALEKSANDER SZWED 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Czy mnie słychać?
(Głos z sali: Tak.)
(Głos z sali: Nie.)
(Wicemarszałek Marek Pęk: Tak, Panie Sena- 

torze, słychać pana.)
Dziękuję.
Panie Ministrze, no, mnie też dziwią wypowie-

dzi senatorów Koalicji Obywatelskiej, większości 
rządzącej Senatem, jeśli chodzi o termin wejścia 
w życie ustawy i tego bonu turystycznego. No, 
wcześniej była tutaj chyba taka sugestia, czy Sejm 
może się zebrać dzień po Senacie. No, też prze-
cież po 19 czerwca Senat mógł zebrać się po Sejmie 
i mogliśmy tę ustawę procedować dużo, dużo szyb-
ciej, a nie czekać blisko 2 tygodnie w Senacie.

Ja chciałbym, Panie Ministrze, zapytać… No, ten 
program, jeśli chodzi o bon turystyczny, jest na-
prawdę takim bardzo sprytnym programem. Bo 
z jednej strony wspieramy polskie rodziny, wspie-
ramy dzieci, a z drugiej strony wspieramy polską 
branżę turystyczną. Tak więc sam program… No, 
3,5 miliarda zł – takiej wartości jest ten program. 
Czy mamy wyliczone, ile miejsc pracy w turystyce 
uda się w pewien sposób wesprzeć czy też ocalić? 
Bo wiemy, że po pandemii koronawirusa ta branża 
jest w naprawdę bardzo trudnej sytuacji. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Proszę bardzo.

ZASTĘPCA SZEFA  
KANCELARII PREZYDENTA RP 
PAWEŁ MUCHA

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze, też za ten 
głos poparcia dla całej ustawy i dla idei, którą tutaj 
pan prezydent wyraził w ustawie o Polskim Bonie 
Turystycznym. Też jestem przekonany, że te roz-
wiązania będą służyć polskim przedsiębiorcom.

Co do kwoty to mamy oczywiście świadomość 
tego, że… Jak mówiłem, to jest 3,5 miliarda zł czy 
4 miliardy zł – takie są szacunki – które trafią bez-
pośrednio do polskich przedsiębiorców. Ja powiem 
szczerze, że nie byłbym w stanie oszacować liczby 
miejsc pracy. Bo to jest bardzo trudne do oszaco-
wania. To zależy też od kondycji indywidualnego 
przedsiębiorcy turystycznego, do którego środ-
ki będą trafiać. A tu chodzi o zdarzenie przyszłe.  
No bo to zależy od decyzji indywidualnych benefi-
cjentów tych bonów, czy środki będą w tej, czy innej 
jednostce. Tak więc mogę powiedzieć, że w jednych 
miejscach to będzie służyło ratowaniu miejsc pra-
cy, w innych miejscach, bardziej popularnych,  
to może służyć powstawaniu nowych miejsc pra-
cy itd., itd. To mogą być też… Zwracamy uwagę 
– zresztą tłumaczył to wczoraj na posiedzeniu ko-
misji pan minister Andrzej Gut-Mostowy – że spe-
cjalnie, w uzgodnieniu właśnie z ministerstwem, 
ujęliśmy to jako odpłatne usługi turystyczne, czyli 
może to być też sytuacja dotycząca gospodarstwa 
agroturystycznego. A więc wtedy te środki trafią 
do innych polskich rodzin, które niekoniecznie np. 
zatrudniają pracowników. Czyli w związku z tą for-
mą gospodarstwa rodzinnego, domowego czy in-
dywidualnej działalności – bo przecież w różnych 
formułach może się to odbywać – to wsparcie 
będzie trafiało, ale też pozostanie ono na teryto-
rium Rzeczypospolitej. A więc ja jestem przekona-
ny i mogę powiedzieć, że tak w bardzo ogólnym 
szacunku będą to – bo skala tych środków na to 
wskazuje – tysiące podmiotów, które będą bene-
ficjentami tych środków. Myślę, że być może pan 
minister będzie w stanie to jeszcze uzupełnić. Ale 
co do takich szacunków szczegółowych, to… Moim 
zdaniem udzielenie odpowiedzi bardzo precyzyj-
niej na to pytanie pana senatora jest to trudnym 
zadaniem.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
I pytanie zadaje pan senator Kwiatkowski.

SENATOR 
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI 

Panie Ministrze! Szanowni Państwo!
Chciałbym zapytać pana ministra, jako przed-

stawiciela wnioskodawcy, o stosunek do pewnej 
zmiany, poprawki, którą zgłosiłem, a która mówi 
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o tym, że jeżeli dziecko osoby uprawnionej miało 
przyznane prawo do świadczenia wychowawczego 
i dodatku w dniu wejścia w życie ustawy, to prze-
pis ustawy stosuje się do tych osób również wte-
dy, gdy w okresie do dnia 31 marca 2022 r. dziecko  
to ukończyło osiemnasty rok życia. Powiem w skró-
cie i prościej, o co tu chodzi. Otóż jeżeli dziecko 
ma 17 lat i 11 miesięcy, a więc tydzień przed wej-
ściem w życie przepisów ustawy – czyli za chwilę  
– skończy osiemnasty rok życia, to ta rodzina bę-
dzie miała tylko tydzień, żeby z tego bonu skorzy-
stać. Prosiłbym pana o stanowisko, powiedzenie, 
czy ta poprawka – a uważam, że jest jakimś niedo-
patrzeniem technicznym to, że taki zapis nie zna-
lazł się w ustawie – znalazłaby uznanie z państwa 
strony, ze strony przedstawiciela wnioskodaw-
cy. Ona w praktyce umożliwiałaby rodzicom tych 
dzieci, które skończą osiemnasty rok życia bezpo-
średnio przed wejściem w życie przepisów ustawy, 
skorzystanie z bonu turystycznego do zakończenia 
czasu obowiązywania przepisów ustawy, czyli do 
31 marca 2022 r.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

ZASTĘPCA SZEFA  
KANCELARII PREZYDENTA RP 
PAWEŁ MUCHA

Mielibyśmy wtedy, Panie Senatorze, de facto do 
czynienia z taką sytuacją, że mielibyśmy bardzo 
znacząco rozszerzony zakres podmiotowy, zakres 
beneficjentów tej ustawy. Bo odwracając…

(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Ale bez tego 
jest krótki czas na wykorzystanie…)

Można by powiedzieć, że w ten sposób wykra-
czalibyśmy poza granicę ukończenia osiemnastego 
roku życia – czyli wtedy mamy ukończony dzie-
więtnasty rok życia, mamy rozpoczęty dwudziesty 
rok życia… No, to jest kwestia decyzji Wysokiego 
Senatu, ale zawsze gdzieś taka cezura czasowa 
musi być postawiona, a łącznie z propozycją pana 
senatora…. I zawsze jakoś trzeba określić kalen-
darzowo tę osobę ostatnią, która skorzysta z pro-
gramu. A więc bon jest ważny do 31 marca 2022 r.,  
ta cezura czasowa została określona w sposób wy-
raźny. I ten tydzień to jest o tyle…

Tutaj być może jest kwestia rozumienia tez 
przepisu. Bo, Panie Senatorze, jeżeli jestem ojcem 

dziecka, które ma nawet 17 lat, 11 miesięcy i 30 dni, 
a bon jest do wykorzystania do 31 marca 2022 r., 
to sprawa tego, że ja wykorzystam ten bon…  
To dziecko może go wykorzystać. Nie ma tu odbio-
ru bonu, tu jest usługa wykupiona, a więc to nie 
musi być tak, że już dziś to wykorzystuję… Nie, tu 
tylko mam możliwość rozliczenia. Z kolei pyta-
nie o rozszerzenie… Powiem tak: były… Nie mam 
przepisu przed oczyma… Ale to Senat będzie to 
rozważał. Nie widziałem też na piśmie propozy-
cji pana senatora. Ale były też… Bon nie wygasa, 
nie ma też odbierania bonu. Jeżeli się nabyło i ma 
się to uprawnienie, to można z niego skorzystać.  
To po pierwsze. Ale jeżeli to by miało prowadzić  
do przedłużenia tego bonu, to znaczy tak, żeby 
dziewiętnastolatek czy starsza osoba… No, to tu już 
jest dyskusja. Gdy myśmy konsultowali się ze śro-
dowiskiem, także przedsiębiorców, to padały głosy 
takie, żeby tę pomoc dedykować osobom niepeł-
noletnim, żeby ta pomoc była na rzecz dzieci. Jest 
pytanie, czy to jest trafne rozstrzygnięcie, czy nie-
trafne, niemniej jednak były takie głosy. A więc… 
Bon nie wygasa, czyli jeżeli nabędzie się prawo  
do bonu, to będzie możliwość wykorzystania go do 
końca, do 31 marca… I to na dzień wygenerowania 
bonu muszą być spełnione te określone warunki. 
Czyli jeżeli po wejściu ustawy w życie spełnia się 
te warunki, to wszystko jest w porządku i można 
z tego skorzystać, do tej wskazanej daty. Jeżeli jed-
nak zmiana, którą proponuje pan senator, miałaby 
ponad to wykraczać, to w grę wchodziłaby kwestia 
oceny skutków regulacji, kolejnych kosztów, analiz, 
ale i podjęcia decyzji, gdzie my te cezurę ustawimy. 
Wydaje mi się, że ta cezura wiekowa jest dość ra-
cjonalna, bo ona się odnosi do obiektywnego kry-
terium, jakim jest uzyskanie pełnoletności.

SENATOR 
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI 

Jeżeli pan minister pozwoli, to ja sprostuję, 
bo pewnie nieczytelnie się wyraziłem. Nie chodzi 
o wydłużenie okresu obowiązywania tej ustawy, 
tzn. objęcie nią dzieci, które ukończą osiemnasty 
rok życia do 31 marca 2022 r., wręcz przeciwnie  
– chodzi wyłącznie o te dzieci, które mają ten wiek 
w momencie wejścia w życie przepisów ustawy…

(Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Paweł 
Mucha: To jest okej.)

…a ustawę stosuje się wobec tych osób do dnia 
31 marca. O co chodzi? Żeby one nie musiały na 
szybko wydawać tych pieniędzy…
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(Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Paweł 
Mucha: Nie muszą.)

Według mnie konstrukcja przepisu jest taka…
(Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Paweł 

Mucha: Nie muszą.)
W takim razie dla mnie nie ma sporu.
(Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Paweł 

Mucha: Nie muszą, bo jak…)
Intencją państwa jest, żeby dziecko, jeżeli speł-

nia wymogi formalne, te pieniądze mogło wydać 
do 31 marca 2022 r. Tak?

ZASTĘPCA SZEFA  
KANCELARII PREZYDENTA RP 
PAWEŁ MUCHA

Analiza prawna dokonywana w toku dyskusji 
z Biurem Prawa i Ustroju jest następująca. Nabywa 
się bon, nie ma odbioru bonu, bon nie wygasa… 
Prawo do bonu nabyte w określonej dacie można 
wykorzystać. Na dzień jego wygenerowania muszą 
być spełnione te warunki. W przypadku, o którym 
pan senator mówi, są spełnione. Tak jak pan teraz 
powiedział, tak jest. Tak my te przepisy formuło-
waliśmy, żeby tak było i tak je rozumiemy.

(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Skonsultujemy 
to z legislatorami…)

Dobrze.
(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Ale, jak widzę, 

nie ma między nami sporu. Państwo macie taką 
samą intencję jak…)

Taką samą koncepcję. Początkowo faktycznie 
nie zrozumiałem pana senatora. Myślałem, że pan 
senator – przepraszam – chce rozszerzać… A to 
jest oczywiście rzecz dyskusyjna. Ale jeżeli chodziło 
o te intencje, które potem pan wyraził, to naszym 
zdaniem tak to jest w ustawie. Tu nie o to chodzi, 
że jak jeden dzień i nie skorzystam… to bon wy-
gasa. Nie. Mam możliwość skorzystania z niego  
do zakończenia I kwartału 2022 r.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
To było ostatnie pytanie do pana ministra.
(Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Paweł 

Mucha: Dziękuję bardzo serdecznie.)
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
Do prezentowania stanowiska wnioskodawców 

poselskiego projektu ustawy został upoważniony 
poseł Ireneusz Raś.

Czy pan poseł pragnie zabrać głos w sprawie 
rozpatrywanej ustawy?

Bardzo proszę.

POSEŁ 
IRENEUSZ RAŚ 

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
No, gdyby poseł, jak tu było wielokrotnie pod-

kreślane, niższej izby, nie chciał w Senacie – ja po 
raz pierwszy mam ten honor – zabrać głosu, szcze-
gólnie w tak ważnej kwestii…

Dużo już było tu mówione, również w odpo-
wiedzi na pytania do pana ministra Pawła Muchy 
i do senatorów sprawozdawców komisji. Ja, pre-
zentując ten druk, który, w skrócie, mówił o czeku 
turystycznym, a prezentowałem go przed głosowa-
niem… Odsyłam do tej prezentacji szczegółowej, 
obszernej. Nie chciałbym tutaj zabierać senatorom 
zbyt wiele czasu i bardziej byłbym skłonny do od-
powiadania na pytania.

My dzisiaj musimy odpowiedzieć sobie na py-
tanie, przy tej całej analizie sytuacji… Trzeba się 
zgodzić z tym, że ta branża została bardzo moc-
no dotknięta tą sytuacją i sami nie wiemy – my-
ślę, że pan minister Mucha się z tym zgodzi, a na 
pewno zgodzi się z tym pan minister Andrzej Gut-
Mostowy – jak bardzo ta branża ucierpiała. I te-
raz są 2 filozofie działania. Filozofia, którą myśmy 
w maju przedstawili, konsultowali z klubami par-
lamentarnymi… Projekt o instrumencie wsparcia 
finansowego dla gospodarstw domowych w zakre-
sie realizacji planów wypoczynkowych w latach  
2020–2022 w związku z pandemią COVID-19 ro-
zesłaliśmy, debatowaliśmy o nim. Uważaliśmy, że 
trzeba się zdecydować na bardzo ofensywne roz-
wiązanie, które nie eliminuje nikogo w Polsce i daje 
każdemu możliwość skorzystania z czeku waka-
cyjnego – czeku czy bonu, tu byśmy się nie spie-
rali – w wysokości 500 zł. Uważamy, również po 
dyskusjach z branżą – ja sam te dyskusje od lat 
prowadzę, ale w tym ostatnim okresie w związku 
z tą pandemią bardzo intensywnie – że tylko ofen-
sywne narzędzie może przynieść efekt progospo-
darczy, a nie tylko pomocowy, w tej chwili. Dlatego 
rozłożyliśmy to na 3 lata – taka jest nasza perspek-
tywa – bo rzeczywiście wysiłek finansowy był tutaj, 
można powiedzieć, czterokrotnie wyższy.

Ale dlaczego myśmy się odważyli, Wysoki 
Senacie, na zaprezentowane tak śmiałego instru-
mentu wsparcia tej branży? Dlatego, że rząd wie-
lokrotnie od marca, w marcu i w kwietniu… Pani 
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premier Emilewicz mówiła, że tylko w tym roku 
rząd chce przeznaczyć na wsparcie tej branży kwo-
tę 7 miliardów, nieraz mówiono nawet o 9 miliar-
dach zł. W związku z tym dzisiejsza propozycja 
pana prezydenta jest ograniczająca w stosunku  
do tej propozycji 1000+, o  której mówiła pani 
premier Emilewicz. I to jest pierwsza kwestia. 
Pokazuje to, że rządzący niejako wycofali się z oka-
zywania tej determinacji, którą, jak ja uważałem, 
trzeba było wykazać, a  także posłowie Koalicji 
Obywatelskiej, którzy podpisali się pod projektem 
ustawy, przyznam, że mojego autorstwa.

Jakie wobec tego są różnice, nie tylko kwotowe? 
Bo w bieżącej debacie dziennikarze, ale też politycy 
często mylą ten instrument i mówią, że to jest bon 
czy czek wakacyjny. Tak nie powinniśmy myśleć, 
jeżeli chcemy mówić o branży. To ma być czek lub 
bon turystyczny, który jest do wykorzystania nie 
tylko i wyłącznie w okresach wakacyjnych, jak tutaj 
było już podkreślone. Wiemy, że jest większe zain-
teresowanie kurortami bałtyckimi, że w te wakacje 
na pewno więcej polskich turystów będzie odwie-
dzać Polskę, czyli Polacy wydadzą więcej pieniędzy 
w tych pikach turystycznych. I to jest zjawisko, któ-
re będzie występować punktowo w lipcu i sierpniu. 
Ale co się stanie we wrześniu? Co się stanie w paź-
dzierniku i listopadzie, kiedy branża turystyczna 
nie będzie miała tego prostego wakacyjnego dopły-
wu środków?

I tutaj chcę powiedzieć, że senatorowie, jeśli już 
rząd nie chce z nami podejść do tego ofensywnie 
i postawić na taki element dla wszystkich, który 
wspierałby wypoczynek rodzinny, bo przecież tata, 
mama pojechaliby z dziećmi do Polski… Przecież 
my wiemy i minister odpowiedzialny za turystykę 
wie, że w bilansie w roku 2018 i 2019 mieliśmy de 
facto ok. 10 miliardów zł mniej, o tyle mniej pienię-
dzy z wypoczynku turystycznego na terenie Polski 
– patrzę tu na wpływy z turystów zagranicznych 
i turystów polskich – niż środków, które polscy tu-
ryści zostawiali za granicą, kiedy tam wyjeżdżali. 
10 miliardów. O to trzeba było walczyć i odważyć 
się, szczególnie w tej sytuacji kryzysowej. A więc, 
odnosząc się do takiej propozycji, żeby dopisać 
choć emerytów i rencistów, chcę powiedzieć, że 
to przynajmniej… No, gdyby się zgodzić na to tu-
taj, w Senacie – myślę, że parlament by to przyjął, 
tj. izba niższa – to ratowalibyśmy sytuację, kiedy 
jest to niższe zainteresowanie turystyką w Polsce. 
Chodzi o to, że właśnie emeryci mają czas i mogą 
wziąć wnuka i pojechać gdzieś za mniejsze pienią-
dze, kiedy nie będzie dyktatu takich wysokich cen. 

To jest naturalne, że są tzw. piki turystyczne, kiedy 
jest to droższe, a miesiące jesienne są tańsze niż 
te wakacyjne. Chodzi o taką rozmowę w polskim 
parlamencie na temat turystyki. I do takiej rozmo-
wy zachęcam z moim klubem parlamentarnym. 
Pomijam tu bieżące kwestie elekcji prezydenckiej, 
która jakby wywołuje gorączkę podczas tej dysku-
sji w Senacie. Bardziej elegancko to wygląda niż 
w Sejmie, przyznam szczerze; zazdroszczę pań-
stwu senatorom. A więc chodzi o taką jakość. Taka 
pomoc według mnie byłaby trafniejsza.

Pan minister Mucha mówił, że nie jest to przy-
gotowane co do skali potrzeb, gdyby emeryci i ren-
ciści byli wzięci pod uwagę w tym Polskim Bonie 
Turystycznym. Bo przecież nie o nazwę chodzi, 
tylko o jakość i o skalę potrzeb. No i też zgodzę się 
z tym elementem, bo akurat tutaj jest ten sam ar-
gument, aby promować polską turystykę dla pol-
skiego turysty, o którego na Zachodzie tak bardzo 
zabiegają. My też powinniśmy zabiegać i ten in-
strument szerszy niż tylko „za dzieckiem” powi-
nien to robić skutecznie. Ale biorąc pod uwagę 
liczbę emerytów i rencistów… Wystarczy tylko 
sięgnąć po te informacje. Myślę, że trzeba byłoby 
realnie… Przecież nie każdy emeryt i rencista jest 
w stanie fizycznie z tego skorzystać. To kosztowa-
łoby, Wysoki Senacie, w granicach 4 miliardów, 
może trochę powyżej 4 miliardów trzeba byłoby 
dodać. Trzeba byłoby podwoić kwotę. Ale proszę 
zwrócić uwagę, że nawet Polski Bon Turystyczny 
jest rozpisany na 3 lata, czyli można sobie to 
w fajny sposób rozłożyć, tym bardziej że – wra-
cam do tego, co pani premier Emilewicz mówiła  
– jeszcze w tym roku tylko na ten instrument jest 
7 miliardów, czyli to jest w zasięgu polskiego par-
lamentu i polskiego rządu.

To są te kwestie, o których chciałbym państwu 
powiedzieć, co wynikało z tej rozmowy. A do mo-
jego kolegi, pana senatora Czarnobaja, powiem, 
że będę bronił pewnej idei, którą zawarł również 
pan minister Mucha i która w tej propozycji jest. 
Według mnie czek czy bon musi, że tak powiem, 
pójść za imprezą, która wiąże się z pobytem, czyli 
z noclegiem poza miejscem zamieszkania. I moż-
na łączyć z tym inną usługę turystyczną czy inną 
imprezę turystyczną, czyli przepłynięcie statkiem 
czy też zamówienie sobie poprzez biura turystycz-
ne w ramach tych pieniędzy atrakcji w postaci 
spektaklu teatralnego czy odwiedzenia muzeum.  
To wszystko w tych propozycjach według mnie jest 
zgrabnie napisane i tak musi być, żeby to skutecz-
nie działało. Przecież nam chodzi nie tylko o to, 
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żeby wpompować w tę branżę pieniądze, tylko żeby 
te pieniądze pobudziły gospodarkę, bo tylko wtedy 
to ma sens. Ta filozofia jest zbieżna z tą naszą, któ-
rą przedstawiliśmy, mówiąc o czeku, i myślę na-
wet, że propozycja prezydenta uwzględniała nasze 
zapisy. Bo my w maju, przedstawiając ten projekt 
poselski, absolutnie nie zgadzaliśmy się z filozofią 
tego 1000+, bo to był projekt absolutnie nie do przy-
jęcia z punktu widzenia gospodarczego, nierówny 
społecznie, nietrafiony i pomocowo, i progospo-
darczo. Jedyny mój zarzut jest taki… Oczywiście te 
pieniądze są znaczone, te 500 zł na dziecko, i trafią 
do branży turystycznej, będą miały jakiś wpływ, 
dlatego mój klub parlamentarny poparł ten pro-
jekt, mimo że nasze propozycje w ogóle nie zosta-
ły uwzględnione w toku prac. No, takie jest prawo 
rządzących, mają większość i nie muszą się liczyć 
z żadną siłą opozycyjną, mimo że w opozycji do-
prowadziliśmy do dość dużego konsensusu. Bo je-
żeli ten projekt był wspierany przez pana Brauna 
w Sejmie, no to ja wykonałem pewną robotę, taką, 
żeby wytłumaczyć pewne niuanse. Uważam jed-
nak, iż generalnie ten projekt, idący oczywiście po 
ścieżce 500+, to jest tak naprawdę trzynaste świad-
czenie 500+, tylko nakierowane na turystykę.

Czy ten bon będzie tak bardzo progospodarczy? 
Nie będzie. Będzie on pomagał rodzinom – i ten 
element uwzględniamy – ograniczyć w trudnych 
czasach wydatki na wypoczynek zorganizowany 
dzieci i młodzieży.

Czy zyskają na tym firmy, może nie firmy, ale 
organizacje pozarządowe, które organizują wyjaz-
dy w okresach piku wakacyjnego? Tak. A czy zatem 
są generowane duże środki na dodatkowe usługi 
turystyczne, które nie znajdą się na tej fakturze? 
Nie. W związku z tym uważam, że jest to zbudo-
wanie pewnego mechanizmu, który trzeba będzie 
powtarzać.

W naszym projekcie także założyliśmy, że co 
roku polski parlament, Sejm – najlepiej by było, 
gdyby robił to Sejm i Senat – będzie analizował 
działanie tego instrumentu, zastanawiał się, w jaki 
sposób go poprawiać, żeby on dobrze służył pol-
skiej gospodarce. Bo na to szansa według mnie 
wciąż jest. I mam nadzieję, że te 10 miliardów salda 
minusowego sprzed pandemii, o którym państwu 
powiedziałem, jesteśmy w stanie zniwelować. Tak 
jak powiedziałem, o naszego turystę walczy cały 
świat, ale my o swojego po raz pierwszy musimy 
powalczyć. Według mnie ta propozycja prezydenta 
ad hoc jest propozycją, która tylko częściowo przy-
niesie skutki dla polskiej gospodarki, a bardziej 

będzie elementem wsparcia rodziny. Dziękuję… 
Jeżeli są pytania, to mogę na nie odpowiedzieć.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Bardzo dziękuję, Panie Pośle.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miej-

sca trwające nie dłużej niż minutę zapytania do 
upoważnionego przedstawiciela wnioskodawców, 
pana posła Ireneusza Rasia, związane z omawia-
nym punktem porządku obrad.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Pan senator Szejnfeld zgłosił się jako pierwszy.

SENATOR 
ADAM SZEJNFELD 

Chciałbym poruszyć tylko 1 wątek, bo nie 
chciałbym, żeby ta inicjatywa była rozmyta dys-
kusją niejako od początku na temat genezy i na te-
mat tego, kto ma tu więcej racji.

Ja zgadzam się z tym, że propozycja, o której 
mówił pan poseł Raś, byłaby znacznie lepsza niż 
rządowo-prezydencka, znacznie korzystniejsza 
i bardziej skuteczna. Ale chciałby podnieść tyl-
ko taką kwestię, mianowicie różnicy poglądów 
pana posła i pana senatora Czarnobaja. Staję tu-
taj po stronie pana senatora Czarnobaja, bo pan, 
Panie Pośle, mówi o 2 różnych rzeczach w związku 
z inicjatywą prezydencką. Ja rozumiem, że pan… 
Zresztą jak pana znam, także od tej strony mery-
torycznej – mówię o zajmowaniu się problemami 
turystyki – to wiem i rozumiem, że panu chodzi 
o przemysł turystyczny. Ja jako człowiek zajmują-
cy się gospodarką przez ostatnie 30 lat też traktuję 
turystykę jako sektor przemysłu. I kiedy pan mówi 
o turystyce jako o sektorze przemysłu, to ja mogę 
zrozumieć, że panu chodzi o to, żeby usługi były 
wiązane, żeby była chociażby 1 noc itd. Ale ja rozu-
miem i czytam, także z wypowiedzi pana ministra 
Muchy to wynika, że ta ustawa ma przede wszyst-
kim cel socjalny, a nie gospodarczy. Gospodarczy 
też, oczywiście, ale to jest efekt uboczny, że tak po-
wiem. Dobrze, że ma, ale przede wszystkim ma 
cel socjalny, ma wesprzeć wakacje dla dzieci, mó-
wiąc inaczej, ma wesprzeć rodziny z dziećmi, co 
krytykowałem, bo rodziny bezdzietne też powinny 
uzyskać wsparcie, to samo mówiłem o emerytach 
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i rencistach. Jeżeli ta ustawa ma wspierać rodziny, 
ludzi, to jednak nie powinno być takiego zawęże-
nia. Pan, Panie Pośle, wie doskonale, pewnie lepiej 
niż ja, że absolutna, przytłaczająca większość ludzi 
w Polsce korzysta z urlopów, wakacji, wypoczyn-
ku, wczasów etc. bez pośrednictwa przedsiębiorcy 
turystycznego. Wsiada się w samochód, w pociąg, 
w cokolwiek i się jedzie. Jedyne, z czego na pew-
no będzie można korzystać, jeżeli chodzi o tę usta-
wę, to usługi noclegowe. Ale kino, teatr, muzeum, 
rejs statkiem po Bałtyku czy np. po Wielkiej Pętli 
Wielkopolski itd. to każdy sam sobie wykupuje. 
W związku z tym, jeżeli tak to zawęzimy, jak pan, 
jak rozumiem, uznaje, a prezydent proponuje, to 
ogromna rzesza ludzi w Polsce – miliony, milio-
ny rodzin polskich – nie będzie mogła korzystać 
w trakcie wykorzystywania bonu turystycznego 
z pełni ofert, jakie polska turystyka, polski biznes 
turystyczny daje naszym obywatelom, dlatego że 
nie będą się łapały, mówiąc kolokwialnie, pod za-
pis art. 5.

W związku z tym składam poprawkę, która nie 
będzie niweczyła, Panie Pośle, pana idei, ale będzie 
dawała większe szanse na realizowanie idei pana 
prezydenta, a mianowicie wspierania polskich 
rodzin i ich dzieci. A że jest to formuła pytań, to 
chciałbym zapytać: czy pan uważa, że to jest błędne 
myślenie, tj. to, o którym mówię?

POSEŁ 
IRENEUSZ RAŚ 

Panie Senatorze, pan jest… Nie chcę podwa-
żać pana kompetencji. Pana spojrzenie na tę spra-
wę jest bardzo szerokie. W tej analizie z branżą 
uznaliśmy, że… No, wyjeżdżając gdzieś i zama-
wiając usługę noclegową w hotelu czy na kempin-
gu u przedsiębiorcy polskiego, według naszego 
konceptu można byłoby zamawiać gdzieś w po-
bliżu inną usługę powiązaną nie tylko przez biu-
ra turystyczne. Z jednej strony my, wprowadzając 
biura turystyczne, chcieliśmy zagwarantować lep-
szą, szerszą ofertę. Polskie biura turystyczne, jak 
uważamy, mogłyby więcej i lepiej sprzedawać na 
Polskę, co jest w naszym interesie. I ta nasza pro-
pozycja dawałaby taką szansę. Jednak z drugiej 
strony ten czek mówiłby o tym, że można byłoby 
również, zamawiając już bezpośrednio pobyt w da-
nym hotelu, domówić sobie jeszcze u hotelarza np. 
spływ Dunajcem czy jakąś inną usługę, rejs stat-
kiem czy cokolwiek innego, co wiązałoby się z po-
bytem turysty i jego rodziny w danym miejscu.  

To, co pan senator mówi, nie kłóci się z tym, co ja 
mówię, natomiast trzeba byłoby to doprecyzować 
tak, żeby to było jasne. Poprawka jest poprawką 
Senatu. Nie będziemy z nią polemizować.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Bardzo dziękuję.
Następne pytanie. Pan senator Kwiatkowski.

SENATOR 
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI 

Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Przede wszystkim chciałbym panu przewod-

niczącemu, panu posłowi Rasiowi podziękować, 
bo pan mnie coś uprzytomnił. Otóż my dzisiaj 
dyskutujemy oczywiście o projekcie ustawy, któ-
ra wspiera rodziny z dziećmi w kontekście tych 
wyjazdów przy ograniczonych środkach finan-
sowych, ale oczywiście de facto tworzymy też 
pewien system wsparcia niezwykle ważnej dzie-
dziny życia gospodarczego, czyli turystyki. To, co 
pan powiedział, że okres wakacyjny de facto jednak 
faworyzuje określoną część branży turystycznej, 
czyli chodzi pewnie głównie o wyjazdy nad morze… 
Chciałbym o coś zapytać. Pan poseł mówił o pew-
nych wnioskach, które wyciągnęliście na poziomie 
prac sejmowych w kontekście bardziej precyzyj-
nej informacji o realizacji programu. Czy pan by 
mógł to rozwinąć i powiedzieć, jakie ewentualnie 
elementy z tego zakresu, który nie wiąże się z żad-
nymi kosztami, nie zostały uwzględnione w pro-
jekcie? Bo można byłoby rozważyć, czy w Senacie 
nie powinniśmy jeszcze ich dołączyć. Pytam nie 
przypadkiem. Uświadamiam sobie, że oczywiście 
każde położenie akcentu na to, że ten bon można 
wykorzystywać w dłuższym czasie… Chociaż for-
malnie jest to zapisane, to w takim wymiarze ze-
wnętrznym on funkcjonuje jako bon wakacyjny, 
a te wyjazdy wakacyjne, jak pokazują statystyki, 
rzeczywiście wiążą się głównie, w największej czę-
ści z wyjazdami nad morze. Czy państwo mieliście 
jakiś program w tym zakresie? Bo potrzeby bran-
ży turystycznej to oczywiście nie są tylko potrzeby 
nadmorskich kurortów i pensjonatów, ale potrze-
by ośrodków położonych na terenie całego kraju. 
Czy komisja, której pracami pan kieruje… Czy pań-
stwo mieliście w tym zakresie jakieś przemyślenia, 
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wnioski, które finalnie nie znalazły się w projekcie 
ustawy, a które może by stanowiły jakąś nadzieję 
na coś? Jeżeli nie na sprawiedliwszą dystrybucję 
środków pomiędzy infrastrukturę i przedsiębior-
ców z branży sportowo-turystycznej – bo o tym 
i tak decyduje beneficjent, który te środki otrzy-
muje – to przynajmniej na analizę wpływu tego 
instrumentu na sektor turystyczny w Polsce?

POSEŁ 
IRENEUSZ RAŚ 

Myślę, że jeżeli chodzi o wynik takiej analizy, 
Panie Senatorze, to musimy poczekać. Myślę, że 
nikt nie będzie tutaj, na tej sali odważny – ani stro-
na wnioskująca, prezydencka, ani ja, ani minister 
właściwy do spraw turystyki – żeby powiedzieć, 
jaki to finalnie przyniesie efekt. Zawsze pozytyw-
ny – można powiedzieć.

Ale przede wszystkim, Panie Senatorze, chcę 
powiedzieć jedno. Czego nie uwzględniono, według 
mnie, w tej propozycji prezydenckiej… Odrzucili 
naszą filozofię. Propozycja grupy posłów dotyczyła 
wspierania wypoczynku rodzinnego. Czyli mówi-
liśmy, że na tej liście przedsiębiorców w POT po-
winno być jak najwięcej tych usługodawców, którzy 
dają usługę noclegową. Czyli od małych campin-
gów, do hoteli spa. Wszystkie one zostały potrak-
towane przez pandemię w sposób jednoznaczny 
i dewastacyjny. I tylko uważałem, że wymodelo-
wanie bonu czy czeku, który będzie sprzyjał wyjaz-
dowi rodzinnemu, takiemu, który najczęściej jest 
realizowany poza granicami naszego kraju przez 
biura turystyczne, będzie miał wartość progospo-
darczą, zapewni dodatkowe pieniądze. Jeśli ja jadę 
na Kretę, biorę sobie jeszcze kupę euro i z moją ro-
dziną, z moimi dziećmi, z najbliższymi, realizuję 
inne elementy, to wspieram turystykę na Krecie.

Tak samo uważaliśmy, że jeżeli w Polsce zbu-
dujemy model – ale nie ograniczymy się do tego 
modelu, tylko będzie on preferowany, i ten czek 
byłby preferowany – to efekty dla gospodarki będą 
fantastyczne. Ale nie da się filozofii, którą ja pre-
zentowałem w parlamencie – i byłem popierany 
przez moją grupę – połączyć z tą filozofią, któ-
rą pan prezydent prezentuje. Bo z filozofii pana 
prezydenta jednoznacznie wynika, że Polski Bon 
Turystyczny w wielkim procencie będzie jakby 
odpisem od kosztów kolonii czy obozu wakacyjne-
go, zimowego czy letniego. I mogę się o to założyć 
z panią minister czy z panem prezydentem Dudą, 
że jak wszystko podsumujemy, to zobaczymy, że 

przepływ środków z tego bonu będzie miał taki 
charakter. A  to powoduje, że, po pierwsze, to,  
co chcieliśmy zrobić… nie uzyskamy tego efektu 
maksymalnego progu gospodarczego. A po drugie, 
nie będziemy wspierać integracji polskiej rodziny 
– a o to też nam chodziło – i też budować… Może 
będziemy się śmiać, że dzisiaj mówimy dużo o pa-
triotyzmie. Ale ja z perspektywy analiz i różnych 
konferencji turystycznych, które od lat jako szef 
komisji w Sejmie odpowiedzialnej za turystykę od-
bywam, mogę powiedzieć, że Polacy bardzo słabo 
znają swój kraj i przez to swoją historię. Tyle mogę 
powiedzieć.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pan senator Komarnicki.

SENATOR 
WŁADYSŁAW KOMARNICKI 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja śledziłem inicjatywę pana, Panie Pośle, i je-

stem przy niej od samego początku, dlatego że 
widzę tu ogromną racjonalność. Razem z panem 
senatorem Szejnfeldem złożyliśmy wniosek, nad 
którym, mam nadzieję, wszyscy senatorowie się 
pochylą, bo to jest chyba logiczna propozycja.

Ale moje pytanie idzie w następującym kierun-
ku. Ja z branżą, o której tu mowa, nie miałem nic 
wspólnego, ale byłem przedsiębiorcą przez 27 lat 
i wiem doskonale, jak jest ciężko i jak się przedsię-
biorstwa podnoszą z kolan. Mogę tylko powiedzieć 
tyle, znając trochę pobieżnie wspomnianą bran-
żę, że wszystkie inne branże dawno sobie pomogą, 
ponieważ sposób wyjścia z tego kryzysu… Każda 
branża prędzej czy później osiągnie poziom sprzed 
epidemii COVID-19. Wiadome jest jednak, że bran-
ża turystyczna będzie długo wstawać z kolan. My 
nic tutaj nie mówimy, ale pan zapewne wie, Panie 
Pośle, Panie Przewodniczący, jak bardzo zadłużo-
na jest ta branża, jakie kredyty zostały wzięte na jej 
rozwój. To są dramatyczne sytuacje. 

Czy mógłby się pan pokusić o odpowiedź na 
pytanie, czy te dodatkowe 4 miliardy, które pan 
w jakiś sposób wyliczył… Tak jak mówiliśmy na po-
siedzeniu komisji z panem ministrem Muchą, trze-
ba łączyć dobre z pożytecznym. Czy te 4 miliardy… 
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Są renciści i emeryci, którzy są szczęśliwi, bo mogą 
z tego skorzystać. Ile, według pana, ekonomicznie 
zyskałaby branża w tej dramatycznej sytuacji? 
Dziękuję bardzo.

(Poseł Ireneusz Raś: Ta poprawka… Mogę?)

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Bardzo proszę.
POSEŁ IRENEUSZ RAŚ 

Ta poprawka absolutnie poprawiłaby prezy-
dencką propozycję i stanowiłaby… Rzeczywiście 
seniorzy będą wybierać okresy, w których nie ma 
pików, które są takim gorszym czasem dla polskiej 
turystyki. Spodziewamy się, że to będą miesiące: 
wrzesień, październik, listopad. One będą, że tak 
powiem, decydować w tym roku o tym, jak wie-
le przedsiębiorstw, hoteli, kampingów przetrwa. 
I w tych miesiącach taka aktywność polskiego se-
niora, nawet z dziećmi – mówię z uśmiechem – by-
łaby czymś fantastycznym. Wtedy babcia, dziadek 
mogliby wyjechać z dzieciakami i połączyć środ-
ki. Dla nich będzie to absolutnie lepsza sytuacja. 
Będzie też ona lepsza dla polskich przedsiębiorców, 
dla branży i dla polskiej gospodarki, a przecież o to 
chodzi. Absolutnie tak.

(Senator Marek Komorowski: Dziękuję bardzo.)

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pan senator Czarnobaj.

SENATOR 
LESZEK CZARNOBAJ 

Panie Marszałku! Panie Pośle!
Zacznę od pytania, a później będzie uzasadnie-

nie. Chciałbym zapytać, czy pan rozumie filozofię 
– powiedział pan o odmiennych filozofiach – po-
prawki, którą składam wspólnie z panem senato-
rem Szejnfeldem. Powiem, dlaczego o to pytam. 
Pan prezentuje taką filozofię, że oto ja jako bene-
ficjent bonu mam sobie zamówić usługę, najlepiej 
w całości, i skorzystać ze wszystkiego, co proponu-
je organizator mojego pobytu. Czyli jak zamawiam 

hotel, to najlepiej, żebym zamówił sobie jeszcze tu 
wizytę i tam wizytę. On mi to wszystko zorganizu-
je, a ja mu zapłacę i skorzystam.

A moja filozofia, jako składającego tę popraw-
kę, jest taka: kupuję za bon turystyczny nocleg 
w danej miejscowości i chcę skorzystać z różne-
go rodzaju usług, niekoniecznie przez pośrednika.  
Ja rozumiem, że pan jest zwolennikiem tego, żeby 
pośrednik mi wszystko załatwiał.

Wie pan… Już kończę ten wywód. Tu jest fak-
tycznie, że tak powiem, dwuznaczność w zakresie 
filozofii. Moje pytanie jest takie. Czy pan rozumie 
naszą filozofię? Bo pan proponuje… Pan jest czło-
wiekiem młodym, może pan nie pamięta. Kiedyś, 
jak się przychodziło do kiosku Ruchu i chciało się 
kupić „Przyjaciółkę”… Wie pan, co jeszcze trzeba 
było kupić? „Trybunę Ludu”. I pan chce zrobić to 
samo. Jak ja sobie pojadę na Półwysep Helski i będę 
chciał popłynąć statkiem, to ktoś będzie musiał 
mi to załatwić. Czy pan rozumie, że my mówimy 
o tym, żeby dać ludziom wolną wolę w wydawaniu 
pieniędzy, które w ramach tej ustawy dajemy? Tu 
jest różnica filozofii. 

Dlatego pytam: czy pan rozumie naszą filozo-
fię? Możemy się różnić, ale chciałbym, żeby pan 
powiedział, czy pan rozumie tę różnicę.

POSEŁ 
IRENEUSZ RAŚ 

To jest, Wysoki Senacie, ta piękna przypadłość, 
że w Senacie między kolegami klubowymi moż-
na toczyć spór w obecności przedstawicieli innych 
klubów oraz przedstawicieli prezydenta i rządu.

Ja, Panie Senatorze, powiem tak. Nie jest pan 
w stanie wyobrazić sobie tego wszystkiego, czego 
może chcieć polski turysta. Turystyka jest inter-
dyscyplinarna, ona gromadzi wiele aktywności. 
Oczywiście można by było pozostawić to w gestii… 
Można by zrobić tak, jak pan mówi, czyli tak, że 
to pan o wszystkim decyduje, dać wolność, ale nie 
wiem, czy tak się da.

(Senator Leszek Czarnobaj: Jest pan małej 
wiary.)

Nie wiem, czy tak się da. Chciałbym, żeby pan 
mógł… Tylko proszę zwrócić uwagę na to, że zawsze 
w naszym projekcie, podobnie jak w projekcie pre-
zydenta… No, dana firma świadcząca usługę tury-
styczną musiałaby być na liście w aplikacji Polskiej 
Organizacji Turystycznej. Rozumie to pan? Czyli 
np. idzie pan na spływ w Szczecinie i na spływ 
Dunajcem w Krościenku. Flisacy z Krościenka, 
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na 100%, bo ich znam, będą na tej liście, ale ten, 
który ma tam tę jedną łódkę w Szczecinie, nie bę-
dzie. No i tu jest problem. Można jednak tę łódkę 
w Szczecinie zamówić poprzez hotel. Ma pan wol-
ny wybór i mówi pan: proszę mi to zrealizować, 
poprzez fakturę, w hotelu. Pani recepcjonistka,  
bo hotel jest w tej aplikacji POT, dzwoni, zamawia, 
wpisuje, opisuje, pan to rozlicza.

Ja w sposób praktyczny, biorąc pod uwagę swoje 
doświadczenia, ale też doświadczenia ludzi, którzy 
zjedli na turystyce zęby, mówię… Nie chodzi mi 
o to, żeby się spierać z moimi klubowymi kolega-
mi w pięknej sali plenarnej Senatu, ale uważam, że 
to, o co panu chodzi, da się zrealizować w ramach 
zarówno tego, co proponował klub parlamentarny 
Koalicji Obywatelskiej, jak i tego, co proponuje dzi-
siaj strona rządowa. Uważam, że da się to zrealizo-
wać. Ale poprawkę proszę zgłosić, bo sam jeszcze 
będę nad tym się zastanawiał, przyjmuję ją i będę 
miał dodatkową motywację, żeby do czasu głoso-
wania w Sejmie to konsultować. Nic nie stoi na 
przeszkodzie, żeby tę poprawkę zgłosić i przyjąć. 
Będziemy mądrzejsi, nawet za 24 godziny, za 48 
godzin… Dużo osób nas ogląda, pewnie za chwilę ci 
doświadczeni, ci od turystyki będą pisać maile, co 
też jest bardzo dobre i dla mnie przydatne.

(Senator Leszek Czarnobaj: Jedno zdanie.)

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Bardzo proszę.

SENATOR 
LESZEK CZARNOBAJ 

Panie Pośle, po pana wystąpieniu… Gdybym ja 
był członkiem Prawa i Sprawiedliwości, to głoso-
wałbym przeciwko tej poprawce. No, ale pan się 
tak zasłużył i trudno…

POSEŁ 
IRENEUSZ RAŚ 

Chciałem debaty merytorycznej, a w Sejmie ta-
kiej nie otrzymałem. A w Senacie… Otrzymaliście 
państwo lekcję, że można. Ale przecież nie będzie-
my się gniewać, Panie Senatorze.

(Głos z sali: No, absolutnie, absolutnie.)

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Kusi mnie, żeby w mediach społecznościowych 
wrzucić fragment tej debaty z hasztagiem: nie kłóć-
cie się!

(Poseł Ireneusz Raś: Nie, to jest co innego. To 
nie była kłótnia.)

Oczywiście żartuję.
Pytanie zadaje pani senator Ewa Matecka.

SENATOR 
EWA MATECKA 

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Szanowny Panie Pośle, mam takie pytanie. Czy 

zgodnie z przedłożonym nam projektem ustawy 
z tego bonu turystycznego proponowanego przez 
pana prezydenta będą mogły skorzystać rzeczywi-
ście wszystkie dzieci? Czy z tego bonu będą mogły 
skorzystać dzieci biorące udział w wakacjach typu 
„Lato w mieście” organizowanych przez różne pod-
mioty? Często jest tak, że dzieci – nie ze wszystkich 
rodzin oczywiście – nie mogą wyjechać na waka-
cje nad morze czy w góry, bo takie wakacje są nie-
zwykle kosztowne, a są też inne przyczyny. One 
korzystają z oferty organizowanej przez świetlice 
środowiskowe, organizacje pozarządowe, inne pod-
mioty oferujące „Lato w mieście”. Czy te dzieci, te 
rodziny będą mogły posłużyć się tym bonem?

POSEŁ 
IRENEUSZ RAŚ 

To jest pewnie pytanie do pana ministra do 
spraw turystyki. Ja rozumiem, że wszystkie dzie-
ci, które mają w Polsce świadczenia 500+, będą mo-
gły korzystać z bonu turystycznego. Rozumiem, że 
intencją tych, którzy przedkładali… Moją intencją 
i intencją dziś rządzących było to, aby ten bon czy 
czek wiązał się jednak z wyjazdem wakacyjnym, 
a nie z pobytem na miejscu. Choć uważam, że jest 
to duży problem, szczególnie w tym okresie. Tutaj 
wsparcie na tego typu działania, szczególnie dla sa-
morządów, bo to samorządy poprzez domy kultury 
organizują „Lato w mieście” czy „Lato w gminie”… 
Chodzi o to, żeby rząd pomyślał nad dodatkowymi 
środkami, tak żeby samorządy nie oszczędzały na 
okresie wakacyjnym. To dużo nie kosztuje, a dla 
zdrowia psychicznego rodzin i dzieci, które być 
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może nie będą miały możliwości wyjechać w wa-
kacje… To jest ważny problem. Dotyka pani senator 
ważnego problemu.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Bardzo dziękuję.
Nie ma już więcej pytań do pana posła. Dziękuję.
(Poseł Ireneusz Raś: Dziękuję.)
(Senator Jerzy Czerwiński: Jeszcze…)
Panie Senatorze, jak zwykle nie widać stąd,  

bo pan poseł zasłania.
Pan senator Czerwiński. Bardzo proszę.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowny 
Panie Pośle!

Ponieważ pan w pewnym sensie rozpoczął dys-
kusję nad projektem państwa autorstwa, to sięgną-
łem do rezerw. I widzę, że ten projekt tak naprawdę 
ma 3 strony i jeśliby to porównać z efektem koń-
cowym, 19 stron, to widać, że on jest raczej mi-
kry, tak bym to określił. Ale może nie w objętości 
kwestia, a w treści. W tym projekcie tak napraw-
dę nie ma niczego na temat procedury, a w takich 
przypadkach, czyli w przypadku przekazywania 
publicznych pieniędzy, procedury są najważniej-
sze. Wszystko jest oddalone czy też przekazane 
na zasadzie delegacji dla ministra właściwego do 
spraw turystyki, który ma praktycznie wszystko  
– mówię o państwa projekcie – określić, jeśli cho-
dzi o kwestie proceduralne. Proszę mi powiedzieć: 
czy tak należy budować akty prawne? Czy to nie jest 
tak, że sformułowany w ten sposób przez państwa 
projekt był po prostu nie do zastosowania? Tak jak 
powiedziałem, większość aktów związanych z, we-
dług państwa, rozdawnictwem pieniędzy, a według 
nas, wspieraniem branży turystycznej powinna być 
określona w ustawie, w akcie najwyższego rządu 
poza konstytucją.

POSEŁ 
IRENEUSZ RAŚ 

Panie Senatorze! Wysoki Senacie!
Chcę powiedzieć tak. Proszę zwrócić uwa-

gę na to, że przedłożenie, które było omawiane 

wcześniej, to jest przedłożenie prezydenckie, ale 
de facto rządowe, a to jest przedłożenie posel-
skie. My nie mamy tego aparatu, Panie Senatorze. 
Naprawdę, zachęcam pana, żeby pan w swoim ob-
szarze działania, jako senator bez pomocy rządu 
nakreślił wszystkim instytucjom rządowym to, 
co mają zrobić, z intencją, jaką pan chce i ma pan 
świetnie przygotowaną, i uzasadnioną. Nie zrobi 
pan tego. My w łaskawości swojej też nie chcieli-
śmy narzucać pewnych szczegółowych rozwiązań, 
które może przeprowadzić tylko rząd. Nie mówię 
tutaj o projektach ustaw poselskich, które de facto 
spływają z rządu, bo takie przez lata widzieliśmy 
wielokrotnie i dalej widzimy. To jest projekt napi-
sany przez posłów i on nie mógł zawierać pewnych 
szczegółowych zapisów, ale, jak widać, co do inten-
cji daleko się nie rozmijał z tymi rozwiązaniami, 
które przyjął pan prezydent co do filozofii. Tak że 
tutaj absolutnie nie przyjmuję tej krytyki. Zgodnie 
z taką filozofią posłowie nie mogliby przedłożyć 
Wysokiej Izbie żadnego projektu ustawy, bo nie 
dysponują przecież w parlamencie zapleczem ta-
kim jak rząd, nie mają żadnego urzędu. Uważam, 
że to, co pan mówi, to jest w ogóle ograniczenie 
pracy posłów w polskim parlamencie. Proszę mnie 
skrytykować co do intencji i proszę mnie skrytyko-
wać co do filozofii, o tym będziemy mogli rozma-
wiać na każdym etapie.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Dziękuję bardzo.
(Senator Jerzy Czerwiński: Jeśli można panie 

marszałku, pytanie dodatkowe…)
Bardzo proszę.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

…A właściwie konstatacja. Nawet tutaj, w Se- 
nacie, senatorowie opozycji przedstawiają projek-
ty, które są bardzo rozbudowane, i zaręczam panu,  
że nie korzystają z usług Biura Legislacyjnego.

A wracając do meritum, powiem tak. Intencje, 
filozofia – ślicznie, ale ustawy to nie są intencje, 
filozofia, to są właśnie głównie procedury. I pyta-
nie jest takie: dlaczego państwo nie zrobiliście tego,  
co powinien zrobić parlamentarzysta, tzn. nie 
złożyliście kompletnego projektu ustawy, a tylko 
przedstawiliście, co chcielibyście zrobić?
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POSEŁ 
IRENEUSZ RAŚ 

Nie zgadzam się z panem. Od procedur jest 
rząd. Jest były prezes Najwyższej Izby Kontroli, 
mógłby to panu wyjaśnić w kuluarach. Od par-
lamentarzystów wymagana jest dobra legislacja, 
czyli dobre uzasadnienie, przedstawienie intencji 
i propozycji parlamentu, jeżeli parlament proponu-
je jakieś rozwiązania, a tu parlament proponował 
współpracę z rządzącymi poprzez odesłania do ak-
tów prawnych, które rząd powinien do tej intencji 
dopasować.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Bardzo dziękuję, Panie Pośle.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 

w sprawie rozpatrywanej ustawy?
Jest z nami sekretarz stanu w Ministerstwie 

Rozwoju, pan minister Andrzej Gut-Mostowy.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ROZWOJU 
ANDRZEJ GUT-MOSTOWY 

Panie Marszałku, czy chodzi o przedłożenie 
pana posła Rasia czy o przedłożenie Kancelarii 
Prezydenta?

(Wicemarszałek Marek Pęk: Chodzi o przedło-
żenie prezydenckie oczywiście. To jest główny te-
mat dzisiejszej debaty.)

Oczywiście, to gwoli wyjaśnienia.
Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo 

Senatorowie!
Oczywiście w całości popieramy przedłoże-

nie pana prezydenta. Uważamy, że w ostatnich 
tygodniach, miesiącach, tak jak wielokrotnie po-
wtarzano, branża turystyczna została mocno do-
tknięta przez epidemię koronawirusa. Oczywiście 
wcześniej pojawiały się w przestrzeni publicznej, 
w ramach pewnych deklaracji, różne koncepcje 
wsparcia branży turystycznej. Pojawiała się tak-
że kwestia bonu turystycznego, który funkcjonuje  
de facto w kilku krajach europejskich, co jest…

(Wicemarszałek Marek Pęk: Panie Ministrze, 
bardzo pana przepraszam, ale jest jakiś problem 
z mikrofonem, bardzo źle pana słychać. Czy pan 
minister nie zechciałby przyjść na mównicę?)

Raz, dwa… A teraz?
(Wicemarszałek Marek Pęk: Teraz chyba lepiej. 

Był bardzo duży pogłos.)
Moje wystąpienie będzie akurat bardzo krótkie.
W  całej rozciągłości popieramy przedłoże-

nie pana prezydenta. Uważamy, że jest to bardzo 
wartościowa ustawa w sensie społecznym. Poza 
integracją rodziny i dużymi walorami społeczny-
mi… Ona daje dużą motywację do podróżowania 
po kraju. Oczywiście Ministerstwo Rozwoju, które 
bezpośrednio nadzoruje sektor turystyki, chce wes-
przeć ten projekt wieloma działaniami promocyj-
nymi wspólnie z Polską Organizacją Turystyczną. 
Będziemy zachęcać do podróżowania po kraju. 
Na etapie roboczym oczywiście służyliśmy swo-
ją radą Kancelarii Prezydenta i panu prezydento-
wi. Uważamy, że jest to ustawa o fundamentalnym 
znaczeniu dla polskiej turystyki, ustawa całkowicie 
nowa, która, mamy nadzieję, na stałe wpisze się 
w krajobraz polskiego życia gospodarczego, tury-
stycznego i rodzinnego. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
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?

Pan senator Kwiatkowski jako pierwszy. Bardzo 
proszę.

SENATOR 
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI 

Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Po sugestii pana senatora sprawozdawcy pyta-

nie, które wcześniej do niego kierowałem, kieruję 
do przedstawiciela rządu. 

Czy pan minister jest w stanie mi powiedzieć, 
jak będzie finansowany i organizowany wypoczy-
nek tej grupy dzieci, które są pod opieką instytucjo-
nalnych placówek państwa, czyli domów dziecka, 
schronisk dla nieletnich, zakładów poprawczych 
czy młodzieżowych ośrodków wychowawczych? To 
pierwsze pytanie.

Drugie pytanie. Oba kieruję do pana ministra 
Gut-Mostowego. Wiem, że trudno znaleźć osobę, 
która ma większą wiedzę o turystyce w rejonach 
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górskich czy podgórskich. Mam takie pytanie do 
pana ministra. Czy państwo jako rząd planujecie 
akcję informacyjną, która w sposób szczególny bę-
dzie zwracać uwagę na to, w jak długim czasie bę-
dzie można ten bon realizować? Bo jest tak – to 
pokazują wszystkie badania – że jak otrzymuje-
my jakieś świadczenie, jakiś ekwiwalent świadcze-
nia finansowego, to zdecydowana większość z nas 
wykorzystuje go prawie natychmiast. Z uwagi na 
czas, na okres, w którym te przepisy będą wchodzić 
w życie, bony będą pewnie wykorzystane szczegól-
nie w okresie wakacyjnym. Statystyka pokazuje, 
że o tej porze roku większość wyjazdów to są wy-
jazdy nad morze. Czy w związku z tym planujecie 
państwo jakąś akcję informacyjną, tak żeby jakaś 
część tych środków finansowych była wykorzysta-
na np. w okresie ferii zimowych i mogła trafić do 
przedsiębiorców z branży turystycznej na południu 
Polski? Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ROZWOJU 
ANDRZEJ GUT-MOSTOWY 

Panie Marszałku! Panie Senatorze! Wysoki 
Senacie!

Oczywiście wszystkie dzieci, które są objęte 
programem 500+, są beneficjentami tego bonu tu-
rystycznego, także te z zakładów opiekuńczych, 
z domów dziecka. Konstrukcja jest taka, że dy-
rektor danego obiektu będzie mógł dysponować 
środkami i zorganizować dany wyjazd – oczywi-
ście przy założeniu, że poza tymi zakładami opie-
kuńczym nie ma osób, które byłyby uprawnione 
do dysponowania…

Jeżeli chodzi o akcję informacyjną, to oczywi-
ście Ministerstwo Rozwoju w pełni wspiera or-
ganizacyjnie projekt pana prezydenta. Będziemy 
angażować wszystkie instytucje turystyczne, po-
przez Polską Organizację Turystyczną i regionalne 
organizacje turystyczne, do promowania wyjazdów 
w kraju. Ale, jak rozumiemy, intencją Kancelarii 
Prezydenta RP nie było ingerowanie w pewne pre-
ferencje konsumenckie Polaków. Dlatego ten bon 
jest tak skonstruowany, że jego beneficjent ma 

całkowity wybór, jeśli chodzi o czas i miejsce wy-
korzystania tego bonu. Oczywiście jest ogranicze-
nie, że na rynku krajowym…

I 2 słowa wyjaśnienia w nawiązaniu do wcze-
śniejszych dyskusji, jeżeli chodzi o  włączenie 
pewnych dodatkowych usług towarzyszących tu-
rystyce, z zakresu czy to kultury, czy to transpor-
tu. Pragnę podać przykład bonu turystycznego na 
Węgrzech, gdzie w sposób precyzyjny zostały usta-
lone proporcje, w jakich może być wydatkowany 
bon turystyczny. I, tak orientacyjnie, np. 50% jest 
na usługę noclegową, ok. 30% na usługę gastrono-
miczną i ok. 20% na usługę transportową. Podaję 
to jako przykład, bo tam także ustawodawca chciał 
precyzyjnie skierować środki do branży turystycz-
nej. Chciał mieć pewność, że zaangażowane przez 
państwo środki trafią zgodnie z jego wolą do bran-
ży turystycznej.

My oczywiście wiemy, że podczas wyjazdów 
mogą być czasami dodatkowe usługi, towarzyszące, 
spoza tego zakresu, ale nadrzędnym celem jest to, 
by precyzyjnie skierować te środki do branży tury-
stycznej, nie powodować, że tak powiem, wycieku 
tych środków poza branżę turystyczną. To wtedy 
gwarantuje, że cały projekt jest oceniany pozytyw-
nie i ma swoją skuteczność. I taka też zapewne była 
intencja pana prezydenta.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Bardzo dziękuję.
Pytanie zadaje pan senator Kleina.

SENATOR 
KAZIMIERZ KLEINA 

Panie Marszałku! Panie Ministrze!
Chciałbym zapytać o kwestię, o którą już pyta-

łem, o którą pytałem także panią sprawozdawcę 
komisji gospodarki narodowej i o której rozmawia-
liśmy tu już wielokrotnie. Ta sprawa pojawiła się 
też w mojej rozmowie z panem ministrem. Chodzi 
o kwestię dotyczącą przeznaczenia środków z fun-
duszu socjalnego.

No, ten fundusz socjalny dzisiaj może być wy-
datkowany także na usługi świadczone na rzecz tu-
rystyki zagranicznej. Gdyby podjąć decyzję, czyli 
wrócić do zapisu – przynajmniej na ten czas, gdy 
jest trudna sytuacja w branży turystycznej – że te 
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środki mogłyby być wydatkowane tylko w kraju… 
Bo fundusz socjalny jest w tej specyficznej sytu-
acji, że dotyczy go pomoc ze strony państwa, bo 
jest nieopodatkowany itd. Czy rozważaliście pań-
stwo w ministerstwie, żeby ten zapis ewentualnie 
przywrócić? Przynajmniej na czas trudnej sytuacji 
w branży turystycznej. To pierwsze pytanie.

Drugie pytanie dotyczy… Bo podmioty, które 
będą uprawnione do korzystania z tego po stro-
nie przedsiębiorców turystycznych, to będą pod-
mioty zarejestrowane w  Polskiej Organizacji 
Turystycznej. Tu jest też taka rzecz… Niby w tym 
nic złego nie ma, tylko że coraz częściej przy oka-
zji tych naszych ustaw wprowadzamy zapisy, że 
każdy gdzieś musi być centralnie zarejestrowa-
ny. Wcześniej było tak, że koła gospodyń wiejskich 
dostaną dotację, jeżeli będą zarejestrowane przy 
KOWR itd. Czyli ciągle jakby doposażamy ten ob-
szar spraw, gdzie musi być pełna informacja o tym, 
co się dzieje i kto pracuje na samym dole, żeby 
w Warszawie, że tak powiem, w skrócie, wiedzieli 
kto itd. Ja nie jestem przeciwnikiem tego, żeby ta-
kie informacje były, ale ten system ewidencji, in-
formowania itd.… No, on już staje się też taki dość 
uciążliwy. Nie mówię, że nawet taki budzący wąt-
pliwości… Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Bardzo dziękuję.
Proszę.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ROZWOJU 
ANDRZEJ GUT-MOSTOWY 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze! Wysoka Izbo!
Oczywiście intencja korekt dotyczących zakła-

dowych funduszy socjalnych – tak aby ich środ-
ki mogły być wykorzystane tylko i wyłącznie na 
rynku krajowym – wydaje się nam słuszna, ale 
oczywiście nie chcielibyśmy wkraczać w materię 
Kancelarii Prezydenta i pana prezydenta i dołączać 
tego w trybie nagłym do tejże ustawy. Obiecuję, 
że nad tym tematem na pewno możemy się po-
chylić w najbliższym czasie. Wydaje się, że jest 
to słuszne do podniesienia przy zmianie innych 
przepisów dotyczących turystyki. Chodzi o to, aby 

rzeczywiście środki zakładowych funduszy socjal-
nych obligatoryjnie były wykorzystywane w kra-
jowej bazie turystycznej. Te intencje uważamy za 
słuszne – mówię to w swoim prywatnym imieniu.

Jeżeli chodzi o  kolejny temat, to oczywi-
ście wszystkie obiekty turystyczne powinny 
być zarejestrowane w bazie Polskiej Organizacji 
Turystycznej. A będzie się to działo z automatu, 
na poziomie systemu informatycznego. Nie bę-
dzie trzeba spełnić żadnych procedur ani żadnych 
dodatkowych wymogów. Każdy obiekt hotelarski 
automatycznie może się zarejestrować w tym sys-
temie informatycznym. Z kolei zarejestrowanie się 
będzie zgodą na pewne działania kontrolne ze stro-
ny Polskiej Organizacji Turystycznej.

Panie Senatorze, jeszcze raz chciałbym wró-
cić do podstawowego celu. Chcemy, aby ten pro-
gram nie stał się środkiem do pewnych nadużyć 
na rynku. Jak wiemy, inwencja nie tylko Polaków 
– bo wszystkich przedsiębiorców – bywa bardzo 
bogata. Jeżeli nie chcemy zdewaluować tego pro-
gramu, chcemy, żeby on był uważany za program 
wartościowy, chcemy, żeby środki celowane poszły 
do branży turystycznej – mając nadzieję, że ten 
program zostanie na zawsze… To, żeby środki pre-
cyzyjnie trafiły do branży turystycznej, jest bardzo, 
bardzo istotne.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Bardzo proszę, Panie Senatorze, jeśli…
(Głos z sali: Czy ktoś jest w kolejce?)
Jest. A pan ma następne pytanie? To zaraz pana 

zapiszę.
(Głos z sali: Jedno pytanie.)
Każdy zdąży.
Pytanie zadaje pan senator Tyszkiewicz.

SENATOR 
WADIM TYSZKIEWICZ 

Panie Ministrze, ja kieruję do pana pytanie 
w związku z tym, że pan minister Mucha zasuge-
rował, że pan będzie kompetentny, żeby odpowie-
dzieć na to moje pytanie. 

A więc, Panie Ministrze, na jakiej podstawie 
prawnej pan premier Morawiecki i niektórzy po-
słowie Prawa i Sprawiedliwości jeżdżą teraz po 
Polsce i wręczają promesy w związku z ustawą, 



Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

53

13. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 1 lipca 2020 r.

którą procedujemy? To procedowanie nie zostało 
zakończone. Ustawa jeszcze trafi do Sejmu, więc  
to nie jest obowiązujące prawo. Czy może pan po-
wiedzieć, na jakiej podstawie prawnej wręczane 
są te promesy? I czy nie powinniśmy zawiado-
mić właściwych organów? Może prokuraturę?  
Jak można rozdawać publiczne pieniądze bez pod-
stawy prawnej? Czy pan minister może mi na to 
pytanie odpowiedzieć? Dziękuję bardzo.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ROZWOJU 
ANDRZEJ GUT-MOSTOWY 

Szanowny Panie Senatorze! Wysoki Senacie!
Oczywiście nie jestem rzecznikiem rządu i nie 

mam podstaw prawnych ani upoważnienia do wy-
stępowania w imieniu rządu, ale mogę powiedzieć, 
że w moim mniemaniu zapowiedź pewnych aktów 
prawnych czy zapowiedź dysponowania pewnymi 
środkami prawnymi jest jak najbardziej stosowna. 
Samorządy są w takim okresie, że muszą plano-
wać pewne działania. Jesteśmy po bardzo ciężkim 
czasie. Jeżeli nawet jest zapowiedź pewnych środ-
ków i działań legislacyjnych, to chyba nie trzeba 
tego odczytywać jako wyrazu złej woli. Nawet je-
żeli szanowni państwo moją pewne wątpliwości,  
to proszę zważyć na to, że żyjemy w bardzo cięż-
kich czasach i szybkie działanie oraz, że tak po-
wiem, szybkie środki inwestycyjne są samorządom 
bardzo potrzebne,

SENATOR 
WADIM TYSZKIEWICZ 

Ja tylko dopytam, jeśli można, w ramach ad 
vocem.

W związku z tym, że czas jest trudny… Ale czy 
to upoważnia przedstawicieli rządu do łamania 
prawa? Ja jeszcze raz zadaję pytanie. Są rozdawa-
ne promesy, są wręczane publicznie promesy, na 
których są podane konkretne kwoty. Ale czy to we-
dług pana ministra nie jest łamanie prawa? Bo to 
jest wręczanie czegoś bez żadnej podstawy praw-
nej. Tych pieniędzy nie ma. W związku z tym… Pan 
reprezentuje tu ministerstwo, które te pieniądze 
będzie dzielić. Widzę w tej chwili, że na stronach 
ministerstwa jest cały algorytm – słuszny nota-
bene, bo nikt nie kwestionuje tego, że samorządy 
oczekują na te pieniądze. Tylko że, Panie Ministrze, 

zapytam jeszcze raz: czy można chociażby obiecy-
wać pieniądze, które nie przeszły jeszcze proce-
dury? I czy – jeszcze raz… Pan to tłumaczy trudną 
sytuacją. Ale przecież tych pieniędzy jeszcze nie 
ma. Proszę mi odpowiedzieć na pytanie: czy moż-
na obiecywać, że te pieniądze w jakiś sposób… 
Czy można w formie nawet symbolicznej wręczać 
tu coś w postaci czeków, kiedy nie ma podstawy 
prawnej, kiedy nie ma tych pieniędzy w budżecie 
państwa? Proszę o konkretną odpowiedź. Dziękuję 
bardzo.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ROZWOJU 
ANDRZEJ GUT-MOSTOWY 

Oczywiście, Panie Senatorze, już udzielam kon-
kretnej odpowiedzi. W moim przekonaniu właśnie 
nie tylko można, ale wręcz taka jest potrzeba chwi-
li. Dziękuję.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Gabriela Morawska-Stanecka)

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Pan senator Szwed jeszcze…?
(Senator Sekretarz Agnieszka Gorgoń-Komor: 

Z sali nr 217.)
Z sali nr 217. Proszę bardzo.
(Głos z sali: Chyba go nie ma…)
Jest pan senator Aleksander Szwed?
(Głos z sali: Nie ma.)
Nie ma?
(Rozmowy na sali)
Pan senator Jerzy Czerwiński.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Mam pytanie związane ze stosowaniem tej 

ustawy. Ona będzie mogła być efektywnie stoso-
wana wtedy, kiedy minister właściwy do spraw tu-
rystyki poda, że są już dostępne funkcjonalności 
dotyczące rejestracji w systemie teleinformatycz-
nym i aktywacji bonu, a one pewnie będą dostępne 
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wtedy, kiedy zostanie odpowiednio przystosowany 
system informatyczny, czyli ten system, który bę-
dzie prowadził ZUS, zgodnie z art. 27 ust. 2. 

I tu pytanie jest takie: czy może pan się orien-
tuje, ile czasu to będzie trwało? Bo chodzi o to, żeby 
nam czy w ogóle Polakom ułatwić ewentualne pla-
nowanie wakacji. Kiedy z tego bonu można będzie 
faktycznie skorzystać? Czy przekazywanie danych 
będzie wymagało np. budowania nowych baz, czy 
tylko po prostu przekazania danych z tych już ist-
niejących? Jak to będzie wyglądało w praktyce? Ile 
czasu musimy czekać, żeby ustawa mogła wejść 
w życie w sposób faktyczny?

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Proszę bardzo.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ROZWOJU 
ANDRZEJ GUT-MOSTOWY 

Pani Marszałek! Panie Senatorze! Wysoki 
Senacie!

Oczywiście całe przedsięwzięcie dotyczące 
Polskiego Bonu Turystycznego, bardzo wartościo-
we społecznie i gospodarczo, jest wielkim przed-
sięwzięciem organizacyjnym. Przypomnijmy,  
że obejmie ono około kilku milionów dzieci, kilka-
dziesiąt tysięcy podmiotów, które będą świadczyły 
te usługi… Stworzenie tych wszystkich baz i sys-
temu teleinformatycznego, który będzie dokony-
wał także rozliczeń, jest bardzo skomplikowane. 
Oczywiście służyliśmy Kancelarii Prezydenta pew-
nym doradztwem i informacjami, na tyle, na ile jest 
to możliwe… W naszym przekonaniu ok. 3–4 ty-
godni to jest czas, po którym odpowiednie insty-
tucje będą mogły rozpocząć realizację tego bonu. 
Oczywiście nie możemy podać twardych i konkret-
nych dat, dlatego w ustawie jest przewidziana taka 
formuła, że to minister właściwy ogłosi początek 
funkcjonowania systemu.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Proszę, pani senator Maria Koc.

SENATOR 
MARIA KOC 

Bardzo dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, dyskutujemy o tym, że pro-

gram Polski Bon Turystyczny oznacza, oprócz 
aspektu społecznego, konkretne wsparcie dla 
branży turystycznej. Padały w tej sprawie pytania 
wcześniej, kiedy przedstawiałam sprawozdanie 
z posiedzenia komisji gospodarki, dotyczące ogól-
nego wsparcia dla branży turystycznej w momen-
cie spowolnienia gospodarczego. Wiemy, że branża 
turystyczna bardzo ucierpiała. 

Czy mógłby pan, mając taką dogłębną wiedzę, 
jako wiceminister rozwoju, powiedzieć nam, z ja-
kiego jeszcze wsparcia mogła korzystać branża tu-
rystyczna? Jakie to są kwoty? W jakiej części one 
rekompensują te straty, jakich branża doznała 
w wyniku epidemii koronawirusa i spowolnienia 
gospodarczego? Proszę o taką informację, bo wy-
daje mi się, że moja była nie do końca dokładna, 
a pojawiło się wiele takich pytań, a także zarzutów, 
że jest to wsparcie dla branży turystycznej, ale da-
leko niewystarczające. Tak więc chciałabym, żeby 
wybrzmiały te słowa, że nie jest to jedyne wsparcie, 
jakie przygotowało państwo polskie, jakie przygo-
tował rząd polski we współpracy z panem prezy-
dentem dla branży turystycznej, dla tej dziedziny 
gospodarki. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ROZWOJU 
ANDRZEJ GUT-MOSTOWY 

Pani Marszałek! Pani Senator! Wysoka Izbo!
Oczywiście branża turystyczna nie jest pewnym 

wyodrębnionym elementem w naszej gospodarce i, 
jak wiele innych sektorów, została dotknięta tą trud-
ną sytuacją. Te wszystkie programy gospodarcze 
wsparcia w ramach poszczególnych tarcz dotyczyły 
całego sektora gospodarki. Ale proszę zważyć, że np. 
pewne kryteria, jeżeli chodzi o Tarczę Finansową… 
podstawowym kryterium był spadek obrotów i licz-
ba zatrudnionych. To właśnie było w dużej części 
przeznaczone dla branży turystycznej i spadek ob-
rotów o 50% czy 75%, który uprawniał do dużego 
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wsparcia z Tarczy Finansowej, był jak najbardziej 
wykorzystywany przez tę branżę. Mamy dane sta-
tystyczne sprzed kilku dni i na pewno co najmniej 
4 miliardy zł z Tarczy Finansowej… kilkanaście 
tysięcy firm to są podmioty z branży turystycz-
nej, które otrzymały w ramach Tarczy Finansowej 
wsparcie. Oczywiście pozostałe instrumenty, czy-
li świadczenia postojowe, zwolnienia z ZUS, także 
trafiały do branży turystycznej.

Co też jest istotne? To, że szykowane są w tej 
chwili także dodatkowe instrumenty, jako że te 
wcześniejsze, poza wsparciem typowo finanso-
wym, można powiedzieć, wsparcia legislacyjne, to, 
że np. uchroniliśmy branżę turystyczną przed falą 
bankructw i upadłości, i stworzyliśmy przepis, któ-
ry pozwalał na odroczenie na 180 dni wszystkich 
rezygnacji z wyjazdów turystycznych, ale także na 
otrzymanie vouchera… Wszystko to spowodowało, 
że generalnie branża turystyczna nie była poddana 
wielkiej presji psychologicznej i gospodarczej, i fa-
lom takich bardzo niepotrzebnych sytuacji.

W najbliższych dniach mamy także spotkanie 
z większością branży turystycznej. Przewidywane 
są następne rozwiązania, które – można powie-
dzieć – już w najbliższych tygodniach pozwolą na 
to, aby ta branża miała poczucie wsparcia gospo-
darczego, ale także wsparcia psychologicznego, 
poczucie tego, że wszystkie trudne chwile zostaną 
poparte działaniami finansowymi.

Oczywiście mógłbym tutaj mówić o wszyst-
kich formach wsparcia dla branży turystycznej, 
ale to wymagałoby dłuższego czasu. Zapraszam 
na stronę Ministerstwa Rozwoju, Departamentu 
Turystyki, tam są wymienione wszystkie działa-
nia dla branży turystycznej, które zostały podjęte.

Myślę, że pewnym syntetycznym obrazem 
i polskiej gospodarki, i polskiej turystyki jest to, 
że bezrobocie nie wzrosło do niebotycznych roz-
miarów, jak to było jeszcze na wiosnę prognozowa-
ne, do 9–10%. To bezrobocie, które obecnie mamy 
w Polsce, jest na przyzwoitym poziomie. Jeżeli 
je porównamy z bezrobociem w krajach Europy 
Zachodniej, a zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, 
to zobaczymy, że polska gospodarka przeszła przez 
kryzys w miarę suchą nogą. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, pan senator Kazimierz Kleina.

SENATOR 
KAZIMIERZ KLEINA 

Pani Marszałek! Panie Ministrze!
Jeszcze chciałbym…
(Głos z sali: Jeszcze?)
Czy można prosić, Panie Senatorze?
(Głos z sali: Można.)
Panie Ministrze, chciałbym odnieść się jeszcze 

do takiej kwestii, choć ona oczywiście nie jest zwią-
zana wprost z tą ustawą. Mówimy o całej branży, 
a jednak nie cała branża turystyczna została obję-
ta pomocą. Niektóre grupy osób, które zajmują się 
turystyką, zostały z różnych powodów pominię-
te. Są to np. przewodnicy czy jacyś piloci, którzy 
w inny sposób prowadzili działalność gospodarczą. 
My ciągle zabiegaliśmy o to, żeby oni także zostali 
tym objęci. 

Czy podejmowane są jakieś działania, aby ta 
grupa – a to jest ogromna liczba osób w całym kra-
ju – też mogła korzystać z tego właśnie wsparcia?

Przy tej okazji chciałbym również zwrócić uwa-
gę na to – i to też proszę potraktować jako pyta-
nie – że duża część tych zabezpieczeń związanych 
z tarczą wygasa w czerwcu. Mam na myśli np. kwe-
stie związane z ZUS. Czy przewidujecie państwo, 
co będzie się działo, jak skończą się te wszystkie 
działania ochronne, które zostały przewidziane 
na marzec, kwiecień i maj czy też, w przypad-
ku tej właśnie branży, maj, kwiecień i czerwiec? 
Oczywiście można założyć, że lipiec i sierpień to 
lepsze miesiące dla branży turystycznej, ale pewnie 
nie w każdej kategorii. Wiemy, że niektóre obiekty 
mają wielu klientów, ale niektóre przeżywają ciągłe 
problemy. Dziękuję bardzo.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ROZWOJU 
ANDRZEJ GUT-MOSTOWY 

Panie Senatorze, jeżeli chodzi o postojowe w za-
kresie takich działalności gospodarczych, zwłasz-
cza w przypadku pilotów wycieczek, to oczywiście 
przygotowujemy takie rozwiązania. W najbliższych 
dniach, a konkretnie jutro, zostanie to przedsta-
wione na spotkaniu z branżą.

Jeżeli chodzi o zwolnienie z ZUS, to też mamy 
taką propozycję. Jutro zostanie to formalnie przed-
stawione. Branża turystyczna będzie miała możli-
wość przedłużenia zwolnienia z ZUS na następne 
miesiące, tak że, Panie Senatorze, mogę powiedzieć, 
że Ministerstwo Rozwoju czyta w pana myślach.
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WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Pan senator Leszek Czarnobaj.

SENATOR 
LESZEK CZARNOBAJ 

Panie Ministrze, uzupełnię to pytanie, które za-
dawała pani senator Koc. 

Czy państwo jako ministerstwo macie informa-
cje, dane dotyczące… Bo z jednej strony pan mini-
ster poinformował – zresztą pani marszałek, pani 
senator Koc, też o tym mówiła – jaka pomoc trafiła 
do branży. A mnie chodzi o tę drugą stronę. Czy 
państwo macie jakieś szacunki dotyczące tego, jaka 
kwota czy pula pieniędzy nie trafiła do branży w za-
kresie przychodów? Bo skoro mówicie, że to wspar-
cie jest duże, no to mnie interesuje, co to znaczy,  
że jest duże. Z punktu widzenia liczb bezwzględ-
nych ono pewnie jest duże, ale w kontekście strat 
poniesionych przez branżę może być, załóżmy, 
średnie albo niewystarczająco duże. Jeżeli państwo 
dysponujecie taką wiedzą, to proszę, aby pan mi-
nister nam ją przekazał. To jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie, Panie Ministrze, dotyczy tego, 
o co pytał pan senator Wadim Tyszkiewicz. No, 
pan jako przedstawiciel rządu… Ja, żeby było ja-
sne, nie kwestionuję celowości pomocy samorzą-
dom. Powiem nawet, że ta kwota jest za mała, że 
gdyby była większa, byłoby jeszcze lepiej. Mówię 
to jako wieloletni samorządowiec. Ale proszę nam 
wyjaśnić, jaki jest związek bonu turystycznego 
ze wsparciem inwestycji w samorządach. To jest 
pierwsza kwestia.

Druga kwestia też jest z tym związana. Panie 
Ministrze, zadam pytanie w duchu wypowiedzi 
pana senatora Wadima Tyszkiewicza. Niech pan 
nam nie tłumaczy, że to jest ważne, dobre, przy-
datne. My to rozumiemy, my to wspieramy. Proszę 
mi powiedzieć, w jaki sposób… Nie będę tego czy-
tał, bo pan minister na pewno to wie, a jak nie, to 
sam może sobie przeczytać. Ja przed chwilą prze-
czytałem, co znaczy słowo „promesa” – mówiąc 
krótko, jest to przyrzeczenie – i jakie niesie ono 
konsekwencje prawne, szczególnie w zakresie prac 
przygotowawczych samorządów. No, przecież nie 
jest tak, że jak pan minister, pan premier czy kto-
kolwiek z rządu mówi, że daje 4,5 miliona, to ktoś 
tam się zastanawia: aha, zaczekajmy, bo jeszcze 

w Senacie obradują. Skoro premier daje, to dzia-
łamy. Jak to wygląda z punktu widzenia rządu? Ja 
bym chciał, żeby rząd włączył się w proces zwięk-
szania nakładów na inwestycje w samorządach, ale 
w taki sposób, żeby to było zgodne z prawem.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ROZWOJU 
ANDRZEJ GUT-MOSTOWY 

Panie Senatorze, rozpocznę od tego ostatniego 
pytania, bo ono jest bardzo intrygujące. Pozwolę so-
bie wesprzeć się wiedzą pana Dominika Wasiluka, 
dyrektora stosownego departamentu, który szcze-
gółowo odniesie się do tej sytuacji.

ZASTĘPCA DYREKTORA  
DEPARTAMENTU PLANOWANIA  
PRZESTRZENNEGO  
W MINISTERSTWIE ROZWOJU 
DOMINIK WASILUK 

Dziękuję.
À propos tej promesy wypowiem się właśnie 

jako urzędnik. Mam wrażenie, że to działanie było 
bardzo potrzebne i pokazuje ono profesjonalne 
podejście administracji. Uważam, że brakuje nam 
właśnie takiej właściwej komunikacji co do przy-
gotowywanych rozwiązań typu top-down. Pojawiło 
się w projekcie rozwiązanie, które przewiduje, iż 
Rada Ministrów rozdzieli środki dla jednostek sa-
morządu terytorialnego na inwestycje. Możemy się 
spodziewać, że takie ogłoszenie, taka zapowiedź 
wygeneruje mnóstwo spekulacji, może także wy-
wołać jakieś niepotrzebne kolędowanie, przeko-
nywanie, która gmina czy który powiat bardziej 
potrzebuje tych pieniędzy. Ja osobiście uważam, 
że taka zapowiedź i jasna deklaracja, do kogo tra-
fią te środki, oparta na obiektywnym algorytmie, 
który się broni – informacja, kto ile dostanie – już 
na początku procesu legislacyjnego była dobrym 
i potrzebnym rozwiązaniem.

Może jeszcze w zakresie tego związku… Pan se-
nator był łaskaw zadać pytanie dotyczące związ-
ku tej regulacji z procedowanym projektem. Tak 
jak powiedział pan minister Mucha, przedmiotem 
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ustawy o Polskim Bonie Turystycznym jest okre-
ślenie sposobu wydatkowania niektórych środków 
z funduszu przeciwdziałania COVID. Te środki 
będą wydatkowane na Polski Bon Turystyczny, ale 
i będą wydatkowane na pomoc samorządom. Tak 
więc ten związek jak najbardziej występuje.

Pragnę tez zwrócić uwagę, że przepis art. 43 
pkt 1 ma charakter doprecyzowujący. To nie jest 
żadne novum. Ta regulacja ma, tak jak powiedzia-
łem, charakter wyłącznie doprecyzowujący.

Kolejna sprawa. Została zgłoszona na dość 
wczesnym etapie procesu legislacyjnego, podczas 
pracy w komisjach po pierwszym czytaniu… Tak 
więc zakres proponowanych poprawek jest dużo 
szerszy niż tych w późniejszych stadiach. Wydaje 
mi się, że cenną uwagą jest uwaga taka, że z na-
szych analiz wynika, iż Trybunał Konstytucyjny 
jeszcze nigdy wyłącznie na podstawie przesłanki 
formalnej, a o takiej mówimy w przypadku wątpli-
wości ze strony Biura Legislacyjnego, nie zdecydo-
wał się na uchylenie projektu. Biuro Legislacyjne 
jednoznacznie podkreślało na posiedzeniach ko-
misji, że przesłanek materialnych nie widzi. Tak 
więc tutaj wydaje się, że… Jak już dojdzie do eta-
pu głosowań, to będę miał prośbę do Izby, która 
słusznie nazywa się izbą refleksji, aby tę poprawkę, 
przewidującą wykreślenie art. 42 i art. 43 odrzucić 
podczas głosowania. Dziękuję.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ROZWOJU 
ANDRZEJ GUT-MOSTOWY 

Ja w odpowiedzi na pierwsze pytanie pana se-
natora, jeżeli chodzi o szacowane straty czy spa-
dek obrotów w całej branży turystycznej, powiem 
tak. Oczywiście to jest bardzo trudne do określe-
nia, pojawiają się kwoty rzędu kilku czy kilkunastu 
miliardów złotych i to jest jak najbardziej słuszne. 
Ale musimy sobie zdać sprawę z tego, że nastą-
piła w ogóle zmiana struktury gospodarki. Wiem, 
że w turystyce nie wróci poziom obrotów sprzed 
pandemii, że nastąpiła mniejsza skłonność do wy-
datków konsumpcyjnych – nie tylko na turysty-
kę, ale i na wiele innych branż. Nastąpiła zmiana 
stylu życia, zmiana stylu prowadzenia biznesów. 
Powierzchnie biurowe z powodu tego, że nastą-
piła reorganizacja wielu firm, mają inny poziom 
obłożenia. Tak że zmiany w gospodarce nastąpiły 
w wielu różnych sektorach. Oczywiście branża tu-
rystyczna przeżyła gehennę i stąd całe to wsparcie 
w postaci tarcz. Musimy być jednak przygotowani 

na to, że nastąpią też zmiany w strukturze tury-
styki. Naszą intencją jest to, aby jak najwięcej firm 
z branży turystycznej – m.in. obiekty hotelowe, 
noclegowe – mogło przetrwać ten ciężki czas, ale 
także aby biura podróży, te, które głównie zajmo-
wały się turystyką wyjazdową, przetrwały ten czas, 
gdyż wiemy, że jest to istotny element całego ryn-
ku turystycznego. Procedowana ustawa o Polskim 
Bonie Turystycznym jest jednym z elementów 
wsparcia branży turystycznej. Chodzi nam także 
o stymulowanie turystyki krajowej. Doceniamy to, 
że cały projekt, jeżeli chodzi o intencje, został pozy-
tywnie oceniony przez Sejm. I oczywiście uznając 
prawo Senatu do wielu różnych uwag i poprawek, 
prosimy także o docenienie całej intencji ustawy 
pana prezydenta.

(Senator Leszek Czarnobaj: Jeszcze ja…)

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Tak, proszę bardzo.

SENATOR 
LESZEK CZARNOBAJ 

Jeśli można, Pani Marszałek… Panie Ministrze, 
my doceniamy, jeszcze raz chcę powtórzyć, że my 
doceniamy i wspieramy to, co dotyczy bonu tury-
stycznego jako idei. Dyskutujemy o pewnych ele-
mentach, które w naszej ocenie mogłyby tę ustawę 
poprawić, i mamy nadzieję, że zostanie ona popra-
wiona. A ja oczywiście – o czym mówił pan dyrektor 
– będę nakłaniał moje koleżanki i moich kolegów 
również do tego, aby głęboko się zastanowić, czy 
w ogóle nie wycofać poprawki dotyczącej wykre-
ślenia art. 42 i 43, jeśli dobrze pamiętam. Mam na-
dzieję, że to nastąpi, to jest moje osobiste zdanie.

Jedno zdanie, Panie Dyrektorze. Przepraszam, 
trochę się nie rozumiemy, jeśli chodzi o płasz-
czyznę rozmowy. Bo żeby dodać ułamki, trzeba 
je sprowadzić do wspólnego mianownika, i żeby 
rozmawiać o tym samym, trzeba doprowadzić do 
jednakowej definicji. Ja nie twierdzę, że to jest złe, 
jeśli chodzi o wspomaganie inwestycji i wszystko 
to, co pan dyrektor powiedział. Proszę zrozumieć, 
w czym jest problem. To, że przedstawiciel rządu 
– minister, dyrektor departamentu czy sam pre-
mier – dyskutuje z korporacjami o warunkach, 
kryteriach, nawet powstała lista… Tylko premier 
odpowiedzialnego rządu mówi tak: wszystkośmy 
wydyskutowali, takie są zasady, taka jest pierwsza 
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przymiarka i tak będzie pod jednym warunkiem  
– jak polski parlament przeprowadzi cały proces 
legislacyjny, pan prezydent podpisze, ja urucha-
miam to, co myśmy wydyskutowali. Na tym etapie 
nie jesteśmy. Proszę sobie prześledzić, na jakim 
etapie jesteśmy. Jesteśmy – przepraszam za po-
równanie pana premiera Sasina – na etapie, jak 
ktoś tutaj powiedział, sasinowym, a mianowicie nie 
ma jeszcze ustawy, a przedstawiciel rządu i osobi-
ście pan premier rozdają promesy, czyli zobowią-
zanie i przyrzeczenie. Tylko tyle i aż tyle.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Czy pan minister jeszcze się chce ustosunko-
wać? Dziękuję.

Pan senator Kazimierz Kleina.

SENATOR 
KAZIMIERZ KLEINA 

Pani Marszałek! Panie Ministrze!
Ja właściwie chciałbym zapytać o taką rzecz: czy 

my od jutra jako senatorowie też możemy jeździć 
z tymi promesami – jak już Senat uchwali tę usta-
wę – i rozdawać te promesy wójtom, burmistrzom, 
robić sobie zdjęcia i w gazecie publikować, że przy-
nieśliśmy tyleset tysięcy do tej gminy, tyle milio-
nów do drugiej? Czy to wszystko też będzie okej?

(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Proszę próbować…)
No więc właśnie się zastanawiam, radzę się po 

prostu…

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Proszę bardzo, Panie Ministrze.
(Głos z sali: To sobie promesy…)
Ale proszę bardzo…

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ROZWOJU 
ANDRZEJ GUT-MOSTOWY 

Panie Senatorze, byłaby to duża niestosowność, 
gdyby minister rządu w jakikolwiek sposób sugero-
wał, co mogą robić senatorowie. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję.
Pan senator Jan Maria Jackowski.

SENATOR 
JAN MARIA JACKOWSKI 

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, ja podrążę temat, który 

podnosiłem w  pytaniach do senatorów spra-
wozdawców. Mianowicie chodzi mi o takie for-
my zorganizowanego wypoczynku, jak np. obozy 
harcerskie. Różne stowarzyszenia je organizują, 
często wpłaty to są tzw. składki, nikt nie wysta-
wia faktury, to jest po prostu w ten sposób finan-
sowane, że rodzice ponoszą koszty. Jak ten bon 
zadziała właśnie w stosunku do takich form wy-
poczynku dzieci i młodzieży? To jest moje pierw-
sze pytanie. Czyli, innymi słowy, czy takie formy 
zorganizowanego wypoczynku będą mogły być 
zasilane w ten sposób… to znaczy rodzice i koszt 
tych obozów…

A drugie moje pytanie jest o stanowisko re-
sortu. Ja nawiązuję do dyskusji między panem 
senatorem Kwiatkowskim a panem ministrem 
Muchą. Mianowicie czy to jest tak, że jeżeli dziec-
ko w dniu wejścia w życie ustawy uzyska upraw-
nienie, ale tydzień później skończy oficjalnie 18 lat, 
a więc przestanie być świadczeniobiorcą 500+, tzn. 
jego rodzice przestaną być świadczeniobiorcami 
500+…. Czy rzeczywiście będzie mogło wykorzy-
stać ten bon do 31 marca 2022 r.? W tej sprawie 
pan minister przedstawił wykładnię, że tak, ale 
nasze Biuro Legislacyjne ma w tym zakresie wąt-
pliwości. Ja sądzę, że naszej dyskusji przysłuchują 
się też rodzice, którzy chcieliby mieć w tej spra-
wie jasność. Populacja tego rocznika jest spora. Jest 
2020 r., a więc mówimy o urodzonych w 2003 r. Oni 
są tym, nazwijmy to, rocznikiem granicznym. Tak? 
I oni mogą jeszcze zdążyć z tego skorzystać, w za-
leżności od wykładni. Jakie jest stanowisko rządu 
w tej sprawie? Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.
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SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ROZWOJU 
ANDRZEJ GUT-MOSTOWY 

Pani Marszałek! Panie Senatorze!
Jak już wcześniej podkreślaliśmy, organizacje 

pożytku publicznego, czyli wszystkie instytucje typu 
ZHP czy kluby sportowe, są jak najbardziej upraw-
nione do świadczenia usług w ramach bonu tury-
stycznego. Intencja pana prezydenta była taka, aby 
nawet te rodziny, które nie chcą wykorzystywać tego 
bonu na aktywność turystyczną, a bardziej na obozy 
czy zajęcia sportowe, miały taką możliwość.

Jeżeli chodzi o przypadek tej osoby czy tego 
dziecka, które zostanie w ostatnich dniach benefi-
cjentem tego bonu, to jak najbardziej… Taka osoba 
do marca 2022 r. będzie mogła wykupić daną usłu-
gę turystyczną. Ta usługa nie będzie musiała być od 
razu zrealizowana. Wystarczy, że do końca marca 
2022 r. dana usługa turystyczna będzie wykupiona. 
Czas realizacji może być nawet wielomiesięczny.

Teraz taka uwaga, całkowicie poza tematem. 
Oczywiście zdajemy sobie sprawę z faktu, że sama 
ustawa może w trakcie kilku miesięcy funkcjonowa-
nia wymagać wielu różnych modyfikacji czy uszcze-
gółowień. Zważając na to, że co do idei ta ustawa jest 
wspierana przez większość rozumnych sił politycz-
nych, liczymy się z takim scenariuszem, że za kilka 
miesięcy, kiedy dużo różnych nieścisłości… Kiedy 
trzeba będzie poprawić tę ustawę, będziemy oczywi-
ście do dyspozycji pana prezydenta, służymy radą.

Jeszcze bardzo istotna uwaga na koniec. 
Liczymy na to, że izba wyższa przyłączy się do 
innych sił, które będą chciały, aby ten program, 
aby Polski Bon Turystyczny na stałe funkcjonował 
w polskiej rzeczywistości. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Pan senator Adam Szejnfeld.

SENATOR 
ADAM SZEJNFELD 

Dziękuję, Pani Marszałek.
Powiem szczerze, że już nie chciałem zabie-

rać głosu, ponieważ będę jeszcze miał wystąpie-
nie w debacie, ale już mnie po prostu krew zalewa. 
Zaczęliśmy od poważnej dyskusji. Potem, tak mi 
się wydaje, przedstawiciele rządu i Kancelarii 

Prezydenta przeszli w tony humorystyczne i żar-
tobliwe, co nam się podoba, bo jesteśmy ludźmi 
z poczuciem humoru. Ale kiedy to wszystko prze-
chodzi do fazy kabaretu, to powiem, że już mi się 
to nie podoba.

Na końcu, kiedy słyszę – i to jest powód mo-
jego wystąpienia – słowa pana dyrektora… Ja już 
nawet nie mówię o ministrze. Minister jest polity-
kiem, musi jakoś tam… kręcić. Ale tutaj dyrektor 
z ministerstwa, urzędnik, mówi tak de facto – ja to 
tak rozumiem – że w Polsce nastały czasy, w któ-
rych władza może działać niezgodnie z przepisa-
mi, z zasadami, które obowiązują nie w Polsce, ale 
w każdym demokratycznym państwie prawa, tzn. 
na podstawie prawa i w granicach prawa. Chce się 
nam tu wmówić, że jeżeli jest jakaś potrzeba, to 
można działać bez podstawy prawnej.

Gdyby nawet była jakaś tragedia, gdyby prze-
szła trąba powietrzna, to ja bym się zastanowił, czy 
wolno. Ale nie ma takiej sytuacji. Skoro rząd chce 
wspierać samorządy terytorialne, a 100 tysięcy 
razy wszyscy tu mówili o tym, że są za tym, to czy 
da on pieniądze – na inwestycje, które są procesem 
co najmniej kilkumiesięcznym, a na ogół kilkulet-
nim – 24 godziny wcześniej, czy 24 godziny póź-
niej, to nic się nie stanie.

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Panie Senatorze, pytanie.)

Już kończę.
Różnica może być tylko taka, że jeśli będzie 

to 24 godziny wcześniej, to będzie to bezprawne, 
a jeśli 24 godziny później, to może to być zgodne 
z prawem. A ja chcę powiedzieć, że nie ma takiego 
prawa – nikt go jeszcze nie uchwalił – na bazie któ-
rego będą rozdawane, bo tak to trzeba traktować, 
pieniądze, i to pieniądze o wartości od 0,5 miliona 
do dziewięćdziesięciu paru milionów na jednost-
kę, suma summarum 6 miliardów zł. No, przecież 
gdyby to robił ktokolwiek inny, to byłby skandal…

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Panie Senatorze, pytanie.)

Tak więc mam pytanie do pana dyrektora. Jeżeli 
pana zwierzchnik nakaże panu wydać np. 100 ty-
sięcy czy 1 milion zł na coś, co ten zwierzchnik 
uważa za słuszne, a pan uzna, że nie ma podstawy 
prawnej, nie ma ustawy, nie ma przepisu, nie ma 
zarządzenia, nie ma na to paragrafu, to czy mimo 
to pan jako urzędnik państwa polskiego nakaże 
wydać te pieniądze? Czy też nie zgodzi się pan na 
to albo zażąda od szefa, żeby na piśmie dał panu 
do tego podstawę prawną? To jest moje pytanie. 
Dziękuję bardzo.
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WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Panie Ministrze…
(Senator Adam Szejnfeld: Pytanie było do pana 

dyrektora.)
W  takim razie, Panie Dyrektorze, proszę 

bardzo.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ROZWOJU 
ANDRZEJ GUT-MOSTOWY 

Bardzo mi miło, ale jako minister, wiceminister 
rozwoju ja udzielam głosu panu dyrektorowi i ja 
byłbym skłonny już… W moim przekonaniu pan 
dyrektor wyczerpał całą materię w swojej sprawie, 
dlatego pozwolę sobie powiedzieć, że pan dyrektor 
udzieli odpowiedzi na piśmie. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Jeszcze raz pan senator Jan Maria Jackowski.

SENATOR 
JAN MARIA JACKOWSKI 

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, ja w nawiązaniu do ostatnich 

słów pana ministra, dotyczących kwestii tego, o ile 
zrozumiałem, żeby instytucja takiego bonu weszła 
na stałe do polskiego systemu. Czy rząd rozważa 
taką ewentualność? Gdyby sukces tego rozwiązania 
przyniósł oczekiwane efekty, to czy forma takiego 
bonu byłaby stałym instrumentem, który mógłby 
się pojawiać? I druga część mojego pytania: czy 
rząd nie rozważałby ewentualności rozszerzenia 
tego świadczenia na młodzież, która jeszcze pozo-
staje na utrzymaniu rodziców, a więc na uczących 
się? Czyli byłoby to wyjście poza osiemnasty rok 
życia. Tak na marginesie uważam, że w przyszło-
ści w kontekście programu 500+ warto o tym my-
śleć, gdyby były takie możliwości budżetowe. Ten, 
kto ma dzieci, dokładnie wie, jak to jest, kiedy one 
są jeszcze na utrzymaniu rodziców, ale de facto są 
już dorosłymi ludźmi, uczą się, mają zupełnie inne 
wydatki niż… Wydatki z nimi związane są zupełnie 

inne niż w przypadku mniejszych dzieci. Ja nie 
chciałbym tutaj różnicować, kto na kogo więcej 
wydaje. Chciałbym zapytać, czy takie perspekty-
wy rząd po prostu rozważa, bo sądzę, że to by było 
bardzo dobrze przyjęte. Swoje pytanie motywuję 
też tym faktem, że co do intencji zarówno opo-
zycja, która ma większość w Senacie, jak i Prawo 
i Sprawiedliwość, które ma większość w Sejmie, ale 
nie ma większości w Senacie… Co do idei w zasa-
dzie wszyscy jesteśmy zgodni, ale dyskusja koncen-
truje się na pewnych szczegółach tego rozwiązania 
czy pewnych elementach poszerzających to rozwią-
zanie. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, proszę bardzo.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ROZWOJU 
ANDRZEJ GUT-MOSTOWY 

Pani Marszałek! Panie Senatorze!
Traktuję, że wszystkie osoby, które są na tej sali, 

są wielkimi zwolennikami i przyjaciółmi turystyki 
i chyba dlatego we wspólnym interesie będzie roz-
ważenie, aby wsparcie dla branży turystycznej, ale 
także do realizowania pewnego patriotyzmu go-
spodarczego i poznawania Polski, zostało na stałe 
wpisane w polski krajobraz. Oczywiście kance-
laria prezydenta i pan prezydent będą rozważali 
to, czy ten program w przyszłości modyfikować. 
Natomiast w moim przekonaniu przez to, że on 
jest tak bardzo wartościowy społecznie – bo da-
jemy dzieciom, rodzinom dodatkowe środki – ten 
program ma szansę wpisać się na trwałe w polski 
krajobraz. I też nie można mu zarzucić, że to jest 
proste rozdawnictwo. Jest to program naprawdę 
wartościowy społecznie i przez to bardzo racjonal-
ne i empatyczne będzie zachowanie go na zawsze. 
Tego typu programy bonów turystycznych, które 
funkcjonują, jak już wspomniałem, na Węgrzech 
czy, zwłaszcza, we Francji, mają bardzo warto-
ściowy właśnie ten element prospołeczny i pro-
rodzinny. I rozszerzenie tego programu na inne 
grupy z obszaru polityki społecznej będzie zapewne 
w przyszłości możliwe. I to będzie do rozważenia, 
czy to będzie dotyczyło młodzieży i dzieci, czy także 
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może w przyszłości seniorów, o ile pozwolą na to 
środki budżetu państwa i o ile będzie to wolą także 
pana prezydenta. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Na tym wyczerpaliśmy listę pytań.
Informuję, że przedstawiciel rządu zobowiązał 

się do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytanie 
zadane przez pana senatora Adama Szejnfelda.

Otwieram dyskusję.
I  proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Krzysztofa Kwiatkowskiego.

SENATOR 
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI 

Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie!
W trakcie dzisiejszej dyskusji jeden z takich 

głównych wniosków, które się pojawiły, to był 
wniosek dotyczący tego, czy nie rozszerzyć grupy 
beneficjentów o przedstawicieli środowiska eme-
rytów i rencistów. I oczywiście chciałbym państwa 
przekonać do tego, żebyśmy na ten problem spoj-
rzeli, odsuwając od siebie jakieś spady związane 
z wydarzeniami politycznymi, przekonać was także 
– zaraz przywołam konkretne wypowiedzi i dane 
– że sytuacja finansowa umożliwia podjęcie takiej 
decyzji, i skupić się wyłącznie na kwestii, czy rze-
czywiście warte tego, celowe i uzasadnione jest 
to, żeby beneficjentami ustawy o Polskim Bonie 
Turystycznym było środowisko polskich emery-
tów i rencistów.

Właśnie wczoraj został ogłoszony raport 
„Polaków portfel własny: wyjątkowe lato”. Jest to 
raport ogłoszony przez jeden z banków komer-
cyjnych, ale jako poważna analiza ekonomiczna.  
Co w tym raporcie możemy przeczytać? Że ko-
ronawirus znacząco wpłynął na wakacyjne plany 
większości z nas, że blisko co trzeci Polak rezygnu-
je w tym roku z wyjazdu wakacyjnego i że wśród 
tych, którzy zadeklarowali, że w tym roku nie po-
jadą na wakacje – uwaga – najwięcej jest seniorów 
powyżej siedemdziesiątego roku życia. Prawie 53%, 
czyli więcej niż połowa wszystkich tych, którzy mó-
wią, że w tym roku nie mogą pojechać na waka-
cje, to polscy seniorzy, i to seniorzy w tym wieku 
nawet starszym, bo nie powyżej sześćdziesiątego, 
a powyżej siedemdziesiątego roku życia. Zwróćcie 
państwo uwagę, z jakimi dramatycznymi danymi 

możemy się zapoznać. 53% osób powyżej siedem-
dziesiątego roku życia mówi: w roku 2020 nie wyje-
dziemy na wakacje. A to, że badania wskazują, że na 
urlop nie wybiera się prawie 80% Polaków z najniż-
szym dochodem, nieprzekraczającym 1 tysiąca zł 
miesięcznie na głowę… W tych rodzinach bardzo 
często wyjazd wakacyjny jest organizowany na ta-
kiej zasadzie, że to babcia czy dziadek, wspólnie czy 
samodzielnie zabierają dzieci z rodziny, wiedząc, 
że nie stać na to ich rodziców. Mówię o tym także 
z tego względu… Czy, mówiąc inaczej, to jest kolej-
ny argument za tym, żeby do grupy beneficjentów, 
do których trafi Polski Bon Turystyczny, dołączyć 
grupę polskich emerytów i rencistów.

Autorzy raportu wskazują, że brak stabilności 
związany z pandemią koronawirusa i jej następ-
stwami ekonomicznymi skutecznie zniechęca do 
realizacji planów wakacyjnych. I okazuje się, że 
grupa emerytów i rencistów, chociaż, wydawało-
by się, ma stabilne źródło dochodów, bo za takie 
należy uznać oczywiście dochody wypłacane w po-
staci rent i emerytur przez Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych, gwarantowane przez budżet pań-
stwa… Okazuje się, jak państwo widzicie w twar-
dych danych, że niestety w tej grupie weryfikacja 
tegorocznych planów wakacyjnych jest wyjątko-
wo daleko idąca i jest to weryfikacja w postaci re-
zygnacji z wyjazdów na wakacje. Dlatego proszę 
państwa, zachęcam, żebyśmy poparli te poprawki, 
które rozszerzą krąg podmiotowy beneficjentów 
ustawy o Polskim Bonie Turystycznym o emery-
tów i rencistów. Popieram inicjatywę o Polskim 
Bonie Turystycznym, deklarowałem to wcześniej, 
deklaruję to po raz kolejny, ale zróbmy wszystko, 
żeby trafił on także do tych, którzy w dużej części 
bez tej pomocy nie skorzystają w tym roku z wy-
jazdu wakacyjnego. To grupa prawie 9 milionów 
polskich emerytów i rencistów. Poprzyjmy tę po-
prawkę ponad podziałami politycznymi, ponad 
podziałami na kluby i koła senackie. Nie mam też 
żadnych wątpliwości, że Sejm, mając możliwość 
pracy zdalnej, natychmiast zbierze się, jeżeli taka 
będzie decyzja Senatu, żeby przyjąć tę senacką 
zmianę. Przypominam także, że na początkowym 
etapie dyskusji nad ideą finansowego wsparcia let-
niego wypoczynku w Polsce rozważano szersze wa-
rianty grupy tych, którzy będą beneficjentami tego 
programu. Wróćmy do tej dobrej idei, żeby Polskim 
Bonem Turystycznym objąć emerytów i rencistów.

Oczywiście zawsze rodzi się pytanie, i to py-
tanie padało także dzisiaj na tej sali, czy względy 
finansowe nie ograniczą możliwości realizacji tej 
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dobrej idei. Tu chciałbym państwa poinformować, 
że wczoraj minister finansów Tadeusz Kościński 
miał konferencję prasową poświęconą stanowi fi-
nansów publicznych. I co na tej konferencji pra-
sowej powiedział wczoraj minister finansów? 
Powiedział: stan gospodarki jest lepszy, niż wcze-
śniej zakładaliśmy, dane po czerwcu pokazują, 
że wychodzimy z pandemii. Pan minister ocenił, 
że finanse publiczne mają się dobrze, a dochody 
podatkowe za czerwiec okazały się lepsze, niż re-
sort wcześniej planował. Na ten moment wyglą-
da, że najgorsze mamy za sobą. Bardzo się cieszę, 
że budżet państwa najgorsze ma za sobą. Bardzo 
się martwię, że wielu polskich emerytów i renci-
stów będzie miało przed sobą najgorsze wakacje 
od wielu lat. Zmieńmy tę sytuację, przyjmijmy 
wspólnie, jednomyślną decyzją całego Senatu po-
prawkę, która do kręgu beneficjentów dołączy pol-
skich emerytów i rencistów. Dzisiaj to w naszych 
rękach jest przyszłość seniorów, tych, którzy przez 
całe lata, w trakcie swojej aktywności zawodowej 
pracowali i którzy również mają prawo do tego, 
żeby wyjechać. Nie mam żadnych wątpliwości,  
że jest tak, że różne świadczenia, które przecież 
trafiają do grupy emerytów i rencistów, poprawia-
ją ich sytuację finansową, ale musimy pamiętać, 
co najlepiej pokazuje nam raport OECD z grudnia 
2018 r., że polscy emeryci i renciści na tle eme-
rytów i rencistów państw Unii Europejskiej na-
dal są w jednej z najtrudniejszych sytuacji. Raport 
OECD, który mówi o  tym, jaka jest wysokość 
świadczenia emerytalnego w stosunku do wcze-
śniej otrzymywanego wynagrodzenia, w trakcie 
aktywności zawodowej, pokazuje, że jeśli chodzi 
o państwa Unii Europejskiej, to w Polsce, tak jak 
w Rumunii, Słowenii i na Malcie, ta sytuacja jest 
najtrudniejsza…

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

Szanowni Państwo, ja bym bardzo prosiła o ciszę, 
bo my to wszystko tutaj słyszymy i to przeszkadza 
osobie, która przemawia. Bardzo dziękuję. Proszę 
bardzo, Panie Senatorze.)

Szanowni Państwo, nie tylko raport OECD, ale 
także raport tzw. portfel seniora, InfoSenior, który 
był ogłoszony w 2018 r., pokazuje, że na tle senio-
rów z całej Unii Europejskiej… że polski senior ma 
trudności z utrzymywaniem płynności finansowej 
i że te trudności są większe o 6 punktów procento-
wych niż średnia całej Unii Europejskiej.

Podsumowując, powiem, że chciałbym państwa 
przekonać, żebyśmy w zgodzie, w porozumieniu 

zaakceptowali poprawkę, która rozszerzy bene-
ficjentów bonu o polskich emerytów i rencistów. 
Będzie to najlepsza decyzja, jaką moglibyśmy 
podjąć, jeśli chodzi o uzupełnienie projektu po-
pieranej przeze mnie ustawy o Polskim Bonie 
Turystycznym. Nie mam też żadnych wątpliwo-
ści, że wtedy Sejm natychmiast zajmie się tą usta-
wą, a prezydent ją podpisze, tak żeby ta zmiana nie 
zaskutkowała absolutnie żadnymi opóźnieniami 
i żeby już tegoroczny okres wakacyjny był okresem, 
w którym dzieci, ale także polscy seniorzy mogli 
skorzystać ze wsparcia finansowego przy wyjaz-
dach letnich. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

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

Adama Szejnfelda.

SENATOR 
ADAM SZEJNFELD 

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Wysoka Izbo!
Na wstępie chciałbym bardzo serdecznie po-

dziękować panu senatorowi Kwiatkowskiemu za 
poparcie poprawek, które zgłosiliśmy jako klub 
Koalicja Obywatelska, w sprawie poszerzenia 
kręgu beneficjentów tejże ustawy o emerytów 
i rencistów. Nie będę się powtarzał w zakresie 
uzasadnienia tego postulatu. Składałem ten wnio-
sek, tę poprawkę na posiedzeniu komisji gospo-
darki, ale większość ją odrzuciła. Tak że zgłosiłem 
to jako wniosek mniejszości i dzisiaj już uzasad-
niałem. Argumentacja moja, nasza, naszego klubu 
i argumentacja pana senatora są zbieżne w tym 
zakresie.

Bardzo byśmy się ucieszyli, gdyby te argu-
menty zostały podzielone także przez Prawo 
i Sprawiedliwość – nie tylko tutaj w Senacie. Być 
może będzie szansa na to, abyśmy tę poprawkę 
uchwalili w Senacie i dali tym sposobem milio-
nom seniorów w Polsce szansę na wypoczynek, 
na poprawienie, polepszenie stanu zdrowia. 
Chcielibyśmy, żeby ona uzyskała podobne popar-
cie w Sejmie, choć doświadczenie nas uczy, że na-
wet najlepsze poprawki przyjmowane w Senacie 
są potem w Sejmie niestety odrzucane bez analizy, 
bez pochylenia się nad nimi. Tę kwestię zostawiam 
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na boku. Została ona wyjaśniona i moim zdaniem 
bardzo dobrze uargumentowana.

Nie będę też omawiał całej ustawy z własnego 
punktu widzenia, bo prezentowałem swój pogląd 
i na posiedzeniu komisji gospodarki, i tutaj, w pew-
nych urywkach. Generalnie popieram tę ustawę, 
ale chciałbym, żeby to była ustawa bardzo dobra, 
a nie tylko dobra, w związku z czym za chwilę złożę 
do pani marszałek poprawki. Chciałbym je krótko 
przybliżyć.

Żadna z tych poprawek nie ma tak fundamen-
talnej wagi jak ta, by emerytom i rencistom, pol-
skim seniorom zaoferować w tym zakresie pomoc, 
ale każda ma swoją wagę. Jedna z nich dotyczy roz-
szerzenia zakresu usług, za które będzie można 
płacić bonem. Jak wcześniej z panem senatorem 
Czarnobajem zapowiadaliśmy, chcę, aby poprzez 
poprawkę do art. 2 do tego katalogu dołączyć usługi 
turystyczne, po prostu usługi turystyczne. Wydaje 
mi się, że to spowoduje, że także inni usługodaw-
cy będą mogli świadczyć swoje usługi w ramach 
odpłatności za bon. Dam przykład, bez podawania 
konkretnych firm. Żegluga gdańska, żegluga koło-
brzeska, żegluga mazurska czy szczecińska albo, 
tak jak u mnie w Wielkopolsce, operatorzy, którzy 
działają na Wielkiej Pętli Wielkopolski tak de fac-
to świadczą usługę turystyczną w ramach ustawy, 
przewozu turystów, ale nie są przedsiębiorstwem 
turystycznym. Nie świadczą usług hotelowych i nie 
będą mogli sprzedawać swoich usług w zamian za 
wartość czy w ramach wartości bonu. Mnie się wy-
daje, że to jest logiczne, naturalne i oczywiste, bym 
powiedział. Być może ja chcę to traktować tak, że 
taka, a nie inna konstrukcja tego przepisu jest po 
prostu spowodowana jakimś błędem albo przypad-
kiem, nie chcę tu stosować silnej krytyki. Wydaje 
mi się, że to jest bardzo logiczne, zwłaszcza gdy 
przyjmie się specyfikę turystycznych wyjazdów 
w Polsce. Mówiłem już o tym, że absolutna więk-
szość ludzi jeździ samodzielnie i korzysta z tej tu-
rystyki, bierze dzieci większe, mniejsze, żeby miały 
wakacje. I co teraz? Mamy ich zmusić tym bonem 
do tego, żeby poszli do określonego i to jeszcze za-
rejestrowanego przedsiębiorcy. W przeciwnym ra-
zie bonu nie dostaną, a właściwie dostaną, tylko 
nie będą mieli gdzie go zrealizować. No, to chyba 
nie jest realizacja idei, o której tak dużo tutaj sły-
szeliśmy, a więc wspierania polskich rodzin i pol-
skich dzieci. Nie. To jest idea przymuszania do 
wykorzystywania bonu tylko i wyłącznie u określo-
nych usługodawców, zarejestrowanych w Polskiej 
Organizacji Turystycznej. Zatem inni, nawet jeżeli 

spełniają, jak rozumiem, ustawową definicję usługi 
hotelowej lub usługi turystycznej, ale nie są zareje-
strowani, nie będą mogli w ramach bonu tych usług 
świadczyć. Tak więc taka propozycja.

Bardzo ważna, moim zdaniem, kolejna na-
sza propozycja to jest skreślenie art. 17 i 30. O co 
chodzi? Chodzi o zamówienia publiczne. W tejże 
ustawie niestety objawia się ponownie, tak bym 
to wręcz nazwał, maniera, tendencja obecnego 
rządu, a mianowicie tam, gdzie się da, pod byle 
pretekstem wyłączania z przepisów ustaw prawa 
zamówień publicznych. Jestem przekonany, że pan 
senator Czarnobaj też się ze mną zgadza.

(Senator Leszek Czarnobaj: Zdecydowanie.)
Ustawa – Prawo zamówień publicznych 

w Polsce, po pierwsze, jest jedną z najlepszych 
w Europie, taką ma opinię, po drugie, jest tak skon-
struowana – byłoby dziwne, gdyby było inaczej, 
mało tego, byłoby to niezgodne z dyrektywami Unii 
Europejskiej – że oczywiście jej przepisy pozwa-
lają także w sytuacjach szczególnych dokonywać 
zamówień publicznych w uproszczonym trybie. 
W związku z tym dokonywanie szybkich zamó-
wień publicznych, ale transparentnych, przejrzy-
stych, kiedy każdy wszystko wie, jest możliwe i nie 
trzeba wyłączać całej ustawy. A państwo w pierw-
szej tarczy wyłączyliście tę ustawę, w następnych 
to podtrzymujecie, a potem co włączymy telewi-
zor, to słyszymy o jakimś trenerze narciarskim, 
który w 1 dzień czy w 1 noc zarabia 5 milionów zł, 
o jakimś handlarzu oscypkami, który zarabia set-
ki tysięcy złotych na 1 transakcji. Nikt nie wie, kto, 
co, jak i dlaczego. Odpowiedź jest jasna: dlatego że 
wyłączono prawo zamówień publicznych. Nawet 
bym powiedział po przyjacielsku: po co wam to, po 
co wam, rządzie, taki kłopot? Przecież jeżeli nawet 
ktoś nie miał złych intencji, nie robił czegoś nie-
uczciwie, nie robił czegoś niecnie, to przez przypa-
dek albo przez nieuczciwość kogoś innego dochodzi 
do sytuacji co najmniej dwuznacznych. A potem…

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Panie Senatorze, jeszcze 1 minuta.)

…wszystko, cała odpowiedzialność spada na 
was. Proponujemy: pomożemy wam, złożymy 
wniosek o skreślenie art. 17 i 30, poprzyjcie to.

Podobnie nie bardzo możemy wyobrazić sobie, 
ale nie padła żadna odpowiedź na zadawane pyta-
nie, dlaczego ZUS ma dostać aż kilkadziesiąt mi-
lionów złotych na obsługę tego bonu, bo planujecie 
państwo 1% wartości całości jako koszty prowadze-
nia bonu przez ZUS. 1% to są gigantyczne pienią-
dze. W ogóle nie wiem, po co ma być odpłatność 
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dla instytucji rządowej. Ona funkcjonuje w ramach 
budżetu. A jeżeli tak, to aż 1%? Gdyby to było 0,1%, 
to zastanowiłbym się nad tym. Dlatego zapropo-
nujemy 0,5%.

No i  ostatnia sprawa. W  takim razie, Pani 
Marszałek, nie będę omawiał wszystkich popra-
wek, już kończę. Skoro mówi się tyle o transpa-
rentności, przejrzystości, jawności działania, to 
my chcielibyśmy, żeby wykonanie tej ustawy zo-
stało podsumowane w informacji i żeby ta infor-
macja została przedłożona Sejmowi. W związku 
z tym zgłaszam poprawkę do ustawy, polegającą 
na dopisaniu art. 47a, który o tym właśnie mówi. 
Mam nadzieję, że państwo to też poprzecie. Wszak 
transparentność, przejrzystość i uczciwość są wam 
bliskie. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Marka 

Borowskiego.

SENATOR 
MAREK BOROWSKI 

Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Nie po raz pierwszy słyszymy ze strony rządu 

czy polityków Prawa i Sprawiedliwości połajan-
ki, że oto Senat coś wstrzymuje, przewleka, że nie 
zbiera się błyskawicznie albo, o zgrozo, zgłasza ja-
kieś poprawki. Apelowaliśmy o to, żeby nie robić 
takiej krzywdy samym sobie i Senatowi, no ale wi-
dać, że te wszystkie przestrogi nie działają, bo przy 
okazji tej ustawy, skądinąd przecież pozytywnie 
ocenianej, znowu słyszymy to samo. Otóż ja chcę 
raz jeszcze bardzo jednoznacznie i twardo powie-
dzieć, że minął ten czas, kiedy Senat otrzymywał 
ustawę wieczorem, a następnego dnia, mimo zgło-
szenia szeregu poprawek – i to istotnych poprawek, 
w tym legislacyjnych, wskazujących na to, że mamy 
do czynienia z bublem prawnym – ta ustawa była 
przyjmowana. Ten czas po prostu minął, już tak 
nie będzie. Jeżeli są jakieś ustawy, które z różnych 
względów uznajecie za niezwykle potrzebne, pilne 
– ustawy, które rząd czy Sejm chciałby uchwalić 
bardzo szybko – to po prostu musicie wcześniej 
porozumieć się z Senatem, musicie porozumieć 
się w tej sprawie z marszałkiem Senatu. Dobrym 

przykładem świecą tutaj Stany Zjednoczone, gdzie 
porozumienia między Kongresem a Senatem są na 
porządku dziennym. Tam szereg kwestii rozstrzy-
ga się w ten sposób, że powstają podwójne, miesza-
ne komisje Republikanów i Demokratów. I ja o to 
właśnie apeluję. Przecież można wcześniej ustalić, 
co znajdzie się w danej ustawie, tak żeby z góry było 
wiadomo, czy będziemy mieć zastrzeżenia, czy nie. 
Może od razu udałoby się usunąć niektóre błędy. 
Nasi legislatorzy by na to spojrzeli i wtedy rzeczy-
wiście można by działać sprawniej. A ten szantaż 
moralny, który jest tu uprawiany, po prostu nigdy 
nie będzie skuteczny. Od razu o tym uprzedzam.

Tak samo jest, jeśli chodzi o tę ustawę. Te poła-
janki, że trzeba szybciej pracować, bo inaczej ludzie 
nie skorzystają, są po prostu nieprawdziwe. Proszę 
państwa, ta ustawa wprowadza dosyć skompliko-
wany system korzystania z tych bonów. Być może 
on jest najlepszy – no, ja tego nie kwestionuję – ale 
dość skomplikowany. Przedstawiciel rządu powie-
dział tutaj, że dopiero pod koniec lipca opracowany 
zostanie ten system teleinformatyczny, w którym 
przedsiębiorstwa turystyczne będą mogły się zgła-
szać czy rejestrować. A są jeszcze obywatele. Ich 
dane też muszą zostać przekazane, najpierw przez 
starostę do ministra, a potem przez ministra do 
ZUS. To wszystko jest dość skomplikowane.

Ci, którzy w czasie tych wakacji wybierają się 
na wczasy z dziećmi – mówię o dzieciach w wieku 
szkolnym, bo z nimi można wybrać się na wczasy 
tylko w tym czasie – z reguły mają już pozama-
wiane miejsca. Tego nie da się wybrać tak z dnia 
na dzień i po prostu gdzieś jechać. No, do jakie-
goś przedsiębiorstwa agroturystycznego to może 
tak, chociaż wiemy doskonale, że ze względu na 
pandemię jest dzisiaj bardzo trudno o miejsce, jeśli 
chodzi o krajową branżę turystyczną. W związku 
z tym ten bon i tak będzie raczej wykorzystywany 
później. Dobrze, że on ma ten dłuższy okres wy-
korzystywania. Jeśli chodzi o dzieci i o wyjazdy 
z dziećmi, to ten bon raczej będzie wykorzystywany 
później, właśnie w zimie, w przyszłym roku, a więc 
nie ma tu takiego pośpiechu.

I z tego też względu ten wniosek mniejszości, ta 
poprawka, którą zgłosiłem na posiedzeniu komisji 
rodziny, ma jeszcze jeden walor. Mianowicie taki, 
że jeśli chodzi o seniorów, jeśli chodzi o emerytów 
i rencistów, to oni nie mają tego ograniczenia wa-
kacyjnego, tych 2 miesięcy wakacyjnych. Oni mogą 
wyjechać we wrześniu, mogą wyjechać w paździer-
niku. Jeśli naprawdę chcemy pomóc branży tury-
stycznej teraz, niekoniecznie w przyszłym roku, 
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tylko teraz, już teraz, żeby jak najwięcej środków 
teraz do nich trafiło, to właśnie o tej grupie trze-
ba pomyśleć. I właśnie tę grupę trzeba wyposażyć 
w taki bon turystyczny i dać możliwość jego wyko-
rzystania w terminie nieco późniejszym, ale w tym 
roku. Oczywiście jednocześnie będzie to miało wa-
lor, powiedziałbym, socjalny, podobnie zresztą jak 
cały ten bon. On ma taki podwójny charakter. Z jed-
nej strony jest socjalny, z drugiej strony – motywu-
je, ożywia pewną dziedzinę gospodarki.

Jeżeli chodzi o koszty… Pan minister Mucha po-
wiedział, że nie wie, jakie to są koszty. Ale te koszty 
są bardzo łatwe do policzenia. Wiemy, ilu jest eme-
rytów i rencistów. Wystarczy podzielić to przez dwa 
i wychodzi to w miliardach. Przy czym nie sądzę, 
żeby cała ta kwota została wykorzystana. Emeryci 
i renciści są w różnym wieku i na pewno niektó-
rzy z nich po prostu tego nie wykorzystają. Ale tego 
nie możemy z góry przewidzieć, nie możemy tego 
określić. To jest pewna kwota maksymalna.

To tyle, jeżeli chodzi o kwestię tego wniosku. On 
tu był z różnych stron omawiany, uzasadniany, ar-
gumentowany, także jeśli chodzi o kwestie budże-
towe. No, słyszeliśmy tutaj, że rząd Zjednoczonej 
Prawicy jest rządem odpowiedzialnym i kieruje 
się budżetem, możliwościami budżetu itd. Proszę 
państwa, proponowałbym nie używać już takich 
argumentów. Na ten rok, jak wiadomo, przewidy-
wano zrównoważony budżet, a już wiemy, że on 
taki nie będzie. Deficyt wynosi w tej chwili 25 mi-
liardów zł i będzie się powiększał. Nie mówię już 
o tym, że wiele wydatków, kierowanych do różne-
go rodzaju odbiorców, jest w ogóle poza budżetem. 
W związku z tym argument, że tak powiem, odpo-
wiedzialności budżetowej, jest chyba argumentem 
raczej z przeszłości wziętym. Dzisiaj to już tak nie 
wygląda. Albo chce się wspomóc określone dzie-
dziny, albo nie. Przecież 100 miliardów z Polskiego 
Funduszu Rozwoju to są wydatki pozabudżetowe. 
Bardzo mocne uderzenie, słuszne zresztą. To bar-
dzo mocne uderzenie finansowe. I tutaj nikt się nie 
liczył z tym, że to zwiększy dług publiczny, że bę-
dzie powodowało również pewne konsekwencje, 
jeżeli chodzi o banki itd., itd. A więc ten wydatek, 
który tutaj wchodzi w grę, naprawdę jest do prze-
łknięcia. A dla branży turystycznej jest to jednak 
spora kwota.

No i na koniec… Proszę państwa, dzisiaj rano, 
kiedy zaczynaliśmy nasze obrady, doszło tutaj do 
pewnego sporu, do pewnej dyskusji. Pan marsza-
łek Stanisław Karczewski podniósł, iż Senat nie 
jest miejscem do tego, żeby tu prowadzić jakąś 

propagandę wyborczą i żeby tu się wyborami zaj-
mować. No, można przyjąć takie założenie, tyle 
tylko, że w tej debacie, którą dzisiaj mamy, to nic 
jak tylko o wyborach, chociaż to słowo nie pa-
dło. Co kto wyjdzie na mównicę ze strony Prawa 
i Sprawiedliwości, to słyszymy o tym, jaki dobry 
jest pan prezydent, jak się stara, ile to już wniósł 
tych projektów. Pan senator Szwed nawet policzył 
i chyba powiedział, że 32, że 32 projekty takie dobre 
dla ludzi, takie dające im różnego rodzaju świad-
czenia. No, trzeba sobie zadać pytanie… I tu rzeczy-
wiście było takie pytanie. Ja je wzmocnię i zapytam, 
jak to jest, że rząd na to nie wpadł. 32 projekty, 
a rząd nie wpadł na żaden z nich – musiał to zro-
bić prezydent.

Proszę państwa, trochę to przypomina czasy 
dość odległe. Przed wojną właśnie w taki sposób 
w podręcznikach dla dzieci w szkole przedstawiano 
władzę, tj. prezydenta, wojewodę…

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Panie Senatorze…)

…starostę itd., że oni są rozdawcami wszelkie-
go dobra.

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Panie Senatorze, czas.)

Tak. Już kończę, Pani Marszałek.
Konstanty Ildefons Gałczyński napisał taki 

wierszyk pod tytułem „Zima z wypisów szkolnych”. 
Może fragment zacytuję, bo on będzie dobrze od-
dawał ten charakter propagandy, którą państwo tu 
uprawiacie w stosunku do prezydenta.

„Któż to tak śnieżkiem prószy z niebiosów?
Dyć oczywiście pan wojewoda;
śnieżku naprószył, śnieżek poruszył
dobry pan wojewoda.
Módl się, dziecino, z całą krainą –
niech Bóg mu siły doda”.
Proszę państwa, to jest po prostu propaganda 

dosyć płaska, prymitywna i zniechęcam was do 
jej stosowania. A jeśli chodzi o prezydenta, to chcę 
powiedzieć, że jego głównym zadaniem jest być 
strażnikiem konstytucji, praworządności. I z tego 
zadania pan prezydent przez 5 lat wywiązywał się 
fatalnie. Dziękuję. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Pani senator Maria Koc.
Proszę, Pani Marszałek.
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SENATOR 
MARIA KOC 

Bardzo dziękuję, Pani Marszałek.
Wysoka Izbo! Państwo Ministrowie!
Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym jest 

inicjatywą prezydencką i jest inicjatywą niezwy-
kle pożądaną. Rozmawialiśmy o tym z 2 względów, 
z powodu tego wymiaru społecznego, jak też go-
spodarczego. Chciałabym podziękować większość 
senackiej, że państwo w większości pozytywnie 
wypowiadacie się o tym prezydenckim przedło-
żeniu. Ono ma miejsce właśnie teraz i nie jest to 
przypadek. Jak wiemy, dotknęła nas epidemia ko-
ronawirusa, kryzys gospodarczy, spowolnienie go-
spodarcze – jakkolwiek to nazwiemy. Wydaje się, 
że bardziej właściwe jednak będzie określenie, że 
jest to spowolnienie gospodarcze. Tak czy inaczej 
tego typu ustawy, które wprowadzają narzędzia 
wspierające z jednej strony społeczeństwo – w tym 
przypadku polskie rodziny, które mają dzieci – 
a z drugiej strony gospodarkę, są bardzo potrzebne.

Nie można odmawiać panu prezydentowi 
Andrzejowi Dudzie, zarzucać, że korzysta z inicja-
tywy ustawodawczej, którą mu przecież daje kon-
stytucja. Korzysta z niej, tak jak korzystali wszyscy 
prezydenci przed nim i tak jak będą korzystać jego 
następcy w przyszłości. Pan prezydent ma prawo 
występować z inicjatywą ustawodawczą, ma pra-
wo przedstawiać parlamentowi swoje propozycje 
ustawodawcze. I tak zrobił w przypadku chociażby 
świadczenia solidarnościowego, nad którym deba-
towaliśmy kilka dni temu i które też było bardzo 
potrzebne i bardzo pożądane. Teraz jest to ustawa 
o Polskim Bonie Turystycznym.

Jak dzisiaj na tej sali mówiono, nie jest to 
pierwsza tego typu inicjatywa pana prezydenta. 
Począwszy od ustawy obniżającej wiek emerytal-
ny, którą pan prezydent zobowiązał się wprowadzić 
jeszcze w trakcie kampanii wyborczej w 2015 r… 
Pan prezydent po prostu wywiązuje się ze swo-
ich zobowiązań wobec Polaków, wywiązuję się też 
z programu, z którym szedł do wyborów, a który 
obiecał realizować. Ten program jest umową spo-
łeczną z Polakami i pan prezydent tak ją traktuje. 
A teraz, kiedy trzeba szybko reagować, to trze-
ba reagować i pan prezydent też reaguje. Drodzy 
Państwo, to jest przecież czas szczególny, wszy-
scy o tym wiemy, no ale przecież epidemia nie 
wybiera. Ona wybuchła w czasie kampanii pre-
zydenckiej, która toczy się bodajże już od lutego 
tego roku, od wielu miesięcy. Na pewno epidemia 

jest wyczerpująca dla nas wszystkich, ale wybu-
chła w tym czasie, przez to musieliśmy przełożyć 
wybory. Ale władze też muszą reagować i jakkol-
wiek państwo nazwiecie te ustawy, czy tak, że one 
są jakimś rozdawnictwem, czy tak, że są jakimś 
elementem prowadzenia kampanii, to one muszą 
mieć teraz miejsce. My nie możemy czekać, aż roz-
strzygną się wybory, aż to wszystko się przetoczy, 
no, nie możemy czekać do września czy paździer-
nika, bo, Drodzy Państwo, życie się toczy. Firmy 
z branży turystycznej potrzebują pomocy, polskie 
rodziny potrzebują pomocy, a może uda się ten 
bon uruchomić jeszcze w te wakacje. Bardzo do-
brze by było, gdyby tak się stało, i liczę na to, że po 
tych deklaracjach, jakie padły ze strony pana mi-
nistra Andrzeja Gut-Mostowego i prezesa Polskiej 
Organizacji Turystycznej, będzie to możliwe.

Szanowni Państwo, państwo proponujecie, 
żeby poszerzyć zakres podmiotowy tej ustawy, 
żeby do tej grupy beneficjentów dopisać senio-
rów. Drodzy Państwo, oczywiście, że seniorzy to 
jest ta grupa, którą otaczamy szczególną troską, 
chcę to podkreślić: rząd Zjednoczonej Prawicy ota-
cza seniorów szczególną troską. Został obniżony 
wiek emerytalny. Z państwa strony, dzisiejszej 
opozycji parlamentarnej, dużej części większości 
senackiej, reforma związana z podniesieniem wie-
ku emerytalnego była wprowadzona wbrew opinii 
publicznej, wbrew oczekiwaniom Polaków. Wiek 
emerytalny został obniżony, tak jak sobie tego ży-
czyli Polacy. A teraz, Szanowni Państwo… Jak przez 
te lata, za rządów Zjednoczonej Prawicy wyglądała 
chociażby waloryzacja rent i emerytur? Najniższe 
emerytury wzrosły o 36%. Państwo pamiętacie, 
że jedną z pierwszych ustaw, jaką przyjęliśmy 
w 2016 r., była ustawa, która podnosiła najniż-
szą emeryturę z bodajże 850 zł do 1 tysiąca zł. To 
też nie jest wielka kwota. Ale teraz ta najniższa 
emerytura wynosi 1 tysiąc 200 zł. Jest trzynasta 
emerytura. Jest waloryzacja kwotowo-procento-
wa, która wynosi 70 zł, to jest to minimum, które 
dostaje senior, już nie ma podwyżek o 5 zł. Moja 
mama, która mieszka ze mną już od lat, była rol-
niczką, ma niską emeryturę, dostawała wcześniej 
taką waloryzację, po 5 zł, i mówiła: „Dziecko ko-
chane, co to w ogóle jest? Po co sobie taki trud za-
dawać? Wypisywać papiery dla tych 5 zł”. Ale tak 
było, tak było, Szanowni Państwo. Myślę, że los 
seniorów znacząco się poprawił, chociaż mamy 
w tym zakresie bardzo dużo do zrobienia. Ale po-
dejmując decyzje, musimy kierować się odpowie-
dzialnością. To jest to, o czym już tutaj mówiliśmy: 
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odpowiedzialność rządu, odpowiedzialność prezy-
denta, odpowiedzialność nas, polityków za decyzje, 
jakie podejmujemy, decyzje, które niosą przecież 
skutek finansowy.

Szanowni Państwo, przyjęcie tej ustawy, kolej-
nej ustawy, bo czy to jest inicjatywa prezydenta, 
czy też są to ustawy z pakietu antykryzysowego, 
pomocowego, proponowane przez rząd polski… 
Ich przyjęcie możliwe jest dzięki dobrej współpra-
cy pomiędzy rządem a prezydentem. Ta współ-
praca musi być. Jeżeli mamy szybko wychodzić 
z kryzysu i jeżeli mamy wrócić na ścieżkę rozwo-
ju, dynamicznego rozwoju gospodarczego, a jest 
to możliwe, bo wszelkie prognozy mówią, że cho-
ciaż w tym roku będzie jeszcze panowała recesja, 
to już w przyszłym wzrost gospodarczy ma szansę 
osiągnąć 4,3%, to musi być ta dobra współpraca. 
Między rządem i prezydentem ta współpraca teraz 
jest i mam nadzieję, że będzie w przyszłości.

Szanowni Państwo, uruchomienie tego progra-
mu, ale też i innych programów… Państwo tutaj 
mówicie: nie mówmy o budżecie, miał być zrówno-
ważony, a nie będzie. No nie będzie. Byłby zrówno-
ważony, gdyby nie epidemia koronawirusa, a także 
gdyby nie kryzys gospodarczy, który nas dotknął, 
tak jak dotknął cały świat. A więc oczywiste jest, 
że po prostu trzeba reagować i trzeba na to dużych 
pieniędzy. Ale to w perspektywie dłuższego czasu 
– a ja myślę, że nawet krótszego – się opłaca, bo 
te środki pomocowe, które trafiają do firm, ratują 
miejsca pracy, ratują potencjał tych firm. One ra-
tują potencjał tych firm, a więc te firmy będą mia-
ły punkt odbicia, żeby znów wkroczyć na ścieżkę 
szybkiego rozwoju i wzrostu gospodarczego – a na 
tym przecież nam wszystkim zależy.

Tak więc, Szanowni Państwo, uruchomienie 
programów pomocowych – a to jest przecież je-
den z takich programów, jedno z narzędzi do walki 
z kryzysem i wsparcia polskiej rodziny, która wy-
chowuje dzieci, ale też służy wsparciu branży tury-
stycznej… To wszystko było możliwe dzięki temu, 
że naprawiony został system finansów publicz-
nych. W 2015 r., kiedy rząd Zjednoczonej Prawicy 
przejął władzę w Polsce, nastąpiła naprawa syste-
mu finansów publicznych. I nie możemy o tym za-
pominać. Pamiętamy, jakie były wcześniej dochody. 
Co roku… No, można sobie porównać, jakie były 
dochody budżetu państwa do 2015 r., bodajże od 
2010 r. one zamiast rosnąć, spadały…

(Senator Magdalena Kochan: Kryzys, Pani 
Senator…)

…a od…

No tak, do 2015 r. był kryzys światowy, Pani 
Senator, rozumiem.

…A od 2015 r. i w latach następnych wpływy 
do budżetu państwa polskiego, dochody budżetu 
państwa polskiego znacząco rosły. W roku 2015 wy-
nosiły 289 miliardów zł, a w realizacji za rok 2019 
wyniosły już chyba 401 miliardów zł. A więc to jest 
różnica ponad 100 miliardów, stu kilkunastu mi-
liardów złotych. O tyle przez niespełna 5 lat wzrosły 
dochody budżetu państwa. Zmalało też zadłużenie 
w stosunku do PKB. I to jest ta przestrzeń finanso-
wa, która pozwala nam na reagowanie w momen-
cie kryzysu, jaki się pojawił.

Szanowni Państwo, ja chciałabym bardzo ser-
decznie podziękować panu prezydentowi za tę ini-
cjatywę, a podziękowania te kieruję na ręce pana 
ministra Pawła Muchy. Panie Ministrze, dziękuję 
za tę szczególną wrażliwość społeczną pana pre-
zydenta, za konsekwencję w działaniu, za te dobre 
projekty, za troskę o polską rodzinę. To jest bar-
dzo ważne, ta troska o polską rodzinę i wsparcie 
jej konkretnym programem.

Drodzy Państwo, moja komisja przyjęła projekt 
ustawy bez poprawek, ale pojawiły się poprawki na 
posiedzeniu komisji polityki społecznej, pojawiły 
się także w dyskusji tutaj, na sali plenarnej, dlate-
go ja również…

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Pani Senator, już…)

Już, tylko zgłoszę poprawkę, Pani Marszałek.
Ja również chciałabym zgłosić poprawkę, jest 

ona uzgodniona z Ministerstwem Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej. To bardzo ważna poprawka, 
która ma zwiększyć zakres podmiotowy tej usta-
wy, bo dotyczy włączenia dzieci, których rodzice 
pracują za granicą. Chodzi o sytuacje, gdy jedno 
lub dwoje rodziców pracuje za granicą, na terenie 
krajów Unii Europejskiej, i ci rodzice pobierają tam 
świadczenia wychowawcze na swoje dzieci, nie 
pobierając świadczenia 500+ – bo przepisy w za-
kresie koordynacji systemu zabezpieczenia spo-
łecznego mówią, że jeżeli rodzice pobierają gdzieś 
większe świadczenie, to w Polsce już nie korzystają 
ze świadczenia 500+ – czyli w tym momencie te 
dzieci byłyby pozbawione bonu turystycznego. A ta 
przedkładana poprawka pozwoli im na skorzysta-
nie z tego bonu turystycznego. To jest, Szanowni 
Państwo, poprawka, która włączy do zakresu tej 
ustawy 150–200 tysięcy dzieci. Myślę, że warto o te 
dzieci zawalczyć. A więc bardzo proszę państwa 
senatorów o poparcie tej poprawki. Ja składam ją 
w imieniu własnym oraz pana marszałka Marka 
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Pęka na ręce pani marszałek, z prośbą o jej pozy-
tywne rozpatrzenie.

Jeszcze raz dziękuję za tę ustawę, Panie Mi- 
nistrze, dziękuję również większości senackiej za 
pozytywną jej ocenę. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
I proszę o zabranie głosu pana senatora Jana 

Marię Jackowskiego.

SENATOR 
JAN MARIA JACKOWSKI 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Państwo 
Ministrowie! Szanowni Państwo!

Ja też przyłączam się do tego, o czym mówi-
ła pani marszałek Maria Koc. Chciałbym na ręce 
obecnych tutaj przedstawicieli kancelarii pana 
prezydenta, pani minister Surówki, pana mi-
nistra Muchy i pani, złożyć podziękowania za tę 
ustawę i wyrazić przekonanie, że – wszystko na to 
wskazuje – ustawa wyjdzie z Senatu z poprawka-
mi i Sejm jak najszybciej rozpatrzy te poprawki. 
Wiemy, że posiedzenie Sejmu planowane jest na 
23 lipca. Może to nastąpi wcześniej, aby ta ustawa 
mogła jak najszybciej trafić na biurko pana prezy-
denta i żeby mogła wejść w życie.

Co do samej idei jako specyficznego narzędzia, 
które jest nie tylko wsparciem dla konkretnych ro-
dzin, dla dzieci i młodzieży, dla ich rodziców, ale 
również formą wsparcia branży, która w sposób 
szczególny została dotknięta przez pandemię ko-
ronawirusa, chyba nikogo nie trzeba przekonywać. 
Zarówno opozycja, która ma większość w Senacie, 
jak i  Prawo i  Sprawiedliwość, które ma więk-
szość w Sejmie, ale nie ma większości w Senacie…  
Co do samej intencji, co do samej zasady wprowa-
dzenia takiego narzędzia nie ma w zasadzie spo-
rów. Wszyscy są co do tego zgodni.

Oczywiście, jak to zwykle bywa, są różne 
koncepcje dotyczące tego, jak tę ideę realizować, 
w jakim zakresie. Ja myślę, że dobrze się stało, 
że w toku tej dyskusji mieliśmy możliwość po-
równania 2 projektów ustaw, tego majowego, 
czyli inicjatywy poselskiej złożonej przez klub 
Platformy Obywatelskiej, oraz inicjatywy pana 
prezydenta. Przedłożenie rządowe jest wypełnione 
treścią i pewnym konkretem, którego, moim zda-
niem, zabrakło w przedłożeniu poselskim, gdzie 

w przypadku większości mechanizmów dotyczą-
cych tego, w jaki sposób te środki mają być wy-
dawane, w jaki sposób to ma być rozliczone i jak 
ma funkcjonować, były odesłania do rozporządzeń. 
Kłóciło się to z zasadami dobrej legislacji, ponieważ 
tego typu kwestie powinny być zapisane w akcie 
o randze ustawy. A jeśli chodzi o jakieś szczegóły, to 
oczywiście mogą być odesłania do rozporządzenia.

Wysoka Izbo, ja bym chciał powiedzieć o jed-
nym mechanizmie. Oczywiście sam zadawałem 
takie pytania panu ministrowi Gut-Mostowemu. 
Uważam, że krąg osób, które mogłyby być ob-
jęte tym świadczeniem, powinien być większy. 
Zadawałem pytania, czy nie należałoby zmienić tu-
taj zapisu. Chodzi o zmianę z 18 lat na czas, kiedy 
dziecko, czy już w zasadzie młodzież, pozostaje na 
utrzymaniu rodziców, w związku z czym to rodzi-
ce ponoszą ciężar finansowania jego wakacji, form 
wypoczynku. Z powodu ukończenia osiemnastego 
roku życia nie ma możliwości uruchomienia tego 
instrumentu. Tak samo jest, jeżeli chodzi o jakieś 
inne grupy, o które można by było poszerzać grupę 
beneficjentów tego programu.

Proszę państwa, jesteśmy w szczególnej sytu-
acji. Ja doskonale pamiętam dyskusję prowadzoną 
wtedy, kiedy było wprowadzane 500+, w roku 2016. 
Wówczas się mówiło, że to skandal, że oszustwo, 
że nie wszystkie dzieci zostały objęte tym progra-
mem, że to świadczenie obowiązuje praktycznie od 
drugiego dziecka. I pamiętam deklarację rządu, że 
jak będą możliwości budżetowe, to ten program bę-
dzie poszerzany. I tak się stało. Jak wiemy, w związ-
ku z kondycją finansów publicznych znalazły się 
odpowiednie środki i programem 500+ zostały ob-
jęte wszystkie dzieci. Rząd nigdy nie mówił, że na 
pewno nie będzie takiej możliwości. Niemniej jed-
nak takie poprawki były składane i pamiętam, że ci, 
którzy mówili, że to jest rozdawnictwo, że w ogóle 
nie ma na to pieniędzy w budżecie, że to jest skan-
dal, później próbowali przelicytować rząd, jeszcze 
w 2016 r., składając poprawki, które z punktu wi-
dzenia finansów publicznych, no, byłyby zachwia-
niem równowagi, tzn. kształtu ustawy budżetowej. 

Podobnie było z tymi tarczami. Ja pamiętam 
dyskusje, jak wchodziła pierwsza tarcza: dlacze-
go tego nie ma, a dlaczego tamten obszar nie zo-
stał objęty, a dlaczego ta pomoc nie jest skierowana 
do wszystkich? Niestety, my jesteśmy w sytuacji 
pandemii, sytuacji właściwie bezprecedensowej. 
Jest takie stare porzekadło: drogę widzi się, idąc. 
Nie możemy wszystkiego zaprojektować. Rząd nie 
mógł w marcu zaprojektować całościowej koncepcji 
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wsparcia dla sektora gospodarczego, jak nie była 
znana skala pandemii, nie było wiadomo, co ona 
oznacza dla konkretnych branż, jakiego te konkret-
ne branże oczekiwałyby wsparcia itd., itd. I stara-
łem się z tej trybuny, m.in. przy okazji dyskusji 
o tych tarczach, tłumaczyć, że to wszystko nie wy-
nika ani ze złej woli rządu, ani z niechęci rządu do 
tego, żeby – bo były takie sugestie – wspierać jakieś 
konkretne grupy przedsiębiorców, tylko po prostu 
z tego, że my do końca nie wiemy, jaka będzie ska-
la. My tak naprawdę i dzisiaj nie wiemy, jakie będą 
skutki gospodarcze pandemii. A przypomnę, że na 
ten temat pewnie niedługo przyjdzie dyskutować 
przy okazji dyskusji nad finansami publicznymi.

Otóż, Wysoka Izbo, trzeba pamiętać, że rząd 
musi w sposób odpowiedzialny dzielić te środki. 
I trzeba też pamiętać o jednej zasadzie: żeby zawsze 
mieć rezerwę na czarną godzinę. Bo nie można się 
kierować taką filozofią, że cały potencjał środków, 
które mogą iść na wsparcie, zostanie użyty od razu, 
a później, jeżeli się, nie daj Boże, okaże, że będą po-
trzebne dodatkowe środki, to tych środków już po 
prostu nie będzie można pozyskać. Tak że chciał-
bym ten mechanizm wyjaśnić.

Chciałbym powiedzieć również, że oczywiście 
bardzo popieram poprawkę złożoną przez panią 
marszałek Koc i pana marszałka Pęka, ponieważ to 
jest bardzo dobre rozwiązanie, żeby omawianym 
świadczeniem objąć również te dzieci, których 
rodzice pracują czy przebywają na terenie Unii 
Europejskiej, nie są świadczeniobiorcami, jeżeli 
chodzi o 500+, tak więc byliby automatycznie wy-
łączeni z tego bonu turystycznego. I to jest bardzo 
dobra poprawka, ja ją oczywiście w pełni popieram.

I chciałbym na sam koniec powiedzieć – o tym 
może mało się w tej Izbie mówiło, ale się mówiło 
– że ten instrument ma w zasadzie 3 podstawowe 
cele. Tak bym je zdefiniował. Pierwszy, oczywisty, 
taki najbardziej oczywisty, to konkretne wsparcie 
dla konkretnych rodzin, dla polskich dzieci. Drugi 
cel: wsparcie dla branży turystycznej. Ale trzeci cel, 
który niejako wynika z tych 2 pierwszych, to jest 
promocja Polski w sensie jej zasobów przyrodni-
czych, turystycznych, architektonicznych, wszyst-
kiego tego, co jest związane z turystyką, z aktywnym 
wypoczynkiem, ze sportem. I to jest ta dodatkowa 
wartość. I dlatego uważam, że jest to bardzo cenne 
narzędzie. I chciałbym na koniec jeszcze raz na ręce 
państwa ministrów przekazać podziękowania dla 
pana prezydenta za tę inicjatywę. Dziękuję.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Michał Kamiński)

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

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

Leszka Czarnobaja.

SENATOR 
LESZEK CZARNOBAJ 

Panie Marszałku…
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Panowie, 

bardzo proszę o zachowanie spokoju.)
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Mini- 

strze! Szanowni Goście!
Z przykrością muszę powiedzieć, że zmieniam 

tekst mojego wystąpienia. Chciałem powiedzieć 
o tym, o czym tu dyskutowaliśmy, Panie Ministrze 
– zwracam się do pana ministra Muchy i do dru-
giego pana ministra – no ale ta trybuna stała się, 
jak państwo widzicie, fantastycznym miejscem do 
tego, by powiedzieć, że nie ma w Rzeczypospolitej 
lepszego kandydata niż pan prezydent Duda.

(Rozmowy na sali)
O!
(Oklaski)
(Głos z sali: Brawo!)
Żebyście państwo odświeżyli sobie pamięć,  

ja tu przypomnę parę oczywistych kwestii, takich jak 
szybkie podpisywanie ustaw, do tego niezgodnych 
z konstytucją, jak twierdzi wiele środowisk praw-
niczych. Ja wiem że jest Trybunał Konstytucyjny, 
Panie Ministrze, ale to tak, jakby pan powiedział,  
że na straży mojego kurnika postawi lisa, który 
przyrzekł, że nie będzie brał kurek ani jajeczek.

(Wicemarszałek Michał Kamiński: Panie 
Senatorze, przywołuję pana do porządku, bowiem 
przedmiotem naszych obrad nie jest Trybunał 
Konstytucyjny ani lis w kurniku, tylko ustawa o bo-
nie turystycznym.)

Panie Marszałku, już wracam do tematu. 
Szkoda, że pan nie prowadził obrad w tej części, 
kiedy występowali senatorowie Prawa i Sprawie- 
dliwości.

(Wicemarszałek Michał Kamiński: Ale ja panu 
zaręczam, że jeśli senatorowie Prawa i  Spra- 
wiedliwości nie będą mówić o bonie turystycz-
nym, tylko zaczną zajmować się czymś innym, 
np. propagandą na rzecz swojego kandydata,  
to też będę reagował, bo taka jest rola marszałka. 
Przepraszam, ale tak będzie.)
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Panie Marszałku, pozwoli pan, że będę dalej 
mówił o tym, co dotyczy bonu. W związku z tym, 
że bon turystyczny został zaproponowany przez 
pana prezydenta, chciałbym powiedzieć, że pan 
prezydent nie zrealizował wielu obietnic z 2015 r. 
Niezależnie od tych wszystkich słów, które padły 
z tej trybuny, nie jest to człowiek, który wszystko 
zrealizował. Ja tylko szybko przypomnę, że nieza-
leżnie od bardzo dobrej inicjatywy związanej z bo-
nem turystycznym –będziemy to popierali, bo to 
jest dobre rozwiązanie – pan prezydent nie zreali-
zował obietnic dotyczących kwoty wolnej od podat-
ku i frankowiczów. No, chcę państwu powiedzieć, 
że prawie 1 milion osób uwierzyło, że można szyb-
ko te kredyty frankowe przewalutować, że można 
mieć kredyt w złotówkach. Tutaj zabrakło inicja-
tywy pana prezydenta.

No, ta inicjatywa dotycząca bonu jest dobra, bo 
ona, Panie Marszałku, wpisuje się w pomoc pol-
skim rodzinom. Mam nadzieję, że poprawki zgło-
szone przez nas, w szczególności te, o których 
mówimy… Padło z tej trybuny, że pan prezydent, 
podobnie jak Zjednoczona Prawica, dba o polskie 
rodziny. Tak jak zostało to dzisiaj przedstawione, 
grupa emerytów i rencistów również wymaga ta-
kiego wsparcia. Mam nadzieję, że to, co powiedział 
tutaj pan minister finansów, jest prawdą, że stan 
budżetu jest lepszy, niż przewidywano, że stan fi-
nansów publicznych jest obiecujący w perspek-
tywie następnych lat. Myślę, że warto w ramach 
wsparcia branży turystycznej dokonać takiego 
rozszerzenia. Jeżeli chodzi o kwestie dotyczące tej 
usługi turystycznej, no to tyle o tym mówiono, że 
ja już nie będę tego powtarzał. No, żeby móc sko-
rzystać z przywileju wsparcia, polska rodzina musi 
wykorzystać bon na usługę turystyczną.

Jednocześnie chcę dodać, a właściwie przypo-
mnieć, że pan prezydent nie zrealizował likwidacji 
umów śmieciowych, wyrównania dopłat, obniżenia 
VAT, likwidacji NFZ, budowy drogi S8 itd. Już nie 
będę czytał całej listy, bo zaraz na pewno padnie 
zdanie, że zrealizuje to w przyszłej kadencji.

Co jeszcze jest w tej ustawie? Chodzi o fanta-
styczną rzecz, a mianowicie o fundusz wsparcia 
samorządów, fundusz wsparcia inwestycji samo-
rządowych. Jako człowiek, który 20 lat przepra-
cował w samorządach, bardzo cieszę się z tego, że 
w wyniku różnego rodzaju dyskusji i rozmów rząd 
zrozumiał wreszcie, że polskie samorządy wyma-
gają wsparcia finansowego. To jest ważny filar in-
westycyjny. No ale jak rząd to realizuje? Ustawa 
jeszcze nie przeszła, a pan premier i inni dygnitarze 

Prawa i Sprawiedliwości jeżdżą po Polsce, rozdając 
promesy inwestycyjne. O wsparciu inwestycji mówi 
się w ustawie o bonie turystycznym. Pan dyrektor 
z panem ministrem świetnie pokazali logiczne po-
łączenie jednego z drugim. No, fantastyczne to było.

Chcę potwierdzić to, co powiedział pan marsza-
łek, pan senator Borowski. Takiej taniej propagan-
dy już nikt w Polsce nie kupi. To jest propaganda, 
która polega na tym, że… To jest tak, jak w przy-
padku trzynastej, czternastej, piętnastej emerytu-
ry. Pan prezydent mówił do emerytów i rencistów: 
ta trzynasta emerytura jest dzięki temu, że ja wam 
dałem. Ja mam prostsze rozwiązanie: jeżeli emery-
tura będzie bez podatku, to nie trzeba będzie kosz-
tów, przeliczeń i innych rzeczy, a emeryci już sobie 
sami wybiorą finansowanie. No, tylko nie będzie 
wtedy tak, że polityk – którykolwiek – przyjedzie 
i będzie mógł mówić: ja wam to dałem. I dlatego 
zachęcam do tego rodzaju rzeczy i myślenia o tym, 
żeby jak najmniej administracyjnie rozdawać pie-
niędzy i nie mówić: to macie dzięki mnie.

A był w historii taki cesarz – już to podawa-
łem kilka razy, ale jeszcze raz powiem – nazywał 
się Bokassa, który właśnie tak rozdzielał budżet. 
Jeszcze nie było pieniędzy, a on już jechał z wor-
kiem i mówił w gminie X: tę gminę lubię, to bę-
dziecie mieli 10 razy więcej, a tych nie lubię, to 
dostaniecie 10 razy mniej. I co dzisiaj jest robione? 
Rozdawane są pieniądze bez upoważnienia praw-
nego. Ustawa jest jeszcze procedowana, a pan pre-
mier i inni przedstawiciele Zjednoczonej Prawicy 
rozdają pieniądze polskim samorządom.

Ale chcę powiedzieć, że nie ma tego złego, co by 
na dobre nie wyszło. Bo te pieniądze trafią do samo-
rządów w ramach tej ustawy, samorządy zrealizują 
inwestycje, które będą służyły społeczności lokal-
nej. I w sumie lepiej, że one trafią do samorządów, 
skoro nie potraficie jako Zjednoczona Prawica wy-
dawać ich inaczej. Bo przecież zrobilibyście z nich 
program Mieszkanie+, Stępka+ i inne rzeczy. A więc 
lepiej nie bierzcie się za to. Lepiej niech one trafią 
do polskich samorządów. Polskie samorządy zrobią 
to zdecydowanie lepiej i efektywniej.

Z  tym że to, co dzisiaj padało w  dyskusji… 
Jednym z głównych zadań pana prezydenta jest 
stanie na straży prawa. I oczywiście zaraz bę-
dzie odpowiedź: ale Trybunał Konstytucyjny na 
pewno by orzekł czy prawdopodobnie by orzekł… 
Skierujmy do trybunału to, czy wrzucenie tego fun-
duszu wspierającego samorządy jest zgodne z kon-
stytucją, czy nie. Przecież jest oczywiste, że nie było 
wszystkich czytań.
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A co jest najistotniejsze? To, co podnosiliśmy 
w dyskusji. No przecież już raz w historii było tak, 
że jeden z wicepremierów organizował wybory 
i wydawał pieniądze, nie mając do tego upoważ-
nienia. No i teraz wszyscy szukają, kto wystawił to 
upoważnienie, gdzie są te karty itd., itd. W związ-
ku z tym, jak widzę, to się robi świecka tradycja 
Prawa i Sprawiedliwości – wydawanie nie swoich 
pieniędzy bez żadnego upoważnienia prawnego. 
Procedura nad ustawą trwa, a już są realizowane 
różnego rodzaju przyrzeczenia polegające na pro-
mesie wydawania pieniędzy.

I, tak jak powiedziałem, co do tego, że te pie-
niądze trafią do samorządów… To lepiej, niżby one 
były wydawane w inny sposób. A więc to jest…

Na koniec chciałbym powiedzieć tak: padały tu-
taj pytania dotyczące wsparcia branży turystycznej. 
Przecież jeżeli wspieramy jakąkolwiek dziedzinę, to 
jednym z elementów musi być… Oprócz wsparcia 
dla rodziny, czyli możliwości szerszego korzystania 
z usługi turystycznej – tu okej… Jednym z elemen-
tów tego wsparcia jest również wsparcie branży tu-
rystycznej. Jeżeli coś takiego się robi, to pierwsze 
pytanie jest takie: ile ta branża turystyczna straci-
ła w I kwartale, a ile w II kwartale? Pytaliśmy tu-
taj ze 3 godziny. Co najmniej 4 osoby zadawały to 
pytanie. Ja poszperałem trochę i mogę przeczytać 
panu ministrowi, bo pan minister mówił, że nie 
mamy takich danych. Ja przeczytam te dane, któ-
re ściągnąłem.

W I kwartale branża turystyczna straciła ok. 
10,6 miliarda zł, jeśli chodzi o przychody w sto-
sunku do przychodów w roku 2019, a w II kwartale 
szacowane jest to na 24–26 miliardów zł. W związ-
ku z tym wsparcie na poziomie trzech…

(Głos z sali: Czterech.)
…4 miliardów zł z tej tarczy jest ważnym ele-

mentem. I okej, że następuje takie wsparcie dla 
rodzin i dla branży, ale nie mówmy o wielkim 
wsparciu. A więc po co wartościować, mówić: och, 
jakie wielkie wsparcie! Jest wsparcie. Wsparcie, na 
które stać Rzeczpospolitą. Dajemy 4 miliardy.

I jeszcze: jak bardzo dobrze, że pan prezydent to 
złożył. Bo przecież rząd nie wpadł na to, że można 
coś takiego zrobić. Trzydzieści parę razy rząd nie 
wpadł… Akurat przed wyborami.

A na koniec chcę powiedzieć, że był w historii 
Rzeczypospolitej jeden prezydent, który uzyskał 
nie najlepszy wynik w pierwszej turze i wpadł na 
pomysł – jego sztab zapewne mu to podpowiedział 
– żeby zrobić referendum o JOW-ach itd. On też 
miał na uwadze to, żeby przypodobać się pewnym 

grupom społecznym i dzięki temu wygrać wybory. 
Chcę państwu powiedzieć, że tego rodzaju działa-
nia podejmujecie za pieniądze podatników, na ich 
koszt, a mówicie, że to wszystko dzięki wam. Ja, pa-
rafrazując tutaj chyba Mikołaja Reja, powiem tak: 
Polacy nie gęsi, swój rozum mają i będą wiedzieli, 
jak zagłosować 12 lipca. Mam nadzieję, że nie będą 
to głosy na pana prezydenta Andrzeja Dudę, który 
przedstawił projekt ustawy dotyczącej bonu tury-
stycznego. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

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

Marcina Bosackiego, który wbrew temu, co niektó-
rzy z państwa widzą na ekranach, nie jest w sali 
nr 217, ale znajduje się tutaj. Bardzo proszę, Panie 
Senatorze.

(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Prosił o przesunięcie.)
Pan senator Dowhan, co wyjaśniam wszystkim 

zaniepokojonym chwilową nieobecnością jego na-
zwiska, poprosił o to, aby go przesunąć. Pragnę 
państwa zapewnić, że nie został w jakikolwiek nie-
legalny sposób wykreślony z listy.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

SENATOR 
MARCIN BOSACKI 

Bardzo dziękuję.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Naturalnie popieram wsparcie dla polskiej 

branży turystycznej i wsparcie dla Polaków, któ-
rzy chcą w tych trudnych czasach epidemii i kry-
zysu gospodarczego udać się na wczasy. Trzeba 
wesprzeć tę branżę, bo jest ona jedną z tych branż, 
które zostały najbardziej dotknięte przez kryzys, 
podobnie jak np. branża transportowa czy branża 
gastronomiczna. Zatrudnia ona grubo ponad 1 mi-
lion osób. Szacunki różnią się co do tego, jaką część 
produktu krajowego brutto generuje turystyka, ale 
jest to na pewno kilka procent. Bez takiego wspar-
cia wiele przedsiębiorstw z tej branży nie miałoby 
szansy przetrwać tego bardzo trudnego roku.

Niemniej jednak stanowczo potępiam upar-
tyjnienie tej pomocy i wprzęganie jej w kampanię 
urzędującego prezydenta. Jest niezwykle smut-
ne, że zamiast zgodnej pracy na rzecz celu, który 
powinien być wspólny, czyli na rzecz pomocy dla 
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branży turystycznej, obserwujemy gierki, które, 
po pierwsze, opóźniają tę pomoc, a po drugie, nie 
pozwalają jej lepiej zdefiniować. Chcę tu powie-
dzieć o kilku faktach. Prace nad tego typu wspar-
ciem zaczęły się w kwietniu. Wówczas usłyszeliśmy 
w tej kwestii pierwsze deklaracje ze strony pani 
premier Emilewicz. No, ona chyba nie była jeszcze 
wtedy premierem. Gdyby wówczas doszło do sfina-
lizowania tego typu pomocy, rzeczywiście byliby-
śmy w tej dziedzinie jednym z pierwszych krajów 
w Europie. Ale jakimś dziwnym trafem przez cały 
miesiąc, od końca kwietnia do końca maja, nic się 
w tej kwestii nie działo, przynajmniej jeśli chodzi 
o stronę rządową. Wówczas ciężar prac w Sejmie 
wzięła na siebie opozycja. Ja również miałem za-
szczyt uczestniczyć w tych pracach razem z se-
natorem Gromkiem. W maju trwały prace nad 
projektem, o którym sporo mówił tutaj poseł Raś. 
Ten projekt został skonsultowany ze wszystkimi 
klubami i kołami w Sejmie oprócz klubu Prawa 
i Sprawiedliwości, który nie wyraził chęci rozmo-
wy o tym projekcie. Nagle na początku czerwca 
swoją propozycję – w zupełnie zmienionej formie, 
ale zawierającą wiele pomysłów z projektu opozy-
cji – przedstawił pan prezydent Andrzej Duda. I tu 
nie chodzi o prawa autorskie, ponieważ w kampa-
nii wyborczej wilczym prawem władz jest wyko-
rzystywanie tego typu sytuacji, nawet jeśli jest to 
nieeleganckie, ale chodzi o to, aby efekt końcowy 
w wyniku wczesnych i całościowych konsultacji  
– bo wszyscy reprezentujemy różne środowiska,  
od geograficznych po polityczne – był jak najlepszy. 
I tej współpracy zabrakło. Jeśli w tej chwili przed-
stawiciele rządu lub Kancelarii Prezydenta mówią, 
że koszty naszych propozycji dotyczących objęcia 
bonem rencistów i emerytów są nieobliczone, no 
to jest tak dlatego, że państwo od maja odmawia-
liście współpracy np. przy obliczeniu kosztów tej 
propozycji. Efekty są takie, że dobrze, że przyję-
liście z naszego opozycyjnego projektu przynaj-
mniej kilka rzeczy, zwłaszcza jedną, czyli większą 
powszechność tego bonu. Przypominam, że pierw-
sza propozycja oparta była na kryterium zarobków 
– do wysokości średniej krajowej. Istotne jest też 
przede wszystkim przedłużenie tej propozycji na  
3 lata. Przypominam, że pierwsza propozycja rzą-
dowa opiewała tylko na ten rok, a pierwsza pro-
pozycja prezydencka zapowiadana na początku 
czerwca obejmowała tylko ten i przyszły. Dobrze, że 
będzie można de facto przez 4 sezony turystyczne, 
czyli letni teraz, zimowy i letni w przyszłym roku 
oraz zimowy w 2022 r., ten bon wykorzystywać.

Ale to, że państwo w niczym nie współpraco-
waliście… Ja przypominam, że miesiąc temu zor-
ganizowaliśmy w Senacie spotkanie z całą branżą 
turystyczną, na które Ministerstwo Rozwoju, wła-
ściwe do spraw turystyki, nie pofatygowało się nie 
tylko na szczeblu ministra – ja rozumiem, że pan 
minister Gut-Mostowy zajmował się może którymś 
ze swoich hoteli czy pensjonatów – ale nie przysła-
liście państwo nawet dyrektora, tylko Bogu ducha 
winną panią naczelnik, która na absolutną więk-
szość pytań zgłaszanych nie tylko przez senatorów 
i posłów, ale również przez branżę turystyczną, 
nie była w stanie odpowiedzieć. Jak już wspomi-
nałem, nie wyraziliście woli konsultowania tam-
tego projektu, z którego wiele rozwiązań w końcu 
wzięliście, również w Sejmie. PiS był jedynym klu-
bem, który tego odmówił. Teraz więc apeluję do 
was, proszę was, abyście nie tylko w Senacie, ale 
również w Sejmie przyjęli przynajmniej 2 propo-
zycje, które są absolutnie słuszne i które pomogą 
zarówno sektorowi turystycznemu, przedsiębior-
com z tego sektora, osobom zatrudnionym w tym 
sektorze – jak mówię, jest to grubo ponad 1 milion 
ludzi – jak i Polkom i Polakom. Jest to rozszerze-
nie możliwości wydatkowania tego bonu również 
na takie usługi jak wynajmowanie przewodników 
czy wynajmowanie kajaków, rowerów, jachtów 
itd., itd., ale również rozszerzenie tego o emery-
tów i rencistów. To będzie dobre nie tylko dla nich. 
Możecie opowiadać, że czternasta emerytura, pięt-
nasta i szesnasta wszystko załatwią, ale nie, nie za-
łatwią. Bo jeśli przyjmiecie to rozwiązanie, to ono 
pomoże tym, którym jest to najbardziej potrzebne, 
czyli małym rodzinnym hotelom, firmom zajmu-
jącym się wypożyczaniem sprzętu turystycznego 
itd., itd. I pomoże im również poza sezonem, po-
nieważ emeryci i renciści najczęściej zabierają się 
za wyjazd na wakacje i wczasy poza sezonem, któ-
ry jest zarezerwowany dla ludzi młodszych, czyli 
jesienią, wiosną, przed wakacjami itd. I to pozwoli 
branży turystycznej na uzyskanie bardziej zrów-
noważonych i większych korzyści niż w sytuacji, 
w której tej dobrej propozycji zaprezentowanej 
w poprawkach przez Koalicję Obywatelską nie 
przyjmiecie. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że pan senator Dowhan zrezygno-

wał z udziału w debacie.
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Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 
Komarnickiego.

Bardzo proszę, Senatorze.

SENATOR 
WŁADYSŁAW KOMARNICKI 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja obiecałem, że będę mówił krótko, żeby się 

nie powtarzać, ale o pewnej rzeczy muszę powie-
dzieć. Mam taki zwyczaj, że jak się przygotowuję 
na posiedzenie plenarne naszego Senatu, to ota-
czam się zawodowcami, którzy się na danej pro-
blematyce znają. I obiecałem ludziom z branży 
turystycznej, że tutaj z tej mównicy wykrzyczę 
problem, który jest wręcz tragiczny, jeżeli cho-
dzi o tę branżę. Oni tak bardzo się ucieszyli, kie-
dy pani premier Emilewicz powiedziała: 1000+. 
Każdy widział w tym swoją szansę. To, co zapre-
zentował pan senator Czarnobaj, jeżeli chodzi 
o liczby, świadczy o tym, jak dramatyczna jest 
sytuacja. Ja chciałbym zwrócić, proszę państwa, 
szczególną uwagę na 1 rzecz. Pamiętajcie państwo, 
konkurencja w świecie i w Europie nie śpi. Jak 
my nie pomożemy… Tak dużo mówimy o patrio-
tyzmie gospodarczym. Tak mówimy, bo to nic nas 
nie kosztuje, ale kiedy przychodzi taki czas, żeby 
pokazać ten patriotyzm gospodarczy w pragmaty-
ce i w praktyce, to wtedy jakimś dziwnym trafem 
odwracamy głowę. Dzisiaj z tej trybuny mówię: 
wszystkie branże sobie poradzą, wszystkie so-
bie poradzą, nawet będący w tragicznej sytuacji 
transport sobie poradzi – jestem z nimi po roz-
mowie – ale branża turystyczna zostanie rozdra-
pana przez konkurencję w Europie i na świecie. 
I będziemy się za to wstydzić. 

Dlatego wraz z panem senatorem Szejnfeldem 
jestem za tą poprawką i wszystkich będę prosił… 
Jedna strona to jest strona empatyczna i moralna, 
ale druga to jest strona gospodarcza. Proszę was 
o przyjęcie tej poprawki. Oczywiście zawsze jestem 
za, jeżeli się pomaga dzieciom. Tu nie trzeba być 
oryginalnym, nie trzeba być prezydentem, żeby to 
wymyślić.

I słowo na koniec. Nie słuchacie swoich przy-
wódców. Przecież pan Karczewski prosił dzisiaj, 
żeby nie robić polityki. No, przestańcie zaczynać 
swoje wystąpienia od słów: nasz wielki prezydent. 
Dlatego pan Czarnobaj zrobił porównanie, któ-
re trochę nie licuje… Bardzo dziękuję państwu za 
uwagę.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 

Krzysztofa Mroza – z sali nr 217.

SENATOR 
KRZYSZTOF MRÓZ 

Panie Marszałku! Szanowne Koleżanki i Kole- 
dzy Senatorowie!

3 takie myśli, którymi się chciałem z państwem 
podzielić. Pierwsza kwestia. Wielu senatorów  
– i pan senator Borowski, i pan senator Czarnobaj, 
i mój przedmówca, pan senator Komarnicki – mó-
wiło, że my tutaj robimy politykę…

(Głosy z sali: Ooo!)
…chwaląc prezydenta. No ale to wystąpienie 

pana senatora Czarnobaja, który zaczął wyliczać 
rzekomo niespełnione obietnice pana prezydenta 
Andrzeja Dudy, to jest prowadzenie właśnie takiej 
tępej, prymitywnej polityki. My tutaj, w tym punk-
cie, nie jesteśmy od rozliczania prezydenta – my dzi-
siaj debatujemy o bonie turystycznym, o wsparciu 
polskich rodzin, o wsparciu polskich przedsiębior-
ców turystycznych. Trzeba było, Szanowni Państwo 
Senatorowie z Platformy Obywatelskiej, wyjść z taką 
inicjatywą. Z taką inicjatywą wyszedł pan prezydent 
Andrzej Duda i dlatego my dzisiaj mamy prawo, 
dyskutując nad propozycją ustawy zgłoszoną przez 
pana prezydenta, odnosić się do niej, mówić, że to 
jest dobra propozycja, bo Andrzej Duda jest nie tylko 
kandydatem w wyborach, ale przede wszystkim jest 
urzędującą głową państwa. I już widzę, jak byście 
krytykowali pana prezydenta Andrzeja Dudę za to, 
że nie wnosi w tym trudnym okresie epidemii ko-
ronawirusa swoich propozycji. To jest jedna z tych 
propozycji, nie jedyna, ale taka, nad którą dzisiaj 
dyskutujemy, za którą warto w tej sytuacji, w sytu-
acji nie wyborów, ale w sytuacji walki z koronawiru-
sem, w kontekście tego, o czym mówił pan senator 
Komarnicki, czyli wsparcia polskich przedsiębior-
ców turystycznych, podziękować panu prezyden-
towi, podziękować za to, że ta inicjatywa jest dzisiaj 
i dzisiaj możemy nad tą inicjatywą ustawodawczą, 
zgłoszoną przez pana prezydenta, głosować.

Szanowni Państwo, wracając już do meritum 
tejże ustawy, powiem, że ona jakby łączy 2 cechy,  
2 bardzo ważne sprawy: z jednej strony wspieranie 
polskich rodzin, wspieranie polskich rodzin, które 
jest, myślę, wszystkim bliskie, dlatego dajemy bon 
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turystyczny dzieciom, z drugiej strony wspieranie 
polskich przedsiębiorców turystycznych. Ja jestem 
z takiego regionu, z okręgu wyborczego, gdzie jest 
bardzo mocno rozwinięta turystyka, to jest Karpacz, 
to Szklarska Poręba, i na co dzień mogę obserwo-
wać, jak polscy przedsiębiorcy, głównie małe pen-
sjonaty, hotele cierpią ze względu na pojawienie się 
koronawirusa. Miesiąc temu byłem w Karpaczu. 
No, bym powiedział, przerażający widok tych pu-
stych ulic, pustych, zamkniętych pensjonatów. 
A dzisiaj wprowadzamy takie rozwiązanie, które 
niejako przymusza, jak powiedziałem o tym na po-
siedzeniu komisji, ale chyba lepiej będzie powie-
dzieć, że zachęca rodziny, aby zabrały swoje dzieci 
i pojechały nad polskie morze, nad polskie jezio-
ra, w polskie góry i z jednej strony dały możliwość 
wypoczęcia dzieciakom, a z drugiej strony wsparły 
polskich przedsiębiorców turystycznych. Większość 
tych małych hoteli, tych pensjonatów, o których tu 
myślimy, prowadzona jest przez polskich właści-
cieli, drobnych polskich przedsiębiorców, często 
prowadzących działalność jednoosobową, zatrud-
niających lokalnych pracowników.

Jeszcze takie 2 sprawy. Cały czas mówi się 
o emerytach i rencistach, o tym, że warto by ich 
wesprzeć. Oczywiście, zgadzam się, że emeryci 
i renciści jest to grupa, która wymaga wsparcia, 
ale dla nich mamy i do nich adresujemy inne formy 
wsparcia – o tym mówiła już pani marszałek Koc 
– bo jest ta korzystna waloryzacja emerytur, ale 
chyba jeszcze ważniejsze jest wsparcie w postaci 
trzynastej i już zapowiedzianej do realizacji czter-
nastej emerytury. To jest o wiele więcej niż 500 zł. 
Emeryci, dostając to dodatkowe świadczenie, któ-
re zostało już wypłacone, mówię o trzynastej eme-
ryturze, a w perspektywie, jak zapowiedział pan 
premier Mateusz Morawiecki, jest czternasta eme-
rytura… To jest to wsparcie dla polskich emerytów 
i dla polskich rencistów, realne pieniądze, które 
wpływają tej grupie osób na konto… no, jak ktoś 
nie ma konta, to odbiera od listonosza, tak jak moja 
świętej pamięci babcia, która zawsze wolała odbie-
rać od listonosza.

Jeżeli zaś chodzi o przedsiębiorców – nie zapo-
minajmy, że ten bon turystyczny jest bardzo istot-
ny, bardzo ważny, bo to są celowane pieniądze, 
nie można ich wydać na inny cel niż na realiza-
cję usług turystycznych – to polscy przedsiębior-
cy, także turystyczni, dostali potężne wsparcie od 
rządu w ramach tarczy 1.0, 2.0, 3.0 i 4.0, w zależ-
ności od tego, kto z jakiego elementu tej tarczy sko-
rzystał. Polscy hotelarze – a mówię to, bo wiem, 

bo rozmawiałem z  właścicielami pensjonatów 
w Karpaczu i w Szklarskiej – bardzo chętnie korzy-
stali i z tego, i z tej pożyczki w wysokości 5 tysięcy, 
ale przede wszystkim z umorzenia składek na ZUS 
przez 3 miesiące, może nie umorzenia, trzeba być 
precyzyjnym, opłacenia składek ZUS przez państwo 
polskie, bo to jest istotna różnica. Polski Fundusz 
Rozwoju dla większych przedsiębiorców, Tarcza 
Finansowa to jest po prostu żywa gotówka, która 
wpływała na konta właścicieli większych hoteli, któ-
rych przychody często po prostu spadły do zera.

I jeszcze jedno. Jeszcze jedno. To wsparcie dla 
polskich przedsiębiorców turystycznych jest reali-
zowane. Faktycznie mamy bardzo trudną sytuację 
– zgadzam się tu z panem senatorem Komarnickim. 
Branża turystyczna to jest jedna z tych branż… No, 
jak ktoś zamknął hotel, to ma zero przychodów, 
a przecież mamy świadomość tego, że przez pewien 
okres to było obligo, zamknięcie hoteli było obowiąz-
kowe, dopiero teraz to luzujemy.

Jeszcze 1 uwaga. Musimy także patrzeć na pe-
wien realizm finansowy, na możliwości budżetowe 
państwa polskiego. To przecież nomen omen wy, 
Panowie i Panie z Platformy Obywatelskiej, wpro-
wadziliście punkt trzeci, dotyczący dyskusji o fi-
nansach publicznych, z podtekstem: jak to źle się 
dzieje. A w tym punkcie chcecie, że tak powiem, 
bez jakichkolwiek ograniczeń zwiększać wydatki 
budżetowe. Pamiętajmy, że to wszystko, co dzisiaj 
jest w tej ustawie zapisane, w tym programie bonu 
turystycznego, jest policzone, uzgodnione z rządem 
i da się sfinansować.

To, o czym mówił pan senator Marek Borowski, 
że powinno być ustalanie w Sejmie i w Senacie, tak 
jak to jest w Izbie Reprezentantów i Senacie Stanów 
Zjednoczonych… Tylko nie wiem, czy pan senator 
Borowski wie, że w Stanach Zjednoczonych jest 
w ogóle troszeczkę inna procedura uchwalania 
aktów prawnych. Dobrze byłoby, żeby pan sena-
tor, kiedy używa takiego porównania, zapoznał 
się z tymi rozwiązaniami prawnymi, zupełnie in-
nymi niż w polskim parlamencie. Tam faktycznie 
te ustawy wracają z izby do izby, tam muszą być 
ustalenia, więc to jest w ogóle nietrafiony argu-
ment. Jednak oczywiście każda forma współpracy 
jest lepsza niż forma konfrontacji. I myśmy w tej 
kadencji pokazali już, o czym mówił w swoim wy-
stąpieniu także pan marszałek Grodzki, ile zosta-
ło przyjętych poprawek Senatu choćby do ustaw 
uchwalonych na poprzednim posiedzeniu Senatu. 
Jednak w przypadku ustaw, do których wprowadza-
cie państwo bardzo populistyczne poprawki, tak jak 
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do poprzedniej ustawy pana prezydenta o świad-
czeniu solidarnościowym, kiedy też nie mogliście 
tego zawetować… No to pan Grodzki: to jeszcze ja 
stówę dorzucę. I to jest właśnie kampania wybor-
cza. To jest populizm. To jest nieliczenie się z jaki-
mikolwiek realiami budżetowymi. A my oczywiście 
przy tej ustawie wspólnie z panem prezydentem 
Andrzejem Dudą staramy się pomóc polskim rodzi-
nom, staramy się pomóc polskim przedsiębiorcom 
w sposób skuteczny, w sposób realny, jeżeli chodzi 
o możliwości budżetowe. A za to, że takie propo-
zycje składa prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, 
urzędujący prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, to 
tylko trzeba panu prezydentowi po prostu podzię-
kować, a nie krytykować. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę o zabranie głosu w trybie 5-mi- 

nutowych wystąpień pana senatora Leszka Czar- 
nobaja.

SENATOR 
LESZEK CZARNOBAJ 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo… Jeśli pan mar-
szałek pozwoli, to ja zabiorę głos z tego miejsca.

(Wicemarszałek Michał Kamiński: Bardzo 
proszę.)

Tylko króciutko.
Chciałbym skierować te kilka słów do pana se-

natora Mroza. Panie Senatorze, jeżeli pan obejrzy 
sobie wystąpienia przedstawicieli Zjednoczonej 
Prawicy podczas dzisiejszej debaty… Jeśli chce pan 
wiedzieć, co to jest tępa propaganda, tak jak pan 
to nazwał, proszę sobie to obejrzeć i wtedy odpo-
wiedzieć sobie na pytanie: jaka jest definicja tępej 
propagandy? To po pierwsze.

Po drugie, proszę coś zauważyć. Mówi pan: do-
brze – ja zresztą też mówię, że to dobrze – że rząd 
rozdaje czy jakby wspomaga samorządy, jeśli chodzi 
o fundusz inwestycyjny, kwotą 6 miliardów zł. I robi 
to już bez upoważnienia prawnego. A teraz przej-
dę do kwot. Kiedy mówimy, że ważnym elemen-
tem wsparcia jest wsparcie emerytów i rencistów 
na poziomie 4–5 miliardów, to pan mówi: trzeba 
brać odpowiedzialność za budżet. Zaprosiliśmy dzi-
siaj przedstawiciela Ministerstwa Finansów. Mam 

nadzieję, że nam przedstawi informację o tym, jaki 
jest stan polskiego budżetu, bo nikt tego nie wie. 
Jeżeli mówimy o wsparciu, a pan podaje przykła-
dy dotyczące konieczności wsparcia branży tury-
stycznej, to my mówimy: tak, jesteśmy za tym, tylko 
chcemy, aby w ustawie, której projekt wniósł pan 
prezydent, i dobrze, że wniósł… Ale chcę panu rów-
nież powiedzieć, że pierwszy projekt ustawy został 
złożony w Sejmie, jeśli dobrze pamiętam, przez po-
słów Koalicji Obywatelskiej. On stał się elementem 
analizowanym czy rozpatrywanym przez posłów. 
Po czytaniach zarówno projektu pana prezydenta, 
jak i tego, który został złożony przez posłów Koalicji 
Obywatelskiej, powstała ta ustawa.

Wpisałem się w tę waszą fantastyczną dyskusję 
dotyczącą projektu ustawy i propagandy polegają-
cej na mówieniu, że wszystko, co jest, wszystko, co 
mają emeryci i renciści oraz samorządy, jest dzięki 
panu prezydentowi, bo złożył odpowiedni projekt 
ustawy, i dzięki wam, bo wy dajecie samorządom. 
Chcę na koniec zacytować Alexisa de Tocqueville 
– to są słowa sprzed ponad 200 lat – który kiedyś 
powiedział tak: jeżeli amerykańscy senatorowie 
zrozumieją, że można kupować wyborców, to bę-
dzie to koniec amerykańskiej demokracji.

Chciałbym, żebyśmy rozpatrywali ustawy 
w sposób merytoryczny, niezależnie od tego, czy 
wnosi je pan prezydent, czy wnosi je rząd. Nie chcę 
ciągłego występowania i chwalenia, jaki to pan pre-
zydent jest wspaniały, jaki to rząd jest wspania-
ły. To jest uwłaczające. Wnosimy projekty ustaw, 
a obywatele Rzeczypospolitej, Panie Senatorze, 
sami potrafią ocenić, czy są to dobre projekty, czy 
dają korzyści. Nie musicie państwo tego 10 razy 
powtarzać z trybuny senackiej.

Dziękuję, Panie Marszałku.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Zapewne nie będzie dla państwa niespodzian-

ką, że w podobnym trybie zapisał się pan senator 
Mróz, którego bardzo proszę o zabranie głosu.

SENATOR 
KRZYSZTOF MRÓZ 

Panie Marszałku, nie zawsze zapisuję się do na-
stępnego głosu.
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(Wicemarszałek Michał Kamiński: Nie to mia-
łem na myśli, Panie Senatorze. Bardzo proszę nie 
odbierać tego jako przytyku.)

Po pierwsze, Panie Senatorze Czarnobaj, ja 
w ogóle nie odnosiłem się w swoim wystąpieniu 
do Funduszu Inwestycji Samorządowych, ale jak 
pan już podniósł ten temat, to powiem, że to jest 
bardzo dobre i ważne, to jest odpowiedź na oczeki-
wania polskich samorządów, których temat wszem 
i wobec Platforma Obywatelska podnosi. My się 
wsłuchujemy w głosy dotyczące tych oczekiwań. 
Pan Trzaskowski mówi o konieczności wspierania 
samorządów, a my po prostu te samorządy wspie-
ramy. I to jest taka różnica: my realizujemy pewne 
rzeczy, a wy pewne rzeczy co najwyżej mówicie, 
a tego, co obiecujecie, jak historia pokazała, później 
nie realizujecie.

Szanowny Panie Senatorze, nie można odbie-
rać panu prezydentowi możliwości zgłaszania pro-
jektów ustaw. Projekty ustaw, które pan prezydent 
dzisiaj zgłasza, nie wynikają z tego, że jest kam-
pania wyborcza i pan prezydent jest kandydatem. 
One wynikają z obiektywnej sytuacji, z kryzysu 
pandemii, którą mamy. Dzisiaj, powiedziałbym na-
wet, jest to obowiązek pana prezydenta, obowiązek, 
aby w takich sytuacjach wspierać rząd, wspierać 
polskich przedsiębiorców, inicjować różnego ro-
dzaju dobre rozwiązania. One są pokłosiem tego, 
co robi pan prezydent Andrzej Duda – jeździ po 
Polsce i spotyka się z wyborcami.

Ostatnia myśl, do której także chciałbym się 
odnieść, dotyczy sytuacji finansowej, którą mamy. 
Jeszcze raz panu powiem: to nie jest tak, jak pan 
mówi, cytując nawet różne osoby, że my kogoś 
korumpujemy i rozdajemy środki. Istota budże-
tu… Pan jako członek komisji budżetu i finansów, 
a  także doświadczony samorządowiec wie, na 
czym polega budżet. Budżet to jest podział róż-
nych środków. I to od polityków, od dysponentów 
budżetu zależy, jak środki, które spływają z podat-
ków i innych opłat, zostaną podzielone. I różnica 
polega na tym, że my najpierw ten budżet uszczel-
niliśmy, a dzisiaj, mając środki z uszczelnionego 
systemu podatkowego, przeznaczamy je na cele 
istotne i ważne społecznie. Zerwaliśmy z polity-
ką neoliberalizmu, która była realizowana od lat 
dziewięćdziesiątych, także przez rządy lewicowe 
i przez obecnego na sali – no, właściwie nie wiem, 
czy obecnego teraz na sali – ministra, dzisiaj pana 
senatora, Marka Borowskiego, z polityką takiego 
skrajnego liberalizmu, z tym, że Polacy mają tylko 
zaciskać pasa…

(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Panie Mar- 
szałku, 5 minut.)

…i że mamy ścigać się z jakimiś wskaźnikami 
makroekonomicznymi.

(Głos z sali: Co to jest?)
Myśmy pokazali, że jesteśmy w stanie podzie-

lić się owocami wzrostu gospodarczego, który był.
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Panie Sena- 

torze, ja panu przypominam, że dyskusja dotyczy 
bonu turystycznego.)

Tak. Ale bon turystyczny, Panie Marszałku…
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Zwracałem 

uwagę panu Czarnobajowi, że to, o czym mówił, 
nie było przedmiotem tej debaty. Pan niestety też, 
Panie Senatorze…)

Nie, Panie Marszałku.
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Pan w nie-

zwykle odległy sposób… Pan odbiega od tematyki 
– przypomnę – bonu turystycznego.)

Panie Marszałku, był taki zarzut ze strony pana 
senatora Czarnobaja, że my rozdajemy środki. 
Tak, rozdajemy środki, bo taka jest istota budże-
tu państwa, że te środki się na coś przeznacza. My 
kierujemy te środki na wsparcie polskich przedsię-
biorców i polskich rodzin, czyli na takie cele, które, 
naszym zdaniem, są słuszne społecznie i gospo-
darczo. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Obecnie… Przepraszam.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że następujący sena-

torowie złożyli swoje przemówienia w dyskusji 
do protokołu: pan senator Beniamin Godyla, pan 
senator Aleksander Szwed, pan senator Mariusz 
Gromko i pan senator Mieczysław Golba*.

Informuję również, że wnioski o charakterze 
legislacyjnym na piśmie złożyli: senator Krzysztof 
Kwiatkowski, senator Adam Szejnfeld, senator 
Maria Koc i senator Leszek Czarnobaj.

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

Jeszcze senator Durlak złożył przemówienie do 
protokołu**. Przepraszam za pominięcie go.

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
** Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.
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Powtórzę pytanie: czy wszyscy panie i panowie 
senatorowie, którzy mieli zamiar złożyć wnioski 
o charakterze legislacyjnym, już to uczynili?

Proszę o sprawdzenie, czy wszystkie zgłoszo-
ne wnioski i wystąpienia zostały już przekazane.

Informuję, że wszystkie zgłoszone wnioski oraz 
wystąpienia zostały już przekazane.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel prezydenta, przedstawi-

ciel posłów wnioskodawców lub przedstawiciel 
rządu chcą ustosunkować się do przedstawionych 
wniosków?

(Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Pa- 
weł Mucha: Bardzo krótko, jeżeli pan marszałek 
pozwoli, już z miejsca.)

Oczywiście, Panie Ministrze.

ZASTĘPCA  
SZEFA KANCELARII PREZYDENTA RP 
PAWEŁ MUCHA 

Dziękuję bardzo za wyrazy poparcia, które 
pojawiały się w licznych wystąpieniach państwa 
senatorów. Chyba w każdym była deklaracja popar-
cia co do zasady prezydenckiej inicjatywy ustawy 
o Polskim Bonie Turystycznym. 

Ja chciałbym się pozytywnie odnieść do po-
prawek, które składała pani marszałek Maria Koc, 
wskazując na rozszerzenie zakresu podmiotowe-
go ustawy, grupy beneficjentów tego świadczenia, 
czyli Polskiego Bonu Turystycznego, także o dzie-
ci, które są… w ramach tzw. koordynacji. To jest 
rzecz, którą konsultowaliśmy z rządem. To jest 
rozszerzenie… To jest też wsłuchanie się w postu-
laty państwa senatorów, którzy mówili wyraźnie, 
kilkukrotnie, że warto ten program rozszerzać. 
I my go rozszerzamy. Wiemy, że tych beneficjen-
tów będzie ok. 150 tysięcy czy 200 tysięcy. To są 
rozwiązania, które warto rozważyć podczas prac 
w komisji.

Nie chcę się odnosić do wątków politycznych. 
Powiem tylko, że prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej wykonuje swoje obowiązki. Istotną częścią 
tych obowiązków jest także realizacja konstytucyj-
nego uprawnienia prezydenta, jakim jest składa-
nie inicjatywy ustawodawczej. Wszystkie uwagi 
krytyczne czy złośliwości, które padały w wystą-
pieniach, są, moim zdaniem, komentarzem do 
trwającej kampanii wyborczej. W istocie rzeczy, 
tak jak państwo mówicie, prezydent zrobił dobrą 
robotę, przedstawiając wartościowy i dobry projekt 

ustawy, która, mam nadzieję, przez Wysoką Izbę 
zostanie wkrótce przyjęta, po rozpatrzeniu popra-
wek, które się pojawiły. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Informuję, że jest sygnalizowany problem tech- 

niczny w sali nr 217. Nie wszyscy senatorowie 
mogli wysłuchać wystąpienia pana ministra, za co 
bardzo przepraszamy. Jest to problem techniczny.

Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakte-
rze legislacyjnym, proszę Komisję Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej oraz Komisję Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności o ustosunkowanie 
się do przedstawionych wniosków i przygotowa-
nie wspólnego sprawozdania.

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

Wysoki Senacie, przystępujemy do rozpa-
trzenia punktu trzeciego porządku obrad: infor-
macja Prezesa Rady Ministrów na temat finansów 
publicznych w 2020 r.

Pragnę powitać obecnego na posiedzeniu 
przedstawiciela rządu…

(Rozmowy na sali)
Nie mamy przedstawiciela rządu w trakcie roz-

patrywania punktu obrad, który brzmi: informa-
cja prezesa Rady Ministrów na temat finansów 
publicznych w 2020 r.?

(Rozmowy na sali)
Panie i Panowie Senatorowie, zostałem przed 

chwilą poinformowany, iż żaden z przedstawicieli 
rządu nie przybył w związku z punktem w dzisiej-
szym porządku obrad Wysokiej Izby, który brzmi: 
informacja prezesa Rady Ministrów na temat  
finansów publicznych w 2020 r. Jak rozumiem,  
nie ma dzisiaj w  Senacie ani prezesa Rady 
Ministrów, ani ministra finansów, ani niko-
go, nawet najniżej postawionego w hierarchii 
Ministerstwa Finansów urzędnika, który Senatowi 
Rzeczypospolitej miałby przedstawić informa-
cję o  finansach publicznych Rzeczypospolitej 
w 2020 r. Jak mniemam, jest to sytuacja bez pre-
cedensu, która musi rodzić pytanie o stan finan-
sów publicznych państwa polskiego, ale przede 
wszystkim o stosunek rządu Rzeczypospolitej do 
konstytucyjnego organu naszego państwa, jakim 
jest Senat Rzeczypospolitej.
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Czy ktoś z państwa, pań i panów senatorów, 
chciałby zabrać głos w tej dość bezprecedensowej 
sytuacji?

Bardzo proszę, pana senator Marek Borowski.

SENATOR 
MAREK BOROWSKI 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Jestem zaskoczony tym faktem. Chyba pierw-

szy raz zdarzyło się coś takiego, że rząd proszony 
o przekazanie informacji lekceważy to kompletnie, 
i to jeszcze w sytuacji, w której prośba o taką infor-
mację jest całkowicie uzasadniona. Nie jest tak, jak 
tutaj przed chwilą mówił pan senator Mróz, który, 
nawiązując do propozycji rozszerzenia kręgu be-
neficjentów bonu turystycznego, stwierdził, że to 
jest przecież kosztowne, że większość senacka prosi 
o informację w sprawie finansów i na pewno bę-
dzie krytykować rozdawnictwo, a przecież z taką 
polityką już skończyliśmy… Itd., itd., pan senator 
Mróz się rozwinął. Otóż nie, absolutnie o to nie 
chodzi. Chodzi o to, że chcieliśmy się dowiedzieć, 
jak ta sytuacja wygląda i jak ona może się kształto-
wać dalej, w ciągu tego roku, a więc jak może się 
kształtować deficyt finansów publicznych, deficyt 
budżetu, w jaki sposób będzie chciało się pokrywać 
te deficyty, z jakich źródeł. Mamy przecież okre-
ślone ustawy, np. ustawę, która mówi o tzw. regule 
wydatkowej, ustawę, która mówi o progach ostroż-
nościowych. Mamy konstytucję, która mówi o dłu-
gu publicznym, który nie może przekroczyć 60% 
PKB. My sobie oczywiście zdajemy sprawę z tego, 
że w sytuacji pandemii, w sytuacji takiego kryzy-
su, z jakim mamy do czynienia, pojawiają się duże 
trudności w realizacji niektórych tych ograniczeń. 
No ale w związku z tym chcieliśmy się dowiedzieć, 
w jaki sposób rząd chce rozwiązać ten problem, a je-
żeli będzie się to odbywało poprzez jakieś zmiany 
ustawowe, to jak długo pewne wyjątkowe rozwiąza-
nia będą trwały. Bo chodzi przecież o to, żeby pewne 
działania, które podejmuje rząd, nie zamieniły się 
już w reguły. Mówię tutaj o tym, że wydatki… No, 
w tej chwili może nie większość, ale przynajmniej 
połowa wydatków budżetowych jest realizowana 
poza budżetem, jest realizowana poprzez różnego 
rodzaju fundusze. Te fundusze się mnożą, jest ich 
coraz więcej, ponadto te fundusze finansują swoje 
potrzeby i wydatki poprzez zaciąganie długu, po-
przez obligacje, w związku z tym ten system zaczy-
na się po prostu rozwibrowywać. Dlatego pytanie 
jest, po pierwsze, o uzasadnienie tak dużej liczby 

tych funduszy i tego tak, powiedziałbym, swobod-
nego stosunku do ich zadań… Bo chcę powiedzieć, 
że większość tych funduszy czy część tych fundu-
szy realizuje zadania, które są w ogóle sprzeczne 
z ideą ich powołania, np. Fundusz Sprawiedliwości 
w Ministerstwie Sprawiedliwości czy Fundusz 
Reprywatyzacji, czy też fundusz, który miał finan-
sować ewidencję pojazdów. I to wszystko Najwyższa 
Izba Kontroli wskazuje w swoim raporcie. A więc 
rzecz polega na tym, że chcieliśmy się dowiedzieć, 
na ile są to działania przejściowe, a na ile niestety 
trwałe, i kiedy rząd zamierza jednak przywracać 
jakiś porządek w finansach publicznych.

Myślę, że to, co również bardzo by interesowa-
ło obywateli, to jest to, czy ta sytuacja, która jest, 
będzie skutkowała podwyższaniem jakichś podat-
ków, jak rząd widzi stopniowe wychodzenie z tych 
różnych deficytów i czy może to owocować obni-
żaniem pensji i wynagrodzeń. Tu przypomnę, że 
w ostatniej tzw. tarczy znalazł się przepis, który 
pozwala prezesowi Rady Ministrów wprowadzać, 
na zasadzie decyzji, wskaźniki obniżania płac 
i zwalniania ludzi w szeroko rozumianej sferze fi-
nansów publicznych, w administracji publicznej, 
w administracji samorządowej itd., itd.. A więc 
chcieliśmy się dowiedzieć czy ten przepis będzie 
wykorzystywany.

Chcieliśmy się również dowiedzieć, jak będzie 
wyglądała sytuacja w służbie zdrowia. Dzisiaj sły-
szymy o tym, że powstanie wreszcie zapowiada-
ny fundusz specjalny, przeznaczony na leczenie 
rzadkich chorób, zwłaszcza u dzieci. Nie ma jesz-
cze projektu w tej sprawie, chociaż z informacji, 
które mamy, wynika, że ma to się jednak finan-
sować w ramach tych środków, które obecnie są 
przeznaczane na zdrowie. Chcieliśmy więc o to 
zapytać. Ale chcieliśmy zapytać także o to, dla-
czego od lat łamana jest ustawa o świadczeniach 
zdrowotnych, ten artykuł – to jest art. 131 – który 
mówi wyraźnie, jaki procent produktu krajowe-
go brutto powinien być przeznaczany na ochronę 
zdrowia. Są tam podane wskaźniki dla roku 2018, 
2019, 2020 i  lat następnych. Otóż żaden z tych 
wskaźników nie jest realizowany, jak dotychczas. 
W 2018 r. zabrakło 6 miliardów, w roku 2019 za-
brakło 11 miliardów, w roku 2020 brakowało już, 
w stosunku do planu 20 miliardów… 12 miliardów, 
przepraszam, 12 miliardów. W ciągu 3 lat, łamiąc 
tę ustawę, rząd nie przekazał łącznie 29 miliardów 
na służbę zdrowia. I jak potem się nie dziwić, że 
w okresie pandemii mieliśmy takie sytuacje, jakie 
obserwowaliśmy? Dobrze, że ona się nie rozwinęła 
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w jakimś szerszym zakresie. Ale i tak, jeśli cho-
dzi o leczenie wszystkich innych przypadków poza 
koronawirusem, to właściwie nastąpił paraliż tej 
służby zdrowia. A zatem chcieliśmy się dowiedzieć, 
czy ta ustawa będzie nadal łamana, czy też wreszcie 
zacznie być przestrzegana.

To oczywiście nie wszystkie pytania, nie wszyst- 
kie problemy, które chcieliśmy tutaj postawić. Ale, 
no ale nie będzie komu. No, mogę tylko wyciągnąć 
taki wniosek, że ta tematyka jest dla rządu nie-
zwykle niewygodna. Jest niewygodna, bo z wielu 
kwestii trzeba będzie się tutaj tłumaczyć, na wiele 
trudnych pytań odpowiadać. Oczywiście, znacz-
nie lepiej jest przychodzić z projektami, które są 
pewnym rodzajem prezentów, subwencji czy róż-
nych dodatkowych środków, niż wytłumaczyć się 
z kwestii tak zasadniczej jak sytuacja finansów pu-
blicznych. Mogę tylko wyrazić swoje rozczarowanie 
i oburzenie tym faktem. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Ja bym chciał powiedzieć, Wysoka Izbo, że 

znajdujemy się w sytuacji bezprecedensowej, i to 
bezprecedensowej pod kilkoma względami. Po 
pierwsze, bardzo trudno jest prowadzić dysku-
sję – a tego wymaga ode mnie w tym momencie 
Regulamin Senatu, abym prowadził dyskusję – nad 
informacją Prezesa Rady Ministrów na temat fi-
nansów publicznych w 2020 r., ponieważ ta infor-
macja nie została udzielona Wysokiemu Senatowi 
z uwagi na, podkreślę, bezprecedensową i mają-
cą charakter pogardy dla konstytucyjnego organu, 
jakim jest Senat Rzeczypospolitej, nieobecność 
przedstawicieli Prezesa Rady Ministrów w tej kwe-
stii. To powoduje, że bardzo trudno jest nam odby-
wać regulaminową dyskusję nad czymś, nad czym 
nie możemy dyskutować, bo rząd nie udzielił tej 
informacji. Niemniej jednak ja zdaję sobie spra-
wę, że w tej sytuacji, w której rząd Rzeczypospolitej 
pokazuje jawną pogardę dla Senatu, za którym stoi 
większość Polaków… Rozumiem, że panowie sena-
torowie chcą w tej sprawie zabierać głos. I ja ani nie 
znajduję w sobie siły, ani nie znajduję podstawy re-
gulaminowej, by tego głosu państwu nie udzielać. 
Aczkolwiek z ubolewaniem stwierdzam fakt, że in-
formacja, której rząd miał udzielić, o stanie finan-
sów publicznych Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, 
jest informacją, którą najwyraźniej rząd chce przed 
Senatem i obywatelami ukryć.

Bardzo proszę, pan senator Kazimierz Michał 
Ujazdowski.

SENATOR 
KAZIMIERZ MICHAŁ UJAZDOWSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Rzeczywiście, mamy do czynienia z wydarze-

niem bez precedensu. Ja jestem parlamentarzystą 
od 1991 r., z 4-letnią przerwą. I nie było takiego 
wydarzenia w historii polskiego parlamentaryzmu, 
pomimo że napięcia polityczne były częstokroć 
znacznie poważniejsze niż dziś. I chcę powiedzieć, 
że to jest naruszenie nie tylko kultury politycznej, 
lecz także normy konstytucyjnej, która każdą in-
stytucję konstytucyjną, także Radę Ministrów, 
zobowiązuje do współdziałania na rzecz dobra pu-
blicznego. Rzetelność jest także powinnością kon-
stytucyjną. Można się zasadniczo wspierać, ale nie 
można odmawiać udziału w życiu państwowym – 
a na tym polega decyzja Rady Ministrów – i to jesz-
cze w sytuacji nadzwyczajnej, w której wszystkie 
poważne względy związane ze zwalczaniem epide-
mii i kryzysem finansów publicznych przemawia-
ją za tym, żeby działać w trybie konsensualnym. 
Naprawdę, nie znajduję racji, dla których rząd nie 
pojawił się na forum Senatu.

I sugeruję panu marszałkowi, żeby przejść do 
rozpatrywania następnych punktów porządku ob-
rad, ale żeby tego punktu nie traktować jako zre-
alizowanego aż do końca posiedzenia Senatu, aż 
do jutra. Senat czeka na wykonanie przez Radę 
Ministrów powinności konstytucyjnej. Dziękuję 
bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Panie Senatorze, bardzo panu dziękuję. Czy 
pana wypowiedź mam traktować jako wniosek 
formalny o przełożenie tego punktu, jak rozu-
miem, do czasu pojawienia się przedstawiciela 
Rady Ministrów?

(Senator Kazimierz Michał Ujazdowski: Tak.)
Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, to uznam, że wnio-

sek formalny pana senatora o przełożenie tego 
punktu obrad został przyjęty.

Ponieważ nie słyszę sprzeciwu, uznaję, że Senat 
raczył przełożyć punkt trzeci – informacja Prezesa 
Rady Ministrów na temat finansów publicznych 
w 2020 r. – do czasu pojawienia się reprezentanta 
rządu Rzeczypospolitej w Senacie Rzeczypospolitej.
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Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Przystępujemy do rozpatrzenia punk-
tu czwartego porządku obrad: ustawa o zmia-
nie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych.

Tekst…
(Senator Leszek Czarnobaj: Czy ja mogę w spra-

wie formalnej?)
Jak skończę czytać, to z całą pewnością udzielę 

panu głosu.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 149, 

a sprawozdanie komisji – w druku nr 149 A.
Proszę sprawozdawcę Komisji Rodziny, Polityki 

Senioralnej i  Społecznej, senator Magdalenę 
Kochan, o przedstawienie sprawozdania komisji 
oraz wniosków mniejszości…

Bardzo proszę, pan senator Leszek Czarnobaj 
w kwestii formalnej.

SENATOR 
LESZEK CZARNOBAJ 

Panie Marszałku, jeśli mógłbym prosić o to, 
żeby o 18.15 zrobić 15-minutową przerwę technicz-
ną… Proszę w imieniu klubu Koalicji Obywatelskiej.

(Wicemarszałek Michał Kamiński: Do?)
Do 18.30.
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Do 18.30. 

Teraz?)
Może być o 18.15. Ale nie wiem, czy pani sena-

tor zdąży.
(Senator Magdalena Kochan: Nie zmieszczę 

się…)

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

To w takim razie teraz ogłaszam przerwę…
(Senator Leszek Czarnobaj: Do 18.30.)
…do godziny 18.30.
Bardzo dziękuję.
(Senator Leszek Czarnobaj: Dziękuję bardzo.)

(Przerwa w obradach od godziny 18 minut 11  
do godziny 18 minut 30)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Wznawiam obrady.
Proszę zajmować miejsca.
Powracamy do rozpatrywania punktu 

czwartego porządku obrad: ustawa o zmianie 

ustawy o  emeryturach i  rentach z  Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych.

Proszę sprawozdawcę Komisji Rodziny, Po- 
lityki Senioralnej i  Społecznej, panią senator 
Magdalenę Kochan, o przedstawienie sprawoz-
dania komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
MAGDALENA KOCHAN 

Czy mogę z miejsca, Panie Marszałku?
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Ależ 

oczywiście.)
Dziękuję bardzo.
Rządowy projekt ustawy o  zmianie ustawy 

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych miał na celu przywrócenie emerytom 
urodzonym w roku 1953 pełnej podstawy oblicze-
nia emerytury pomniejszonej w 2012 r. w sposób, 
według Trybunału Konstytucyjnego odpowiada-
jącego na pytanie prejudycjalne, nieuzasadniony, 
niezgodny z konstytucją, o kwoty z tzw. emerytur 
wcześniejszych.

Podczas posiedzenia komisji padł wniosek pana 
senatora Majera o przyjęcie tego projektu ustawy 
bez poprawek. Padły także słowa podziękowania 
skierowane w stronę rządu za przywrócenie wyż-
szych emerytur i przyznanie prawa do tych wyż-
szych emerytur kobietom, bo głównie ich dotyczył 
ten problem, urodzonym w roku 1953. Większość 
komisji… Tu mam kłopot, ponieważ tak naprawdę 
4 senatorów poparło ten wniosek, a 4 było prze-
ciwnych wnioskowi o przyjęcie tej ustawy bez po-
prawek. Tak więc w sposób nierozstrzygnięty, ale 
też niedający przewagi temu wnioskowi, upadł on 
i nie został przyjęty. Część senatorów złożyła tak-
że wnioski mniejszości, ponieważ zgodnie z tym, 
o czym mówiłam wcześniej, wskutek takiego po-
działu politycznego senatorów, także te wnioski 
uzyskały 4 głosy za, 4 głosy przeciw.

Warto przypomnieć historię ustawy i histo-
rię pokrzywdzonych wadliwymi, co trzeba jasno 
powiedzieć, przepisami wprowadzonymi w roku 
2012. Ustawa ta w taki sposób… Zakończyła ona 
swój bieg legislacyjny i  już w  2016  r. wpłynę-
ła do Sejmu petycja o wprowadzenie takich roz-
wiązań prawnych, które te niezgodne z prawem 
rozwiązania zlikwidują. Petycja uzyskała ocenę 
rządu negatywną. W roku 2017 podobna petycja 
wpłynęła do Senatu i większość rządząca, Prawo 
i Sprawiedliwość, także na podstawie negatywnej 
opinii rządu, odrzuciła tę petycję. W marcu 2019 r. 
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Trybunał Konstytucyjny odpowiedział na pytanie 
prejudycjalne sądu rozpatrującego skargę wnie-
sioną przez panią urodzoną w roku 1953 i uznał, że 
nie kwestionuje prawa ustawodawcy do takich roz-
strzygnięć, które pozwalają na przechodzenie na 
wcześniejszą emeryturę, a jednocześnie obniżają 
tę pełną emeryturę, którą się uzyskuje, osiągnąw-
szy wymagany ustawami wiek, ale kwestionuje 
sposób, w który post factum karze się osoby prze-
chodzące na wcześniejszą emeryturę bez świado-
mości… Zatem problem polegał na tym, że ktoś, kto 
w 2013 r. przechodził na wcześniejszą emeryturę, 
już wiedział, że wcześniejsze przejście na emery-
turę zaowocuje zmniejszoną podstawą, która daje 
wynik pełnej emerytury. Ktoś, kto przed 2012 r. 
przechodził na taką emeryturę, tej świadomości 
nie miał, a zatem nie powinien być karany wstecz.

W roku 2019, rozumiejąc ten problem, Senat 
Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił projekt ustawy, 
jak się wydawało, popierany przez rząd. Ten pro-
jekt został skierowany do prac w Sejmie. Rząd go 
popierał, ale jednocześnie, będąc za, był przeciw, 
bo we wrześniu pan premier Morawiecki kazał ten 
projekt wycofać z prac parlamentu. I tak się sta-
ło. W grudniu 2019 r. Senat ponowił projekt, który 
miał rozwiązać potężny problem kilkudziesię-
ciu tysięcy osób pokrzywdzonych wspomnianym 
niewłaściwym stosowaniem prawa. I w grudniu 
2019 r. projekt ten, trafiwszy do Sejmu, trafił także 
do zamrażarki, do czasu, kiedy całej Polsce prezes 
ogłosił… przepraszam, premier rządu, pan Mateusz 
Morawiecki, ogłosił, że oto rząd wystąpił z nowym 
projektem ustawy, który te wady prawne usunie. 
Wydawało się, że usunie… ale nie usuwa, ponieważ 
w zaproponowanej przez rząd ustawie rozstrzyga 
się wyłącznie kwestie rocznika 1953, a nie na tym 
polegały zastrzeżenia Trybunału Konstytucyjnego. 
Zatem, prawdę powiedziawszy, tak zwane „kopiuj 
– wklej” z senackiego projektu ustawy nie wyszło 
do końca dobrze i właściwie. Bo senacki projekt 
ustawy, ten, który w Sejmie był rozpatrywany 
razem z rządowym, przewidywał rozstrzygnię-
cie, naprawdę rozstrzygnięcie problemu nie tylko 
rocznika kobiet 1953, ale i wszystkich tych, także 
mężczyzn, którzy, przechodząc na wcześniejsze 
emerytury – bo byli np. nauczycielami i korzystali 
z prawa do wcześniejszego przechodzenia na eme-
ryturę – nie zdawali sobie sprawy z konsekwencji 
swojego wcześniejszego przechodzenia na emery-
turę i dlatego na emeryturę przeszli.

Zatem w trakcie posiedzeń komisji postano-
wiliśmy przywrócić te wszystkie zapisy, które 

komisja… mniejszość, bo to jest wniosek mniejszo-
ści, wniosek 4 senatorów… Staramy się przywrócić 
– i o to wnosimy do Wysokiej Izby – te zapisy, które 
rozstrzygną problem zauważony przez Trybunał 
Konstytucyjny. Zapewnią one właściwe stosowanie 
prawa wobec osób, które przeszły na wcześniejsze 
emerytury bez świadomości tego, że stracą pod-
stawę pozwalającą na naliczenie im we właściwy 
sposób emerytury w momencie, kiedy wiek eme-
rytalny osiągną.

Jest jeszcze 1 wniosek mniejszości, ponieważ 
projekt rządowy nie dość, że ogranicza się – jesz-
cze raz to powtórzę – do 1 tylko rocznika, 1953 , 
to mówi jeszcze: będziemy dawać te pieniądze, ale 
dopiero po pół roku od wejścia w życie tej ustawy. 
My więc chcemy przywrócić 3-miesięczny termin 
na rozpatrzenie w niektórych przypadkach pro-
blemów osób dotkniętych wadą prawną… na roz-
patrzenie tego z urzędu przez Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych. I mówimy: te osoby, które nie mogą 
z tego skorzystać w taki sposób bardzo nieproble-
mowy, będą musiały złożyć wnioski, także w ciągu 
3 miesięcy od wejścia w życie tej ustawy…

To chyba wszystko, co podczas komisji posta-
nowiliśmy. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Pani Senator.
Proszę teraz sprawozdawcę mniejszości 

Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, 
pana senatora Artura Dunina, o przedstawienie 
wniosków mniejszości komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
ARTUR DUNIN 

Panie Marszałku, jeżeli pan pozwoli, ja również 
będę mówił z miejsca. Bardzo serdecznie dziękuję.

Tak, wczoraj odbyło się posiedzenie Komisji 
Rodziny, Polityki Senioralnej i  Społecznej. 
Dyskutowaliśmy nad ustawą o zmianie ustawy 
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych. Tak jak powiedziała pani sena-
tor sprawozdawca, pani Magdalena Kochan, ta 
sprawa, to przedłożenie rządowe nie wypełnia 
wszystkich zagadnień, o których mówił Trybunał 
Konstytucyjny. Naprawiając błąd, który pojawił 
się w ustawie z 11 maja 2012 r. w art. 25 ust. 1b… 
Mniejszość – a tak naprawdę było 4:4, taki był 
wynik głosowania, więc równowaga sił – chce 



Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (cd.)

82

13. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 1 lipca 2020 r.

naprawić ten błąd, tamten z 2012 r., wprowadza-
jąc zmianę w art. 1, która tak naprawdę powoduje 
to, że będzie zachowana równość konstytucyjna, 
równość konstytucyjna dla wszystkich obywateli 
naszego kraju.

Dlatego bardzo proszę, Panie Marszałku, 
Wysoka Izbo, o przyjęcie 2 poprawek. Pierwsza 
dotyczy spełnienia wymogu konstytucyjnego do-
tyczącego tej ustawy, druga dotyczy skrócenia cza-
su oczekiwania wszystkich poszkodowanych, tak 
aby pieniądze, które im się należą… Im akurat się 
należą, a nie tak, jak mówiła pani premier Szydło, 
że to rządowi się należą. Nie, nie, to ludziom, oby-
watelom, obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, 
Polkom i Polakom należą się te pieniądze. Dlatego 
chcemy skrócić z 6 miesięcy do 3 miesięcy okres 
na wypłatę należnych świadczeń. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy są takie pytania?
Pan senator Szwed – z sali nr 217.

SENATOR 
ALEKSANDER SZWED 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Marszałku, ja się bardzo cieszę, że senator 

Dunin w swoim sprawozdaniu powiedział o tym, 
że to był błąd. Rzeczywiście był to błąd. Ja przy-
pomnę nowelizację z dnia 11 maja 2012 r. ustawy 
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych. Od 1 stycznia 2013 r. zmieniono zasa-
dy obliczania wysokości świadczenia emerytalnego 
osobom pobierającym tzw. wcześniejszą emerytu-
rę, wprowadzając w przepisie art. 25 ust. 1b usta-
wy mniej korzystne rozwiązania, polegające na 
odliczeniu od podstawy obliczenia emerytury po-
wszechnej pobranych dotychczas kwot emerytur 
wcześniejszych.

Ja mam pytanie do pani senator Kochan, bo 
pani senator w  swoim sprawozdaniu mówiła  
o 2 petycjach, mówiła o petycji z 2013 r., która 
była reakcją na te rozwiązania, i o petycji z 2017 r. 
Omawiając petycję z 2017 r., mówiła, że rząd Prawa 

i Sprawiedliwości nie zareagował. Jednak zareago-
wał, skoro mamy proponowaną dzisiaj nowelizację. 
Zapytam o petycję z 2013 r. 

Chciałbym się dowiedzieć, jaka była reakcja 
rządu PO-PSL na tę petycję i czy były jakiekolwiek 
kroki prawne, żeby tę wadę prawną naprawić. 
Czy w ogóle były, czy rząd zrobił cokolwiek w tym 
kierunku?

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Proszę bardzo, Pani Senator.

SENATOR 
MAGDALENA KOCHAN 

Pan senator powołuje się na petycję z roku 2013. 
Takiej nie było. Pierwsza petycja dotarła do Sejmu 
w 2016 r. i zgodnie z zasadami rozpatrywania pe-
tycji w Sejmie byłam posłem prowadzącym tę pe-
tycję. Wnosiliśmy do rządu o rozstrzygnięcia w tej 
kwestii, ale opinia i decyzja rządu w tej sprawie 
były negatywne. Ponownie petycja o tej samej tre-
ści trafiła w 2017 r. do Senatu i także spotkała się 
z negatywną opinią rządu. Pamiętam długie debaty 
w 2016 r. podczas obrad Komisji do Spraw Petycji 
w Sejmie, w której przekonywaliśmy przedstawi-
ciela rządu, pana wiceministra Buciora, do tych 
rozwiązań i przypominaliśmy, że także pan mini-
ster Bucior był odpowiedzialny za przygotowanie 
reformy emerytalnej w 2012 r.

Wie pan, wiecie państwo, nie myli się tylko ten, 
kto nic nie robi. Najbardziej myli się ten, kto z błędu 
wyjść nie chce. I my, doskonale zdając sobie z tego 
sprawę, staraliśmy się to naprawić. O to samo ape-
lujemy. Kolejny raz wnosimy pod obrady Senatu 
właściwie ten sam problem. Rozstrzygnijmy go 
na korzyść tych, którzy nie mogą odpowiadać za 
błędy. I jeszcze jedno: popełnić błąd i przyznać się 
do niego, a tkwić w błędzie to dwie różne rzeczy. 
Państwo od 2005 r. naprawdę mieliście czas na 
to, żeby te błędy naprawić, wytykając nam to, co 
nasze. Tymczasem rządzicie od 2015 r. i rząd po 
dwukrotnej ocenie negatywnej w 2019 r. tuż przed 
wyborami uznał, że dobrze, poprzemy, bo kilka-
dziesiąt tysięcy głosów – przepraszam, powiem 
trywialnie – się przyda, a potem, po 2 miesiącach 
po cichutku wycofał ustawę z prac w Sejmie.

Teraz, w trakcie procedowania takiej samej 
ustawy jak ta, która już raz przez Senat przeszła 
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w grudniu 2019 r., państwo senatorowie PiS w czę-
ści ją poparli, a w części wstrzymali się od głosu 
w tej kwestii. Rząd także mówił: nie, nie, nie bę-
dziemy protestować. A potem cisza, dopóki rząd 
częściowo, fragmentarycznie nie załatwił tego pro-
jektu w swoim projekcie, zresztą ogłaszając suk-
ces i odbierając autorstwo tym, którzy są autorami 
zmian. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Pani Senator.
(Senator Aleksander Szwed: Panie Marszałku, 

czy mogę dopytać?)
Ależ oczywiście, może pan senator.
Pan senator Szwed.

SENATOR 
ALEKSANDER SZWED 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja akurat w sprawozdaniu usłyszałem: 2013 r.
Ale pani senator nie odpowiedziała na pytanie. 

No, nie sztuką jest radzić, jak rządzić, jak się nie 
rządzi. Państwo też mieli 3 lata, żeby jednak ten 
błąd, tę wadę prawną usunąć. I chciałbym zapytać, 
czy rząd PO-PSL… Czy w tamtych latach, od 2013 
do 2015 r., były jakiekolwiek inicjatywy legislacyjne 
z państwa strony, żeby tę wadę prawną naprawić?

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Proszę bardzo.

SENATOR 
MAGDALENA KOCHAN 

Nie, Panie Senatorze, nie było takich inicjatyw, 
ponieważ nikt nie zgłaszał problemu. Od momen-
tu, kiedy problem się pojawił, przyznawaliśmy się 
do błędu i staraliśmy się go naprawić. Państwo 
widzicie błędy i robicie wszystko, żeby błędów nie 
naprawiać.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku 
prac parlamentarnych został upoważniony mini-
ster rodziny, pracy i polityki społecznej.

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

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej Stanisław Szwed: Tak.)

Proszę bardzo.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE RODZINY, PRACY  
I POLITYKI SPOŁECZNEJ 
STANISŁAW SZWED 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Sejm przygotował rozwiązania – dotyczą-

ce ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych – które realizują wy-
konanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego 
z dnia 6 marca 2019 r. W wyroku tym Trybunał 
Konstytucyjny zakwestionował przepis art. 25 
ust. 1b ustawy emerytalnej, na którego podstawie 
emerytury kobiet urodzonych w 1953 r. przyznawa-
ne po ukończeniu powszechnego wieku emerytal-
nego były pomniejszane o wypłacone dotychczas 
tzw. emerytury wcześniejsze. Przepis ten nie bu-
dziłby wątpliwości, gdyby został ogłoszony przed 
momentem podejmowania przez tę grupę kobiet 
decyzji o przejściu na wcześniejszą emeryturę. 
Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego wprowa-
dzenie mechanizmu potrącania kwot pobranych 
świadczeń w stosunku do kobiet z rocznika 1953 
nastąpiło z naruszeniem konstytucyjnej zasady za-
ufania do państwa i stanowionego przez nie prawa.

I teraz: żeby trochę przybliżyć całą materię  
– bo ona jest w systemach emerytalnych dosyć 
mocno skomplikowana – trzeba tutaj jednoznacz-
nie rozstrzygnąć kwestię, jaki był wyrok Trybunału 
Konstytucyjnego i  co Trybunał Konstytucyjny 
rozstrzygnął. Trybunał Konstytucyjny w swoim 
orzeczeniu nie zakwestionował zasadności me-
chanizmu pomniejszania podstawy obliczania 
emerytury powszechnej o sumę kwot pobranych 
emerytur wcześniejszych wobec innych roczników 
niż rocznik 1953. Trybunał, stwierdzając niekon-
stytucyjność zaskarżonego przepisu w zakresie, 
w jakim dotyczy kobiet urodzonych w 1953 r., któ-
re przed dniem 1 stycznia 2013 r. nabyły prawo do 
emerytury na podstawie art. 46 ustawy o Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych, nie zakwestiono-
wał możliwości stosowania określonego w nim 
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mechanizmu potrącenia w stosunku do pozosta-
łych osób.

I drugie, też bardzo ważne rozstrzygnięcie, 
uchwała Sądu Najwyższego, składu 7 sędziów, 
z dnia 28 listopada 2019 r., który stwierdził, iż 
ubezpieczeni urodzeni w latach 1949–1952 mieli 
możliwość skorzystania z przeliczenia emerytury 
powszechnej bez zastosowania mechanizmu po-
mniejszania podstawy jej obliczania o sumę kwot 
pobranych emerytur wcześniejszych.

Czyli kwestia, o której tutaj dyskutujemy, czy to 
dotyczy rocznika 1953, czy także innych roczników, 
w orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego została 
jednoznacznie rozstrzygnięta: dotyczy to rocznika 
1953. I w orzeczeniu Sądu Najwyższego podobnie. 
Czyli mówimy o roczniku 1953.

Warto jeszcze przypomnieć decyzję z 2012 r. 
Dlaczego rząd Platformy Obywatelskiej i PSL do-
konywał takiej zmiany? On dokonywał jej z takiej 
przyczyny, że część osób na wcześniejszych emery-
turach, tj. w tzw. starym systemie, przechodząc póź-
niej na emeryturę, mogła wchodzić w nowy system. 
Stąd, żeby nie było takiej sytuacji, że osoba już nie 
pracuje, przeszła na emeryturę, a dalej się jej zalicza, 
mimo że nie odprowadza składki, wprowadzono ten 
mechanizm. Dlatego ten mechanizm został zasto-
sowany. Ci, którzy nie przechodzili na emeryturę, 
mają teraz możliwość przeliczenia po nowemu.

I Trybunał Konstytucyjny zakwestionował jed-
ną rzecz: że osoby z rocznika 1953 nie miały możli-
wości zainterweniowania, czyli dokonania zmiany, 
bo nie były poinformowane, zostały zaskoczone.  
To zakwestionował Trybunał Konstytucyjny 
i w tym rozwiązaniu do tego się odnosimy. I w tych 
dyskusjach, które przez wiele lat się przetaczały 
przez Senat, w ogóle przez parlament… Ta ostat-
nia… przepraszam, przedostatnia uchwała Senatu, 
z lipca 2019 r., dotyczyła rocznika 1953. Cały Senat 
to wtedy poparł. Poszło to na posiedzenie Sejmu.  
Ze względu na wybory parlamentarne nie zdąży-
liśmy tego projektu rozpatrzyć, ale on był zbież-
ny z tym projektem, który dzisiaj proponujemy, 
z pewnymi modyfikacjami. Później ta nowa ini-
cjatywa Senatu, która jest skonsumowana w tym 
projekcie z grudnia ubiegłego roku, już nie mówiła 
o roczniku 1953, tylko wracała do rozszerzenia, do 
tego, żeby tym projektem objąć wszystkie roczni-
ki, czyli 1949, 1950, 1951, 1952 i dalej. To dzisiejsze 
sprawozdanie, które łączy druk senacki i rządowy, 
odnosi się do rocznika 1953.

I  teraz, jak ten mechanizm będzie działał? 
Ustawa przewiduje, że wszyscy ubezpieczeni, nie 

tylko kobiety, ale i mężczyźni, urodzeni w 1953 r. 
mają prawo do ustalenia emerytury powszechnej 
bez zastosowania tego mechanizmu pomniejszania 
podstawy i odliczenia o pobrane wcześniej emery-
tury. I są 2 grupy. 

Ta grupa pierwsza, ubezpieczonych, którzy 
występowali o emeryturę powszechną przed wy-
daniem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, 
będzie miała ponownie, już z urzędu, ustaloną 
przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych nową wy-
sokość emerytury. Szacujemy, że to będzie średnio 
na poziomie ok. 202 zł. A wyrównanie za cały ten 
okres będzie jednorazowe, w kwocie ponad 12 ty-
sięcy, dokładnie 12 tysięcy 786 zł. Ja oczywiście mó-
wię o średniej, bo dla każdego będzie to wyliczone 
indywidualnie. Proponujemy, żeby takie rozwiąza-
nie weszło z urzędu po 6 miesiącach, czyli tak na-
prawdę od 1 stycznia z urzędu ZUS tym osobom to 
przeliczy. To rozwiązanie będzie dotyczyło ponad 
62 tysięcy osób. 

I jest druga grupa osób, tych, które nie skorzy-
stały z wcześniejszych emerytur, pracowały dalej, 
oszczędzały, miały odprowadzaną składkę, i te oso-
by – bo utrzymujemy zasadę, że przejście na eme-
ryturę to jest uprawnienie pracownika, pracownik 
decyduje o przejściu na emeryturę w danym mo-
mencie – będą mogły mieć emeryturę przeliczoną 
po nowemu, bez tego pomniejszania, i wzrost ich 
emerytury będzie średnio na poziomie ok. 1 tysiąca 
487 zł. To będzie dotyczyło – zaraz spojrzę na no-
tatki – ok. 11 tysięcy 200 osób. Czyli łącznie 76 ty-
sięcy osób tym rozwiązaniem obejmujemy.

Jeśli popatrzymy na środki, które Fundusz 
Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał na to za-
danie wyłożyć… W ciągu najbliższych 10 lat to bę-
dzie kwota prawie 4 miliardów zł.

Tutaj ważne jest, że ta druga grupa będzie mu-
siała na wniosek… Czyli powtarzam tę wcześniejszą 
tezę, że to jest, jeśli chodzi o przejście na emery-
turę, na wniosek ubezpieczonego. Czyli ten okres 
będzie się liczył od wejścia w życie ustawy. Przez 
pół roku na wniosek ta grupa będzie mogła mieć 
przeliczone po nowemu emerytury. I oni już tego 
wyrównania nie będą otrzymywać.

Pojawiły się również propozycje Senatu, pana 
senatora, marszałka Borowskiego, żeby wszyst-
kich tym objąć, byśmy przekazali na ręce pana 
marszałka informację przygotowaną przez Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych. I różnica… Jakbyśmy 
wszystkich, całą grupę obejmowali, czyli uchylili-
byśmy art. 25, to byłoby to na poziomie 35 miliar-
dów 500 milionów zł. To rozwiązanie, które my 
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proponujemy, jest na poziomie 3 miliardów zł, 
prawie 4  miliardów  zł. To rozwiązanie, które 
proponował w ostatniej wersji Senat, jest na po-
ziomie 35 miliardów zł. Z tych informacji, które, 
jak już przedstawiłem… Zarówno z orzeczenia 
Trybunału Konstytucyjnego, jak również z wyro-
ku Sądu Najwyższego… Według naszej najlepszej 
wiedzy sprawa jest w tym zakresie pozytywnie 
rozwiązana. Przyjmowanie zasady do całości spo-
kojnie mogłoby spowodować, że kolejne grupy wy-
stępowałyby z roszczeniami dotyczącymi innych 
sytuacji, które w systemie emerytalnym występu-
ją. Bo system emerytalny jest, jak już wcześniej, 
na samym początku powiedziałem, dość mocno 
skomplikowany. Mamy emerytury wcześniejsze, 
emerytury wcześniejsze ze względu na szkodliwe 
warunki, emerytury wcześniejsze ze względu na 
poszczególne wykonywane zawody, w górnictwie, 
nauczycieli itd. Czyli system jest mocno skompli-
kowany. Stąd to nasze przedłożenie.

I zwracam się do Wysokiego Senatu o przyjęcie 
rozwiązania, które zaproponował rząd.

Dziękuję, Panie Marszałku.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Ministrze.
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?

Pan senator.

SENATOR 
MAREK BOROWSKI 

Jedno pytanie mam do pana ministra. Osoba 
urodzona w 1953 r., która przeszła na emeryturę 
w roku 2008, została następnie zaskoczona zmia-
ną przepisów. Po 5 latach dopiero mogła wystąpić 
o emeryturę powszechną, czyli w 2013 r. I, jak rozu-
miem, wspólnie uważamy, że jest to stan niewłaści-
wy, powinien być zmieniony. Obywateli nie można 
zaskakiwać w taki sposób. Wobec tego mam pyta-
nie. Oto pracownik – to jest przykład konkretny, 
bo dostaliśmy całą masę tego rodzaju pism, listów, 
telefonów, maili itd. – mężczyzna, który urodził się 
w roku 1950, pracował na wysokości, wykonywał 

szczególny zawód i miał uprawnienie do przejścia 
na wcześniejszą emeryturę po ukończeniu sześć-
dziesiątego roku życia, który to sześćdziesiąty rok 
życia osiągnął w 2010 r. Przeszedł na wcześniej-
szą emeryturę. Po 5 latach, kiedy osiągnął 65 lat, 
w 2015 r. zgłosił się po emeryturę powszechną. 
Poinformowano go, że będzie ona pomniejszona, 
ponieważ przez 5 lat pobierał emeryturę wcześniej-
szą i zostanie to odjęte od kapitału. Czy może mi 
pan minister powiedzieć, czym różni się sytuacja 
takiej osoby urodzonej w 1953 r. od przypadku tego 
pana, który przed chwilą omówiłem? A jest to przy-
padek rzeczywisty, nie wymyślony.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Pytanie zadawał pan senator Borowski.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE RODZINY, PRACY  
I POLITYKI SPOŁECZNEJ 
STANISŁAW SZWED 

Ten spór, Panie Marszałku, toczymy od wie-
lu, wielu miesięcy. I  my realizujemy wyrok 
Trybunału Konstytucyjnego. Wyrok Trybunału 
Konstytucyjnego odnosi się do rocznika 1953. On 
się nie odnosi do innych roczników. I Trybunał jed-
noznacznie stwierdził, że grupa rocznika 1953 była 
zaskoczona wspomnianą decyzją, nie miała moż-
liwości podjęcia innej decyzji. Potwierdziło to też 
orzeczenie Sądu Najwyższego. I w tym zakresie my 
się w tej ustawie, że tak powiem, mieścimy.

(Senator Marek Borowski: Ale…)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Proszę.

SENATOR 
MAREK BOROWSKI 

Ale ja rozumiem… Pan minister odpowiedział 
mi tak trochę obok, a ja pytam o to, czym się różni 
sytuacja jednej osoby od drugiej.
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WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Proszę bardzo.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE RODZINY, PRACY  
I POLITYKI SPOŁECZNEJ 
STANISŁAW SZWED 

No, na to już odpowiedziałem. Ta osoba, po-
wiedzmy, wcześniejsza mogła mieć informację do-
tyczącą tych rozwiązań. Nie byłoby problemu w tym 
przypadku, o którym pan mówi, gdyby było vacatio 
legis wydłużające wejście tej ustawy w życie.

(Senator Marek Borowski: Nie, nie, ale… W jaki 
sposób mogła zdobyć, mieć takie informacje?)

Ta późniejsza, późniejsza osoba.
(Senator Marek Borowski: Nie, no nie. W 2010 r. 

przeszła na wcześniejszą emeryturę…)
No tak, ale jeśli przeszła na wcześniejszą emery-

turę, to skorzystała z tego wcześniejszego uprawnie-
nia i już później nie pracowała, nie wypracowywała 
sobie, że tak powiem, dalszego etapu…

(Senator Marek Borowski: Ale ta z 2008 r. do-
kładnie tak samo…)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Panie Senatorze, to nie jest dyskusja między 
wami dwoma.

Zgłasza się…
(Senator Magdalena Kochan: Bardzo dziękuję. 

Problem…)
Przepraszam, wcześniej pan senator Szwed  

– z sali nr 217.

SENATOR 
ALEKSANDER SZWED 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, mam pytanie. Po części do-

tyczy to pytania, które skierowałem wcześniej do 
pani senator Kochan. Ja się bardzo z tego cieszę 
– i dziękuję tutaj stronie rządowej, oczywiście  
– że naprawiamy niejako tę wadę prawną, która po-
wstała jeszcze za rządów PO-PSL. Wszedłem na taki 
blog dla emerytów i tam w archiwum znalazłem 
pewną wypowiedź. Mówi pani Elżbieta z Łodzi: 
na wysłane przeze mnie pismo i petycję na adres 

pełnomocnika rządu do spraw równego traktowa-
nia otrzymałam datowaną na 4 grudnia 2013 r. od-
powiedź z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, 
Departament Ubezpieczeń Społecznych, podpisaną 
przez pana Zbigniewa Januszka… Chodziło tu też 
oczywiście o rocznik 1953. I moje pytanie jest ta-
kie… Nie wiem, czy pan minister będzie mógł mi 
odpowiedzieć i czy ma taką wiedzę. 

Czy rzeczywiście jest tak, jak tutaj sugerowali 
sprawozdawcy, że za rządów PO-PSL, w momen-
cie, kiedy ten zapis z 2012 r. się pojawił, rząd nie 
wiedział, co się dzieje? Czy w 2013, 2014, a nawet 
2015 r. nikt nie sygnalizował tego problemu, czy 
jednak takie sygnalizacje i takie petycje były? Jeżeli 
jest taka możliwość, to proszę o odpowiedź, Panie 
Ministrze.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Aleksander Szwed: Dziękuję.)
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE RODZINY, PRACY  
I POLITYKI SPOŁECZNEJ 
STANISŁAW SZWED 

Jeśli chodzi o spór, który państwo toczyli, to nie 
jestem w stanie w tej chwili tak z pamięci powie-
dzieć, czy była petycja w 2013 r., czy nie. Mogę tylko 
powiedzieć, że problem był od samego początku, 
kiedy została przyjęta ustawa. I o to występowały 
osoby, które korzystały z tych uprawnień. Trzeba tu 
też zwrócić uwagę na to, że okres między wejściem 
w życie ustawy a rozstrzygnięciem Trybunału 
Konstytucyjnego jest 7-letni, czyli Trybunał 
Konstytucyjny dosyć długo tą kwestią się zajmo-
wał. I tak jak mówię, rozstrzygał tylko o kwestii 
braku informacji czy braku vacatio legis do usta-
wy. Gdyby to vacatio legis było, to przypuszczamy, 
że Trybunał Konstytucyjny nie zakwestionował-
by tego rozwiązania, które zostało wprowadzone. 
Czyli w tym zakresie mogę powiedzieć tyle, że pro-
blem się pojawiał. Przecież w wielu przypadkach 
dyskutowaliśmy na ten temat także z panią poseł 
w komisji polityki społecznej i szukaliśmy jakiegoś 
rozwiązania. Trybunał Konstytucyjny tak ustawił 
to rozwiązanie, które dzisiaj realizujemy.
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WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Ministrze.
Pani senator Kochan.

SENATOR 
MAGDALENA KOCHAN 

Problem w tej całej sprawie polega na tym, że 
dopiero w 2015 r., jeśli dobrze pamiętam, powsta-
ła w Sejmie Komisja do Spraw Petycji. I te petycje 
w inny sposób były rozstrzygane.

(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed: Przez 
komisję…)

Ja z prac Komisji Polityki Społecznej i Rodziny 
nie pamiętam, żeby takie problemy tam wpływa-
ły. A czy wpływały do rządu? No, nie wiem. Byłam 
parlamentarzystką, a nie ministrem czy urzęd-
nikiem ministerialnym. To tak gwoli odpowiedzi 
panu senatorowi Szwedowi. Ja po prostu uważam, 
że nasz spór między panem ministrem Szwedem 
a senatorami Koalicji Obywatelskiej polega na tym, 
że my uznajemy, że Trybunał Konstytucyjny, od-
powiadając na złożone w trybunale pytanie preju-
dycjalne dotyczące konkretnego przypadku osoby, 
która była urodzona w 1953 r., nie mógł tego roz-
szerzyć i odpowiedzieć inaczej.

(Głos z sali: Ale…)
Ale w swoim uzasadnieniu mówi: nie, nie pod-

ważam tego, że ustawodawca mówi, że jeśli ktoś 
przechodzi na wcześniejszą emeryturę, to wcze-
śniej zabiera pieniądze ze swojej odłożonej kup-
ki banknotów, na podstawie której oblicza mu się 
potem wysokość emerytury. Jeżeli przechodzi na 
emeryturę w wieku powszechnego przechodzenia 
na emeryturę, czyli teraz w wieku 65 lat, to korzysta 
z większego pliku banknotów. Jeśli uszczupla ten 
plik wcześniej, bo przechodzi na emeryturę o 5 lat 
wcześniej, no to odciągamy z odłożonych przez 
niego pieniędzy to, co wziął wcześniej. Trybunał 
Konstytucyjny tego nie kwestionuje, kwestionuje 
jedno, tzn. że jeżeli ustawodawca wprowadza tego 
rodzaju zasadę, to musi uprzedzić tych, którzy chcą 
skorzystać z dobrodziejstwa wcześniejszej emery-
tury, o konsekwencjach ich decyzji. Jeżeli tego nie 
zrobił…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Pani Se- 
nator, ja przepraszam…)

Tak, tak, już kończę, przepraszam, Panie Mar- 
szałku…

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Ja przeczytam formułę jeszcze raz: można zgła-
szać pytania trwające nie dłużej niż minutę. Pani 
Senator, to nie jest dyskusja. Proszę, 1 minuta. 
Będę pilnował tego czasu.

(Senator Magdalena Kochan: Przepraszam.)
Proszę bardzo. Ale jeszcze pytanie…

SENATOR 
MAGDALENA KOCHAN 

Nasz spór polega na tym, że państwo uważacie, 
że to dotyczy tylko rocznika 1953, bo takie jest orze-
czenie Trybunału Konstytucyjnego, a nasz pogląd 
jest taki, że Trybunał Konstytucyjny inaczej uza-
sadnia swój werdykt.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE RODZINY, PRACY  
I POLITYKI SPOŁECZNEJ 
STANISŁAW SZWED 

Pani Senator, jak doskonale wiemy, system 
emerytalny jest bardzo mocno skomplikowa-
ny i mamy system stary, i nowy. Jeżelibyśmy ten 
mechanizm, który… Ja próbowałem wytłuma-
czyć, dlaczego on został zastosowany w roku 2013.  
On został zastosowany, żeby nie występowała jesz-
cze większa różnica między starym systemem 
a nowym. Dlatego ten mechanizm został zastoso-
wany. Czy to dobrze, czy źle, to już pozostawiam,  
że tak powiem, innej ocenie, bo ten spór nie dotyczy 
tego wszystkiego. Jeżeli dokonywalibyśmy zmiany 
dotyczącej wszystkich, to sięgalibyśmy jeszcze dalej, 
pogłębialibyśmy te różnice i można sobie łatwo wy-
obrazić, że osoby, które są teraz w nowym systemie, 
zaskarżą te przepisy do trybunału, może tak się zda-
rzyć, nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć, bo dla-
czego dajemy znowu preferencje kolejnym grupom, 
które są w starym systemie. Cały system emerytalny 
jest, jak powiedziałem, mocno skomplikowany, a jak 
jeszcze dokładamy do tego wcześniejsze emerytu-
ry, to tym bardziej komplikujemy sytuację, bo sys-
tem został, jak wiecie państwo, w 2012 r. zmieniony. 
Stąd też szukamy rozwiązania, zastosowaliśmy 
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rozwiązania ściśle zgodne z wyrokiem Trybunału 
Konstytucyjnego, pokazując też koszty, które z tego 
wynikają. Tak jak powiedziałem, tutaj to są 3 miliar-
dy 899 milionów zł, tam – prawie 36 miliardów zł. 
No, różnica jest zasadnicza.

(Senator Marek Borowski: No nie, to…)
No tak, ale… Panie Marszałku, pan przecież do-

skonale ten mechanizm zna, nie musimy sobie tego 
tłumaczyć.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Ministrze.
Pan senator Kwiatkowski.

SENATOR 
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI 

W formule pytania. Panie Ministrze, kłopot pole-
ga na tym, że państwo, przygotowując projekt usta-
wy rządowej, znaliście już projekt ustawy senackiej, 
który istniał od grudnia, znali go też zainteresowani, 
bo nie jest tajemnicą, że pewnie każdy z nas miał 
w swoim biurze senackim osoby bezpośrednio tym 
zainteresowane. Przyjmowanie projektu ustawy, 
który naprawia błąd tylko w odniesieniu do okre-
ślonych roczników, a Trybunał Konstytucyjny nie 
zajął się innymi rocznikami z uwagi na charakter 
wniosku… Za chwilę będziecie państwo mieli ko-
lejne wnioski. Ja mam do pana najprostsze pytanie. 
Jak pan uważa, który projekt, jeśli patrzeć z punktu 
widzenia zainteresowanych, lepiej realizuje intere-
sy tych, których dotyczy lub mógłby dotyczyć, jeżeli 
w całości realizowalibyśmy orzeczenie Trybunału 
Konstytucyjnego? Czy projekt senacki nie jest lep-
szą, szerszą, pełniejszą realizacją tych praw, które 
mają zainteresowani tym rozstrzygnięciem?

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panu Senatorze.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE RODZINY, PRACY  
I POLITYKI SPOŁECZNEJ 
STANISŁAW SZWED 

Jeżeli odnosimy się do ostatniego projektu, któ-
ry jakby wraca do pierwszej wersji, przedstawianej 

we wcześniejszych okresach przez pana marszałka 
Borowskiego, to… Później Senat, przyjmując roz-
wiązanie w lipcu 2019 r., wrócił do rocznika 1953 
i tę propozycję Senatu rząd popierał. I dzisiaj od-
powiedzią na propozycję z 2019 r. jest ten projekt, 
on dotyczy rocznika 1953. Oczywiście, że każde 
rozszerzenie… Panie Senatorze, no, pan sobie sam 
odpowiada…

(Senator Krzysztof Kwiatkowski: No, ja właśnie 
pytałem, który lepiej, szerzej realizuje…)

Pan sobie sam odpowiada na pytanie. Gdyby 
pan odpowiedział, że dajemy wszystkim, przeli-
czamy na nowo czy coś w systemie emerytalnym… 
Myślę, że każdy by odpowiedział, że chciałby póź-
niej mieć coś nowego. Tak że pan już w pytaniu 
zawarł odpowiedź. Tak że…

(Senator Krzysztof Kwiatkowski: A pan mini-
ster nie udzielił odpowiedzi…)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dobrze, Panowie, Panowie… No, pan minister 
już odpowiedział.

Ja chcę też poinformować, ponieważ była dys-
kusja na temat tego, kiedy itd., że petycja w roku 
2013… Chcę poinformować, że jeśli chodzi o ustawę 
o petycjach, to była inicjatywa senacka, ona została 
uchwalona przez Sejm 11 lipca 2014 r., Senat przy-
jął ją bez poprawek 7 sierpnia 2014 r. Częściowo jest 
to odpowiedź na pytania pana senatora Szweda. 
Czyli ustawa o petycjach funkcjonowała dopiero od 
sierpnia 2014 r.

Teraz zadaje pytanie pan senator Dunin.

SENATOR 
ARTUR DUNIN 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja mam tylko takie 2 pytania, bez żadnych ko-

mentarzy, same pytania. 
Czy pan minister i ten rząd szanują konstytu-

cję? To jest pierwsze pytanie.
Drugie. Czy panu i temu rządowi znana jest za-

sada równości konstytucyjnej? To tylko tyle, a może 
aż tyle. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.
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SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE RODZINY, PRACY  
I POLITYKI SPOŁECZNEJ 
STANISŁAW SZWED 

Panie Marszałku! Panie Senatorze!
Rząd szanuje konstytucję, co do tego nie mam 

żadnych wątpliwości. Ta ustawa wypełnia…
(Głos z sali: Tak, pewnie.)
Ta ustawa wypełnia tę zasadę, którą Trybunał 

Konstytucyjny orzekł. Pozostańmy przy różnicy 
zdań.

Jeszcze odpowiadając na pytanie…
(Senator Artur Dunin: Nie, nie, przepraszam 

bardzo, ale zadałem konkretne pytanie…)
Właśnie chciałem skończyć…
(Senator Artur Dunin: …o zasadę równości kon-

stytucyjnej, a na to pan mi nie odpowiedział.)
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: W  tej 

chwili chce odpowiedzieć.)
Zasadę równości rząd traktuje absolutnie zgod-

nie z konstytucją. Tu jest tylko 1 wyjaśnienie, Panie 
Marszałku. Petycje wcześniej były rozpatrywane 
przez komisje sejmowe, czyli Komisja Polityki 
Społecznej – wtedy nie była to Komisja Polityki 
Społecznej i  Rodziny, tylko Komisja Polityki 
Społecznej – rozpatrywała też petycje w formie in-
nych… Później powstała Komisja do Spraw Petycji 
w Sejmie.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Panie Ministrze, nie chciałbym wchodzić z pa-
nem w polemikę, ale pan nie ma racji, bo forma 
petycji w ogóle nie była ujęta w konstytucji, w kon-
stytucji był przepis o petycjach, ale on nie był…

(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed: Okej.)

…sformalizowany ustawą. W związku z tym 
w ogóle petycje w tym czasie…

Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma.
Dziękuję, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Rodziny, 

Pracy i  Polityki Społecznej Stanisław Szwed: 
Dziękuję.)

(Senator Sekretarz Aleksander Szwed: Prze- 
praszam, są pytania z  sali nr  217. Wysłałem 
pytania…)

Aha, są jeszcze pytania do pana ministra. 
Przepraszam, nie widziałem… W tej chwili jest 
jeszcze pytanie.

Proszę bardzo, pan senator Tyszkiewicz.
Tak?
(Senator Sekretarz Aleksander Szwed: Może 

być. Senator Tyszkiewicz, a potem senator Szwed.)

SENATOR 
WADIM TYSZKIEWICZ 

Panie Ministrze, mam pytanie od swoich wy-
borców. Chyba że mi to gdzieś umknęło… Chodzi 
o naliczanie… wypłatę odsetek. Państwo korzystało 
z naszych pieniędzy od 2013 r. – tak piszą do mnie 
wyborcy. Wartość pieniądza drastycznie spadła. 
Czy jakieś odsetki od tego zgromadzonego kapita-
łu będą wypłacane, czy nie?

Drugie pytanie dotyczy dziedziczenia. Moi wy-
borcy piszą, że czas płynie, bardzo często są to 
osoby starsze, niepewne jutra i one pytają o dzie-
dziczenie tych należności, które przecież tak szyb-
ko nie zostaną wypłacone. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE RODZINY, PRACY  
I POLITYKI SPOŁECZNEJ 
STANISŁAW SZWED 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
W  tym przypadku dziedziczenia nie ma. 

Mówimy o systemie emerytalnym, w którym nie 
występuje system dziedziczenia. Tak że tutaj, 
w tym przypadku, tego nie ma. Te różnice, które 
są wyliczone… Jeśli chodzi o kwotę wyrównawczą 
na poziomie prawie 12 tysięcy zł, to jest to wyli-
czone – ta różnica między tym okresem przejścia 
– średnio. Zatem można to potraktować tak, że 
w tej kwocie mieszczą się też odsetki. No, ale tu, 
przy liczeniu tego mechanizmu wyrównania, jest 
zastosowany inny mechanizm.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Pan senator Stanisław Szwed.
(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Rodziny, 

Pracy i  Polityki Społecznej Stanisław Szwed: 
Stanisław to nie…)
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Przepraszam, pomyliłem się.
(Wesołość na sali)
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej Stanisław Szwed: Jeszcze nie…)

SENATOR 
ALEKSANDER SZWED 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku. Aleksander 
Szwed.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Aleksan- 
der Szwed. Przepraszam, Panie Senatorze.)

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja mam nie tyle pytanie, ile 

wniosek. Przeglądałem właśnie fora internetowe. 
Tych petycji, wniosków i próśb kierowanych do mi-
nisterstwa – przynajmniej zgodnie z tymi informa-
cjami, które panie z rocznika 1953 przekazywały 
w latach 2013–2014 r. na forach internetowych  
– było bardzo dużo. 

Dlatego chciałbym prosić pana ministra 
o sprawdzenie, czy takie pisma są w minister-
stwie. Prosiłbym, żeby na piśmie przekazano mi 
informację, czy do ministerstwa – wtedy to było 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – kie-
rowano takie petycje w roku 2013, 2014 i 2015. 
Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Proszę.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE RODZINY, PRACY  
I POLITYKI SPOŁECZNEJ 
STANISŁAW SZWED 

Postaramy się poszukać. Takich informacji do 
ministerstwa wpływa bardzo dużo. Jeżeli chodzi 
o system emerytalny, to miesięcznie jest kilkaset, 
a czasami nawet kilka tysięcy zapytań. To zależy 
od sytuacji.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Więcej pytań nie ma.
Dziękuję, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy  

i Polityki Społecznej Stanisław Szwed: Dziękuję.)

Informuję, że przedstawiciel rządu zobowiązał 
się do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytania 
zadane przez pana senatora Aleksandra Szweda.

Przypominam, że do prezentowania stanowi-
ska Senatu został upoważniony pan senator Marek 
Borowski.

Czy pan senator pragnie zabrać głos w sprawie 
rozpatrywanej ustawy?

Proszę bardzo.

SENATOR 
MAREK BOROWSKI 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Stało się już niedobrą tradycją, że jak przycho-

dzi do naprawiania różnych błędów z przeszłości, 
to rozpoczyna się dyskusja o tym, kto zawinił. No, 
oczywiście następuje przerzucanie się dokumenta-
mi, dowodami, analizami. Teraz pan senator Szwed 
prosi pana ministra Szweda, żeby przygotował mu 
listę z wyszczególnieniem, kto się kiedy zgłaszał, 
itd., itd. No, proszę państwa, to jest strata czasu, 
strata czasu. My musimy rozwiązać problem. Nikt 
przecież nie ukrywa, że przepisy ustawy z 2012 r. 
były częściowo błędne. Popełniono błąd i ten błąd 
powinien zostać naprawiony. Ja mówiłem to już 
na posiedzeniu komisji, mówiłem to wcześniej na 
posiedzeniu Senatu, a w tej chwili kieruję te słowa 
do pana senatora Aleksandra Szweda: w tej spra-
wie naprawdę nie ma niewinnych. No, winny jest 
rząd PO-PSL, który przyjął w tej ustawie taki prze-
pis. Owszem, później były wnioski, były postulaty, 
żeby to zmienić. Nie zmieniono tego, ale następnie 
przyszedł nowy rząd. Znów były wnioski i postu-
laty, w Sejmie i w Senacie dwukrotnie były petycje 
w tej sprawie, no i też tego nie zmieniono.

Mało tego, ja mam tu przed sobą interpelację 
nr 18905 z 2013 r. Autor kieruje ją do ówczesnego 
ministra pracy i zwraca uwagę na to, że otrzymuje 
szereg skarg od osób, które przeszły na wcześniej-
szą emeryturę, przy czym – uwaga – nie mówi on 
o emerytkach z 1953 r., tylko o górnikach, nauczy-
cielach, kolejarzach, czyli o tych wszystkich oso-
bach, którym w związku z pracą w szczególnych 
warunkach przysługiwało uprawnienie do przej-
ścia na wcześniejszą emeryturę bez względu na to, 
kiedy się urodziły. On tu pisze, że chodzi o osoby 
urodzone po 31 grudnia 1948 r., czyli o wszystkie 
osoby, które my teraz chcemy tym objąć, i zwraca 
się do rządu o to, żeby jednak się tym zajęto. No, 
odpowiedź była negatywna. Odpowiedzi tej udzielił 
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notabene pan minister Bucior, który był potem wi-
ceministrem w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. 
Tak że, proszę państwa…

(Głos z sali: Nie był.)
(Głosy z sali: Był, był.)
Był, był.
(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed: Nie, 
Panie Marszałku. Przepraszam, ale…)

Nie był?
(Głos z sali: Był dyrektorem.)
A, był dyrektorem. Przepraszam. Już nie był wi-

ceministrem, ale był dyrektorem i w dalszym ciągu 
odpowiadał za te sprawy.

Na koniec, proszę państwa, zapytam, kto był 
autorem tej interpelacji. No, ciężko będzie zgadnąć.

(Senator Magdalena Kochan: Pan minister 
Szwed.)

Nie, nie. Nie był to pan minister Szwed.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej Stanisław Szwed: Marszałek 
Borowski.)

Był to poseł Andrzej Duda. Poseł Andrzej Duda 
złożył tę interpelację. Bardzo ładnie z jego strony. 
Tylko jak został prezydentem, to o tym wszyst-
kim zapomniał. A przecież mógł złożyć projekt. 
Co chwila przedstawia różnego rodzaju ustawy, 
w ramach których daje to czy tamto. A o tym za-
pomniał. Po co ja to wszystko mówię? Nie po to, 
żeby tu kogokolwiek oskarżać, tylko zaapelować: 
skończmy już z przerzucaniem się winą za te spra-
wy. Zgadzamy się, że trzeba to naprawić.

Panie Ministrze Szwed, ja toczę z panem nie-
kończącą się dyskusję. Ale jak zadałem panu py-
tanie, czym się różni sytuacja pracownika, który 
pracował na wysokości, urodził się w  1950  r., 
w 2010 r. przeszedł na wcześniejszą emeryturę, 
a w 2015 r. wystąpił o emeryturę powszechną i po-
wiedziano mu, że niestety mu tę emeryturę obetną, 
od sytuacji osoby urodzonej w 1953 r., to pan nie 
umiał na to pytajnie odpowiedzieć. Na to pytanie 
nie można odpowiedzieć inaczej niż tak, że to się 
niczym nie różni, po prostu niczym. I w związku 
z tym trzeba ten temat załatwić.

Proszę nie zasłaniać się wyrokiem Trybunału 
Konstytucyjnego. Jak jest pytanie prejudycjal-
ne, które dotyczy sytuacji konkretnej osoby… Sąd 
rozpatrywał sytuację konkretnej osoby, trybunał 
wypowiadał się co do sprawy tej osoby. Ale jak się 
przeczyta uzasadnienie, to się wie, że trybunał 
powiedział wyraźnie, że nie można zaskakiwać 
obywatela rozwiązaniami, które powodują straty, 

którym ten obywatel nie mógł w żaden sposób 
zapobiec.

W takiej sytuacji znalazły się jeszcze inne oso-
by. Przykład, który podałem, to jest jeden z przy-
kładów. Pracownicy rybołówstwa – mówię tutaj 
o mężczyznach – którzy też byli uprawnieni do 
przejścia na wcześniejszą emeryturę, znaleźli się 
w takiej samej sytuacji. Trzeba po prostu ten pro-
blem załatwić do końca, a nie uciekać.

Pan minister powiada: tak, ale to są dodatko-
we koszty. Są. Ja nie mówię, że ich nie ma. Tylko 
te problemy nie znikną. Za chwilę, jeżeli ktokol-
wiek wystąpi do trybunału, a jestem absolutnie pe-
wien, że po tej ustawie… Ona jest już głośna, jest 
już znana. Przyszło tyle listów, maili od osób, które 
są ujęte w naszej ustawie, a nie są ujęte w ustawie 
rządowej… One na pewno na tym nie poprzestaną. 
To jest zupełnie jasne. Ale wtedy te wyrównania 
będą jeszcze większe, trzeba będzie jeszcze więcej 
zapłacić. A więc po co to robić? Trzeba to po prostu, 
jak to się popularnie mówi, wziąć na klatę i zała-
twić od razu.

A  jeżeli chodzi o  pieniądze… No, Panie 
Ministrze, proszę nie podawać wydatków z 10 lat, 
bo to jest mylące. Ja powiedziałem, że mogę teraz 
policzyć wydatki z 20 lat, to będzie jeszcze wię-
cej. Roczne wydatki w wariancie, że tak powiem, 
skrajnym, to jest, średnio licząc, 3,5 miliarda. 
Oczywiście to nie jest mało, ja nie mówię, że to jest 
nic, ale, Panie Ministrze, jeżeli pan prezydent poza 
trzynastą emeryturą już teraz, w trakcie kampanii 
obiecuje czternastą, a potem piętnastą, szesnastą 
i mówi, że dojdziemy do dwudziestej czwartej, bo 
chodzi o to, żeby generalnie podwyższyć emerytu-
ry, no to ja, przepraszam bardzo… To znaczy, że są 
pieniądze, przynajmniej te, o które tu chodzi. To 
z całą pewnością. Najpierw trzeba załatwić zobo-
wiązania, a dopiero potem dawać coś więcej, coś, 
co już nie jest zobowiązaniem prawnym, a jest np. 
zobowiązaniem wyborczym.

Tak na marginesie: jeżeli chodzi o naszą ustawę 
z grudnia, to chciałbym powiedzieć, że wtedy argu-
menty były dość przekonywające. Zajrzałem do wy-
ników głosowania. Klub Prawa i Sprawiedliwości 
się wtedy wstrzymał w głosowaniu, nie był przeciw, 
a byli wtedy tu tacy senatorowie, znakomici, któ-
rzy również teraz są senatorami, jak: panie senator 
Czudowska i Alicja Zając, pan senator Józef Zając, 
pan senator Jackowski, pan senator Pupa, pani 
marszałek Koc, pani senator Sagatowska… I wszy-
scy głosowali za tą ustawą. Ja, powiem szczerze… 
Panie Ministrze, ja wiem, że pan jest w tej chwili 
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ograniczony poprzez, że tak powiem, dyspozycję, 
jaką pan otrzymał w tej sprawie. Ja to rozumiem, 
ale być może, jeśli Senat uchwali tę ustawę wraz 
z tym wnioskiem mniejszości, czyli przywróci,  
że tak powiem, praktycznie wariant senacki, to bę-
dzie jeszcze chwila na zastanowienie się – do mo-
mentu, w którym Sejm będzie się tym zajmował 
– i może jednak dojdziecie państwo do wniosku, 
że trzeba ten temat zamknąć. I nie jest tak, jak pan 
minister powiedział, że tu się jakieś nowe grupy 
jeszcze pojawią. Ja specjalnie prosiłem pana mi-
nistra o to, żeby przygotować zestawienie, ile osób 
jeszcze wchodzi w grę. I dokładnie wiadomo ile 
i które – ZUS wie to po nazwisku i wie, ile się na-
leży, bo wszystko obliczył. W związku z tym nie 
ma żadnych obaw, że tu się jeszcze jakieś grupy 
pojawią. Mówimy o konkretnej sprawie – o sprawie 
dotyczącej zmiany systemu emerytalnego w kon-
tekście wcześniejszych emerytur. A zatem nie ma 
co tutaj, że tak powiem, straszyć się wzajemnie, że 
tu nagle pojawią się jakieś setki tysięcy kandydatów 
do dodatkowych pieniędzy.

Podsumowując, Panie Ministrze, powiem tak. 
Dla mnie to jest już dosyć, że tak powiem, fatygują-
ce, bo rozmawiamy na ten temat już właściwie rok. 
Pierwsza inicjatywa była mniej więcej rok temu, 
tak że mniej więcej już rok rozmawiamy i ciężko 
dojść do porozumienia. Oczywiście to dobrze, że 
rząd w końcu wyszedł z taką propozycją, z jaką wy-
szedł, ale jeszcze raz podkreślam: zamknijmy po 
prostu ten temat, nie ciągnijmy go, bo będziemy 
się tylko narażali na protesty i problemy. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do upo-
ważnionego przedstawiciela wnioskodawców, pana 
senatora Marka Borowskiego.

Nie ma takich pytań.
Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Marek Borowski: Dziękuję.)
Zgłaszał się pan senator Aleksander Szwed – 

w trybie sprostowania. Ale, Panie Senatorze, ja 
pana imię już sprostowałem.

(Senator Aleksander Szwed: Dziękuję, Panie 
Marszałku.)

Czy jakieś inne sprostowanie?
(Senator Aleksander Szwed: Można?)
Ależ proszę uprzejmie.

SENATOR 
ALEKSANDER SZWED 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Panie Marszałku Borowski, moje intencje nie 

są… Tu nie chodziło o to, żeby kogoś atakować, 
ale od początku procedowania tego punktu jeden 
i drugi sprawozdawca wykreowali rzeczywistość 
na zasadzie: ktoś kiedyś popełnił błąd, a  teraz 
rząd Prawa i Sprawiedliwości nie chce tego błędu 
naprawić…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 
Senatorze, to nie jest sprostowanie – to jest pole-
mika. Ma pan jakieś sprostowanie?)

Ale, Panie Marszałku, pojawiła się kwestia, że 
mam takie intencje, żeby kogoś atakować. No to 
prostuję, że takich intencji atakowania nie miałem.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję bardzo.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie za-

pisał się do głosu.
(Głos z sali: Nie, nikt się nie zapisał.)
Proszę mnie nie wyręczać…
(Wesołość na sali)
…bo mogę popełnić błąd.
Dla porządku informuję, że przemówienia 

w dyskusji do protokołu zgłosili senatorowie: Ja- 
nusz Pęcherz, Aleksander Szwed, Beniamin Godyla 
i Mariusz Gromko*.

Wnioski o charakterze legislacyjnym… A nie, 
nie… To wycofał pan senator Kwiatkowski.

Czy wszyscy państwo senatorowie, którzy mie-
li zamiar złożyć wnioski o charakterze legislacyj-
nym, już to uczynili? Proszę o sprawdzenie, czy 
wszystkie zgłoszone wnioski i wystąpienia zostały 
już przekazane przez senatorów.

Chwileczkę czekamy…
Informuję, że wszystkie zgłoszone wnioski oraz 

wystąpienia zostały już przekazane.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pią-
tego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 150, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 150 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji, pana senatora Roberta 
Mamątowa, o  przedstawienie sprawozdania 
komisji.

Jest pan senator? Dobrze.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
ROBERT MAMĄTOW 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci 

Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu zawarta jest w drukach sej-
mowych nr 415, 417 i 417-A oraz w drukach senac-
kich nr 150 i 150 A.

Był to poselski projekt ustawy. Przedłożona 
Senatowi nowelizacja ustawy zakłada w imię spo-
łecznej sprawiedliwości wprowadzenie zapisu, 
który określi zbrodnie komunistyczne w rozumie-
niu art. 2 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej 
– Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu, niebędące zbrodniami wojennymi lub 
zbrodniami przeciwko ludzkości, jako zbrodnie 
nieulegające przedawnieniu, podobnie jak dzieje 
się to w przypadku zbrodni stanowiących według 
prawa międzynarodowego zbrodnie przeciwko po-
kojowi, ludzkości lub zbrodnie wojenne.

Niewszczynanie lub umorzenie postępowań 
karnych z  powodu przedawnienia karalności 
przestępstw nieściganych w poprzednim ustro-
ju z powodów politycznych tworzy w świadomo-
ści społecznej brak poczucia sprawiedliwości oraz 
brak prawidłowego funkcjonowania aparatu pań-
stwa. Budowanie demokratycznego państwa prawa 
wymaga rozliczenia przeszłości i umocnienia tych 
wartości oraz zasad, dzięki którym Polska prze-
trwała czas zniewolenia.

Dnia 1 sierpnia 2020 r. nastąpi przedawnienie 
karalności zbrodni komunistycznych, które nie sta-
nowią zbrodni zabójstwa lub zbrodni wojennych 
i przeciwko ludzkości. Aby uniknąć przedawnienia 
karalności takich czynów, konieczna jest zmiana 
przepisu art. 4 ust. 1a ustawy zmienianej w niniej-
szym projekcie ustawy.

Marszałek Senatu w dniu 23 czerwca 2020 r. 
skierował ustawę do Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i  Petycji oraz do Komisji 

Ustawodawczej. Posiedzenie połączonych komisji 
odbyło się 30 czerwca 2020 r. Połączone komisje 
wnoszą o przyjęcie ustawy wraz z poprawkami.

Chciałbym tu zaznaczyć, że ustawa została 
przyjęta przez obie komisje prawie jednogłośnie, 
tzn. tylko 1 senator wstrzymał się od głosu. A na 
koniec chciałbym jeszcze przypomnieć, że liczba 
posłów, którzy poparli tę ustawę w Sejmie, to 443. 
Za tą ustawą głosowało 443 posłów, 4 było przeciw 
i 4 się wstrzymało.

Dlatego wnoszę do Senatu i do państwa sena-
torów o przyjęcie tej ustawy z tymi poprawkami. 
Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Chwileczkę, Panie Senatorze, bo teraz będą py-

tania do pana.
(Senator Robert Mamątow: Tak, tak, ja wiem. 

Ja tylko tu z boku…)
Dobrze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś pragnie zadać pytanie?
Jest zgłoszenie, tak?
Pan senator Kwiatkowski. Proszę bardzo.

SENATOR 
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI 

Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Mam pytanie do pana senatora sprawozdawcy. 

Ja popieram ten projekt w całej rozciągłości, będę 
zabierał głos w dyskusji, ale teraz chciałbym zapy-
tać, czy w toku posiedzenia komisji przedstawiciel 
Instytutu Pamięci Narodowej sygnalizował pań-
stwu, czy IPN ma jakieś szacunki dotyczące tego, 
ile jeszcze mamy takich spraw, przy których bę-
dziemy ewentualnie mieli możliwość skorzysta-
nia z nowelizacji tych przepisów. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.
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SENATOR 
ROBERT MAMĄTOW 

O ile pamiętam, nie było na ten temat rozmowy. 
Ale jest tu przedstawiciel IPN, tak że można będzie 
jeszcze zadać pytanie.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Panie Senatorze Sprawozdawco, czy naprawdę 
nie było o tym rozmowy?

(Senator Robert Mamątow: Ja powiedziałem, że 
ja nie pamiętam…)

Aha, pan powiedział: nie pamiętam. Bo ja pa- 
miętam…

(Senator Robert Mamątow: Okej.)
…że to było, były przekazywane szacunki.
Dobrze. Dziękuję bardzo.
(Senator Robert Mamątow: Dziękuję.)
Więcej zgłoszeń do pytań nie widzę.
I teraz projekt tej ustawy został wniesiony przez 

posłów.
Do prezentowania stanowiska wnioskodawcy 

poselskiego projektu ustawy została upoważniona 
pani poseł Anita Czerwińska.

Czy pani poseł pragnie zabrać głos w sprawie 
tej ustawy?

(Poseł Anita Czerwińska: Jeśli można, to…)
Można. Proszę bardzo.
(Poseł Anita Czerwińska: Panie Marszałku…)
Pani Poseł, proszę bardzo, tu będzie wygodniej.
(Poseł Anita Czerwińska: Tutaj, tak?)
Tak, tak. Zapraszam panią w miejsce centralne.

POSEŁ 
ANITA CZERWIŃSKA 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni 
Państwo!

Ja pozwolę sobie jeszcze rozwinąć kwestię 
z  uzasadnienia projektu, poselskiego projektu 
ustawy.

1 sierpnia 2020 r. nastąpiłoby przedawnienie 
karalności zbrodni komunistycznych, które nie sta-
nowią zbrodni zabójstwa lub zbrodni wojennych 
i zbrodni przeciwko ludzkości. Aby tego uniknąć, 
aby uniknąć przedawnienia karalności takich czy-
nów, konieczna jest zmiana przepisu art. 4 ust. 1a 
ustawy zmieniającej ustawę o Instytucie Pamięci 
Narodowej.

Wnioskodawcy poselskiego projektu ustawy 
proponują, żeby w imię społecznej sprawiedliwości 
wprowadzić zapis, który określi zbrodnie komuni-
styczne, w rozumieniu art. 2 ustawy o Instytucie 
Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu, niebędące zbrod-
niami wojennymi lub zbrodniami przeciwko ludz-
kości, jako zbrodnie nieulegające przedawnieniu, 
podobnie jak dzieje się to w przypadku zbrodni 
stanowiących, według prawa międzynarodowego, 
zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości lub zbrod-
nie wojenne.

Niewszczynanie lub umarzanie postępowań  
karnych z  powodu przedawnienia karalności 
przestępstw nieściganych w poprzednim ustroju 
z powodów politycznych tworzy w społecznej świa-
domości brak poczucia sprawiedliwości oraz poczu-
cie braku prawidłowego funkcjonowania aparatu 
państwa. Budowanie demokratycznego państwa 
prawa wymaga rozliczenia przeszłości i umocnie-
nia tych wartości oraz zasad, dzięki którym Polska 
przetrwała czas zniewolenia. Sprawiedliwość, 
naprawianie krzywd, ukaranie winnych to pod-
stawowe obowiązki, a jednocześnie warunki funk-
cjonowania demokratycznego państwa prawa.

Wskazujemy też, że w preambule Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej jest powiedziane, jest 
napisane, że obywatele przyjęli ją, „pomni gorz-
kich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wol-
ności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie 
łamane”. Zatem na ustawodawcy spoczywa praw-
ny obowiązek zapewnienia organom państwa 
możliwości ścigania zbrodni komunistycznych, 
a sądom – możliwości sprawiedliwego ich osą-
dzenia. Dlatego też w ustawie o Instytucie Pamięci 
Narodowej wskazano w szczególności na koniecz-
ność zachowania pamięci o ogromie ofiar, strat 
i szkód poniesionych przez naród polski w latach 
II wojny światowej i po jej zakończeniu, obowiązek 
ścigania zbrodni przeciwko pokojowi, ludzkości, 
zbrodni wojennych, a także powinność zadośćuczy-
nienia wszystkim pokrzywdzonym przez państwo 
łamiące prawa człowieka jako wyraz naszego prze-
konania, że żadne bezprawne działania państwa 
przeciwko obywatelom nie mogą być chronione ta-
jemnicą ani nie mogą ulec zapomnieniu.

Posłowie wnioskodawcy zwracają uwagę na to, 
że także Europejski Trybunał Praw Człowieka kon-
sekwentnie stoi na stanowisku, że do obowiązków 
demokratycznego państwa prawnego należy osą-
dzanie zbrodni, które zostały popełnione w ustro-
jach totalitarnych i nie były ścigane z przyczyn 



Ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu

95

13. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 1 lipca 2020 r.

politycznych. Należą do nich zbrodnie z okresu 
II wojny światowej, Rzeczypospolitej Polskiej lat 
1944–1952 oraz Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 
Osądzenie zbrodni komunistycznych nie tylko ma 
wymiar prawny, lecz również stanowi wyraz po-
tępienia moralnego takich czynów, ugruntowania 
w świadomości społecznej ich karygodności, a tak-
że zapewnienia pokrzywdzonym, ich rodzinom, 
bliskim, a także całemu społeczeństwu poczucia 
sprawiedliwości.

Dopuszczenie do przedawnienia zbrodni komu-
nistycznych stanowiłoby zaprzeczenie wartościom 
konstytucyjnym oraz powszechnie uznawanym 
przez społeczność międzynarodową. Byłoby to tak-
że wyrazem nieracjonalnej polityki kryminalnej 
państwa. Brak wyraźnego prawnego, moralnego 
potępienia takich czynów, stanowiących emanację 
i warunek konieczny poprzedniego ustroju, może 
na dłuższą metę prowadzić do tworzenia się ru-
chów popierających ideologię komunistyczną.

Pan senator wspominał tutaj, że jeśli chodzi 
o prace w Sejmie, to była w tej kwestii jednomyśl-
ność. Wszystkie kluby parlamentarne poparły 
ustawę, dano temu wyraz w głosowaniu. Poza nie-
licznymi przypadkami wstrzymania się od głosu 
czy też bycia przeciw posłowie poparli tę ustawę.

Prosimy, aby Senat również poparł tę ustawę. 
Bardzo dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Pani poseł, jeszcze chwilę. Zaprosiłbym… 

Proszę bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do upo-
ważnionego przedstawiciela wnioskodawcy, pani 
poseł Anity Czerwińskiej, związane z omawianym 
punktem porządku obrad.

Nie ma takich pytań? Nie.
Dziękuję, Pani Poseł.
Chcę powiedzieć Wysokiej Izbie, że po raz 

pierwszy poseł zabierał głos z trybuny senackiej. 
Umożliwiła to zmiana regulaminu.

(Głos z sali: Po raz drugi.)
A, po raz drugi. A ja chciałem, żeby pani poseł 

po raz pierwszy…
(Głos z sali: Pierwszy raz kobieta.)
No dobrze, pierwszy raz kobieta poseł.
(Senator Marek Pęk: Poseł Raś był…)
Poseł Raś, dobrze.

Teraz pytanie do przedstawiciela rządu i zapro-
szonych gości: czy pan minister Warchoł pragnie 
zabrać głos w sprawie tej ustawy?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedli- 
wości Marcin Warchoł: Nie.)

Dziękuję bardzo.
Czy prokurator Głównej Komisji Ścigania 

Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, pan pro-
kurator Robert Kopydłowski, pragnie zabrać głos 
w sprawie tej ustawy? Nie.

Czy pan senator… Nie będę wskazywał. Pan se-
nator Kwiatkowski miał jakieś pytania. Tak?

(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Nie. Ja się za-
pisałem do dyskusji.)

A, do dyskusji.
(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Ale chętnie za-

dam. Zgłaszam się do zadania pytania.)
Proszę bardzo.

SENATOR 
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI 

Jestem autonomiczny, mam swoją wolę, zadam 
pytanie. Pytanie kieruję do przedstawiciela IPN. 

Czy mają państwo jakieś analizy dotyczące licz-
by takich przypadków, do których te przepisy mogą 
mieć ewentualnie zastosowanie?

Nie wiem, czy mogę skierować jakieś pytanie 
do pana ministra Warchoła jako przedstawiciela 
ministra sprawiedliwości.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Ależ oczy-
wiście, tak.)

Chciałbym zapytać… Jeszcze jako minister spra-
wiedliwości podjąłem inicjatywę w zakresie unie-
ważniania wyroków sądów wojskowych w Polsce. 
To były głównie wyroki z lat czterdziestych i pięć-
dziesiątych, często skazujące na karę śmierci albo 
karę długoletniego więzienia działaczy podziemia 
niepodległościowego. Szczególna perfidia stali-
nowskiego wymiaru sprawiedliwości polegała na 
tym, że te procesy i te wyroki skazujące często były 
ukrywane pod przykrywką innych spraw niż te, 
których dotyczyły, czyli np. skazywano tych boha-
terskich żołnierzy podziemia niepodległościowego 
za jakieś sprawy kryminalne, które faktycznie nie 
miały miejsca. 

I chciałbym zapytać, czy ministerstwo konty-
nuuje działania związane z unieważnianiem tych 
wyroków. To była benedyktyńska praca, bo ona wy-
magała po prostu analizy, we współpracy z IPN, akt 
sądowych. Ja pamiętam, że skierowałem chyba ok. 
1 tysiąca wniosków o unieważnienie tych wyroków. 
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Łącznie mieliśmy podejrzenia wobec co najmniej 
kilku tysięcy takich wyroków, które nominalnie 
były w sprawach kryminalnych, a jednak, jak są-
dziliśmy, dotyczyły właśnie ukarania działaczy opo-
zycji niepodległościowej. Czy państwo macie jakieś 
szacunki co do tej sprawy? Ile tych wyroków udało 
się unieważnić do tego momentu? Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI 
MARCIN WARCHOŁ 

Dziękuję bardzo. Dziękuję za to pytanie.
Przede wszystkim chciałbym podkreślić, że po-

pieramy tę ustawę w całej rozciągłości. Jest to usta-
wa potrzebna do tego, żeby móc osądzić te sprawy, 
które z różnych przyczyn, czy to dowodowych, czy 
prawnych, nie mogły być ścigane.

A odpowiadając już wprost na pytanie pana se-
natora, powiem, że tak, oczywiście są kierowane 
w trybie ustawy lutowej z 1991 r. wnioski o unie-
ważnienie tamtych skandalicznych wyroków, 
są także kierowane kasacje. Jeżeli nie stanowi-
ła podstawy do uczynienia tego zbrodnia komu-
nistyczna… Oczywiście są już kierowane kasacje 
w tamtych sprawach, bo, jak wiemy, prokurator 
generalny nie ma terminu kierowania kasacji na 
korzyść oskarżonych, tak że jest mnóstwo kasacji 
w sprawach z lat pięćdziesiątych, z lat sześćdzie-
siątych. Statystyki przekaże, jak myślę, prokura-
tura generalna, pan minister otrzyma te wszystkie 
informacje.

Ale ja, korzystając z okazji, Panie Marszałku, 
Wysoka Izbo, chciałbym jeszcze raz podkreślić to, 
o czym rozmawialiśmy wczoraj na posiedzeniu 
komisji. Mianowicie, Szanowni Państwo, rozma-
wiamy w tej chwili o zbrodniach komunistycznych. 
To jest zasadniczo różna kategoria aniżeli zbrod-
nia, która nawet stanowi zbrodnię zabójstwa, ale 
nie jest zbrodnią komunistyczną. Podam przykład 
sprawy pobicia Grzegorza Przemyka. Sprawa ta 
dzięki panu senatorowi, dzięki panu ministrowi 
sprawiedliwości Krzysztofowi Kwiatkowskiemu 
trafiła przed oblicze Sądu Najwyższego w 2011 r. 

Panie Ministrze, dziękujemy za tę kasację. Niestety, 
została ona oddalona jako oczywiście bezzasadna 
przez Sąd Najwyższy. Sąd Najwyższy, wyrażając 
ubolewanie, oddalił tę kasację. Wyraził ubolewa-
nie z powodu tego, że w wolnej Polsce przez 27 lat 
nie można było orzec o merytorycznej zasadno-
ści zarzutu postawionego oskarżonemu, a sędzia 
sprawozdawca wprost powiedziała, że to jest po-
rażka wymiaru sprawiedliwości. Dlaczego ja o tym 
mówię? Aby podkreślić fakt, że w tym wypadku 
jest potrzeba nieprzedawniania tego typu zbrodni. 
Właśnie pan minister domagał się wtedy uczynie-
nia z tamtego zdarzenia zbrodni komunistycznej. 
Gdyby było tak, jak pan minister to opisał w ka-
sacji, to oczywiście nie byłoby problemu, spraw-
cy zostaliby osądzeni, a tak niestety możliwość ich 
osądzenia zablokowano tym sprytnym wybiegiem, 
twierdząc, że to nie jest zbrodnia komunistyczna.

I druga sprawa, bardzo istotna. Dlaczego my 
mówimy o potrzebie nieprzedawniania tego typu 
przestępstw? Grudzień ’70, krwawa pacyfikacja 
robotniczych protestów na Wybrzeżu, i kolejny 
wyrok, tym razem sądu apelacyjnego. Sędzia spra-
wozdawca, uniewinniając jednego z oskarżonych, 
który następnie zmarł w październiku – konkret-
nie oskarżonego Kociołka, 81-letniego wówczas, 
w 2014 r. – podkreśla, że rozumie poczucie po-
krzywdzenia tych wszystkich, których bezpośred-
nio dotknęły wydarzenia Grudnia ’70, stwierdza, 
że wszczęcie śledztwa było możliwe po 1989 r., ale 
żadna ekipa w PRL nie była zainteresowana tą kwe-
stią czy w ogóle powrotem do sprawy Grudnia ’70. 
I w tym momencie następuje również krytyka pod 
adresem wymiaru sprawiedliwości już w wolnej 
Polsce, niestety. Dlatego te sprawy nie mogą się 
przedawniać, mimo że upłynęło od nich tyle lat, 
wiemy, że wciąż są problemy prawne, problemy 
faktyczne, pojawiają się nowi świadkowie, nowe 
dowody są gromadzone, prokuratorzy cały czas do-
konują analiz spraw z tamtych lat, i dlatego bar-
dzo proszę Wysoką Izbę o poparcie tej ustawy wraz 
z poprawkami przyjętymi wczoraj przez komisję. 
Dziękuję bardzo.

A odpowiedzi na pytanie pan otrzyma, jak my-
ślę, z Prokuratury Krajowej.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Są także pytania do pana prokuratora, tak?
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(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Ja mam py-
tanie do IPN.)

Do IPN. Proszę podejść, Panie Prokuratorze.

SENATOR 
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI 

Czy może pan przytoczyć jakieś szacunki co do 
tego, w jakim zakresie potrzebne będzie wykorzy-
stanie tego przepisu?

PROKURATOR  
W INSTYTUCIE PAMIĘCI NARODOWEJ  
– KOMISJI ŚCIGANIA ZBRODNI  
PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU 
ROBERT KOPYDŁOWSKI 

Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Liczby postępowań w sprawach o zbrodnie ko-

munistyczne, które jeszcze czekają na wyjaśnie-
nie, w sposób precyzyjny oszacować nie sposób. 
Wynika to z faktu, że informacje o tych zbrodniach 
czerpiemy z dokumentów archiwalnych zgroma-
dzonych w zasobie Instytutu Pamięci Narodowej, 
ale również z analizy akt postępowań w sprawach 
o uznanie za nieważne orzeczeń wydanych wobec 
osób represjonowanych za działalność na rzecz nie-
podległego bytu państwa polskiego i o odszkodowa-
nie, prowadzonych na podstawie ustawy lutowej. 
Dotychczas prokuratorzy przeanalizowali blisko 
28 tysięcy akt takich postępowań. Z naszych bie-
żących informacji…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 
Prokuratorze, ponieważ obradujemy częściowo 
zdalnie, a senatorowie są też w innych salach, pro-
simy mówić troszkę bliżej mikrofonu.)

Z naszych bieżących informacji wynika, że 
do analizy pozostało jeszcze ok. 12,5 tysiąca akt 
spraw, jednak ta liczba rośnie, ponieważ do sądów 
wpływają ciągle nowe wnioski o uznanie wyroku 
za nieważny i o odszkodowanie. Ustawa z 2016 r., 
ustawa nowelizująca ustawę o Instytucie Pamięci 
Narodowej, przekazała do właściwości prokura-
torów instytutu kierowanie wniosków o uznanie 
za nieważne wspomnianych orzeczeń i występo-
wanie przed sądem w tych sprawach. Przy okazji 
prowadzenia tych postępowań również uzysku-
jemy informacje o zbrodniach komunistycznych. 
Wreszcie niedawno zaczęliśmy analizę wyroków 
skazujących działaczy opozycji demokratycznej 

w okresie stanu wojennego, a tych wyroków do 
przeanalizowania jest kilka tysięcy. Tak więc 
nie jestem w stanie precyzyjnie powiedzieć, ile 
tego będzie. Na pewno sprawy te będą liczone 
w tysiącach.

No, sporadycznie wpływają również zawia-
domienia od samych pokrzywdzonych, zawiado-
mienia w sprawach wymagających wyjaśnienia. 
W ostatnim okresie otrzymaliśmy zawiadomie-
nie od syna pokrzywdzonego, który już nie żyje, 
zawiadomienie o pobiciu ojca w czasie wydarzeń 
grudniowych z 1970 r., skutkującego zgonem kilka 
tygodni po tym zdarzeniu. Gdyby zgodnie z obecnie 
obowiązującą ustawą okres przedawnienia karalno-
ści tych przestępstw upłynął z dniem 1 sierpnia, to 
postępowanie powinno zostać umorzone bez doko-
nywania dalszych ustaleń faktycznych.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Prokuratorze.
Proszę o  zadanie pytania pana senatora 

Czerwińskiego.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Swoje pytanie kieruję do pana prokuratora 

z Instytutu Pamięci Narodowej.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 

Prokuratorze, zapraszam jeszcze raz.)
Właściwie to będą 2 pytania. Jedno z nich to 

tylko formalność. Czy państwo też popieracie te 
poprawki? Rozumiem, że jeśli przedstawiciel mi-
nisterstwa je popiera, to państwo także je popiera-
cie. Chodzi o te poprawki, które zostały zgłoszone 
w trakcie prac komisji senackiej.

A drugie pytanie dotyczy sprawy podstawowej. 
Otóż ustawa o IPN zajmuje się nie tylko zbrodniami 
komunistycznymi, ale również, m.in. w dodanym 
art. 2a, zbrodniami popełnionymi przez członków 
ukraińskich formacji kolaborujących z III Rzeszą. 
Pytanie jest takie: czy to przedawnienie, o którym 
tutaj mówimy, dotyczy tych właśnie zbrodni, o któ-
rych mowa w art. 2a? Czy nie uważa pan, że należa-
łoby ten art. 2 uzupełnić? On został przez Trybunał 
Konstytucyjny okrojony i ma w tej chwili charakter 
nieco kadłubowy.
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WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Proszę bardzo, Panie Prokuratorze.

PROKURATOR  
W INSTYTUCIE PAMIĘCI NARODOWEJ  
– KOMISJI ŚCIGANIA ZBRODNI  
PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU 
ROBERT KOPYDŁOWSKI 

Oczywiście Instytut Pamięci Narodowej popie-
ra projekt nowelizacji.

Jeżeli chodzi o  zbrodnie popełnione przez 
członków ukraińskich formacji kolaborujących 
z  III Rzeszą, to w znakomitej większości są to 
zbrodnie kwalifikowane jako zbrodnie przeciwko 
ludzkości nieulegające przedawnieniu, jako że były 
to zbrodnie o charakterze masowym skierowane 
przeciwko określonej grupie ludności ze wzglę-
du na jej przynależność narodowościową. Gdyby 
w tej grupie znalazły się przestępstwa, których 
jako zbrodnie przeciwko ludzkości zakwalifiko-
wać nie można – dosyć trudno mi to sobie wyobra-
zić, ale życie czasami sprawia niespodzianki – to 
niestety nie moglibyśmy prowadzić postępowania 
w takiej sprawie, jako że okres przedawnienia ka-
ralności upłynął pod rządami kodeksu karnego 
jeszcze z 1932 r. Orzecznictwa Sądu Najwyższego 
i Trybunału Konstytucyjnego są jednolite w tym 
zakresie – w sytuacji, kiedy okres przedawnienia 
raz upłynął, nie można go przywrócić. Przed upły-
wem okresu przedawnienia ustawodawca może go 
dowolnie kształtować, ale jeżeli ten okres już upły-
nie, to nie ma możliwości przywrócenia karalności 
i przedłużenia tego okresu.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
(Senator Jerzy Czerwiński: Panie Marszałku…)
Tak? Proszę.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

A co w sprawie treści tego artykułu po wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego? Czy nie należałoby 
tego wyroku… To spowodowało wycięcie pewnych 

fraz z tego artykułu i w ten sposób ten artykuł stał 
się w pewnym sensie kadłubowy w tej chwili.

PROKURATOR  
W INSTYTUCIE PAMIĘCI NARODOWEJ  
– KOMISJI ŚCIGANIA ZBRODNI  
PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU 
ROBERT KOPYDŁOWSKI 

Trudno mi się zgodzić z poglądem, że ten prze-
pis jest kadłubowy. Określenie „nacjonaliści ukra-
ińscy” jest bardzo szerokie i niedookreślone, co 
w prawie karnym jest niedopuszczalne, natomiast 
określenie „członkowie ukraińskich formacji kola-
borujących z III Rzeszą” w mojej ocenie obejmuje 
swoim zakresem zarówno członków samego OUN-
UPA, jak i żołnierzy SS-Galizien wywodzących się 
z tej formacji.

(Senator Jerzy Czerwiński: Tam jeszcze była 
kwestia – przepraszam, że tak męczę – zasię-
gu geograficznego. Jedno ze sformułowań zo-
stało wycięte w związku z wyrokiem Trybunału 
Konstytucyjnego.)

Tego już nie pamiętam, musiałbym spojrzeć do 
ustawy. Przedmiotem dzisiejszego posiedzenia są 
przede wszystkim zbrodnie komunistyczne, więc 
przygotowałem się do tego problemu…

(Senator Jerzy Czerwiński: Jeśli można, Panie 
Marszałku, ja bym prosił o poszerzoną opinię na 
piśmie zarówno w sprawie tego pytania, na które – 
słusznie – nie mogę dzisiaj otrzymać odpowiedzi, 
a także w sprawie tego przedawnienia w oparciu 
o kodeks z 1932 r. To jest bardzo ciekawa kwestia.)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Panie Senatorze, kwestia jest bardzo cieka-
wa, ale pan może wnosić o odpowiedzi na pyta-
nia na piśmie, a nie o opinie prawne albo jakieś 
opracowania.

(Senator Jerzy Czerwiński: Wnoszę o odpowie-
dzi – w wersji poszerzonej – na piśmie na pytania, 
które zadałem.)

Dobrze.
Pan senator Brejza zadaje pytania.

SENATOR 
KRZYSZTOF BREJZA 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Czy mnie słychać?
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(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Tak. Ko- 
mu chce pan chce zadać pytanie?)

Pytanie do przedstawiciela IPN, pionu śledcze-
go, do pana prokuratora z IPN.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Dobrze. 
Jest akurat pan prokurator. Proszę.)

Pierwsze pytanie dotyczy sprawy materia-
łów zabezpieczonych na początku 2016 r. w domu 
Czesława Kiszczaka. Chciałbym prosić o infor-
mację, dlaczego do dziś IPN nie opublikował i nie 
upublicznił wszystkich materiałów, jakie zostały 
zabezpieczone w domu Czesława Kiszczaka, pomi-
mo że Biuro Prasowe IPN w lutym 2016 r. informo-
wało opinię publiczną, że pakiety zawierają całość 
materiałów zabezpieczonych w trakcie przeszuka-
nia w miejscu zamieszkania Kiszczaka.

Drugie pytanie, ściśle związane z tym wątkiem, 
kieruję do pana prokuratora, przedstawiciela pionu 
śledczego IPN.

W toku rocznej już wymiany pism z państwem 
à propos tych materiałów, które nie mogą ujrzeć 
światła dziennego, poinformowaliście mnie pań-
stwo, że 22 lutego 2016 r. pion śledczy IPN przeka-
zał tzw. informację dotyczącą czynności w miejscu 
zamieszkania Czesława Kiszczaka i ta informacja 
w formie pisemnej została skierowana do proku-
ratury generalnej. Stąd pytanie: co zawierała ta 
informacja? Czy zawierała również jakiekolwiek 
załączniki? I czy w tych załącznikach były jakiekol-
wiek dokumenty zabezpieczone w domu Czesława 
Kiszczaka? To jest jeden blok pytań.

Druga sprawa dotyczy historii równie bul-
wersującej, ujawnionej przez redaktora Roberta 
Zielińskiego z TVN24. Mianowicie okazuje się, 
że w  postępowaniu prowadzonym w  2007  r., 
dotyczącym wprowadzenia stanu wojennego 
w Polsce, z aktu oskarżenia obejmującego kilku 
twórców WRON, wyparował główny twórca sta-
nu wojennego, świętej pamięci obecnie pan gen. 
Michał Janiszewski, prawa ręka gen. Jaruzel- 
skiego…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 
Senatorze, przepraszam pana bardzo, ale ja muszę 
panu przypomnieć, że pytanie powinno trwać nie 
dłużej niż minutę i powinno być związane z oma-
wianym punktem porządku obrad.)

Absolutnie te pytania zarówno dotyczące mate-
riałów zabezpieczonych w willi Kiszczaka…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 
Senatorze…)

…jak i  usunięcia jednego z  nazwisk z  aktu 
oskarżenia w sprawie największej zbrodni, jaką 

było wprowadzenie stanu wojennego, no, ściśle są 
związane z tym punktem, Panie Marszałku.

Proszę dać mi jeszcze chociaż z 15 sekund.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 

Senatorze, w tej chwili jesteśmy w punkcie dotyczą-
cym ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci 
Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu. Jeżeli pan prokurator będzie 
chciał odpowiedzieć na te pytania, proszę bardzo. 
Ale ja chcę przypomnieć, Panie Senatorze, jakie są 
zasady regulaminowe.)

Czy mogę kontynuować pytanie?
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Jakie?)
Chcę zapytać o to, jakie są rezultaty postępowa-

nia prowadzonego wewnątrz IPN po ujawnieniu 
przez TVN24…

(Głos z sali: Oświadczenie…)
…skandalicznego przedwczesnego uśmiercenia 

gen. Michała Janiszewskiego. Ponieważ w 2007 r. 
prokuratorzy IPN stwierdzili, że pan generał nie 
żyje, nie postawiono go w stan oskarżenia. A gene-
rał wprowadzający stan wojenny w Polsce zmarł po 
10 latach. Czy postępowanie wewnętrzne w IPN się 
zakończyło? Czy ustaliliście państwo powody, dla 
których prokurator popełnił tak karygodny błąd?

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Panie Senatorze, dziękuję.
Panie Prokuratorze, odczytałem formułę. 

Jeżeli pan chce odpowiedzieć na te pytania, pro-
szę bardzo.

PROKURATOR  
W INSTYTUCIE PAMIĘCI NARODOWEJ  
– KOMISJI ŚCIGANIA ZBRODNI  
PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU 
ROBERT KOPYDŁOWSKI 

Niestety, Panie Marszałku, Szanowni Państwo, 
nie jestem w stanie udzielić odpowiedzi na te py-
tania z tej przyczyny, że dokumenty zabezpieczo-
ne w domu Czesława Kiszczaka zgodnie z art. 27 
ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej podlega-
ją włączeniu do zasobu archiwalnego instytutu.  
Po zakończeniu śledztwa wszystkie te dokumenty 
zostały przekazane do dyspozycji prezesa Instytutu 
Pamięci Narodowej. I do kompetencji prezesa i ar-
chiwum Instytutu Pamięci Narodowej należy de-
cyzja o upublicznieniu tych materiałów.
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Przynajmniej część z  tych materiałów jest 
dostępna w internecie. To wiem z własnych do-
świadczeń, ale niezwiązanych z  wykonywaną 
pracą, jako że komisja ścigania nie ma absolutnie 
żadnego wpływu na to, jakie materiały zostaną 
opublikowane.

A jeżeli chodzi o pismo dyrektora głównej ko-
misji do prokuratora generalnego z lutego 2016 r. 
i postępowanie wyjaśniające dotyczące sprawy 
gen. Michała Janiszewskiego, to te sprawy nieste-
ty leżą poza zakresem moich kompetencji i nie je-
stem upoważniony do udzielania informacji w tym 
zakresie.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Pan senator Aleksander Pociej – zdalnie.
(Rozmowy na sali)
Pan senator Aleksander Pociej.
(Głos z sali: Nie słyszy.)
Dziękuję, Panie Prokuratorze…
(Senator Aleksander Pociej: Czy mogę?)
No, proszę bardzo, tylko proszę określić, do 

kogo będzie pytanie.

SENATOR 
ALEKSANDER POCIEJ 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku, ja chciałbym tylko powie-

dzieć, że pytania, które zadawał pan senator Brejza, 
absolutnie dotyczą tego tematu. Mamy do czynie-
nia, według mnie, z tuszowaniem nieudolności 
IPN…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 
Senatorze, nie będziemy się zajmowali sprawoz-
daniem instytutu. Proszę zadać pytanie.)

Ja chciałbym tylko powiedzieć, że pytania pana 
senatora Brejzy absolutnie dotyczyły tego, o czym 
mówimy. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma.
Informuję, że przedstawiciel rządu zobowiązał 

się do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytania 
zadane przez senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego.

Dla porządku informuję, że przemówie-
nia w dyskusji do protokołu złożyli senatorowie: 
Mieczysław Golba, Aleksander Szwed, Mariusz 
Gromko, Robert Mamątow, Aleksander… Nie, 
Aleksander Pociej nie. I jeszcze pani senator Halina 
Bieda.

Pan senator Krzysztof Kwiatkowski i Aleksan- 
der Pociej zapisali się do głosu.

Proszę o zabranie głosu pana senatora Krzy- 
sztofa Kwiatkowskiego.

SENATOR 
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI 

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Chciałbym w tym miejscu podziękować za no-

welizację tych przepisów prawa. Ten wniosek ze 
strony IPN wpłynął także do Senatu, my w Komisji 
Ustawodawczej rozpoczęliśmy nawet prace nad 
przygotowaniem, zgodnie z państwa wnioskiem, 
nowelizacji przepisów w tym zakresie. Sejm oka-
zał się szybszy w tym zakresie. Dziękuję i gratuluję 
pani poseł Anicie Czerwińskiej, dziękuję za to, że 
państwo szybciej od nas podjęliście tę inicjatywę, 
bo ona jest niewątpliwie potrzebna. Dlaczego ona 
jest niewątpliwie potrzebna? 

Chciałbym to państwu pokazać na przykła-
dzie sprawy Grzegorza Przemyka, który to przy-
kład został już tutaj dzisiaj przywołany, bo niestety 
w tej sprawie jak w soczewce widać, dlaczego wy-
miar sprawiedliwości czasami nie potrafił pora-
dzić sobie z tymi problemami, mimo upływu czasu 
w tych sprawach. To jest chyba taki przykład, gdzie 
wręcz kwintesencjonalnie możemy zobaczyć po-
trzebę zmian przepisów w tym zakresie. Kasacja 
do Sądu Najwyższego w sprawie umorzenia z po-
wodu przedawnienia sprawy zomowca oskarżo-
nego o śmiertelne pobicie w 1983 r. Grzegorza 
Przemyka… W ogóle ta sprawa to chyba jedna z naj-
głośniejszych zbrodni aparatu władzy PRL, niestety 
zbrodnia, o której trudno powiedzieć, że zosta-
ła uczciwie oceniona i podsumowana przez wy-
miar sprawiedliwości. Bardzo krótko przypomnę. 
12 maja 1983 r. dziewiętnastoletni wówczas matu-
rzysta Grzegorz Przemyk z kolegą świętował zda-
nie egzaminu maturalnego na placu Zamkowym 
w Warszawie. Zatrzymali go milicjanci Milicji 
Obywatelskiej. Miał tego pecha, że był synem zna-
nej działaczki opozycji demokratycznej. Milicjanci 
zabrali go na komisariat wraz z kolegą, gdzie go 
skatowali, w następstwie czego zmarł po 2 dniach 
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przebywania w szpitalu. W pobiciu tym uczestni-
czyło kilku milicjantów Milicji Obywatelskiej, ale 
część z nich odegrała wyjątkową rolę. W tej grupie 
był zomowiec Ireneusz K., który, jak wskazał ko-
lega Grzegorza Przemyka, bił go pałką służbową. 
A wszystko wskazuje na to, że następstwa właśnie 
tego pobicia w sposób bezpośredni miały wpływ na 
zgon Grzegorza Przemyka.

Jaka była później historia Ireneusza K.? Ire- 
neusz K. po roku 1989 pracował w Policji. W 1997 r. 
Sąd Wojewódzki w Warszawie uniewinnił K. od za-
rzutów, a innego z milicjantów – konkretnie: dy-
żurnego z komisariatu – Arkadiusza D. skazał na 
2 lata więzienia. Z tego on nie odsiedział ani dnia, 
bo według psychiatrów sądowych na skutek wyro-
ku doznał w psychice zmian uniemożliwiających 
odbywanie kary. Innego z milicjantów, Kazimierza 
O., skazano na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu za 
próbę niszczenia akt sprawy Przemyka w 1989 r. 
Ale – żeby nie było wątpliwości – w apelacji został 
on uniewinniony w tej sprawie.

Niestety w momencie, kiedy tą sprawą się za-
interesowaliśmy i kiedy sąd apelacyjny kolejny raz 
rozpatrywał apelację w tej sprawie… Konkretnie 
to był 2004 r., a sama sprawa – przypomnijmy 
– w ocenie wymiaru sprawiedliwości przedaw-
niała się już w styczniu 2005 r. I, niestety, sąd 
umorzył proces byłego zomowca – który zresztą 
został skazany w pewnym momencie na 8 lat wię-
zienia, ale wyrokiem nieprawomocnym, za udział 
w tym pobiciu – i już decyzja sądu apelacyjnego 
w tym zakresie była decyzją ostateczną. Wyrok był 
prawomocny.

W momencie, kiedy przyglądaliśmy się temu 
wyrokowi, kiedy analizowaliśmy ten wyrok, mo-
gliśmy także zapoznać się z historią tej całej spra-
wy. W przypadku Ireneusza K. sądy – raz w PRL 
i 4 razy po roku 1989 – uwalniały go od winy w tej 
sprawie. Wyroki skazujące uchylały sądy wyższych 
instancji, nawet jak sąd pierwszej instancji w tej 
sprawie Ireneusza K. chciał skazać.

Sprawa ta uległa przedawnieniu, tak jak po-
wiedziałem, w 2005 r. Od tej sprawy jako minister 
sprawiedliwości, prokurator generalny kierowa-
łem wniosek kasacyjny. Niestety, tak jak było po-
wiedziane przez pana ministra, Sąd Najwyższy tej 
kasacji nie uwzględnił.

I tego typu sprawy, jeżeli pozostają niewyja-
śnione w przestrzeni publicznej, szczególnie przy 
tak jednoznacznym opisie sytuacji – bo akurat 
Grzegorz Przemyk był zatrzymany wraz ze swoim 
kolegą i mieliśmy dosyć szczegółowy opis całej tej 

sytuacji… To są sytuacje, które podważają zaufanie 
obywatela do państwa, jeśli nie zostaną podsumo-
wane przez wymiar sprawiedliwości.

Z punktu widzenia już nie tylko podstaw pań-
stwa, które musi swoje działania opierać nie tylko 
na sądowej ocenie zbrodni, jaka się dokonuje, czy 
w ogóle przestępstw, ale i takim elementarnym po-
czuciu uczciwości, ta sprawa nie powinna zostać 
w taki sposób rozstrzygnięta, jak została.

Stąd chciałbym absolutnie, z całą mocą, po-
przeć tę nowelizację przepisów prawa. Uważam, 
że jest ona konieczna, niezbędna. I tylko wypada ze 
smutkiem skonstatować, że mimo upływu ponad 
30 lat od roku 1989 ciągle jeszcze są takie sprawy, 
do których wracamy z poczuciem wstydu. Wstydu, 
że jednak wymiar sprawiedliwości nie zdał egza-
minu, jakim jest dokonanie uczciwego rozliczenia 
komunistycznych zbrodni. Dziękuję bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Michał Kamiński)

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

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

senatora Aleksandra Pocieja.

SENATOR 
ALEKSANDER POCIEJ 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Nie sposób się nie zgodzić z częścią wypo-

wiedzi pana przewodniczącego, pana senatora 
Kwiatkowskiego, gdy mówi o rzeczywiście wyjąt-
kowej wadze tych zbrodni. Jednak słuchając uza-
sadnienia tego, dlaczego po 30 latach od odzyskania 
niepodległości mamy po raz kolejny przesuwać ter-
miny przedawnienia, a właściwie je kasować… Ja 
uważam, że te argumenty nie polegają na prawdzie.

Słyszeliśmy dzisiaj jako argument takie oto 
stwierdzenie: musimy to przesuwać dlatego, że 
w trakcie istnienia politycznego parasola za cza-
sów reżimu komunistycznego nie można było roz-
poczynać tego typu działań. To jest prawda, tyle że 
dlatego zostały przesunięte te terminy przedaw-
nienia od roku 1990, że wtedy odzyskaliśmy nie-
podległość. Nie rozumiem, nie rozumiem, jak 
instytucja taka jak IPN, na którą podatnicy łożą już 
w tej chwili blisko 0,5 miliarda zł rocznie, gdzie jest 
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cały pion śledczy… Mieliśmy porównanie tego, ile 
spraw mają prokuratorzy pracujący w prokuratu-
rach innych pionów. Porównanie pokazało, o ile do-
brze pamiętam, proporcję chyba 30:1. To oznacza, 
że w IPN prokuratorzy mają, powiedzmy, 1 śledz-
two na, nie wiem, 10, 20, może 30 w normalnych 
prokuraturach. Nie rozumiem, dlaczego przez tyle 
lat nie potrafili sobie z tym wszystkim dać rady.

To jest przykrycie, to jest przykrycie nieudacz-
nictwa i bezradności. Ta nowela wprowadza bardzo 
niebezpieczny wyłom w naszym systemie prawa. 
Otóż jest to wyłom, który powoduje, że pewne 
przestępstwa lżejsze niż morderstwo nie będą się 
przedawniały, a także morderstwa, które są zali-
czone do tej kategorii zbrodni komunistycznych, 
nie będą się przedawniały, ale pozostałe, czasami 
równie dramatyczne, również o bardzo mocnym 
ciężarze gatunkowym, będą się przedawniały.

Gdy słyszę, że to zróżnicowanie ma w jakikol-
wiek sposób pozytywnie wpłynąć na poczucie spra-
wiedliwości, to mam duże wątpliwości, ponieważ 
ta nowelizacja jest powiedzeniem naszemu społe-
czeństwu i wszystkim wobec: wymiar sprawiedli-
wości po 1990 r. był nadal na jakichś usługach. Ja 
z tą tezą głęboko się nie zgadzam, ponieważ uwa-
żam, że wymiar sprawiedliwości – wielokrotnie 
dawałem temu wyraz – nie był, a przede wszyst-
kim sądy i sędziowie nie byli na jakichś paskach, 
stosowali istniejące prawo. I uważam, że to jest 
bardzo niebezpieczna, bardzo niebezpieczna nowe-
lizacja, która otwiera nam drzwi do różnicowania 
w przyszłości, według mojego osądu zupełnie nie-
uprawnionego, tych samych kategorii przestępstw. 
Uważam, że to nie mieści się w naszym systemie 
jurydycznym. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senato-

ra Krzysztofa Brejzę, który też połączy się z nami 
zdalnie.

SENATOR 
KRZYSZTOF BREJZA 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Chciałbym wrócić jeszcze… Wypowiedzieć też 

w Senacie w takim razie te słowa dotyczące aktu 
oskarżenia w sprawie zbrodni stanu wojennego. 
Dla mnie czymś niezrozumiałym jest, jak z aktu 

oskarżenia w sprawie zbrodni stanu wojennego 
mógł wyparować główny twórca i konstruktor sta-
nu wojennego. Przecież nawet nazwa…

(Wicemarszałek Michał Kamiński: Panie Se- 
natorze, przepraszam pana najmocniej. Bardzo 
prosimy pana o włączenie kamery.)

Włączona. Jest?
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Służby tech-

niczne… Teraz, już pan jest. Bardzo się cieszymy, 
Panie Senatorze.)

Dziękuję bardzo.
W 2007 r., tworząc akt oskarżenia, prokuratorzy 

IPN doszli do wniosku, że twórca WRON – bo na-
wet nazwa „Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego” 
była wymyślona nie przez gen. Jaruzelskiego, ale 
przez gen. Michała Janiszewskiego, wcześniej zwią-
zanego z wojskami łączności PRL – nie żyje, mimo 
że żył, zmarł dopiero w 2016 r. I kiedy sprawa do-
tyczy kilku kluczowych architektów stanu wojen-
nego i jednego z tych architektów przedśmiertnie 
się uśmierca w akcie oskarżenia, no, to jest nieby-
wały skandal z rozliczeniem tej największej zbrod-
ni, jaką było wprowadzenie stanu wojennego. W tej 
sprawie ja złożyłem zawiadomienie do prokura-
tury, w grudniu 2019 r. Niestety, prokuratura po 
kilku miesiącach sprawę umorzyła, chyba w lutym 
2020 r. Ale wiem, że toczyło się wewnętrzne postę-
powanie w IPN, mające wskazać, jakim to cudem 
prokurator prowadzący to postępowanie w 2007 r. 
nie wykonał czynności, które wykonuje policja ze 
zwykłego komisariatu, znaczy jak to się stało, że 
nie sprawdził albo sprawdził błędnie, czy architekt 
stanu wojennego nie żyje. 

Druga kwestia, którą chciałbym też podnieść 
w tej debacie, to jest konieczność jawności mate-
riałów z PRL, a zwłaszcza tych materiałów, które 
zostały w 2016 r. zabezpieczone w willi, w słynnej 
szafie gen. Czesława Kiszczaka. I to też jest bardzo 
niepokojący sygnał, że chociaż mijają już 4 lata od 
wejścia do tej willi, od zajęcia, przejęcia tych doku-
mentów… Można powiedzieć, są dokumenty lep-
szego i gorszego sortu. I część tych dokumentów 
nie może ujrzeć światła dziennego. Nie wiadomo, 
dlaczego są posortowane na te dokumenty, które są 
jawne, które niemalże zaraz wrzucono do czytelni, 
po kilkunastu, kilkudziesięciu godzinach, i te doku-
menty, które od kilku lat gdzieś są głęboko zabun-
krowane w jakimś postępowaniu. Tak nie powinno 
być, te dokumenty powinny być absolutnie jawne. 
I też szkoda, że IPN nie ma takiej konsekwencji, 
żeby doprowadzić do ujawnienia wszystkiego, co 
gen. Czesław Kiszczak zgromadził. Dziękuję.
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WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

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

Jerzego Czerwińskiego.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panowie 
Ministrowie! Panie Prokuratorze! Pani Poseł rów-
nież! Zbieżność nazwisk przypadkowa.

Polska, jako kraj i naród, ma niestety ciekawą 
historię. Przez 100 lat od odzyskania niepodległo-
ści… Praktycznie przez połowę tego okresu byliśmy 
albo niesuwerenni, albo, jeśli tak można to określić, 
częściowo suwerenni. To znaczy, że większości de-
cyzji, ich części lub wręcz żadnej nie podejmowa-
liśmy samodzielnie jako kraj i jako naród. Z tym 
wiążą się pewne skutki. Ja je nazywam lukami, 
przerwami… To oczywiście nie są zdarzenia przy-
padkowe. To jest luka w pamięci narodowej. Celowo 
przecież niszczono nasze archiwa i celowo nie do-
puszczano do tego, żeby pewne fakty z historii sta-
ły się faktami publicznymi. O zbrodni katyńskiej 
każdy z państwa słyszał, ale był taki czas, kiedy 
nie wolno było mówić o tym publicznie. Są to luki 
w warstwie materialnej. Jakie były straty wojen-
ne, powojenne, a także nieuzyskane korzyści z ra-
cji tego, że byliśmy wtłoczeni w blok wschodni? 
Dopiero w tej chwili zaczynamy to oceniać i szaco-
wać. Są to luki w warstwie osobowej, straty w war-
stwie osobowej. Są też luki w warstwie kulturowej. 
Zagrabiono nam mienie, zagrabiono dzieła sztuki, 
które mozolnie teraz staramy się odzyskiwać.

Dlaczego zabieram głos? Otóż nie zgadzam się 
w kwestii podstawowej z wypowiedzią pana sena-
tora Pocieja, który tu powiedział, jakoby IPN był 
bezradny. Padł tam także rzeczownik „nieudacz-
nictwo”. Ja protestuję przeciwko takiemu okre-
ślaniu pracy Instytutu Pamięci Narodowej. Jest to 
jedyna instytucja, która ma te kompetencje, czyli 
prawo i obowiązek, i która w sposób należyty wy-
wiązuje się z obowiązków, jakie na nią nałożono. 
Ta instytucja powoli wypełnia przerwy, straty, luki 
w naszej pamięci historycznej.

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Przepra- 

szam bardzo, ja bym bardzo prosił, Pani Poseł, gdy-
by pani była łaskawa trochę ciszej, bo przeszkadza 
pani senatorowi…)

Tak jak powiedziałem, to IPN jako główna in-
stytucja uzupełnia straty w pamięci historycznej, 
nie tylko w warstwie faktograficznej, nie tylko 
w badaniach terenowych, ale także w kwerendach 
historycznych, także w kwestiach edukacyjnych – 
pamiętajmy, że zajmuje się także kwestiami edu-
kacyjnymi – i w kwestiach dokumentacyjnych. 
Uważam za daleko nieuprawnione te słowa kry-
tyki wobec tej instytucji przy okazji tej ustawy. My 
tą ustawą tak naprawdę poszerzamy, wydłuża-
my zakres narzędzi, którymi IPN będzie się mógł 
posługiwać.

Ja chciałbym prokuratorom, wszystkim osobom 
zatrudnionym w IPN podziękować za ich dotych-
czasowe starania, począwszy od identyfikacji zwłok 
naszych bohaterów narodowych na podstawie kodu 
genetycznego, a skończywszy właśnie na kwestiach 
edukacyjnych. Z tej Izby powinno takie podzięko-
wanie wobec państwa wybrzmieć. Mam nadzieję, 
że ta ustawa, jak najbardziej słuszna, przyczyni się 
do jeszcze lepszej, jeszcze efektywniejszej pracy. 
Pamiętajmy, że prokuratorzy z IPN działają w zu-
pełnie innych warunkach, np. w kwestii zbierania 
dowodów, niż zwykli prokuratorzy w każdej pro-
kuraturze zwykłej w naszym kraju. Jeszcze raz 
dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, pan senator Aleksander Pociej. 

5 minut, ponieważ to już drugi głos w dyskusji.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

SENATOR 
ALEKSANDER POCIEJ 

Dziękuję bardzo. Panie Marszałku, słychać 
mnie?

(Wicemarszałek Michał Kamiński: Słychać i na-
wet widać, Panie Senatorze.)

Bardzo dziękuję.
Nie zgadzam się – nie po raz pierwszy – z pa-

nem senatorem Czerwińskim. Nie jest absolutnie… 
nie polega na prawdzie stwierdzenie, że prokurato-
rzy IPN mają jakkolwiek trudniejsze zadania. Mają 
dużo mniej spraw, nieporównywalnie mniej, tak 
jak mówiłem. To po pierwsze. A po drugie, w tych 
zwykłych sprawach prokuratorskich bardzo często 
mamy do czynienia z wielokroć bardziej złożony-
mi śledztwami. Weźmy np. śledztwa gospodarcze, 
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w przypadku których poszkodowanych jest cza-
sami kilkadziesiąt tysięcy Polaków. W przypadku 
piramid finansowych sprawy bywają tak skompli-
kowane, że wymiar sprawiedliwości nie jest w sta-
nie zatrudnić wystarczającej liczby ludzi do pracy. 
To są śledztwa wielowątkowe, czasami prowadzone 
na całym świecie, bo pieniądze naszych obywate-
li są wyprowadzane za granicę. W związku z tym 
porównywanie komfortu pracy śledczych z IPN 
z takimi śledztwami, w których mamy do czynie-
nia z żywymi ludźmi, z tysiącami pokrzywdzonych 
osób, jest nieuprawnione, Panie Senatorze.

Jeszcze raz to powtórzę. Ja uważam, że ta usta-
wa to jest właśnie wyraz bezradności i wynik złe-
go sposobu pracy. Te wszystkie śledztwa powinny 
zostać dawno zakończone. My tutaj, w tym jednym 
wycinku spraw – moim zdaniem jest na to politycz-
ne zapotrzebowanie – zapewniamy prokuratorom 
IPN komfort pracy na następne kilkanaście, kilka-
dziesiąt lat. Jeszcze raz mówię, że IPN ma budżet 
sięgający prawie 500 milionów zł. On jest od 5 lat 
co roku podwyższany, podczas kiedy inne insty-
tucje, które zajmują się tym, co nas dotyczy na co 
dzień, mają obcinane fundusze. Gdyby było tak, że 
sądom, rzecznikowi praw obywatelskich i innym 
ważnym instytucjom również dosypuje się pienię-
dzy, tak żeby one nas chroniły, to ja bym zapewne 
nie zabierał głosu. Ale to jest instytucja, która dosta-
je wielokroć więcej pieniędzy od innych instytucji, 
a wykazuje się takimi właśnie rezultatami, że aż 
potrzeba nowelizacji, która – jeszcze raz to powta-
rzam – robi wyłom w naszym systemie prawnym. 
Ten wyłom jest według mnie niebezpieczny i kiedyś 
przyjdzie nam za niego zapłacić. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuje, że następujący sena-

torowie złożyli swoje przemówienia w dyskusji do 
protokołu: Mieczysław Golba, Aleksander Szwed, 
Mariusz Gromko, Robert Mamątow*.

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

Informuję również, że nie zostały złożone żad-
ne wnioski o charakterze legislacyjnym, a repre-
zentanci rządu i Instytutu Pamięci Narodowej 
zobowiązali się do odpowiedzi na pytania senato-
rów Adama Szejnfelda, Aleksandra Szweda…

(Głos z sali: Nie, nie, to tylko…)
A, przepraszam. Chodzi o Krzysztofa Kwiatkow- 

skiego i Jerzego Czerwińskiego. Najmocniej prze-
praszam za pomyłkę. A więc reprezentanci rządu 
i IPN zobowiązali się do pisemnej odpowiedzi na 
pytania senatorów Krzysztofa Kwiatkowskiego 
i Jerzego Czerwińskiego.

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

Proszę o sprawdzenie, czy wszystkie zgłoszo-
ne wnioski i wystąpienia zostały już przekazane 
przez senatorów.

Informuję, że wszystkie zgłoszone wnioski oraz 
wystąpienia zostały już przekazane.

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Panie… Przepraszam.
Bardzo proszę panią senator o przeczytanie 

komunikatów.

SENATOR SEKRETARZ 
AGNIESZKA GORGOŃ-KOMOR 

Mam do odczytania komunikat.
Wspólne posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki 

Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności w sprawie rozpa-
trzenia wniosków do ustawy o  Polskim Bonie 
Turystycznym odbędzie się jutro, 2 lipca o godzi-
nie 8.00 rano w sali nr 176. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Bardzo dziękuję.
Ogłaszam przerwę do jutra, do godziny 9.00.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 20 minut 36)
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proszę o oddanie jakiegokolwiek głosu w celu po-
twierdzenia obecności.

Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 78 senatorów. (Głosowanie nr 5)
Tylu senatorów aktualnie bierze udział w po-

siedzeniu. Ta liczba, mam nadzieję, jeszcze ulegnie 
zmianie.

Szanowni Państwo, dzisiejsze obrady rozpocz-
niemy od rozpatrzenia punktu szóstego, dotyczą-
cego powołania członka Państwowej Komisji do 
spraw wyjaśniania przypadków czynności skiero-
wanych przeciwko wolności seksualnej i obyczaj-
ności wobec małoletniego poniżej lat 15, w skrócie 
zwanej komisją do spraw zwalczania pedofilii. 
Bezpośrednio po jego rozpatrzeniu przystąpimy do 
głosowania w tej sprawie. Przypominam, że będzie 
to głosowanie imienne, przeprowadzone przy uży-
ciu specjalnie przygotowanych kart do głosowania.

Przypominam również, że po przygotowaniu 
druku senackiego porządek, zgodnie z wcześniej-
szą zapowiedzią, zostanie uzupełniony o punkt 
dotyczący powołania komisji do spraw klimatu. 
Konwent Seniorów zdecydował o włączeniu tego 
punktu, ponieważ druk senacki jest już gotowy. 
Konwent jednogłośnie zdecydował o włączeniu tego 
punktu i zaopiniował pozytywnie projekt uchwały.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu szó-
stego porządku obrad: powołanie członka państwo-
wej komisji do spraw przeciwdziałania pedofilii.

Szanowni Państwo, przypominam, że w dniu 
25 czerwca 2020 r. upłynął termin zgłaszania kan-
dydatów na członka komisji.

Informuję, że zostali zgłoszeni następujący 
kandydaci, których nazwiska odczytam w kolejno-
ści alfabetycznej: pan Adam Czarnecki, pan Marian 
Jagielski, pani Agnieszka Rękas i pani Agnieszka 
Widera-Wysoczańska. Lista kandydatów wraz z ży-
ciorysami zawarta jest w druku nr 154.

Wnioski dotyczące przedstawionych kandyda-
tur marszałek Senatu skierował do Komisji Praw 

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 7)

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

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Proszę uprzejmie o zajmowanie miejsc.
Witam szanownych państwa. Witam przyby-

łych gości.
Wznawiam obrady.
Szanowni Państwo!
Informuję, że z powodu nieprzybycia przed-

stawiciela urzędu Rady Ministrów na rozpatrze-
nie punktu trzeciego ten punkt zostaje zamknięty.

My wystosujemy do premiera Morawieckiego 
kolejną informację, kolejne zaproszenie po to, aże-
by tę istotną dla obywateli sprawę rzetelnie omó-
wić, tak jak to było planowane.

Za chwilę przystąpimy do rozpatrzenia punktu 
szóstego, ale najpierw oczywiście nastąpią wszyst-
kie komunikaty.

Przypominam, że obrady toczą się jednocześnie 
w sposób tradycyjny oraz z wykorzystaniem środ-
ków porozumiewania się na odległość.

Szanowni Państwo Senatorowie znajdujący się 
w gmachu Senatu, proszę o sprawdzenie, czy wszy-
scy mają wyłączone aplikacje do zdalnego udziału 
w posiedzeniu, zaś państwa senatorów biorących 
udział w  posiedzeniu w  sposób zdalny proszę 
o sprawdzenie, czy mają je włączone, czy kamery 
są skierowane na nich itd.

Informuję, że za 15 minut zablokujemy możli-
wość przyłączania się do posiedzenia. W razie pro-
blemów prosimy o kontakt telefoniczny pod numer 
uprzednio państwu przekazany.

Szanowni Państwo, przystępujemy do głosowa-
nia, które ma na celu wyłącznie ustalenie listy se-
natorów biorących udział w posiedzeniu, dlatego 
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Człowieka, Praworządności i Petycji. Sprawozdanie 
komisji zawarte jest w druku nr 154 O.

Proszę sprawozdawcę Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji, panią senator Joannę 
Sekułę, o zabranie głosu i przedstawienie spra-
wozdania komisji.

Jeszcze jedna uwaga. Przepraszam, Pani Se- 
nator. Chciałbym poinformować, że prawdopodob-
nie zostaną ogłoszone 2 przerwy, jedna o godzinie 
11.00, na prośbę senatorów demokratycznej więk-
szości, a druga po zakończeniu wysłuchania kan-
dydatów, na prośbę klubu Prawa i Sprawiedliwości.

(Senator Stanisław Karczewski: Nie ma ta-
kiego klubu jak demokratyczna większość, Panie 
Marszałku.)

Panie Marszałku…
(Senator Stanisław Karczewski: To sugeruje, że 

my nie jesteśmy demokratyczni.)
(Rozmowy na sali)
Skreślam słowo „klubu”… Przerwa na prośbę 

jednego z klubów. Dziękuję bardzo.
(Senator Stanisław Karczewski: Dziękuję 

bardzo.)
(Senator Leszek Czarnobaj: Brawa dla demo-

kratycznej opozycji!)
(Wesołość na sali)
Bardzo proszę panią senator o sprawozdanie.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
JOANNA SEKUŁA 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawić…
(Rozmowy na sali)
(Marszałek Tomasz Grodzki: Bardzo proszę 

o skupienie.)
Mam zaszczyt przedstawić kandydatki i kan-

dydatów do Państwowej Komisji do spraw wy-
jaśniania przypadków czynności skierowanych 
przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wo-
bec małoletniego poniżej lat 15, spośród których 
Senat wybierze swojego 1 przedstawiciela.

Wymieniona komisja powołana została usta-
wą z 30 sierpnia 2019 r. jako odpowiedź na szereg 
dramatycznych wydarzeń ujawnionych wówczas 
przez media i poddanych bardzo ostrej krytyce 
przez społeczeństwo. Zakres działania i kompe-
tencji komisji jest bardzo szeroki, co gwarantu-
je możliwość faktycznego wypełniania misji, do 
której została ona powołana. Ustawa gwarantuje 
komisji niezależność od innych organów władzy, 

dlatego też członkowie, którzy zostaną do niej po-
wołani, oprócz kryteriów kompetencyjnych muszą 
również bezwzględnie spełniać kryteria dotyczą-
ce wolności od jakichkolwiek wpływów i nacisków. 
W skład komisji wchodzi 7 członków wybieranych 
na 7-letnią kadencję.

Faktyczny wpływ na organizację pracy i dzia-
łalność komisji ma Sejm, jako że powołuje on 
spośród członków przewodniczącego, przyjmuje 
ślubowanie członków i zwołuje pierwsze posie-
dzenie. W komisji jest 3 przedstawicieli Sejmu i po 
1 przedstawicielu prezydenta, premiera, Senatu 
i rzecznika praw dziecka. Zostają powołani we-
dług stosunku pracy zgodnie z kodeksem pracy. 
Kryteria wyboru są zgodne z ustawą znowelizo-
waną w Tarczy 3.0 i są następujące – konieczność 
posiadania obywatelstwa polskiego i pełnia praw 
publicznych, zdolność do czynności prawnych, fakt 
niebycia skazanym za przestępstwa lub przestęp-
stwa skarbowe oraz, do wyboru, jeden z czynników 
takich jak: posiadanie tytułu doktora habilitowane-
go lub profesora, bycie nauczycielem akademickim 
według ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, 
posiadanie wyższego wykształcenia prawniczego, 
medycznego, psychologicznego lub pedagogiczne-
go oraz fakt nadania orderu lub odznaczenia we-
dług ustawy o orderach i odznaczeniach. Według 
tej ustawy członkiem komisji może zostać np. cu-
dzoziemiec bądź zamieszkały za granicą obywatel 
Polski: który swoją działalnością wniósł wybit-
ny wkład we współpracę międzynarodową oraz 
współpracę łączącą Rzeczpospolitą Polską z innymi 
państwami i narodami; który w dowód zasług od-
znaczony został Orderem Zasługi Rzeczypospolitej 
Polskiej bądź uzyskał Krzyż Zasługi za Dzielność 
nadawany funkcjonariuszom ABW, Agencji 
Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, 
Służbie Wywiadu Wojskowego, CBA, Służbie 
Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Straży 
Marszałkowskiej. Wszystko to za czyny, w których 
wykazał się wyjątkową odwagą, z narażeniem życia 
lub zdrowia, w obronie prawa itd. Członkami komi-
sji nie mogą być: parlamentarzyści, współpracow-
nicy, działacze organów partii oraz osoby pełniące 
funkcje w samorządach.

Pragnę przedstawić Wysokiej Izbie 4 kandyda-
tów, którzy zostali zarekomendowani przez różne 
gremia, zgodnie z wytycznymi z art. 6 ust. 9 usta-
wy. Kandydaci przedstawili się podczas posie-
dzenia Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji 30 czerwca 2020 r. Celem tego posie-
dzenia komisji była prezentacja kandydatów na 
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członka Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania 
przypadków czynności skierowanych przeciwko 
wolności seksualnej i obyczajności wobec małolet-
niego poniżej lat 15, a na koniec wyrażenie opinii 
w sprawie zarekomendowania ich Wysokiej Izbie.  
Na posiedzenie stawiło się 3 kandydatów: pan 
Adam Czarnecki, pan Marian Jagielski i  pani 
Agnieszka Rękas. Nie stawiła się wówczas pani 
Agnieszka Widera-Wysoczańska. Z powodu awarii 
samolotu nie udało jej się do nas dotrzeć. Wszyscy 
kandydaci spełniają kryteria formalne.

Zanim zaprezentuję kandydatów, chciałabym 
przedstawić jeszcze pewne szczegóły ustawy, 
jako że jest to istotne przy podejmowaniu decy-
zji o wyborze na tak ważną funkcję. Istotne jest, 
iż członkowie komisji nie ponoszą odpowiedzial-
ności za swoją działalność w zakresie sprawowa-
nej funkcji w komisji, tzn. nie mogą być pociągani 
do odpowiedzialności. Powołuje się urząd komisji, 
a przewodniczący komisji określa jej organizację. 
Rada Ministrów określa wymagania, wynagro-
dzenie i kwalifikacje na poszczególne stanowiska 
w owym urzędzie. Wydatki na funkcjonowanie ko-
misji i urzędu pokrywane są z budżetu państwa. 
Członkowie komisji wynagradzani są zgodnie 
z wytycznymi dla kierowniczych stanowisk pań-
stwowych. Nie będę wchodziła w sprawy działal-
ności komisji, podkreślę jedynie, że komisja ma 
bardzo szerokie kompetencje – z przekonaniem 
mogę powiedzieć, że równorzędne z prokuraturą 
– jeśli chodzi o dostęp do informacji. Państwowa 
Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czyn-
ności skierowanych przeciwko wolności seksu-
alnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej 
lat 15 ma uprawnienia do przyjęcia postanowie-
nia o wpisie w rejestrze osób, który to rejestr sta-
nowi część Rejestru Sprawców Przestępstw na 
Tle Seksualnym. I to info przekazywane jest do 
Krajowego Rejestru Karnego. Bardzo ważna czyn-
ność przynależna komisji to identyfikacja pro-
blemów pojawiających się w praktyce ścigania 
przypadków nadużyć oraz karania sprawców prze-
stępstw przeciwko wolności itd. Komisja prowadzi 
także działalność edukacyjną i prewencyjną, pole-
gającą m.in. na upowszechnianiu wiedzy na temat 
zapobiegania i przeciwdziałania nadużyciom sek-
sualnym i pedofilii, oraz wspiera przedsięwzięcia 
społeczne, których celem jest kształtowanie po-
staw otwartości wobec konieczności zgłaszania 
nadużyć seksualnych, w tym kampanie informa-
cyjne. Zadaniem komisji jest również działalność 
w zakresie inicjatywy legislacyjnej wynikającej 

z działalności komisji oraz współpraca z różnymi 
organizacjami, m.in. Kościołem i związkami wy-
znaniowymi, ruchami obywatelskimi, fundacjami, 
stowarzyszeniami działającymi na rzecz ochrony 
praw dzieci, w szczególności działającymi na rzecz 
ich ochrony i przeciwdziałania przemocy, w tym 
seksualnej.

Naświetliłam Wysokiej Izbie ogólny zarys za-
dań, kompetencji i oczekiwanych rezultatów dzia-
łań odnoszących się do powoływanego członka 
komisji oraz urzędu komisji, a teraz krótka pre-
zentacja kandydatów.

Zacznijmy może od…
(Marszałek Tomasz Grodzki: Bardzo proszę, 

Pani Senator, alfabetycznie…)
Tak, oczywiście.
(Marszałek Tomasz Grodzki: …i w sposób dość 

zwarty, ponieważ sylwetki kandydatów są w dru-
ku nr 154.)

Pan Adam Czarnecki, kandydat zgłoszony 
przez Stowarzyszenie „Możesz” – dodam, że pan 
Adam Czarnecki jest również kandydatem zgło-
szonym w Sejmie przez to samo stowarzyszenie 
– jest adwokatem, młodym adwokatem, człon-
kiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. 
Był asystentem sędziego w jednym z sądów rejo-
nowych w Warszawie. To, co jest istotne z punktu 
widzenia kompetencji pana Adama Czarneckiego, 
to fakt, że działał w ramach tego stowarzyszenia 
jako nauczyciel, metodyk, który prowadził szko-
lenia dla dzieci w wieku licealnym, również na 
KUL, a jednorazowo dla dzieci w wieku gimna-
zjalnym. Jest doktorantem na KUL, pisze dokto-
rat z historii prawa. Pan Czarnecki deklaruje pełny 
obiektywizm, tak aby nie zdarzały się próby skła-
dania fałszywych oskarżeń przez poszkodowanego.  
Jak nam powiedział, chciałby dopilnować, aby nikt 
niesłusznie nie został ukarany tudzież wpisany do 
jakiegokolwiek rejestru publicznego. Gdy mówi 
o istocie pracy komisji, stwierdza, że jest jednak 
ona nieco konkurencyjna wobec prokuratury, ale 
fakt, że komisja będzie mogła koordynować dzia-
łania różnych instytucji, uznaje za rzecz właściwą. 
Jest apolityczny, nie należał i nie należy do żadnej 
partii politycznej.

Pan Marian Jagielski jest adwokatem, który wy-
konuje zawód od 30 lat. Jest rekomendowany przez 
Naczelną Radę Adwokacką. Ukończył Uniwersytet 
Jagielloński, wydział prawa, aplikację sądową, 
a następnie adwokacką. Był prezesem sądu dys-
cyplinarnego, obecnie jest dziekanem Okręgowej 
Rady Adwokackiej w Opolu. Jest praktykującym 
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prawnikiem. Współpracuje z prokuraturą, sądami 
i policją. Deklaruje, że do pracy w komisji podejdzie 
w sposób formalny, prawny. Uznaje, że zjawisko 
pedofilii ma wymiar psychologiczny, medyczny, 
seksualny, ale komisja powinna zajmować się tym 
zjawiskiem w aspekcie prawnym, typowo praw-
nym, który oznacza zagrożenie karą z kodeksu 
karnego.

Pani Agnieszka Rękas jest sędzią Sądu Okręgo- 
wego w Częstochowie w stanie spoczynku, jest re-
komendowana przez grupę senatorów, którzy po-
parli jej kandydaturę do pełnienia funkcji członka 
w komisji. Pani sędzia Rękas ma za sobą wielolet-
nią karierę sędziowską w sądzie rejonowym i są-
dzie okręgowym, przez 13 lat była przewodniczącą 
trzeciego wydziału karnego i wiceprezesem Sądu 
Rejonowego w Częstochowie do spraw karnych. 
Jako jedna z pierwszych prowadziła mediacje, nowe 
narzędzie będące alternatywą dla wymiaru spra-
wiedliwości. Angażując się w te działania, uznała 
mediacje za narzędzie bardzo skuteczne w kontek-
ście rozwiązywania spraw związanych z prawami 
człowieka i prawami dziecka. Jako prekursorka me-
diacji została powołana do pracy w Ministerstwie 
Sprawiedliwości, gdzie pracowała przez wiele lat. 
Po zaprzestaniu wykonywania czynności sędzie-
go, kiedy przeszła w stan spoczynku, rozpoczęła 
współpracę z rzecznikiem praw dziecka, panem 
Markiem Michalakiem, z którym współpracowa-
ła już od roku 2009 – początkowo jako społeczny 
doradca, potem jako stały doradca, a potem jako 
główny konsultant do spraw prawnych rzecznika 
praw dziecka.

I czwarta kandydatka, która niestety nie zdo-
łała nam się przedstawić osobiście. W związku 
z tym, Panie Marszałku, krótko przedstawię panią 
Agnieszkę Widerę-Wysoczańską…

(Marszałek Tomasz Grodzki: Pani Senator, bę-
dzie możliwość zadawania pytań kandydatom. 
Senatorowie mają druk do dyspozycji, będą mie-
li możliwość zadawania pytań i prawo oczekiwa-
nia wyjaśnień. Tak że proszę przedstawić panią 
kandydatkę w ten sam sposób jak poprzednich 
kandydatów.)

Dobrze.
Pani Agnieszka Widera-Wysoczańska jest psy-

chologiem, psychologiem klinicznym, pracuje 
jako adiunkt w Zakładzie Psychologii Klinicznej 
i Zdrowia w Instytucie Psychologii Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Była również wykładow-
cą w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej we 
Wrocławiu. Ma niezwykłe dokonania naukowe oraz 

bardzo szerokie wykształcenie, jest trenerem psy-
chologicznym, pracowała w Instytucie Psychologii 
Zdrowia. W związku z tym, jak sama podaje, ma 
zdolność do sprawowania funkcji w komisji, o któ-
rej dziś rozmawiamy, w bardzo szerokim zakresie, 
gdyż posiada kompetencje zarówno prawne, jak 
i psychoterapeutyczne. Odbyła wiele staży nauko-
wych, brała czynny udział w konferencjach krajo-
wych i zagranicznych, ma liczne publikacje na temat 
psychologicznej traumy. Obecnie jest konsultantem 
wykładowcą w ramach współpracy z Państwową 
Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Warszawie. Jest również czynnym trenerem psy-
chologiem i psychoterapeutą w Instytucie Psycho- 
logii Traumy, Rozwoju i Szkoleń, którego jest zało-
życielką i czynną terapeutką. Myślę, że te rekomen-
dacje dla pani dr Agnieszki Wysoczańskiej-Widery… 
Może jeszcze dodam, że powoływana jest przez sądy 
rejonowe i okręgowe, rodzinne, w sprawach doty-
czących nieletnich, przez sądy karne, cywilne oraz 
prokuratury na terenie całej Polski jako biegła do 
wykonywania i pisania ekspertyz sądowo-psycholo-
gicznych, diagnoz w sprawach o molestowania sek-
sualne dzieci. Ekspertyzy obejmują diagnozę ofiar, 
dzieci, dorosłych, matek, opiekunów oraz spraw-
ców. Dziękuję bardzo.

(Marszałek Tomasz Grodzki: Dziękuję bardzo, 
Pani Senator.)

Może jeszcze jedno, Panie Marszałku. Jeśli cho-
dzi o kandydatów, to przedstawię wyniki głosowa-
nia. Pan Adam Czarnecki: 5 głosów za, 1 przeciw, 
4 osoby się wstrzymały. Pan Marian Jagielski: 
7 głosów za, bez sprzeciwu, 2 osoby się wstrzyma-
ły. Pani Agnieszka Rękas: 7 głosów za, bez głosów 
przeciw, 3 osoby się wstrzymały. Pani Agnieszka 
Widera-Wysoczańska: 5 za, 5 osób się wstrzymało.

Swoich przedstawicieli do komisji powołali 
już: prezydent – panią Justynę Kotowską, premier  
– panią Elżbietę Malicką, rzecznik praw dziecka 
– pana Błażeja Kmieciaka. W Sejmie zgłoszono do 
komisji 10 kandydatów.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
(Senator Joanna Sekuła: Dziękuję.)
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do pani 
senator sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie? Nie.
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Informuję, że przed podjęciem uchwały w tej 
sprawie Senat może wezwać kandydatów do zło-
żenia wyjaśnień i udzielenia odpowiedzi na pyta-
nia senatorów.

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Czy ktoś z państwa senatorów chce zadać pyta-

nia panu kandydatowi Adamowi Czarneckiemu?
Bardzo proszę, senator Ślusarz.

SENATOR 
RAFAŁ ŚLUSARZ 

Przypadkowo, w związku z kolejnością alfabe-
tyczną zdarzyło się tak, że pan dostaje to pytanie 
jako pierwszy, ale do wszystkich kandydatów kie-
rowałbym pytanie o tej samej treści. To są właści-
wie 2 pytania.

Będzie przez państwa badany obszar seksu-
alności człowieka. To trudne sprawy, które będą 
czasami wymagały jakby wnikania w kwestie do-
tyczące systemów wartości wyznawanych przez 
osoby i przez ofiary. Mnie interesuje taki element 
systemów wartości – do pana to pytanie kieruję, ale 
będę je powtarzał – które są dla państwa istotne, 
oraz państwa stosunek do ideologii gender, któ-
ra, że tak powiem, penetruje kwestie seksualności 
ludzi. Proszę o pana opinię na temat tej ideologii.

Druga kwestia to, proszę państwa, wolność od 
wpływów członka takiej komisji, wpływów różnych 
środowisk. Ja spotkałem się z 2 postawami po stro-
nie przestępców seksualnych wobec małoletnich. 
Jedna jest dość oczywista, to zaburzony popęd. 
Z takimi osobami spotykałem się w pracy. To są 
osoby w jakiś sposób prymitywne, chociaż spryt-
ne w realizacji swoich potrzeb, swojego popędu. 
Oczywiście, niewątpliwie są to przestępcy. Druga 
grupa podejmuje się tych czynów w ramach pewnej 
kategorii sięgania po owoc zakazany, manifesto-
wania władzy, manipulacji drugim. Są to obsza-
ry, w których pojawiają się osoby, którym można 
się narazić. Tutaj oczywiście od razu nasuwa nam 
się na myśl Kościół katolicki jako instytucja, która 
mogłaby, że tak powiem, tłumić jakieś postępowa-
nia. Powołanie tej komisji jest przecież związane 
z wydarzeniami, których byliśmy świadkami, ale 
przecież to nie jest jedyna grupa wpływu. Słyszymy 
również o celebrytach, o politykach. Mieliśmy do 
czynienia z ofiarami w wielu krajach.

Ale jest też – i to jest konkluzja tego pytania 
– środowisko LGBT. I jestem ciekawy, ponieważ 
jest tak, że taki przestępca jest skłonny podszywać 
się pod wspomniane środowiska. I mieliśmy takie 

sytuacje, choćby w BBC w Anglii. Czy państwu wy-
starczy charakteru, żeby taką kwestię penetrować 
dalej, mimo że ktoś będzie się podszywał pod tego 
typu środowiska?

Te 2 pytania, czyli ideologia gender i środowi-
ska LGBT. Dziękuję bardzo.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, proszę pozwolić na 2 uwagi. 

Minuta jest na zadanie pytań…
(Senator Rafał Ślusarz: Przepraszam bardzo.)
A poza tym przypominam wszystkim, że roz-

mawiamy o powołaniu członka komisji do spraw 
zwalczania pedofilii.

A państwa kandydatów informuję, że oczywi-
ście udzielanie odpowiedzi na pytania pleno titulo 
senatorów jest wskazane, ale format i treść tej wy-
powiedzi pozostaje oczywiście w państwa absolut-
nej gestii. I uchylenie się od odpowiedzi na pytania 
również jest odpowiedzią.

Bardzo proszę, pan Adam Czarnecki. Może pan 
odpowiadać z miejsca, może pan podejść tutaj, ale 
tam jest dobry mikrofon, słychać wszystko.

KANDYDAT  
NA CZŁONKA PAŃSTWOWEJ KOMISJI 
DO SPRAW WYJAŚNIANIA PRZYPADKÓW 
CZYNNOŚCI SKIEROWANYCH PRZECIWKO 
WOLNOŚCI SEKSUALNEJ I OBYCZAJNOŚCI 
WOBEC MAŁOLETNIEGO PONIŻEJ LAT 15 
ADAM CZARNECKI 

Odpowiadam na oba pytania, bo, jak rozumiem, 
pytanie o ideologię gender jest też o grupę wpływu, 
przynajmniej ja tak rozumiem to pytanie.

No, z punktu widzenia mojego systemu wartości 
absolutnie nie można dążyć do jakiejkolwiek legali-
zacji pedofilii. Nie jest istotne, jaka by to była ideolo-
gia. Rzeczywiście, gdzieś pojawiały się marginalne 
grupy, które postulowały m.in. to, żeby wykreślić 
pedofilię z listy chorób psychicznych. Ale powiem 
tak samo, jak mówiłem na posiedzeniu komisji:  
ja uważam, że nikt zdrowy, kto nie jest przestępcą, 
przynajmniej przestępcą seksualnym, nie postuluje 
w Polsce ani na świecie, aby pedofilia była legalna. 
Myślę, że to odpowiada na pierwsze pytanie.

A odnośnie do wolności od wpływów… No, ja 
osobiście uważam siebie za osobę wolną od wpły-
wów. Zawsze podążałem za swoim sumieniem, 
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czy jako pracownik sądu, asystent sędziego… 
Oczywiście, musiałem wypełniać polecenia, ale 
gdyby pojawiło się coś, przeciwko czemu miał-
bym zaprotestować, to byłbym zaprotestował, nie 
zważając na ewentualne konsekwencje zawodowe.

W konkretnym przypadku tej komisji, gdy-
bym został jej członkiem, to absolutnie nie pod-
dałbym się żadnym wpływom, czy to, jak pan 
senator wspomniał, Kościoła, czy ewentualnie in-
nych środowisk.

Rzeczywiście, jest tak, że są 2 grupy sprawców 
takich czynów. Jednych można określić po prostu 
jako osoby zaburzone i chore psychicznie, ale są 
również tacy, którzy się organizują. To ma zwią-
zek przede wszystkim z elementami pornografii 
pedofilskiej. Są grupy ludzi, którzy się po prostu 
wymieniają takimi filmami albo nawet zamawiają 
sobie, co chcą zobaczyć. To są niebezpieczne grupy 
przestępcze. A z drugiej strony mamy organizacje, 
które tak pragną dbać o swój wizerunek, że tuszu-
ją takie sprawy, kiedy dowiadują się, że ich kolega, 
czy to z Kościoła, czy ze spółki, np. jakiś wspólnik, 
był w coś takiego uwikłany. Wyobrażam sobie, że 
możliwe by było, że ktoś niemoralny dążyłby do 
zatuszowania takiej sprawy w celu ochrony wize-
runku, w celu ochrony swoich dóbr materialnych 
w gruncie rzeczy. W takim przypadku ja nie miał-
bym żadnych oporów, żeby zgłosić sprawę odpo-
wiednim służbom. I z pewnością nie poddałbym się 
żadnym szantażom ani innym naciskom. Uważam, 
że najłatwiejszy sposób zwalczania takich prób to 
po prostu ich ujawnianie. Nawet gdyby doprowa-
dziło to np. do usunięcia mnie z komisji, bo poja-
wiłyby się jakieś kłamstwa, nie bałbym się stawić 
temu czoła. Z tego powodu uważam, że jestem cał-
kowicie wolny.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
Tak dla przypomnienia, będzie pan nieusuwal-

ny przez 7 lat.
Pani senator Kochan.

SENATOR 
MAGDALENA KOCHAN 

Nie wiem, czy pan senator, zadając to pyta-
nie – ja tak zrozumiałam – nie oczekiwał odpo-
wiedzi od wszystkich kandydatów. Prawda? Tak 
zrozumiałam.

(Marszałek Tomasz Grodzki: Tak, ale po kolei… 
Ja zakładam, że nie będziemy za każdym razem po-
wtarzać pytania pana senatora Ślusarza…)

Rozumiem.
(Marszałek Tomasz Grodzki: Wszyscy kandyda-

ci słuchali, tak że będziemy prosić o rozpoczęcie od 
odpowiedzi na to pytanie.)

Dobrze. To ja także do wszystkich kandyda-
tów kieruję pytanie, pytanie o państwa ocenę dzi-
siejszego stanu praw chroniących dziecko i stanu 
przestrzegania tych praw, szczególnie w kontek-
ście przestępstw, do ścigania których została po-
wołana komisja, o której członkostwo państwo się 
staracie. My mamy ocenić to, kto z państwa w tej 
komisji zasiądzie. Chodzi o stan praw, czy są one 
wystarczające. 

Czy realizacja tych praw jest wystarczająca, 
szczególnie w kontekście przestępstw, o których 
mówimy?

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Pan Czarnecki.
Bardzo proszę.

KANDYDAT  
NA CZŁONKA PAŃSTWOWEJ KOMISJI 
DO SPRAW WYJAŚNIANIA PRZYPADKÓW 
CZYNNOŚCI SKIEROWANYCH PRZECIWKO 
WOLNOŚCI SEKSUALNEJ I OBYCZAJNOŚCI 
WOBEC MAŁOLETNIEGO PONIŻEJ LAT 15 
ADAM CZARNECKI 

Moim zdaniem, jak już powiedziałem na posie-
dzeniu komisji… Prawo karne, które aktualnie obo-
wiązuje wobec takich czynów, oceniam pozytywnie 
względem prawa karnego materialnego. Uważam, 
że jakieś drobne zmiany mogą nastąpić w związku 
z procedurą, ale ze względu na sam fakt powoła-
nia tej komisji ustawą zarówno politycy, jak i spo-
łeczeństwo oczekują większych działań na rzecz 
ochrony praw dziecka. Niewystarczające okazały 
się wcześniejsze działania, co prawda niewyspecja-
lizowanej w tej konkretnej kategorii przestępstw, 
prokuratury i z tego powodu organem, który mógł-
by to naprawić byłaby komisja. To wymagałoby ko-
lejnych poprawek do ustawy o komisji, ale myślę, 
że samo powołanie tej komisji zmierza w dobrym 
kierunku, jeśli chodzi o ochronę praw dziecka.

Chciałbym jeszcze dodać, że potrzeba głębo-
kiej analizy wszelkich spraw karnych związanych 
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przede wszystkim z tym przestępstwem, którym 
się zajmujemy, czyli pedofilii. Chodzi o anali-
zę, z jakiego powodu było odmawiane wszczęcie 
śledztwa, z jakiego powodu umarzane, z jakiego po-
wodu były uniewinnienia. Chodzi o sporządzenie 
pełnej analizy, która pozwoliłaby wyłapać ewentu-
alne luki w prawie i odnieść się również do tego, 
w jakiej skali występuje problem towarzyszący tym 
czynom, czyli problem fałszywych oskarżeń o ten 
czyn. Dziękuję.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pan marszałek Pęk.

SENATOR 
MAREK PĘK 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja podążam podobnym tropem do tropu pani 

senator Kochan, natomiast chciałbym troszkę 
uszczegółowić to pytanie. To też jest pytanie do 
wszystkich państwa, a szczególnie może do pań-
stwa, którzy są prawnikami z zawodu, z dużym do-
świadczeniem. Czy moglibyście państwo w paru 
słowach przedstawić, jakie powinny być priorytety 
polityki karnej państwa w przypadku zwalczania 
przestępstw pedofilii? A szczegółowo chciałbym, 
żebyście odnieśli się państwo do pewnych rozwią-
zań prawnych wprowadzonych przez rząd Prawa 
i Sprawiedliwości w ostatnich latach. Mianowicie, 
czy państwo popieracie: obligatoryjny dożywotni 
zakaz pracy z dziećmi dla pedofila; zaostrzenie 
kary więzienia za zgwałcenie dziecka, od 5 do 30 
lat, wyłączenie przedawnienia przestępstw pedofil-
skich i bezwzględne dożywocie dla najniebezpiecz-
niejszych sprawców przestępstw pedofilskich? Jak 
odnieślibyście się państwo do zagadnienia praw-
nego związanego z możliwością resocjalizacji pe-
dofilów? Jak państwo sądzicie: czy ta resocjalizacja 
jest możliwa, czy powinna być priorytetem polityki 
karnej? A jeżeli jest możliwa, to w jakim zakresie? 
Dziękuję bardzo.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Bardzo proszę, będziecie państwo pytani po ko-
lei, w kolejności alfabetycznej. Proszę sobie zapisy-
wać te pytania, ja je zapisuję, bo bez notatek trudno 

będzie je wszystkie spamiętać i pewnie część bę-
dziemy musieli powtórzyć.

Bardzo proszę, Panie Mecenasie.

KANDYDAT  
NA CZŁONKA PAŃSTWOWEJ KOMISJI 
DO SPRAW WYJAŚNIANIA PRZYPADKÓW 
CZYNNOŚCI SKIEROWANYCH PRZECIWKO 
WOLNOŚCI SEKSUALNEJ I OBYCZAJNOŚCI 
WOBEC MAŁOLETNIEGO PONIŻEJ LAT 15 
ADAM CZARNECKI 

Odnosząc się do tego pytania, chciałbym przede 
wszystkim stwierdzić, że trzeba uważać z zaostrza-
niem kar, w ogóle z zaostrzeniem polityki karnej 
wobec jakiegokolwiek przestępstwa. Zawsze to za-
bójstwo powinno być najbardziej karane, represja 
państwowa powinna najbardziej dotykać właśnie 
takich sprawców, w przeciwnym razie może się tak 
zdarzyć, że sprawcy po prostu będą zabijać ofiary, 
aby pozbyć się świadków poprzednich przestępstw, 
jak to zresztą miało miejsce przed zaborami.

Odnośnie do poszczególnych wdrożonych ele-
mentów polityki karnej powiem, że dożywotni 
zakaz pracy takich osób przy dzieciach uważam 
za zasadny. Zaostrzenie kar w tym przypadku… 
Uważam, że chodzi raczej o to, żeby ci sprawcy byli 
w ogóle wyłapywani, żeby działała prokuratura, or-
gany ścigania. Komisja nie będzie organem ściga-
nia, tylko organem doradczym, ale chodzi też o to, 
żeby ta komisja działała. Drugorzędne jest, jaki tu 
będzie wymiar kary. Uważam, że nie powinny być 
to kary niskie, ale zawsze trzeba uważać, żeby nie 
przekroczyć tej granicy wyznaczonej dla przestęp-
stwa zabójstwa, zbrodni zabójstwa.

Wyłączenie przedawnienia stwarza duże pro-
blemy. Tak jak mówiłem, w przypadku zabójstwa, 
w przypadku zbrodni komunistycznych to się… 
W przypadku zbrodni komunistycznych wyłą-
czone jest dożywocie, a w przypadku zabójstwa… 
Tu wszystko musi być przemyślane, np. czy orga-
ny państwowe są w stanie realnie ścigać, osądzać 
nawet po 50 latach, czy ktoś jest winny, czy nie, 
gdy większość świadków nie pamięta już wielu 
rzeczy albo nie żyje. Organy państwowe mogą po 
prostu nie podołać temu zadaniu. W przypadku 
przedawnienia państwo jest zobligowane do ściga-
nia sprawców do końca ich życia. Tylko czy w ogóle 
jest taka możliwość fizyczna?

Odnośnie do resocjalizacji powiem tak. Nasz 
system, przynajmniej do czasu wdrożenia tzw. 
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ustawy o bestiach, przyjmował, że każda osoba 
może być zresocjalizowana, oprócz najgorszych 
przypadków, takich jak pan Trynkiewicz znany 
z mediów. A więc resocjalizacja tak, ale te osoby po-
winny być poddawane kontroli, takiej jak chociażby 
zgłaszanie się do odpowiednich organów. Myślę, że 
w przypadku odpowiedniej zmiany prawa taka ko-
misja mogłaby być organem, do którego sprawcy, 
którzy już odbyli swoje kary, mogliby się zwracać 
o pomoc. Z mojego doświadczenia wynika, że… Był 
1 sprawca, który specjalnie publicznie dokonywał 
coraz śmielszych czynów, oczekując, że zostanie 
złapany. To była osoba chora, potrzebowała pomo-
cy, ale nie była w stanie sama zgłosić się po pomoc, 
dlatego coraz śmielej postępowała, aż w końcu zo-
stała schwytana przez obywateli na ulicy.

Uważam, że państwo powinno z całą siłą wal-
czyć z przestępstwem pedofilii, ale chodzi o to, 
żeby to polegało przede wszystkim na wykrywa-
niu sprawców, żeby była wykrywalność zbliżona 
do 100% i żeby wyeliminować jakąkolwiek ochronę 
instytucjonalną takich sprawców, tak jak wcześniej 
mówiłem, ochronę różnych instytucji, nie tylko 
Kościoła, ale i jakichś innych środowisk. Dziękuję.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pani senator Ewa Matecka.

SENATOR 
EWA MATECKA 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Zadaję pytanie wszystkim kandydatom. Jaka 

jest państwa opinia na temat ułaskawienia przez 
prezydenta Rzeczypospolitej za przestępstwa 
pedofilii? 

Według aktualnego stanu wiedzy te skłonności, 
zaburzenia pedofilne nie podlegają ani resocjaliza-
cji, ani wyleczeniu i są ogromnym zagrożeniem dla 
naszych dzieci, dla naszych rodzin i społeczeństwa. 
Dziękuję bardzo.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
Ze względów czasowych proszę o zwarte od-

powiedzi, bo Senat ma jeszcze dzisiaj kilka zadań 
do wykonania. Przypomnę, że było posiedzenie 

komisji i państwo w miarę krótko przedstawiali-
ście swoje dossier.

KANDYDAT  
NA CZŁONKA PAŃSTWOWEJ KOMISJI 
DO SPRAW WYJAŚNIANIA PRZYPADKÓW 
CZYNNOŚCI SKIEROWANYCH PRZECIWKO 
WOLNOŚCI SEKSUALNEJ I OBYCZAJNOŚCI 
WOBEC MAŁOLETNIEGO PONIŻEJ LAT 15 
ADAM CZARNECKI 

Odnośnie do ułaskawienia – jak rozumiem, 
chodzi o sprawę, która była ostatnio poruszana 
przez opinię publiczną? Tam chodziło, zdaje się…

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Panie Mecenasie, nich pan nie odnosi się do ka-
zuistyki. Pytanie było takie: jak pan się odnosi do 
ułaskawienia pedofilów? Nie analizujmy poszcze-
gólnych przypadków, bo mamy na ten temat wie-
dzę medialną. Chodzi o zasadę. Państwo będziecie 
utrwalać zasady walki z pedofilią. Pana opinia, że 
dura lex, sed lex, czyli najważniejsze jest skuteczne 
wyłapywanie, to jest zasada, natomiast proszę nie 
odnosić się do kazuistyki.

KANDYDAT  
NA CZŁONKA PAŃSTWOWEJ KOMISJI 
DO SPRAW WYJAŚNIANIA PRZYPADKÓW 
CZYNNOŚCI SKIEROWANYCH PRZECIWKO 
WOLNOŚCI SEKSUALNEJ I OBYCZAJNOŚCI 
WOBEC MAŁOLETNIEGO PONIŻEJ LAT 15 
ADAM CZARNECKI 

Dobrze.
Moim zdaniem osoby skazane za pedofilię nie 

powinny być ułaskawione. Dziękuję.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
Teraz pytanie zadaje pan senator Czerwiński.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni Kan- 
dydaci! Pytanie jest kierowane do każdego z pań-
stwa kandydatów. 
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Proszę o krótką, zwięzłą ocenę standardów 
edukacji seksualnej w Europie autorstwa WHO,  
ze szczególnym naciskiem na matrycę edukacji 
seksualnej dla najmłodszych grup wiekowych.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Bardzo proszę.

KANDYDAT  
NA CZŁONKA PAŃSTWOWEJ KOMISJI 
DO SPRAW WYJAŚNIANIA PRZYPADKÓW 
CZYNNOŚCI SKIEROWANYCH PRZECIWKO 
WOLNOŚCI SEKSUALNEJ I OBYCZAJNOŚCI 
WOBEC MAŁOLETNIEGO PONIŻEJ LAT 15 
ADAM CZARNECKI 

Uważam przede wszystkim, że edukacja sek-
sualna powinna podlegać rodzinie, to odpowie-
dzialność rodziny. Państwo powinno wstępować 
w ten zakres, gdy w danej rodzinie są stwierdzo-
ne problemy. Organy państwowe powinny rozpo-
znawać te problemy, chociażby przez nauczycieli, 
przez wychowawców w szkole i dopiero wówczas 
wprowadzać dodatkowe określenia, mechanizmy. 
Odnośnie do standardów edukacji seksualnej – 
było takie pytanie również na posiedzeniu komisji; 
było tam pytanie o określenie wieku. Moim zda-
niem taki ogólny wiek, w którym można byłoby 
wprowadzać edukację seksualną w szkole, to ok. 
12–13 lat, a wcześniej powinno to być zależne od 
rodziny. Dziękuję

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pan senator Zając.

SENATOR 
JÓZEF ZAJĄC 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Szanowni 
Państwo! W przypadku braku dobrze przemyśla-
nej koncepcji karania osoby pełniące różne funk-
cje administracyjne, społeczne proponują bardzo 
często, że tak powiem, polepszenie karania poprzez 
przedłużenie okresu trwania kary. To najczęściej 
spotykamy. 

Pytanie moje brzmi tak: jak widziałbyś rozsze-
rzenie resocjalizacji poprzez pracę?

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.

KANDYDAT  
NA CZŁONKA PAŃSTWOWEJ KOMISJI 
DO SPRAW WYJAŚNIANIA PRZYPADKÓW 
CZYNNOŚCI SKIEROWANYCH PRZECIWKO 
WOLNOŚCI SEKSUALNEJ I OBYCZAJNOŚCI 
WOBEC MAŁOLETNIEGO PONIŻEJ LAT 15 
ADAM CZARNECKI 

Jest to interesujące zagadnienie. Było takie 
rozwiązanie w czasach międzywojennych, wów-
czas były zakłady pracy dla więźniów, przymuso-
wej pracy. Aktualnie jest tak, że te osoby muszą się 
zgodzić na to, żeby pracować. Jest to dobry pomysł, 
natomiast ciężki do realizacji ze względu na umo-
wy międzynarodowe, które wiążą Polskę. Tak jak 
wcześniej wspomniałem, uważam mimo wszystko, 
że sprawca nawet takich czynów, w zależności od 
tego, jakie dokładnie czyny popełnił – mówię tak 
szczegółowo, kazuistycznie – może podlegać reso-
cjalizacji. Miałem do czynienia ze sprawcą, który 
robił tak, ponieważ był bogaty. Później stracił pie-
niądze, stracił wolność i pieniądze, a gdy wyszedł 
na wolność, zmienił się.

(Marszałek Tomasz Grodzki: Przepraszam, ale 
znowu zmierza pan do kazuistyki, Panie Mecenasie.)

Już kończę swoją wypowiedź, przepraszam.
Samo przedłużenie okresu pozbawienia wolno-

ści tych osób nie zmieni ich sytuacji. Oczywiście 
można by teoretycznie orzekać dożywocie. Sejm 
może zmienić tę karę na dożywotnie pozbawienie 
wolności, ale to tylko zrówna przestępstwo pedofi-
lii z przestępstwem zabójstwa, co przyniesie więcej 
szkody niż pożytku. Dziękuję.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
Pytania do pana mecenasa Czarneckiego zosta-

ły wyczerpane.
Za chwilę będzie można zadawać pytania panu 

mecenasowi Marianowi Jagielskiemu, z tym że naj-
pierw prosiłbym o zwarte odpowiedzi na te pyta-
nia, które były zbiorcze. Ja je może zrekapituluję. 

Pierwsze dotyczyło ideologii gender, ale proszę 
się skupić na tym, jak to się odnosi do zwalczania 
pedofilii. Były pytania o obecny stan prawny i jego 
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ocenę, o priorytety polityki karnej rządu PiS typu 
dożywotni zakaz pracy z dzieckiem, podwyższe-
nie kary z 5 do 30 lat i wyłączenie przedawnień, 
a także o to, czy pedofile zasługują na ułaskawienie. 
Pytano też o standardy edukacji seksualnej według 
WHO, oczywiście w odniesieniu do pedofilii, bo to 
jest szeroki temat. Jeżeli senatorowie będą chcieli 
zadać inne pytania, to ja to oczywiście umożliwię.

Bardzo proszę, Panie Mecenasie.

KANDYDAT  
NA CZŁONKA PAŃSTWOWEJ KOMISJI 
DO SPRAW WYJAŚNIANIA PRZYPADKÓW 
CZYNNOŚCI SKIEROWANYCH PRZECIWKO 
WOLNOŚCI SEKSUALNEJ I OBYCZAJNOŚCI 
WOBEC MAŁOLETNIEGO PONIŻEJ LAT 15 
MARIAN JAGIELSKI 

Postaram się odpowiedzieć na te wszystkie py-
tania. Proszę państwa, mamy do czynienia z okre-
ślonym stanem prawnym. Komisji przyjdzie 
działać w określonym stanie prawnym, który te-
raz istnieje. Oczywiście patrzymy na przestępstwo 
pedofilii pod kątem seksuologicznym, psycholo-
gicznym czy medycznym, ale nie zapominajmy, 
że komisja jest powołana do oceny tego zjawiska 
z punktu widzenia stanu prawnego, a więc roz-
działu XXV kodeksu karnego. W szczególności mó-
wiliśmy tutaj o art. 200 kodeksu karnego, a więc 
o obcowaniu płciowym z małoletnim i o innych 
czynnościach seksualnych. Znamiona tych prze-
stępstw są ściśle określone w kodeksie karnym. 
Przestępca ponosi odpowiedzialność wtedy, kiedy 
jego czyn spełnia wszystkie znamiona tych prze-
stępstw. No, taki jest stan prawny.

Jakie są mankamenty naszego stanu prawne-
go? Ja uważam, że on jest okej, że jest w porządku. 
Czego nam brakuje? Brakuje nam szybkości postę-
powania, bo niestety te sprawy trwają bardzo dłu-
go. Brakuje nam czegoś takiego jak nieuchronność 
kary, a także, proszę państwa, uregulowania kwestii 
odszkodowania dla ofiar. To są takie 3 aspekty, które 
są bardzo istotne. Tak że patrząc na to z tego punktu 
widzenia, postulowałbym ewentualnie zmianę ko-
deksu postępowania karnego, mającą na celu wy-
muszenie na organach ścigania przyspieszenia tych 
postępowań. Wyobrażam to sobie w ten sposób, że 
śledztwo w takiej sprawie musiałoby zostać zakoń-
czone, powiedzmy, w ciągu 60 dni, a postępowa-
nie sądowe w ciągu 3 miesięcy. To są przykładowe 
terminy, ale idąc w tym kierunku, można by było 
przeprowadzić pewne korekty.

Jeżeli chodzi o naciski, to ja, proszę państwa, 
mam 65 lat, a od ponad 30 lat jestem adwokatem. 
Przez wiele lat byłem prezesem sądu dyscyplinar-
nego, a także wicedziekanem – obecnie jestem 
już dziekanem – okręgowej rady adwokackiej. 
W związku z tym myślę, że moje doświadczenie ży-
ciowe i zawodowe upoważnia mnie do stwierdzenia, 
że jestem wolny od wszelkiego rodzaju nacisków, 
a uleganie im traktuję w kategoriach science fiction. 
Jeżeli będzie podejrzenie popełnienia przestępstwa, 
jeżeli przestępstwo zostanie potwierdzone, to nie 
będzie w ogóle o czym rozmawiać. Myślę, że o tym 
aspekcie nie powinniśmy nawet dyskutować.

Następna sprawa. Komisja posiada uprawnienia 
do prowadzenia działalności edukacyjnej czy pre-
wencyjnej. Jest ona bardzo ważna, bardzo istotna, 
bo mamy do czynienia z bardzo delikatną materią, 
mówimy o małoletnich poniżej lat 15, czyli osobach 
niedojrzałych fizycznie i psychicznie, u których 
kontakt z potencjalnymi przestępcami może wy-
wrzeć bardzo negatywny wpływ na całe ich życie. 
To są takie doznania, które ciążą na tych osobach do 
końca życia. Materia jest bardzo delikatna. Ja jestem 
prawnikiem, nie jestem psychologiem, psychiatrą, 
dlatego powiem, że według mnie to wymaga bardzo 
delikatnego podejścia do tematu.

Kwestia edukacji. W jakim wieku? No, czasy się 
trochę zmieniają, dzieci mają dostęp do internetu, 
różnie to bywa. Ale myślę, że w wielu przypadkach 
ofiarami tych przestępstw są dzieci, nawet poni-
żej dziesiątego roku życia. Dlatego, że tak powiem, 
nie mówię o edukacji, ale może o uprzedzaniu tych 
dzieci, uprzedzaniu ich o tym, co może je spotkać. 
To jest bardzo istotne. Już na etapie szkoły podsta-
wowej. Żeby uważały, jeżeli chodzi o takie przypad-
kowe kontakty czy przypadkowe propozycje innych 
osób, żeby podchodziły do nich z dużą ostrożnością.

Jeżeli chodzi o kwestię ułaskawienia, to, proszę 
państwa, jest to kompetencja prezydenta państwa 
i myślę, że taka powinna pozostać. To prezydent 
państwa decyduje o tym, czy kogoś ułaskawić, czy 
nie, i musimy do niego… To jest organ konstytucyjny 
i głowa państwa, musimy mieć do niego zaufanie, 
zaufanie co do tego, że ewentualne postępowanie 
o ułaskawienie będzie postępowaniem w pełni prze-
prowadzonym i wyciągnięte zostaną odpowiednie 
wnioski. Czy ułaskawić, czy nie – uważam, że należy 
to pozostawić w kompetencji prezydenta.

Odpowiedź na pytanie dotyczące definicji 
Światowej Organizacji Zdrowia. Jak państwo wie-
cie, najbardziej popularne, funkcjonujące w obie-
gu są definicja Towarzystwa Amerykańskich 
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Psychiatrów i właśnie ta definicja WHO. One obie 
zakładają pewne przesłanki, które musi spełnić pe-
dofil, łącznie z tym, że musi być w odpowiednim 
wieku. To zjawisko musi trwać powyżej 6 miesię-
cy, ta osoba musi mieć powyżej 16 lat i co najmniej  
5 lat wcześniej, że tak powiem, już mieć te skłon-
ności. Ale jest tak, jak powiedziałem, komisja dzia-
ła w określonym stanie prawnym i będzie oceniać 
potencjalnych pedofilów pod kątem znamion prze-
stępstw z rozdziału XXV kodeksu karnego.

Resocjalizacja poprzez pracę. Już pan mecenas 
tę kwestię poruszył przede mną i… No, wiążą nas 
pewne umowy międzynarodowe, konwencje mię-
dzynarodowe, i ta kwestia jest trochę poza działal-
nością komisji, bo wykracza poza jej kompetencje. 
Jestem zwolennikiem tego, żeby więźniowie pra-
cowali, ale, tak jak pan mecenas zauważył, wyma-
ga to ich zgody. Generalnie uważam, że ta komisja 
powinna być organem koordynującym działalność 
wymiaru sprawiedliwości, czyli Policji, prokura-
tury, sądów, w pewnym sensie również zakładów 
karnych, i powinna wpłynąć właśnie na te 3 ele-
menty, o których mówiłem, a więc szybkość postę-
powania, nieuchronność kary i odszkodowanie dla 
ofiar, otoczenie ofiar odpowiednią opieką psycho-
logiczną i ekonomiczną. Dziękuję bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Michał Kamiński)

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Bardzo dziękuję.
Proszę o udzielenie odpowiedzi na te same py-

tania panią Agnieszkę Rękas.
Bardzo proszę.

KANDYDATKA  
NA CZŁONKA PAŃSTWOWEJ KOMISJI 
DO SPRAW WYJAŚNIANIA PRZYPADKÓW 
CZYNNOŚCI SKIEROWANYCH PRZECIWKO 
WOLNOŚCI SEKSUALNEJ I OBYCZAJNOŚCI 
WOBEC MAŁOLETNIEGO PONIŻEJ LAT 15 
AGNIESZKA RĘKAS 

Odnosząc się do pierwszego pytania, po-
wiem tak. Jestem sędzią od 35 lat, od 5 lat w sta-
nie spoczynku, i nigdy nie wypowiadałam się, nie 
wypowiadam się i nie będę się wypowiadać na te-
mat moich poglądów dotyczących światopoglą-
du, dotyczących LGBT, dotyczących środowiska 

homoseksualnego, dlatego że to nie ma żadnego 
znaczenia przy orzekaniu. Liczy się czyn, sprawca, 
który ten czyn popełnił, okoliczności popełnienia 
tego czynu, osoba pokrzywdzonego i krzywda do-
znana przez nią, wszystkie okoliczności, właściwo-
ści, warunki osobiste przemawiające na korzyść i na 
niekorzyść sprawcy. I wtedy rozstrzygamy, jakiego 
rodzaju powinna być orzeczona kara oraz w jakiej 
wysokości, jaki powinien być orzeczony środek kar-
ny. Pedofil to jest człowiek. To nie jest środowisko, 
to nie jest instytucja, to nie jest jakiś podmiot pu-
bliczny – to jest człowiek, który popełnia przestęp-
stwo i który powinien ponieść odpowiedzialność za 
to przestępstwo. A więc nie ma najmniejszego zna-
czenia, skąd wywodzi się sprawca takiego czynu.

Odpowiadając ogólnie na pytanie, które zosta-
ło zadane przez pana senatora, może przywołam 
słowa nieżyjącego ks. Jana Kaczkowskiego, który 
powiedział, że katolik nie może być antysemitą, 
antygejem, antykimkolwiek, bo bycie antykto-
siem oznacza, że pogardzamy drugim człowiekiem, 
a tego nie wolno nam robić. Podstawą, na której 
opierają się prawa człowieka, jest godność. Jeżeli 
szanujemy drugiego człowieka, to nie ma żadne-
go marginesu na wystąpienie przemocy, obojętnie 
jakiego rodzaju i w jakiej formie. Jeżeli jednak nie 
respektujemy tej zasady, to prawdopodobieństwo 
wystąpienia przemocy jest równe pewności.

Jeśli chodzi o drugie pytanie, odnoszące się do 
wolności – tak sobie to zapisałam – do wpływów 
różnych środowisk, czy się tego boję… Proszę pań-
stwa, nie boję się. 30 lat byłam czynnym sędzią, 
nigdy nie ulegałam żadnym wpływom. Tak jak mó-
wię, dla sędziego nie ma to znaczenia. Powiem bar-
dziej ogólnie: nie powinno mieć znaczenia. Jeżeli 
takie przypadki w praktyce wymiaru sprawiedli-
wości występują, to taki sędzia nie powinien peł-
nić funkcji sędziego – powinien odejść do innego 
zawodu. To jest zawód, który wymusza, po pierw-
sze, obiektywizm, po drugie, opieranie się na pra-
wie, które obowiązuje, i stosowanie tego prawa, po 
trzecie, ocenę nie tylko na podstawie prawa, ale 
także doświadczenia zawodowego, zasad współży-
cia społecznego. Kolejne 2 zasady, które wynikają 
z konstytucji, to jest niezależność, którą gwaran-
tuje przecież ustawa mówiąca o państwowej ko-
misji, oraz niezawisłość sędziowska. Te wszystkie 
elementy skutkują… Uważam, że jeśli będę człon-
kiem komisji, nie będzie po prostu takiej możliwo-
ści, żeby jakiekolwiek środowisko, osoba, podmiot, 
instytucja mogły wpłynąć na wydawane przeze 
mnie decyzje.
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Kolejny temat: ocena stanu prawnego, czy jest 
wystarczający, czy powinien ulec zmianie i w jakim 
kontekście. Nasze przepisy, jeśli chodzi o przestęp-
stwa na tle seksualnym i przeciwko obyczajności, 
są w miarę pełne – zgadzam się z panem mecena-
sem – ale musimy pamiętać o jednym. To, że nam 
się wydaje, że one są pełne, nie zwalnia nas od obo-
wiązku uzupełniania tych przepisów, od obowiązku 
szukania być może nowych rozwiązań, uszlachet-
niania tych przepisów – po to, aby w jak najwięk-
szym stopniu chronić dzieci. Gdybyśmy myśleli 
o zmianach legislacyjnych, to, zgadzam się, należa-
łoby tutaj rozważyć kwestię braku przedawnienia. 
Wydaje się, że przepis art. 105, mówiący o niemoż-
ności przedawnienia przestępstwa do ukończenia 
trzydziestego roku życia przez pokrzywdzonego, 
może się w niektórych sytuacjach wydać niewy-
starczający. Czasami trauma u osób molestowa-
nych seksualnie w dzieciństwie trwa tak długo, że 
okres 30 lat życia takiej osoby upływa i potem już 
nie można właściwie nic zrobić.

Zastanowiłabym się także nad poszerzeniem 
tego zakresu, o którym mówi zakaz… Chodzi mi 
o brak zatarcia skazania.

Myślę także o kwestiach proceduralnych doty-
czących przesłuchania małoletnich, czyli art. 185a 
k.p.k. On jest, jeśli chodzi o rozwiązanie prawne, 
o regulacje, bardzo dobry. Są do tego wydane akty 
wykonawcze, w których mowa o tym, jakimi prze-
słankami i warunkami należy się kierować przy 
przesłuchaniu dzieci. Jest gwarancja, że robi to sę-
dzia tej samej płci co dziecko – ofiara. Ale niestety, 
praktyka pokazuje, że nie każdy sędzia sobie z tym 
radzi, nie każdy sędzia ma tyle empatii i umiejęt-
ności rozmowy z dzieckiem, żeby takie przesłu-
chanie przeprowadzić. I  tu widzę konieczność 
przeprowadzenia być może dodatkowych szkoleń, 
jakichś warsztatów dla sędziów, symulacji, które 
pozwoliłyby sędziom udoskonalić warsztat pracy, 
jeśli chodzi o przesłuchanie małoletnich.

Powiem tak: celem komisji jest przede wszyst-
kim ochrona dzieci. To jest podstawowy cel. 
Ciągle… Ja słucham wypowiedzi różnych osób. 
Mówi się o tym, że komisja monitoruje, kontrolu-
je, przesyła, gromadzi zawiadomienia, nadaje im 
odpowiednią procedurę, ma się zająć profilaktyką, 
edukacją. To jest ogromny obszar. Ale, proszę pań-
stwa, to są przede wszystkim narzędzia, narzędzia 
służące do tego celu, żeby chronić dzieci przed pe-
dofilią. I to jest obowiązek państwa. A w jakim za-
kresie, jak te zadania mają być realizowane i jak 
ten cel wyznaczony jako ochrona praw dziecka 

urzeczywistnić… Wydaje mi się, że to jest główne 
zadanie komisji.

Następne pytanie dotyczyło tego, jakie są prio-
rytety zwalczania pedofilii. Proszę państwa, tu 
jest wiele obszarów. To są, po pierwsze, obszary 
ukierunkowane na zapobieganie i edukację, to jest 
bardzo ważny obszar, który niestety jest u nas za-
niedbany. To są działania miękkie, polegające na 
kampaniach, prowadzeniu różnych ruchów spo-
łecznych. Pytanie o edukację… No, to nie jest kwe-
stia pytania, czy edukować w zakresie zwalczania 
przestępczości seksualnej, tylko pytania, jak edu-
kować. W jakim zakresie? Od jakiego poziomu roz-
wojowego dziecka? Kto ma tę edukację prowadzić? 
W jakim zakresie rodzic i rodzina, a w jakim za-
kresie szkoła czy inne podmioty, jak poradnie i or-
ganizacje pozarządowe? Tak więc to jest ogromny 
obszar, który dotychczas jeszcze nie został ogarnię-
ty działaniami podjętymi przez państwo.

Jest wiele programów antyprzemocowych, pro-
wadzonych przez wiele podmiotów, przez wie-
le resortów. Ale proszę zwrócić uwagę, że nie ma 
centralnej polityki ochrony dziecka przed przemo-
cą. Nie tylko przemocą seksualną. Bo to jest jedna 
z form przemocy, najbardziej drastyczna i dotkliwa 
dla dziecka i wywołująca najcięższe skutki w życiu 
dziecka, a także jego rodziny.

Jeśli chodzi o kolejny taki element miękki, czyli 
nielegislacyjny, w sensie zmiany konkretnego prze-
pisu prawa karnego czy procedury karnej, to mu-
simy tu uruchomić cały aparat, cały mechanizm 
pomocy i wsparcia dzieci, które zostały skrzyw-
dzone przemocą seksualną, a także włączyć do tego 
aparatu ich rodziny. Bo to, że wystąpił konflikt kar-
ny i pokrzywdzenie dziecka… Ofiarą jest dziecko, 
ale ofiarą jest także jego najbliższe środowisko, 
społeczność lokalna, która także może odczuwać 
skutki tego rodzaju czynu, także może potrzebować 
pomocy państwa.

Zastanawiałam się nad pytaniem, które za-
wierało tę bezwzględność dożywocia. Powiem 
szczerze, że nie bardzo mogę odpowiedzieć na to 
pytanie, bo nie wiem, co pan senator miał na my-
śli. Czy ta bezwzględność dożywocia oznacza, że 
miałoby być tylko dożywocie za tego rodzaju czyn? 
Jeżeli tak, to nie ma mojej zgody na tego rodzaju 
regulację. Bo muszą być pewne granice zagroże-
nia i pewne środki, którymi my przeciwdziałamy 
i które stosujemy wobec sprawcy, po to, żeby miał 
on szansę… Ja nie mówię o szansie „wyleczenia”, bo 
z pedofilii nie da się wyleczyć, ale uleczenia. I tu-
taj kłania się skuteczna resocjalizacja, której nie 
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mamy. A więc komisja także tym obszarem powin-
na się zająć.

Było tutaj także pytanie o to, jak oceniam zmia-
ny, które nastąpiły w ostatnich latach w przepi-
sach karnych, dotyczące ochrony przed pedofilią. 
Oceniam je bardzo wysoko. To są zmiany, które… 
To są kroki milowe, które zostały dokonane w cią-
gu ostatnich kilkunastu lat, jeśli chodzi o ochro-
nę dzieci przed przestępczością seksualną. Chodzi 
tu o wszystkie te zmiany, które weszły w 2009 r., 
a związane były z późniejszą ratyfikacją konwen-
cji z Lanzarote z 2007 r. o ochronie dzieci przed 
przemocą seksualną i innym niekorzystnym wy-
korzystaniem. To są przepisy, które weszły w ży-
cie w 2017 r., a zaproponowane były w 2016 r. 
i opracowane… Ja uczestniczyłam w ich opraco-
wywaniu, jestem autorem tych przepisów, któ-
re rzecznik praw dziecka w 2016 r. przedstawił, 
z prośbą o inicjatywę ustawodawczą, panu prezy-
dentowi Rzeczypospolitej Polskiej. I ta inicjatywa 
została przez pana prezydenta podjęta. Tymi zmia-
nami wprowadzono przede wszystkim komplekso-
wą ochronę prawnokarną dzieci, tj. podniesienie 
sankcji karnych za najcięższe przestępstwa prze-
ciwko dzieciom, wprowadzenie dyrektywy gene-
ralnej co do wieku i podmiotu, czyli dziecka, przy 
wymierzaniu przez sąd czy orzekaniu kary, środka 
karnego. I wreszcie bardzo ważna zmiana, która 
wywołała wiele kontrowersji, ale była to zmiana 
konieczna, a jest to wprowadzenie prawnego obo-
wiązku zawiadamiania organów ścigania przez 
każdą osobę, która dowie się o przygotowywaniu, 
usiłowaniu lub dokonaniu przestępstwa dotyczą-
cego pedofilii. Za niezawiadomienie grozi sank-
cja do 3 lat pozbawienia wolności. A więc mamy 
tutaj narzędzie, które na pewno jest też pewnym 
ostrzeżeniem dla podmiotów czy instytucji, które 
zaniechały zawiadomienia organów ścigania o po-
pełnieniu przestępstwa przez osobę wchodzącą 
w skład tego środowiska, instytucji czy organiza-
cji. Jest to także dla społeczeństwa gwarancja, że je-
żeli tego rodzaju sytuacja wystąpi, to dany podmiot 
ma obowiązek zawiadomić organy. To jest dodat-
kowa ochrona, którą gwarantujemy dzieciom, bo 
to jest szansa, że sprawca, nawet, jeżeli chce unik-
nąć odpowiedzialności i ucieka z tego środowiska, 
w którym był – z różnych powodów, bo albo zostaje 
przesunięty, albo sam wyjeżdża – poniesie odpo-
wiedzialność za zło, za krzywdę, którą wyrządził.

Kolejne pytanie, które zaznaczyłam, dotyczy-
ło opinii o ułaskawieniu za przestępstwa pedofilii. 
Myślę sobie tak: co do zasady, proszę państwa, to 

nie powinno być takiego ułaskawienia, ale tylko co 
do zasady, bo musimy pamiętać o sytuacjach wyjąt-
kowych, które mogły się wydarzyć. Nie wiemy jesz-
cze, jakie okoliczności wchodziłyby w grę w takich 
sytuacjach. Ale to chodziłoby o konkretne sprawy. 
Myślę jednak także, że pan prezydent, mając pre-
rogatywę w tej mierze, powinien z wnikliwością, 
ostrożnością podchodzić do wniosków o ułaskawie-
nie, a także podejmować bardzo rozważnie decyzje 
dotyczące ułaskawienia w takiej sprawie.

Kolejna kwestia. Chodziło o pracę – tak zrozu-
miałam, chyba o to chodzi – po odbyciu kary po-
zbawienia wolności. Bo jeśli chodzi o pracę, którą 
skazany może wykonywać, odbywając karę po-
zbawienia wolności w jednostce penitencjarnej, to 
mamy już takie regulacje. Jest to za zgodą skazane-
go. I zgadzam się tutaj z moimi przedmówcami, że 
wiążą nas pewne uregulowania międzynarodowe. 
Myśmy te regulacje przyjęli do naszego porządku 
prawnego, jesteśmy tu stroną i treść tych doku-
mentów nas wiąże. W związku z tym w obecnym 
stanie prawnym nie ma możliwości, żeby kogoś, 
kto odbywa karę pozbawienia wolności, do tego 
zmusić. Powiem więcej, realia są takie, że tej pracy 
w jednostkach penitencjarnych nie ma dużo. I na-
wet osoby, które chciałyby pracować, które wyka-
zują taką wolę, nie mogą pracować. Pierwszeństwo, 
proszę państwa, w zatrudnieniu w jednostkach pe-
nitencjarnych mają osoby, które zostały skazane za 
niealimentację, oraz osoby, wobec których orzeczo-
no jakieś świadczenia pieniężne czy odszkodowaw-
cze na rzecz pokrzywdzonych. W związku z tym 
w chwili obecnej takiej możliwości nie widzę.

Jeśli chodzi o ewentualny okres… To pytanie 
można też odczytać w kontekście pracy po odby-
ciu kary, w kontekście przedłużenia – tak zrozu-
miałam – sankcji karnej, którą sprawca już odbył. 
Wydaje mi się, że nakładanie dodatkowej kary… 
Jest to niewątpliwie rodzaj jakiejś kary ogranicze-
nia wolności, jeżeli każemy komuś pracować po od-
byciu całości kary. Widziałabym taką możliwość, 
ale np. w sytuacji warunkowego przedterminowe-
go zwolnienia, kiedy sprawca jest w okresie próby. 
Wtedy można by nałożyć na niego takie zobowią-
zanie, żeby on wykazał dobrą wolę. Poprzez pracę 
możemy ludzi resocjalizować, ale pod warunkiem, 
że ta praca jest wykonywana w sposób właściwy, 
że warunki tej pracy są tak ustalone, że służą re-
socjalizacji sprawcy. Dziękuję. Wydaje mi się, że 
odpowiedziałam na wszystkie pytania.

(Senator Rafał Ślusarz: Panie Marszałku, czy 
mogę ad vocem? Przepraszam, tu jestem.)
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WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Bardzo proszę, Panie Senatorze, oczywiście.

SENATOR 
RAFAŁ ŚLUSARZ 

Ze względu na to, że w pierwszej części odpo- 
wiedzi…

(Wicemarszałek Michał Kamiński: Przepra- 
szam, Panie Senatorze. Problem polega na tym, 
że ad vocem… Musiałoby być wymienione pana 
nazwisko.)

Tak, ale zostałem zidentyfikowany w tej odpo-
wiedzi w sposób jednoznaczny.

(Wicemarszałek Michał Kamiński: To bardzo 
proszę.)

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Tam pojawiła się pewna ocena mojego pytania.
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Rozumiem. 

Bardzo proszę.)
Chciałbym tak troszeczkę wyjaśniająco powie-

dzieć, że jesteśmy w punkcie, w którym nie zasta-
nawiamy się nad tym, kim jest pedofil, ani nad 
tym, kim jest w mniemaniu pani senator zadający 
pytanie, tylko nad tym, kim są kandydaci do komi-
sji. I to skłoniło mnie do tego, żeby zadać państwu 
pytania nieoczywiste. Przybliżyło mnie to do od-
powiedzi na pytanie o to, czy państwo zareagują 
unikiem, czy chwycą byka za rogi, czy odpowiedzą 
atakiem. W tym względzie jestem usatysfakcjono-
wany odpowiedziami. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Jerzy Czerwiński: Jeśli można, Panie 

Marszałku, to ja również…)
Bardzo proszę.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Na moje pytanie ostatnia pani kandydat nie 
udzieliła odpowiedzi. Chodzi o ocenę, krótką oczy-
wiście, matrycy edukacji seksualnej dla najmłod-
szych grup wiekowych zawartej w standardach 
WHO.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Bardzo proszę. Jeśli pani sędzia…

KANDYDATKA  
NA CZŁONKA PAŃSTWOWEJ KOMISJI 
DO SPRAW WYJAŚNIANIA PRZYPADKÓW 
CZYNNOŚCI SKIEROWANYCH PRZECIWKO 
WOLNOŚCI SEKSUALNEJ I OBYCZAJNOŚCI 
WOBEC MAŁOLETNIEGO PONIŻEJ LAT 15 
AGNIESZKA RĘKAS 

Rzeczywiście, przepraszam. Pominęłam to 
nieumyślnie.

Wydaje mi się, że materia edukacji seksualnej 
jest materią bardzo wrażliwą. Ona wymaga na-
prawdę rozważnego podejścia, analizy, badań, za-
stanowienia się nad tym, jaka powinna być granica 
wieku. Myślę, że to także będzie jedno z zadań ko-
misji, aby pochylić się nad tą problematyką, prze-
dyskutować ją. W chwili obecnej wydaje mi się, że 
przyjęcie jakichś rygorystycznych metryk, standar-
dów, wskazań nie jest właściwe. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę o odpowiedź na pytania panią 

Agnieszkę Widerę-Wysoczańską.
Bardzo proszę.

KANDYDATKA  
NA CZŁONKA PAŃSTWOWEJ KOMISJI 
DO SPRAW WYJAŚNIANIA PRZYPADKÓW 
CZYNNOŚCI SKIEROWANYCH PRZECIWKO 
WOLNOŚCI SEKSUALNEJ I OBYCZAJNOŚCI 
WOBEC MAŁOLETNIEGO PONIŻEJ LAT 15 
AGNIESZKA WIDERA-WYSOCZAŃSKA 

Dosłownie 2 słowa na temat jakby moje-
go podłoża, które pozwala mi zajmować się tą 
sprawą. Rzeczywiście pracuję na Uniwersytecie 
Wrocławskim od ok. 33 lat, ale również w gabinecie 
psychologicznym, także od 33 lat, mając niemal co-
dziennie kontakt z dziećmi i z osobami dorosłymi, 
które były wykorzystywane seksualnie lub są w tej 
chwili wykorzystywane seksualnie. W związku 
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z tym moją odpowiedź będę opierała w dużej czę-
ści na analizie tego, o czym mówią mi moi pacjenci 
albo matki moich małych pacjentów, czyli dzieci. 
Chcę też podkreślić, że pracuję zarówno z dorosły-
mi, jak i z dziećmi, ponieważ bardzo często spo-
tykam się z tym, że gdy dziecko ujawnia przemoc 
seksualną, to niestety nadal mówi się, że fantazju-
je albo że zostało tego wyuczone, składa fałszywe 
zeznania, ma fałszywą pamięć – chociaż u dziecka 
nie ma fałszywej pamięci – że zasugerowano mu 
to, co ma mówić. Dzięki temu, że pracuję również 
z osobami dorosłymi, które były wykorzystywa-
ne seksualnie w dzieciństwie, wiem, że to, co mó-
wią małe dzieci, rzeczywiście się zdarza w naszym 
świecie. Oczywiście zawsze muszę dokonać bardzo 
szczegółowej diagnozy psychologicznej, ale no… jak 
by to powiedzieć… społecznie nie odrzucam faktu, 
że przemoc seksualna istnieje, a mam wrażenie, że 
często coś takiego się dzieje.

Chciałabym też powiedzieć, że moją wiedzę 
zdobywałam w dużej części za granicą. Miałam 
szczęście w 1995 r. być na stażu w Kanadzie przez 
rok i od tego czasu mniej więcej 2 razy w roku jeż-
dżę do Stanów albo do różnych jakby lepiej roz-
winiętych krajów, w  których wiedza na temat 
przemocy seksualnej, zapobiegania przemocy sek-
sualnej jest znacznie większa niż u nas.

Państwo wypowiadali się z prawnego punktu 
widzenia, ja bardziej będę wypowiadała się z psy-
chologicznego punktu widzenia, ale myślę, że te 2 
dziedziny muszą ze sobą bardzo ściśle współpra-
cować, żeby obie mogły być skuteczne w przeciw-
działaniu przemocy seksualnej.

Jeśli chodzi o ideologię gender i LGBT, to nie 
będę się różniła od moich przedmówców. Tak na-
prawdę nie ma to znaczenia. Nie diagnozujemy 
czy nie pomagamy… nie diagnozujemy spraw… 
Nie diagnozujemy ideologii, diagnozujemy czło-
wieka niezależnie od tego, jaką wyznaje ideologię. 
W związku z tym dla mnie nie ma znaczenia, czy 
jest to LGBT, czy jest to osoba, która wyznaje inną 
ideologię. Jednak jedno chcę podkreślić: łączenie 
LGBT, gender z pedofilią jest bardzo krzywdzące 
właśnie dla osób, które wyznają tę ideologię, po-
nieważ pedofilia i homoseksualizm, transseksu-
alizm nie mają ze sobą żadnych związków. Niestety, 
często w telewizji czy w radiu słyszę, że mówi się, 
że jeżeli ktoś jest homoseksualistą, to ma większe 
tendencje do tego, żeby być pedofilem. Nieprawda, 
zarówno homoseksualiści, jak i heteroseksualiści 
są pedofilami, absolutnie nie można łączyć homo-
seksualizmu z pedofilią. I uważam, że to jest jedna 

ze spraw, w zakresie której bardzo mocno powinno 
się edukować ludzi.

Druga kwestia: czy ja jestem podatna na naci-
ski? Od 33 lat zajmuję się zarówno ofiarami, jak 
i  sprawcami przemocy seksualnej, generalnie 
przemocy domowej, oczywiście zajmuję się także 
różnymi innymi problemami, nie tylko przemocą 
seksualną. I uważam, że jedynym słusznym działa-
niem jest zrobienie dobrej diagnozy psychologicz-
nej niezależnie od tego, kto się do mnie zgłasza lub 
kogo diagnozuję jako biegły sądowy, biegły od hoc 
– podkreślam. I to jest coś, na co w ramach komisji 
powinno bardzo zwracać się uwagę, a mianowicie 
na dobre wyedukowanie psychologów, pedagogów, 
również prawników, właśnie w aspekcie tego, jak 
wygląda, jak funkcjonuje sprawca, jak funkcjonuje 
dziecko wykorzystywane seksualnie. Mam wraże-
nie, że ta wiedza jest znikoma. Niemal codziennie 
spotykam się w gabinecie z osobami wspierający-
mi dziecko, które mówi o tym, że było wykorzy-
stywane seksualnie, i gdy stale słyszę w zasadzie 
te same informacje od tych osób, wyciągam taki 
wniosek, że rzeczywiście wiedza prawników, sę-
dziów, wielu psychologów, pedagogów jest bardzo 
marna. Uważam, że komisja powinna się zająć tą 
sprawą. Nie jestem podatna na naciski. Z mojego 
puntu widzenia do mnie należy dobre, uczciwe 
i profesjonalne zdiagnozowanie osoby, niezależ-
nie od tego, kto do mnie przyjdzie lub kto zostanie 
do mnie przysłany.

Jaki jest stan prawny? Ja odniosę się do tego, co 
obserwuję w sądach i na co skarżą się moi pacjenci. 
Mianowicie niestety z jakiegoś powodu matki, któ-
re słyszą od swojego dziecka o tym, że to dziecko 
było wykorzystywane seksualnie – przez kogokol-
wiek, ale oczywiście najtrudniejsza sytuacja jest 
wtedy, kiedy mówimy o ojcu lub ojczymie – z za-
sady są podejrzewane o to, że mają jakiś powód, 
żeby fałszywie oskarżać swojego partnera. Lepiej 
sytuacja wygląda wtedy, kiedy oskarżana jest osoba 
obca. Mówi się o tym, że matki sugerują dziecku, że 
było wykorzystywane seksualnie, mówi się o alie-
nacji, mówi się o tym zespole Gardnera, czyli PAS. 
Mam wrażenie, że bardzo duży nacisk w sądach 
jest położony właśnie na to, że matki, kobiety mają 
jakiś powód, żeby oskarżać mężczyzn, czy spraw-
ców, czy osoby podejrzane, a zupełnie się nie mówi 
o tym – ja przyznam, że nie spotkałam się z tym – 
że sprawcy manipulują. Oczywiście, że bywa tak, że 
matki manipulują dzieckiem, żeby dziecko fałszy-
wie oskarżało, ale jest również tak, że jeżeli mamy 
osobę podejrzaną, a  psychologicznie sprawcę 
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przemocy seksualnej, to jest to mistrz manipula-
cji. On manipuluje głównie pod tym kątem, żeby 
nikt nie uwierzył dziecku i nikt nie uwierzył matce. 
I to jest duży problem, o którym kompletnie, mam 
wrażenie, nie mówi się w sądach. Niestety, muszę 
powiedzieć, że biegli psycholodzy, biegli psychia-
trzy nie diagnozują tego problemu, właśnie tego, że 
to sprawca manipuluje całym środowiskiem i że to 
jest dopiero mistrz, który potrafi wszystkim poka-
zać, że jest niewinny. Moim zdaniem na to bardzo 
powinno się zwracać uwagę w sądach, czyli musi 
być równowaga między patrzeniem na osobę zgła-
szającą – ja niestety mówię głównie o matkach, bo 
ojcowie rzadziej się tym zajmują – i patrzeniem na 
osobę podejrzaną lub oskarżoną, która robi wszyst-
ko, żeby zostać uniewinnioną, co jest rzeczą oczy-
wistą, takie jest też jej prawo.

Kolejna sprawa jest taka, że w sądach general-
nie nie bierze się pod uwagę diagnoz tzw. psycho-
loga pierwszego kontaktu. Gdy matka – ktokolwiek, 
matka, ojciec, opiekun dziecka – obawia się, że do-
szło do przemocy seksualnej, ponieważ dziecko to 
zgłasza albo występują bardzo ostre objawy prze-
mocy seksualnej, to pierwsze, co robi, to biegnie do 
psychologa, tzw. psychologa pierwszego kontak-
tu, żeby się dowiedzieć, czy rzeczywiście dziecko 
mogło być skrzywdzone. Psycholodzy pierwszego 
kontaktu mają różną wiedzę na ten temat, dobrze, 
żeby matka biegła do specjalisty. Specjalista wtedy 
pisze opinię na temat tego, czy doszło do przemo-
cy seksualnej, czy nie… Przepraszam, nie pisze, źle 
mówię. Pisze o objawach i o tym, że objawy są ty-
powe dla dziecka wykorzystywanego seksualnie, 
bo psycholog nie może od razu wydawać werdyk-
tu. I co się dzieje? Ważne jest to, że taki psycholog 
pierwszego kontaktu widzi dziecko zaraz po ewen-
tualnie popełnionym czynie, a objawy przemocy 
seksualnej, jak i każdej innej przemocy, ale zwłasz-
cza przemocy seksualnej, są widoczne na zewnątrz 
przez miesiąc. Po miesiącu na zewnątrz znikają.  
Po miesiącu te objawy są uwewnętrzniane i one 
oczywiście występują, ale nie jest łatwo je zaob-
serwować przy jednorazowym badaniu. Mam 
wrażenie, że dzieje się tak, iż opinie psychologów 
pierwszego kontaktu są odrzucane przez sądy, 
natomiast są brane pod uwagę opinie biegłych. 
I słusznie. Ale ci biegli mają dostęp do dziecka i ba-
dają dziecko czasami po pół roku, czasami po roku, 
czasami wtedy, kiedy już dziecko nie ma kontak-
tów z podejrzanym, objawy zanikają, objawy nie 
są widoczne na zewnątrz, w związku z tym biegły 
mówi, że do przemocy seksualnej nie doszło. Moim 

zdaniem – ja nie wiem, jak to można… nie jestem 
prawnikiem, trudno mi o tym mówić – powinno 
istnieć coś takiego jak branie pod uwagę opinii psy-
chologa pierwszego kontaktu, bo tylko on może 
tak naprawdę zdiagnozować przemoc seksualną. 
I uważam, że komisja powinna też wpływać na 
to, żeby jak najwięcej takich psychologów rodzin-
nych, czyli pierwszego kontaktu, się szkoliło, żeby 
jak najwięcej psychologów było w stanie dobrze 
zdiagnozować, czy dziecko zostało skrzywdzone.

Co jeszcze? Ważną rzeczą, która niestety nie jest 
odpowiednio traktowana przez biegłych psycholo-
gów, pedagogów czy psychiatrów i na którą sądy 
nie zwracają uwagi, jest to, że diagnoza dziecka 
odbywa się w obecności sprawcy. Czy to jest w są-
dzie rodzinnym, czy karnym, albo sprawca siedzi 
na korytarzu, albo dziecko jest wprowadzane ze 
sprawcą do pokoju, w którym ma być diagnozo-
wane. I w każdej specjalistycznej książce w tym 
względzie jest napisane, że takie dziecko nie ma 
najmniejszych szans ujawnienia przemocy seksu-
alnej. Jeżeli dziecko zobaczy sprawcę na korytarzu, 
jeżeli sprawca uśmiechnie się do niego w specy-
ficzny sposób, dziecko nie powie nic. No i takie 
przeważnie są diagnozy, że dziecko nie było wy-
korzystywane seksualnie.

Ja używam słowa „sprawca”, bo tak się mówi 
w psychologii. Oczywiście powinnam powiedzieć 
„podejrzany” lub „oskarżony”, bo sprawca zgodnie 
z prawem jest wtedy, kiedy jest skazany.

I to jest kolejna rzecz, która moim zdaniem po-
winna być wzięta pod uwagę w jakichś zmianach 
prawnych. Sędziowie powinni zwracać uwagę na 
to, czy dziecko było diagnozowane bez podejrza-
nego, czy w obecności podejrzanego. Wiadomo, 
że podejrzany musi być zdiagnozowany, być może 
trzeba zbadać relacje dziecka ze sprawcą, ale naj-
pierw powinna się odbyć diagnoza dziecka. Jeżeli 
już tak strasznie musimy widzieć, jak dziecko mo-
lestowane zachowuje się w obecności sprawcy, któ-
ry uwodzi, to taka diagnoza powinna się odbywać 
już po diagnozie dziecka.

No i to chyba… Aha, ja już nie będę się rozwo-
dzić na ten temat, ale mam wątpliwości, jeśli cho-
dzi o samego kuratora, którego dziecko otrzymuje 
wtedy, kiedy opiekun wspierający zgłasza prze-
moc seksualną, ponieważ ten kurator kojarzy mi 
się z tym, że z góry uznaje się, że osoba zgłaszają-
ca, wspierająca jest manipulacyjna. Sprawca nie 
otrzymuje kuratora.

Kolejne pytanie dotyczyło polityki karnej. 
Może zacznę od resocjalizacji, ponieważ to jest 
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coś, czym, jak wiadomo, najbardziej się zajmuję. 
Rzeczywiście, jeśli chodzi o sprawców przemo-
cy seksualnej, to, tak jak tutaj państwo mówili, 
efekty resocjalizacji są znikome. Ale trzeba bar-
dzo dokładnie diagnozować, co to jest za sprawca, 
ponieważ mamy sprawców fiksacyjnych i regre-
syjnych. Fiksacyjni to są ci klasyczni pedofile. Ich 
rehabilitacja zazwyczaj, przeważnie nie daje efektu.  
No i są sprawcy regresyjni, którzy są do resocjaliza-
cji, tylko trzeba do tego specjalistów. Wydaje mi się, 
że jest 1 ośrodek w Polsce, który zajmuje się psy-
choterapią sprawcy przemocy seksualnej. I znowu 
tu trzeba bardzo dobrze zdiagnozować, co to jest 
za sprawca, jaki ma typ osobowości, i wprowadzić 
dobrą psychoterapię, dobrą resocjalizację. Wtedy 
jest szansa, że sprawcy regresyjni będą potrafili 
kontrolować swoje zachowania.

Jeszcze chcę zwrócić uwagę na to, że pedofi-
lia nie jest chorobą psychiczną, tylko jest zaburze-
niem. My mówimy o chorobie, jeśli z tego wynika 
bezpośrednio fakt, że osoba nie jest w stanie kon-
trolować swoich zachowań. A gdy mówimy o za-
burzeniu, to wtedy podkreślamy, że osoba jest 
w stanie kontrolować swoje zachowania. Pedofile 
są zaburzeni, a nie chorzy. Ja wiem, że to ma pew-
nie znaczenie dla psychologów, ale myślę, że ma 
to także znaczenie dla społeczeństwa. Bo gdy się 
mówi o chorobie, to ludzie myślą, że to są bied-
ni ludzie. A to są ludzie, którzy mogą kontrolować 
swoje zachowania i którzy przemoc seksualną sto-
sują intencjonalnie i z premedytacją.

Uważam, że nie powinno być przedawnienia, 
ponieważ często dopiero osoby w wieku 30 czy 
40 lat są w stanie przyjść do psychologa i zająć się 
przemocą seksualną doznaną w dzieciństwie, któ-
ra często była drastyczna. One często są w stanie 
zająć się tą przemocą dopiero w tym wieku, dlate-
go że właśnie w dzieciństwie nie otrzymały żad-
nej pomocy albo dlatego że, gdy zgłosiły to komuś, 
spotkały się z zaprzeczeniem – że do tej przemocy 
tak naprawdę nie doszło. Czyli nie powinno być 
przedawnienia.

Jeśli chodzi o dożywocie, to tak naprawdę nie 
mam pojęcia. Wydaje mi się, że to zależy od tego, 
jak ten sprawca rokuje, czy jest dobra diagnoza 
psychologiczna wskazująca na to, że ten człowiek 
wyjdzie z więzienia i będzie molestował seksualnie 
kolejne dzieci, albo diagnoza dająca szansę – a mu-
simy dać tym ludziom szansę, a nie skreślać ich 
z samego założenia.

Ułaskawianie za przestępstwa pedofili… Sądzę 
podobnie. Trzeba badać stan, i tu powinna być 

ścisła współpraca psychologów z prawnikami. 
Trzeba badać stan psychologiczny, psychiatrycz-
ny takiej osoby i wtedy wydawać tego typu wyroki.

Jeśli chodzi o wychowanie seksualne, to nie będę 
się tutaj rozwodzić. Uważam, że główną cechą wy-
chowania seksualnego powinno być uczenie dzieci 
od przedszkola nie tego, jak wygląda seks, ale tego, 
jakie zachowania innych osób są niebezpieczne 
i u kogo mogą szukać pomocy. W psychologii są opi-
sane etapy rozwoju psychoseksualnego i na każdym 
z tych etapów dziecko jest w określony sposób zain-
teresowane seksualnością. Moim zdaniem edukację 
psychoseksualną należy dostosować do etapów roz-
wojowych dziecka, a nie wychodzić, że tak powiem, 
przed dziecko, przed szereg. Trzeba obserwować 
dzieci i wprowadzać elementy wychowania psycho-
seksualnego stosownie do wieku dziecka.

I co jeszcze? Praca. Uważam, że sprawcy po-
winni pracować. Nie będę się… Ja wiem, jakie są 
przepisy prawne, bo państwo zwracaliście na to 
uwagę, ale praca jest terapeutyczna. Praca, jeżeli 
będzie dobrze zorganizowana, może pobudzić em-
patię sprawców. Może, bo jeżeli mamy do czynie-
nia ze sprawcą psychopatycznym, to nie pobudzi 
żadnej empatii. Ale praca daje szansę tym ludziom 
na zrozumienie, czego się dopuścili, i na uczenie 
się kontrolowania swoich zachowań. Oczywiście 
odpowiednio dobrana do problemów danej osoby.

Chyba… Czy na jakieś pytanie nie odpowiedzia-
łam? Nie pamiętam.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Bardzo pani dziękuję.
Chciałbym poinformować, że zgłosiła się jeszcze 

do zadania pytania pani senator Alicja Chybicka.
Bardzo proszę, Pani Senator. Oczywiście 

zdalnie.

SENATOR 
ALICJA CHYBICKA 

Panie Marszałku! Panowie Senatorowie! Wielce 
Szanowni Kandydaci!

Ja mam pytanie generalne do całej czwórki. Czy 
każdy z państwa, będąc wybranym przez nas człon-
kiem komisji, będzie stał na straży dobra dziecka? 
Czy pan lub pani będzie walczył czy będzie walczyła 
o to, aby było przestrzegane, zgodnie z podpisaną 
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i ratyfikowaną przez Polskę Konwencją o prawach 
dziecka i wymaganiami wynikającymi z przynależ-
ności do wielu gremiów międzynarodowych, pra-
wo do godności i wszystkie inne prawa zawarte 
w tych kodeksach? Bo jak z państwa wypowiedzi 
wynikało, w chwili obecnej nie do końca tak jest. 
I to jest pierwsze pytanie: czy dziecko zawsze bę-
dzie dla państwa najważniejsze? To dziecko… Może 
powiem, dlaczego to pytanie. Dlatego że dziecko 
kontra dorosły człowiek, pedofil, nie ma żadnych 
szans na żadnej niwie: ani nie zna się na prawie, 
ani nie umie się bronić, ani nie umie zeznawać, 
ani nie potrafi niczego zrobić. To państwo powinno 
stać na straży dobra tego dziecka.

A jeśli zostaje wydany prawomocny wyrok, to 
pytanie, czy należy ułaskawiać. Ja wiem, że pań-
stwo już odpowiadali. Ale czy naprawdę jeśli ktoś… 
nie ktoś, ale sędziowie. Jeśli sędziowie wydali pra-
womocny wyrok w sprawie będącej właśnie taką 
sprawą, w której Goliat zderza się z czymś bardzo 
maleńkim, niewinnym i niewiele wiedzącym, to 
czy powinno się ułaskawiać? Czy mogą być prze-
słanki pozwalające ułaskawić dorosłego człowieka, 
który zrobił krzywdę dziecku? Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Bardzo dziękuję, Pani Senator…
(Senator Alicja Chybicka: To właściwie 2 głów-

ne pytania.)
Bardzo dziękuję, Pani Senator.
Ponieważ widzę, że są również inni senatoro-

wie, którzy chcieliby zadać pytanie, ja może zapro-
ponowałbym taką formułę, abyśmy zebrali kilka 
pytań i przeszli do niejako następnej tury odpo-
wiedzi szanownych państwa kandydatów. Wydaje 
mi się, że państwo senatorowie zgodzicie się z tego 
typu moją propozycją.

Bardzo proszę o zadanie pytania panią senator 
Barbarę Zdrojewską.

SENATOR 
BARBARA ZDROJEWSKA 

Dziękuję bardzo.
Myślę, że ten temat ułaskawienia przez pana 

prezydenta Dudę osoby skazanej wyrokiem za czy-
ny wobec osoby małoletniej, na dodatek, jak słyszy-
my, członka rodziny, jest bulwersujący. Jednak nie 
chciałabym wnikać dokładnie w materię tej spra-
wy, ale skierować pytanie do pani sędzi Rękas.  

Bo chodzi mi o pewną praktykę sądową. Myślę, że 
dla społeczeństwa jest kompletnie niezrozumia-
łe, także w kontekście tego ułaskawienia, jak to się 
dzieje, że np. nauczyciel, który molestuje uczen-
nicę, dostaje dożywotni zakaz pracy w szkole itd. 
– zresztą wielu naszych kolegów postulowało tego 
typu zasady – a tymczasem osoba molestująca 
w rodzinie wraca do tej rodziny po odbyciu kary 
i uważamy, że to jest zupełnie naturalne. Czy to 
wynika z jakichś niedoborów prawnych, czy też to 
wynika z jakiejś dualizacji, jakiegoś podziału opinii 
w orzecznictwie sądowym i tego, że różnego rodza-
ju pedofile czy osoby molestujące dzieci są trak-
towane w zupełnie różny sposób? Myślę, że taki 
sygnał, który poszedł od pana prezydenta, jeszcze 
umocni w świadomości społecznej takie przeko-
nanie, że jeżeli pedofil jest np. nauczycielem albo 
celebrytą, to nie może później pracować z dzieć-
mi, powinien mieć dożywotni zakaz wykonywa-
nia zawodu, a jeżeli taka osoba robi to w rodzinie, 
to może do tej rodziny wrócić. Jako argument – 
przepraszam, już kończę – podaje się, że przecież 
to dziecko jest już dorosłe, więc już nie ma w sto-
sunku do niego skłonności pedofilskich. Ale prze-
cież to dziecko może mieć swoje dziecko, wnuczka, 
zjawiają się osoby z rodziny itd. Tak że to pytanie 
kieruję do pani sędzi Rękas i może też do pani psy-
cholog, chodzi o odniesienie się do takich sytuacji. 
Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze jacyś senatorowie, którzy chcie-

liby zadać pytanie?
Ja tylko uprzedzam, że dosłownie za chwilę bę-

dziemy ogłaszali przerwę. W związku z tym, aby 
uniknąć ambarasującej dla państwa konieczności 
przerywania odpowiedzi i być może powstania wte-
dy wrażenia, że ktoś z państwa będzie bardziej lub 
mniej łaskawie potraktowany przez Wysoką Izbę, 
ja zaproponuję i jeśli nie usłyszę głosu sprzeciwu, 
a – jak sądzę – nie usłyszę go, żebyśmy ogłosili tę 
przerwę nieco wcześniej, czyli już teraz. Byłaby to 
przerwa do godziny 11.30. Ta przerwa była przed-
miotem ustaleń na Konwencie Seniorów.

Jeżeli państwo senatorowie zgodzicie się na 
takie rozwiązanie, to ja ogłosiłbym teraz przerwę 
do 11.30. Po przerwie państwo, czcigodni kandy-
daci, będą łaskawi odpowiedzieć na pytania zada-
ne przez panią senator Chybicką i panią senator 



Powołanie członka państwowej komisji do spraw przeciwdziałania pedof ilii (cd.)

123

13. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 2 lipca 2020 r.

Zdrojewską. Wydaje mi się, że… Są 4 osoby, a odpo-
wiedzi na pytania nie będą jednozdaniowe…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Ogłaszam przerwę do godziny 11.30.

(Przerwa w obradach od godziny 10 minut 51  
do godziny 11 minut 33)

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Wznawiam obrady.
Informuję, że kontynuujemy wysłuchanie od-

powiedzi kandydatów na pytania pani senator 
Zdrojewskiej i pani senator Chybickiej. Będą pań-
stwo odpowiadać. Potem będą ewentualnie dalsze 
pytania, a po zakończeniu sesji pytań na prośbę 
klubu PiS będzie 15-minutowa przerwa. Tak, Panie 
Przewodniczący? Dziękuję bardzo.

Bardzo proszę kontynuować odpowiedzi na 
pytania.

KANDYDAT  
NA CZŁONKA PAŃSTWOWEJ KOMISJI 
DO SPRAW WYJAŚNIANIA PRZYPADKÓW 
CZYNNOŚCI SKIEROWANYCH PRZECIWKO 
WOLNOŚCI SEKSUALNEJ I OBYCZAJNOŚCI 
WOBEC MAŁOLETNIEGO PONIŻEJ LAT 15 
ADAM CZARNECKI 

Pytanie dotyczyło stania na straży dobra dziec-
ka, tego, czy dobro dziecka jest zawsze najważniej-
sze. Tutaj zwracam uwagę, że w art. 8 ust. 4 ustawy 
o państwowej komisji jest tekst ślubowania, w któ-
rym jest m.in. sformułowanie „będę strzec praw 
dziecka, kierując się przepisami prawa, dobrem 
dziecka i dobrem rodziny”. Jestem człowiekiem, 
który gdy wypowiada słowa zobowiązania, to do-
trzymuje tego zobowiązania, dlatego mogę jedynie 
zapewnić, że oczywiście, zgodnie z treścią ślubo-
wania, będę strzec praw dziecka. Jednocześnie 
chciałbym zaznaczyć, że, jak podkreślam przez cały 
czas naboru, bardzo ważne jest dla mnie ustalenie 
prawdy i wydanie sprawiedliwej decyzji, w związ-
ku z czym będę też uważał, aby nikt nie został po-
mówiony. Oczywiste przy tym jest, że dziecko nie 
ma pełni praw i państwo powinno je szczególnie 
chronić, i dbać o jego interes trochę odmiennie niż 
w przypadku dorosłych.

Następne pytanie: czy należy ułaskawiać oso-
by, które popełniły przestępstwo pedofilii? No, 

wcześniej wydałem już opinię negatywną na ten 
temat. To jest ogólna opinia. W szczególnych przy-
padkach, w przypadku szczególnego zakresu uła-
skawienia widzę taką możliwość, w szczególności 
gdy pozytywną opinię wyrażają sądy, kiedy sądy 
przed ułaskawieniem kierują taką opinię do prezy-
denta. Zgadzam się też tutaj z panem mecenasem, 
że ostateczna decyzja należy do głowy państwa. 
Dziękuję.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę kontynuować.
Czy jeszcze ktoś z państwa chce odpowiedzieć 

na te pytania?
Mamy jeszcze… Jeszcze jedno pytanie zadaje 

pani senator Gorgoń-Komor.
(Senator Barbara Zdrojewska: Przepraszam, ale 

ja się zwróciłam z pytaniem do 2 konkretnych pań, 
pani sędzi i pani psycholog, i chciałabym usłyszeć 
odpowiedź.)

Aha, dobrze, dobrze. Myślałem, że te odpowie-
dzi padły już poprzednio.

W  takim razie bardzo proszę obie panie 
o odpowiedź.

KANDYDATKA  
NA CZŁONKA PAŃSTWOWEJ KOMISJI 
DO SPRAW WYJAŚNIANIA PRZYPADKÓW 
CZYNNOŚCI SKIEROWANYCH PRZECIWKO 
WOLNOŚCI SEKSUALNEJ I OBYCZAJNOŚCI 
WOBEC MAŁOLETNIEGO PONIŻEJ LAT 15 
AGNIESZKA RĘKAS 

Pozwolę sobie pierwsza zabrać głos, będzie 
alfabetycznie.

Ja jednak bym wróciła do odpowiedzi na pyta-
nie pani senator Chybickiej. Na pierwsze pytanie 
odpowiadam „tak”. Na drugie pytanie też odpowia-
dam „tak”. I jest to odpowiedź w pełni przeze mnie 
zrozumiana, w pełni akceptowana. Prawami czło-
wieka zajmuję się ponad 20 lat i jako sędzia, i jako 
prawnik, także jako osoba fizyczna, którą ta tema-
tyka zajmowała od dawna. A jak wiemy, prawa czło-
wieka zaczynają się od praw dziecka, czyli zajmując 
się prawami człowieka, zajmuję się także prawami 
dziecka. Prawami dziecka w szczególności zajmuję 
się od 11 lat. Zawsze stoję na stanowisku, że dziecko 
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jako osoba o szczególnej wrażliwości, czasami nie-
poradności wymaga także szczególnej opieki, po-
mocy i wsparcia od państwa, a także od nas, osób 
dorosłych.

Jeśli chodzi o ułaskawienie, to wskazałam już 
odpowiedź. Przy czym chciałabym podkreślić tu-
taj… W odpowiedzi na pytanie któregoś z państwa 
senatorów powiedziałam wtedy, że co do zasady 
nie powinno być ułaskawienia. To „nie powinno” 
nie oznacza zakazu. „Nie powinno” to jest zdecydo-
wanie więcej niż stwierdzenie, że prezydent może 
to zrobić, natomiast zdecydowanie mniej niż za-
kazanie prezydentowi korzystania z tego rodzaju 
prerogatywy.

Przechodzę do drugiego pytania, które zadała 
pani senator Zdrojewska. Tutaj jest kwestia odnie-
sienia się do kazusu, do konkretnego przypadku, 
tak przynajmniej zrozumiałam panią senator. Jako 
sędzia powiem tak: żeby wyrazić swoją decyzję, 
rozstrzygnięcie czy opinię, musiałabym mieć wgląd 
do całej dokumentacji związanej zarówno z przy-
padkiem skazania, jak i z całą procedurą, która 
odbyła się potem w stosunku do sprawcy, z jego 
procesem terapii, którą, mam nadzieję, przeszedł, 
odbywając karę pozbawienia wolności w jednostce 
penitencjarnej. Należałoby też rozważyć kwestię 
osób pokrzywdzonych, bo prawo łaski nigdy nie 
może naruszyć czy nie powinno naruszyć prawa 
pokrzywdzonych. Jeżeli naruszałoby, to – niestety 
– ciężar tego naruszenia będzie spoczywać na bar-
kach prezydenta w sytuacji, kiedy to jego decyzja 
o ułaskawieniu kogoś nie była do końca rozważo-
na, kiedy nie wzięto wtedy pod uwagę wszystkich 
elementów takiego ułaskawienia. Słyszałam wła-
ściwie jakby 2 wersje tego, co w tym konkretnym 
kazusie się wydarzyło. Usłyszałam też o elemencie 
ekonomicznym, takim, że ten skazany, który odbył 
już karę pozbawienia wolności, zaopiekuje się teraz 
tą rodziną, będzie łożył na jej utrzymanie. Wydaje 
mi się, że element materialny, dotyczący łożenia na 
utrzymanie, powinien być rozważany na samym 
końcu. Najważniejsze jest to, czy pokrzywdzona 
osoba, czy ta rodzina widzi konieczność i potrzebę 
nawiązania kontaktu z takim sprawcą. Na ile mo-
głoby to… No, występuje prawdopodobieństwo, że 
tego rodzaju ułaskawienie wpłynie na życie całej 
rodziny. W tym wypadku sprawca odbył już całą 
karę pozbawienia wolności. Ja opieram się tylko na 
przekazach prasowych, więc proszę mnie zwolnić 
od kategorycznych wypowiedzi w tym przedmio-
cie. To ułaskawienie dotyczyło tylko zakazu zbli-
żania się i zakazu kontaktu. Trzeba z przykrością 

powiedzieć, że te 2 środki są niestety zbyt rzadko 
orzekane przez sądy jako środki karne. Sądy bar-
dzo rzadko korzystają też z tego narzędzia, które 
jest ukierunkowane na sprawcę, czyli z różnych 
programów korekcyjno-edukacyjnych, które po-
wodują, że następuje pełna, świadoma przemiana 
sposobu myślenia sprawcy o wyrządzonej krzyw-
dzie i popełnionym czynie. Jeżeli nie będzie się 
orzekać tych wszystkich środków razem, to być 
może okaże się, że to ułaskawienie było tylko kro-
plą w morzu krzywd, jakie wyrządziły sądy. Sądy 
nie orzekają określonych środków, mimo że mają 
takie prawo, a właściwie obowiązek, bo muszą 
chronić przede wszystkim ofiarę. To może powo-
dować jeszcze większe krzywdy niż takie ułaska-
wienie. Dziękuję.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
Poproszę o odpowiedź panią Widerę-Wyso- 

czańską.

KANDYDATKA  
NA CZŁONKA PAŃSTWOWEJ KOMISJI 
DO SPRAW WYJAŚNIANIA PRZYPADKÓW 
CZYNNOŚCI SKIEROWANYCH PRZECIWKO 
WOLNOŚCI SEKSUALNEJ I OBYCZAJNOŚCI 
WOBEC MAŁOLETNIEGO PONIŻEJ LAT 15 
AGNIESZKA WIDERA- WYSOCZAŃSKA 

Czy dziecko zawsze jest najważniejsze? Tak, 
dziecko zawsze jest najważniejsze w tym całym po-
stępowaniu. Niestety zazwyczaj jest tak, że więk-
szość jest przeciwko dziecku. Bardzo często jest 
tak, że dziecko jest wykorzystywane seksualnie, 
a matka o tym wie, ale nie pomaga, nie wspiera, 
nie ujawnia sprawcy, nie doprowadza do postępo-
wania sądowego czy prokuratorskiego. Jeżeli zaś 
matka podejmie się takich działań, to zaraz znaj-
dzie się wiele osób z rodziny, które będą działa-
ły wbrew dziecku, przeciwko dziecku i przeciwko 
matce. Niestety muszę zwrócić uwagę głównie 
na rodziców osoby podejrzanej, zgłaszanej przez 
dziecko jako sprawca. Ja chyba nie spotkałam się… 
Przepraszam, tylko raz przez 33 lata mojej pracy 
spotkałam się z taką sytuacją, że matka osoby po-
dejrzanej stanęła po stronie dziecka. Zazwyczaj 
dziecko jest oskarżane, że fantazjuje, że konfabulu-
je, że wymyśla, że powtarza słowa wypowiedziane 
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przez matkę. Jeżeli psycholodzy, prawnicy czy na-
wet członkowie komisji nie będą stawać po stro-
nie dziecka, to ono tak naprawdę nie będzie miało 
szansy na uzyskanie ochrony, nie będzie miało 
szansy na zdrowe życie. Konsekwencje przemo-
cy seksualnej są dramatyczne. Oczywiście ja tu 
uogólniam. U różnych osób wykorzystywanych 
seksualnie te konsekwencje są różne, ale general-
nie są to konsekwencje dramatyczne, które ciągną 
się przez całe życie. Trzeba koniecznie działać na 
rzecz dziecka, dla dobra dziecka.

Od jakiegoś czasu słyszę o niepokojących przy-
padkach. Otóż niektóre sądy w momencie, kiedy 
dziecko z różnych przyczyn nie chce widywać się 
z ojcem, nakazują, żeby matka chodziła z nim do 
psychologa. Chodzi o to, żeby to dziecko zostało, 
nazwijmy to, przymuszone do kontaktów z ojcem. 
Bywa tak, że ani sąd, ani psycholog nie biorą pod 
uwagę zdania dziecka, które płacze, krzyczy, ucie-
ka, ma nocne koszmary, czyli wykazuje szereg ob-
jawów związanych z kontaktami z ojcem, których 
przecież nie jest w stanie sobie wymyślić. Nie są to 
też objawy, które mogłyby wystąpić w wyniku za-
sugerowania przez matkę, że dziecko nie powinno 
widywać się z ojcem. Są objawy, które mogą z tego 
wynikać, ale są też takie objawy, które wynikają 
z procesów, które zachodzą w dziecku, procesów 
niezależnych od działania matki, nawet jeżeli uzna-
jemy, że matka może namawiać dziecko do tego, 
żeby ono fałszywie zeznawało. To jest straszne 
działanie, to jest moim zdaniem bezprawne działa-
nie na niekorzyść dziecka. Mogłabym wiele takich 
przykładów podać. Tak, dziecko jest najważniej-
sze, bo jest najsłabsze w tej całej sytuacji związanej 
z przemocą seksualną.

A jeśli chodzi o sprawy kontaktów, to teraz już 
o czymś takim nie słyszę, ale jeszcze mniej wię-
cej 10 lat temu słyszałam, że były zasądzane wy-
roki… że sprawca przemocy seksualnej dostawał 
wyrok w zawieszeniu, ponieważ musiał przeby-
wać z rodziną, żeby tę rodzinę utrzymywać. I co 
robił? Oczywiście, że dalej wykorzystywał seksu-
alnie, i to jeszcze w świetle prawa, ponieważ sko-
ro sąd pozwalał mu być w rodzinie, to on czuł się 
bezkarny i korzystał z takiej sytuacji. Tu znowu 
uogólnię, oczywiście każdy przypadek i każdą ro-
dzinę trzeba rozpatrywać osobno, ale generalnie 
uważam, że sprawca przemocy seksualnej powi-
nien mieć zakaz kontaktu z dzieckiem, które było 
przez niego wykorzystywane seksualnie. Bo istnie-
je coś takiego jak dynamika przemocy seksualnej 
i jednym z elementów w tej dynamice przemocy 

seksualnej jest uzależnianie dziecka od sprawcy. 
Uzależnia się je na różne sposoby – uzależnia się 
uśmiechem, sposobem patrzenia, prezentami, 
wypowiadanymi słowami, zastraszaniem, wpę-
dzaniem dziecka w poczucie winy… I gdy spraw-
ca wraca do domu, to dziecko staje się bezwolne, 
właśnie w wyniku takiego uzależniania. Matka 
też staje się bezwolna, bo ona również jest uzależ-
niana przez sprawcę. Sprawca nie powinien mieć 
kontaktu z dzieckiem do momentu, gdy to dziecko 
przejdzie terapię i stwierdzi w sposób świadomy,  
po uzyskaniu pełnoletności, że chciałoby się spo-
tkać z osobą, która je skrzywdziła – takie jest moje 
zdanie – w przeciwnym razie ten dramat trwa da-
lej. Bo ten sprawca już nie musi nic robić, co się 
rzadko zdarza, i wystarczy sama jego obecność, 
żeby u dziecka wzmacniały się objawy.

Chciałabym powiedzieć jeszcze słowo na temat 
alkoholizmu, ponieważ często mówi się o tym,  
że sprawca wykorzystuje seksualnie, dlatego że uży-
wa alkoholu, i że gdy będzie się leczył, gdy już nie 
będzie używał alkoholu, to wówczas będzie kontro-
lował swoje zachowanie i nie będzie wykorzysty-
wał seksualnie. Otóż najczęściej jest tak, że pedofilia 
jest pierwotna. To oznacza, że dana osoba wyko-
rzystuje seksualnie, ponieważ sama kiedyś zosta-
ła tak skrzywdzona. I pije, ponieważ została w taki 
sposób skrzywdzona. W momencie, kiedy zaczy-
na… Gdy pije, traci kontrolę nad zachowywaniem 
tajemnicy – czyli łatwiej taką osobę przyłapać na 
tym, że wykorzystuje seksualnie dziecko. Gdy trzeź-
wieje, zaczyna bardziej kontrolować utrzymywanie 
tajemnicy i wykorzystuje dalej. Czyli to, że sprawca 
przestaje pić, wcale nie ochrania dziecka i rodziny. 
I o tym też warto pamiętać. Tu znowu uogólniam, 
bo oczywiście są różne przypadki, ale chcę wskazać 
na te przypadki, które są najbardziej zagrażające dla 
dziecka, a to dziecko mamy chronić.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
Ostatnie pytanie i  ostatnia osoba zapisana 

– pani…
(Kandydat na Członka Państwowej Komisji do 

spraw wyjaśniania przypadków czynności skiero-
wanych przeciwko wolności seksualnej i obyczaj-
ności wobec małoletniego poniżej lat 15 Marian 
Jagielski: Czy ja również mogę, Panie Marszałku, 
jeszcze się ustosunkować?)

Bardzo proszę. Króciutko, Panie Mecenasie.
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KANDYDAT  
NA CZŁONKA PAŃSTWOWEJ KOMISJI 
DO SPRAW WYJAŚNIANIA PRZYPADKÓW 
CZYNNOŚCI SKIEROWANYCH PRZECIWKO 
WOLNOŚCI SEKSUALNEJ I OBYCZAJNOŚCI 
WOBEC MAŁOLETNIEGO PONIŻEJ LAT 15 
MARIAN JAGIELSKI 

Króciutko. Chciałbym się ustosunkować do 
pytań.

Proszę państwa, w  preambule ustawy jest 
mowa o dobru dziecka. Ta ustawa została stwo-
rzona m.in. po to, żeby bronić dobro dziecka. To 
jest naczelny, że tak powiem, priorytet tej ustawy 
– i to nie podlega dyskusji – dlatego na ten temat 
myśmy nie rozmawiali.

Myślę, że to nie jest tak, jak pani tu powiedziała, 
że – cytuję – jest marny stan wiedzy prawników 
na ten temat. No, proszę państwa, sądy… W ciągu 
ostatnich lat kilka razy znowelizowano k.p.k. i są 
odpowiednie gwarancje dla prawidłowego osądza-
nia tych spraw. Ja nie będę tu mówił o tym, że są 
tzw. bezpieczne pokoje, że dzieci w odpowiednich 
warunkach są przesłuchiwane, że takie sprawy są, 
że tak powiem, objęte szczególną opieką ze stro-
ny sędziów. Jestem adwokatem i daleki jestem od 
tego, by bronić sądy, ale brałem udział w kilku ta-
kich procesach i wiem, jak ta sprawa wygląda od 
strony praktycznej. Nie wiem, dlaczego pani tu 
opowiada o takich teoriach, że te sprawy są margi-
nalne. Alkohol to jest okoliczność obciążająca, taki 
jest zapis w kodeksie karnym i tego tutaj nikt nie 
zmienia. To nie jest ekskulpacja, to jest okoliczność 
obciążająca.

Jeżeli chodzi o ułaskawienie, to, proszę pań-
stwa, ułaskawienie to jest instytucja należąca do 
prezydenta. Możemy się z tym zgadzać lub nie, ale 
sama instytucja moim zdaniem winna pozostać, 
ma gwarancje konstytucyjne. Kwestia orzeczeń 
w poszczególnych sprawach to jest zupełnie inna 
kwestia. Trzeba znać dokładne przesłanki, jakimi 
kierował się pan prezydent, żeby w tej chwili o tym 
rozmawiać. Ja tych przesłanek nie znam. W każ-
dym razie instytucja ułaskawienia powinna pozo-
stać. Dziękuję.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
(Rozmowy na sali)

Nie będziemy polemiki między państwem 
uprawiać.

Jest kolejne pytanie. Zadaje je pani senator 
Gorgoń- Komor.

SENATOR 
AGNIESZKA GORGOŃ-KOMOR 

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
W zasadzie to będzie kontynuacja pytania pani 

senator Zdrojewskiej. Pani sędzia Agnieszka Rękas 
i pani Agnieszka Widera-Wysoczańska częściowo 
odpowiedziały i te odpowiedzi mnie satysfakcjonu-
ją jako senatora i jako lekarza, gdyż dla mnie do-
bro dziecka jest najwyższym dobrem. Tu jesteśmy 
wszyscy zgodni. Każdy, kto dokonuje czynu zabro-
nionego wobec nieletnich, powinien być po pro-
stu ukarany – to powinno jasno wybrzmieć. Mam 
pytanie o konkretny przypadek. Niedawno dowie-
dzieliśmy się z przekazu medialnego, prasowego, 
że pan prezydent Andrzej Duda ułaskawił pedofi-
la, który zgwałcił nieletniego krewnego. Taki jest 
przekaz medialny. Oczywiście mówimy o okolicz-
nościach… Ja nie jestem prawnikiem. Mam pytanie 
do pozostałych 2 kandydatów. Jakie jest zdanie pa-
nów w tym konkretnym przypadku, w sprawie tego 
ułaskawienia? Bardzo konkretnie i krótko, proszę 
o odpowiedź. Dziękuję bardzo.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
Proszę krótko i proszę pamiętać, że to jest py-

tanie partykularne, które… O tym wiemy tyle, ile 
wiemy z mediów, tak że nie oczekuję od państwa 
jakichś szczegółowych dywagacji.

KANDYDAT  
NA CZŁONKA PAŃSTWOWEJ KOMISJI 
DO SPRAW WYJAŚNIANIA PRZYPADKÓW 
CZYNNOŚCI SKIEROWANYCH PRZECIWKO 
WOLNOŚCI SEKSUALNEJ I OBYCZAJNOŚCI 
WOBEC MAŁOLETNIEGO PONIŻEJ LAT 15 
MARIAN JAGIELSKI 

Jeżeli można…
(Marszałek Tomasz Grodzki: Proszę.)
Proszę państwa, jestem adwokatem praktyku-

jącym i swoje osądy kształtuję na podstawie lektury 
akt sprawy. Nie wydaję opinii na temat przekazów 
medialnych. Tyle mam do powiedzenia. Dziękuję.
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MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo, Panie Mecenasie.

KANDYDAT  
NA CZŁONKA PAŃSTWOWEJ KOMISJI 
DO SPRAW WYJAŚNIANIA PRZYPADKÓW 
CZYNNOŚCI SKIEROWANYCH PRZECIWKO 
WOLNOŚCI SEKSUALNEJ I OBYCZAJNOŚCI 
WOBEC MAŁOLETNIEGO PONIŻEJ LAT 15 
ADAM CZARNECKI 

A ja, odnosząc się do tych przekazów medial-
nych… Po pierwsze, podzielam stanowisko mo-
jego przedmówcy, zgadzam się z  poprzednią 
wypowiedzią.

Po drugie, z przekazów medialnych wynika, że 
to był środek karny… Do tego odnosi się ułaska-
wienie. Sądy 2 instancji sprawdziły akta i wydały 
pozytywną opinię dla prezydenta, aby zrezygno-
wać z tego środka karnego poprzez ułaskawienie. 
Ułaskawienie nie dotyczyło samej istoty skazania, 
tego, że to jest osoba winna i jest wpisana do reje-
stru spraw karnych. Tak jak mówiłem, ułaskawie-
nie jako samą instytucję popieram.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
Zakończyliśmy sesję pytań.
Bardzo dziękuję wszystkim kandydatom za rze-

czowe i zwarte odpowiedzi…
(Senator Sekretarz Aleksander Szwed: Panie 

Marszałku, sala nr 217… Senator Ambrozik chciał-
by jeszcze zadać pytanie, zdalnie. Zgłaszał się do 
mnie, ja napisałem do pani sekretarz.)

A, dobrze. Chciałem zamknąć tę sesję, ale panu 
senatorowi Ambrozikowi zezwolimy na zadanie 
pytania. Przypomnę, że po tej sesji nastąpi 15-mi-
nutowa przerwa i dopiero potem przystąpimy do 
procedury głosowania, o której za chwilę powiem.

Pan senator Ambrozik.

SENATOR 
RAFAŁ AMBROZIK 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Chciałbym wszystkich państwa zapytać, jak 

państwo odbieracie pojęcie dobra dziecka, czym 

dla państwa jest pojęcie dobra dziecka, jak państwo 
je rozumiecie.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
Definicji od państwa nie wymagamy, ale 

w krótkim słowie proszę się wypowiedzieć.

KANDYDAT  
NA CZŁONKA PAŃSTWOWEJ KOMISJI 
DO SPRAW WYJAŚNIANIA PRZYPADKÓW 
CZYNNOŚCI SKIEROWANYCH PRZECIWKO 
WOLNOŚCI SEKSUALNEJ I OBYCZAJNOŚCI 
WOBEC MAŁOLETNIEGO PONIŻEJ LAT 15 
ADAM CZARNECKI 

W mojej opinii dobro dziecka związane jest 
z tym, aby państwo zapewniło rodzinie możli-
wość wychowania dziecka w zdrowej atmosferze, 
w zdrowym społeczeństwie, prawo do swojej naro-
dowości, religii, do wyrażania siebie. Dobro dziecka 
w kontekście tej ustawy dotyczy tego, aby dziecko 
było chronione zarówno przez rodzinę, jak i in-
stytucje państwowe przed czynami seksualnymi, 
przestępstwami seksualnymi.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
Pan mecenas.

KANDYDAT  
NA CZŁONKA PAŃSTWOWEJ KOMISJI 
DO SPRAW WYJAŚNIANIA PRZYPADKÓW 
CZYNNOŚCI SKIEROWANYCH PRZECIWKO 
WOLNOŚCI SEKSUALNEJ I OBYCZAJNOŚCI 
WOBEC MAŁOLETNIEGO PONIŻEJ LAT 15 
MARIAN JAGIELSKI 

Zgadzam się z moim przedmówcą.
Dobro dziecka to jest kategoria, która jest wpro-

wadzona w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, 
i ona zobowiązuje nas wszystkich, sądy, wszyst-
kie organy sprawiedliwości, do tego, aby kierować 
się interesem dziecka, jego interesem w dobrze 
rozumianym znaczeniu, czyli bezpieczeństwem, 
odpowiednim zabezpieczeniem psychologicz-
nym. O  dobro dziecka powinni dbać przede 
wszystkim rodzice, to jest podstawowe kryterium 
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zagwarantowania dobra dziecku, i dopiero jeżeli 
rodzice nie są w stanie zabezpieczyć tego intere-
su, no to wchodzą instytucję zewnętrzne, takie jak 
sądy, kuratorzy czy właśnie powoływana teraz ko-
misja. Dziękuję.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
Pani sędzia Rękas.

KANDYDATKA  
NA CZŁONKA PAŃSTWOWEJ KOMISJI 
DO SPRAW WYJAŚNIANIA PRZYPADKÓW 
CZYNNOŚCI SKIEROWANYCH PRZECIWKO 
WOLNOŚCI SEKSUALNEJ I OBYCZAJNOŚCI 
WOBEC MAŁOLETNIEGO PONIŻEJ LAT 15 
AGNIESZKA RĘKAS 

W polskim prawie nie znajdziecie państwo de-
finicji dobra dziecka. Dobro dziecka jest kształ-
towane bardziej przez orzecznictwo, określone 
sytuacje, które są ukierunkowane na to, żeby za-
spokoić wszystkie podstawowe potrzeby dziec-
ka: rozwojowe, kulturalne, zdrowotne, bytowe 
i mieszkaniowe. Próbę stworzenia takiej definicji 
podjęła Komisja Kodyfikacyjna Prawa Rodzinnego 
przy Rzeczniku Praw Dziecka, wtedy panu Marku 
Michalaku, która pracowała w latach 2013–2017 
nad opracowaniem projektu nowego prawa ro-
dzinnego – prawa rodzinnego, w którym podkre-
śla się przede wszystkim podmiotowość dziecka, 
podmiotowość rodziny i podmiotowość rodziców. 
W tym projekcie jest utworzony cały słowniczek 
pojęć prawa rodzinnego, które dotychczas nie były 
definiowane, a wynikały bardziej z praktyki i ze 
specyficznego rozumienia przez określony sąd ro-
dzinny określenia „dobro dziecka”. Ja tak w skrócie, 
ponieważ nie mam ze sobą tej publikacji… To jest 
publikacja wydana ostatnio przez wydawnictwo 
Marszałek. Zachęcam państwa do zapoznania się 
z tym projektem, ponieważ tam jest zawarta zupeł-
nie nowa filozofia odpowiedzialności rodzicielskiej 
i pozycji dziecka w rodzinie, a także w postępowa-
niu sądowym. Definicja, która została stworzona 
przez komisję kodyfikacyjną, mówi o tym, że do-
bro dziecka jest to zespół warunków, okoliczności 
i czynników wpływających na harmonijny i prawi-
dłowy rozwój dziecka przy zachowaniu pozytyw-
nych sytuacji wychowawczych w rodzinie, a także 
przy zachowaniu zasady właściwego wykonywania 

odpowiedzialności rodzicielskiej. Kładę tutaj na-
cisk na słowo „odpowiedzialność”, ponieważ jest 
to słowo zupełnie inne, pełne, jeśli chodzi o relacje 
pomiędzy rodzicem a dzieckiem, niż pojęcie, które 
obecnie używane jest w prawie rodzinnym, czyli 
pojęcie władzy rodzicielskiej. Dziękuję.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
Pani Agnieszka Widera-Wysoczańska.

KANDYDATKA  
NA CZŁONKA PAŃSTWOWEJ KOMISJI 
DO SPRAW WYJAŚNIANIA PRZYPADKÓW 
CZYNNOŚCI SKIEROWANYCH PRZECIWKO 
WOLNOŚCI SEKSUALNEJ I OBYCZAJNOŚCI 
WOBEC MAŁOLETNIEGO PONIŻEJ LAT 15 
AGNIESZKA WIDERA-WYSOCZAŃSKA 

Skupię się na…
(Marszałek Tomasz Grodzki: Guzik.)
Skupię się na tych elementach, które są związa-

ne z tą debatą. A więc jest to wychowanie w rodzi-
nie funkcjonalnej, w której dziecko jest chronione 
przed przemocą emocjonalną, fizyczną, seksualną, 
uzależnieniem od alkoholu, środkami zmieniają-
cymi świadomość czy pornografią. O, właśnie, nie 
mówimy dzisiaj o pornografii. A więc jest to za-
gwarantowanie dziecku zaspokajania potrzeb, co 
pozwala mu się zdrowo rozwijać, i jest to kontakt 
z tymi osobami, mówię tutaj także o ojcu i o matce, 
które gwarantują bezpieczeństwo dziecka, i, nieste-
ty, całkowita lub częściowa separacja od osób, które 
zagrażają dobru dziecka, dobru i emocjonalnemu, 
i fizycznemu, i seksualnemu. Myślę, że to dobro 
dziecka jest związane z działaniem psychologów, 
którzy dzięki swojej wiedzy mogą doprowadzić do 
zmian w funkcjonowaniu rodzica, który stanowi 
zagrożenie, tak żeby rodzic ten mógł bezpiecznie 
kontaktować się ze swoim dzieckiem, żeby dziecko 
miało zarówno matkę, jak i ojca, oczywiście jeżeli 
taka sytuacja jest możliwa. Niestety w przypadku 
przemocy seksualnej często nie jest to już możliwe.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
Tym samym zakończyliśmy sesję pytań.
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Zanim przystąpimy do głosowania, ogłoszę 
przerwę. Po przerwie poproszę o maksymalne sku-
pienie, ponieważ procedura głosowania imiennego 
w 2 salach z uwzględnieniem głosów oddawanych 
zdalnie będzie wymagała dość szczegółowego ob-
jaśnienia. Ale myślę, że pokonamy te wszystkie 
przeszkody.

W tej chwili ogłaszam przerwę do godziny 12.20.

(Przerwa w obradach od godziny 12 minut 01  
do godziny 12 minut 24)

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Proszę o zajmowanie miejsc.
Wznawiam obrady.
Powracamy do rozpatrywania punktu 

szóstego porządku obrad: powołanie członka 
Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przy-
padków czynności skierowanych przeciwko wol-
ności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego 
poniżej lat 15.

Przystępujemy do głosowania w sprawie powo-
łania członka Państwowej Komisji do spraw wy-
jaśniania przypadków czynności skierowanych 
przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wo-
bec małoletniego poniżej lat 15.

Przypominam, że zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 2 
ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o Państwowej 
Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czyn-
ności skierowanych przeciwko wolności seksualnej 
i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 
Senat powołuje 1 członka tej komisji większością 
3/5 głosów w obecności co najmniej połowy usta-
wowej liczby senatorów.

Informuję, że zgodnie z art. 53 ust. 5 Regula- 
minu Senatu w tej sprawie przeprowadza się głoso-
wanie imienne, tj. na podpisanych imieniem i na-
zwiskiem kartach.

Do przeprowadzenia głosowania imienne-
go wyznaczam senatorów sekretarzy: panią se-
nator Agnieszkę Gorgoń-Komor, pana senatora 
Aleksandra Szweda i  pana senatora Ryszarda 
Świlskiego.

Za chwilę wyznaczeni senatorowie sekretarze 
rozdadzą państwu senatorom karty do głosowania 
imiennego. Senator może udzielić poparcia tylko 
jednemu kandydatowi. Na karcie należy postawić 
jeden znak „x” przy nazwisku kandydata, które-
mu udziela się poparcia. Głos będzie uznany za 

nieważny w przypadku udzielenia poparcia wię-
cej niż jednemu kandydatowi.

W tym momencie chciałbym państwa poinfor-
mować, że przed chwilą pani Agnieszka Widera-
Wysoczańska z  przyczyn osobistych podjęła 
decyzję o wycofaniu swojej kandydatury. W związ-
ku z tym – karty są już gotowe, nazwiska są podane 
w porządku alfabetycznym – czwarta kandydatu-
ra, pani Agnieszki Widery-Wysoczańskiej, nie po-
winna być przez państwa rozpatrywana. Jeżeli ktoś 
z jakichś powodów postawi tam krzyżyk, jego głos 
będzie uznany za głos nieoddany, ponieważ pani 
Agnieszka w ramach własnej decyzji wycofała swo-
ją kandydaturę. Będziemy głosować na 3 kandyda-
tów, panów mecenasów Czarneckiego i Jagielskiego 
oraz panią sędzię Rękas.

Mam nadzieję, że ten komunikat został wszę-
dzie usłyszany i dotarł również do tych, którzy 
zdalnie biorą udział w głosowaniu.

Proszę teraz panią senator sekretarz Agnieszkę 
Gorgoń-Komor oraz pana sekretarz Ryszarda 
Świlskiego o rozdanie kart do głosowania imien-
nego senatorom znajdującym się w sali posie-
dzeń Senatu. Pana senatora sekretarza Aleksandra 
Szweda proszę o  rozdanie kart do głosowania 
imiennego senatorom znajdującym się w sali nr 217.

Państwo senatorowie biorący udział w posie-
dzeniu w sposób zdalny otrzymają karty drogą 
elektroniczną. Proszę o wysłanie kart do głoso-
wania imiennego państwu senatorom biorącym 
udział w posiedzeniu w sposób zdalny.

Czy wszyscy państwo znajdujący się w sali po-
siedzeń Senatu otrzymali karty? Widzę… Jeszcze 
mamy chwilę.

(Głos z sali: Pani senator Chybicka sygnalizuje, 
że karty już przyszły.)

One są w tej chwili wysyłane.
Czy państwo informatycy wysyłali te…
(Głos z sali: Teraz…)
W tej chwili są wysyłane maile do senatorów 

głosujących zdalnie. W zależności od rodzaju apli-
kacji pocztowej… Czasami trzeba kliknąć „Pobierz”, 
żeby widomość pojawiła się wśród maili odebra-
nych. Proszę uprzejmie zwrócić na to uwagę.

Czy wszyscy państwo znajdujący się w sali po-
siedzeń Senatu otrzymali karty? Rozumiem, że tak.

Czy wszyscy państwo znajdujący się w sali 
nr 217 otrzymali karty?

Mam sygnał, że…
(Senator Sekretarz Aleksander Szwed: Tak, 

Panie Marszałku, wszyscy otrzymali karty.)
Dziękuję bardzo.
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Czy wszyscy państwo senatorowie biorący udział 
w posiedzeniu w sposób zdalny otrzymali te karty 
drogą elektroniczną? Nie mam sygnału, że nie.

Proszę teraz państwa senatorów o wypełnie-
nie kart.

Przypominam, że czwarte nazwisko, pani 
kandydatki…

(Senator Sekretarz Aleksander Szwed: Panie 
Marszałku!)

Tak?
(Senator Sekretarz Aleksander Szwed: Senato- 

rowie sugerują, że senatorowie biorący udział 
w posiedzeniu w sposób zdalny mają kłopoty.)

Proszę korzystać z dedykowanej linii telefonicz-
nej. Przypominam, że w niektórych aplikacjach 
pocztowych trzeba wcisnąć w tej chwili ikonkę 
„Pobierz”, aby ta informacja się pojawiła. Państwa 
z obsługi proszę o sprawdzenie, czy powróciły któ-
reś wysyłki.

(Głos z sali: Zdalni już mają…)
Tak?
(Głos z sali: Potwierdzają…)
No, słyszę, że zdalni potwierdzają. Mamy jesz-

cze trochę czasu, bo ten proces głosowania jest roz-
ciągnięty w czasie.

Proszę teraz o wypełnienie kart.
Przypominam, że pani Agnieszka Widera-

Wysoczańska wycofała swoją kandydaturę, tak że 
proszę uprzejmie nie traktować jej jako kandydatki.

Po wypełnieniu kart do głosowania imienne-
go państwo senatorowie obecni w sali posiedzeń 
Senatu w kolejności alfabetycznej będą wrzucać 
karty do urny. Po oddaniu głosów przez senato-
rów z sali plenarnej pan senator sekretarz Ryszard 
Świlski przejdzie z urną do sali nr 217, a pani se-
nator Agnieszka Gorgoń-Komor będzie odczytywać 
nazwiska senatorów znajdujących się w sali nr 217, 
którzy w kolejności alfabetycznej będą wrzucać 
karty do urny. Państwa senatorów biorących udział 
w posiedzeniu w sposób zdalny zgodnie z art. 67b 
ust. 1 pkt 4 Regulaminu Senatu proszę o wypełnie-
nie kart, a następnie sporządzenie skanu wypełnio-
nej karty do głosowania imiennego oraz przesłanie 
skanu wypełnionej karty do głosowania imiennego 
na adres dedykowany posiedzeniu. Karty te zosta-
ną wydrukowane i wrzucone do urny przez sena-
torów sekretarzy.

Proszę w tej chwili panią senator sekretarz 
Agnieszkę Gorgoń-Komor o odczytywanie kolej-
no, w porządku alfabetycznym nazwisk senatorów 
znajdujących się w sali posiedzeń Sejmu, państwa 
senatorów proszę zaś…

(Głosy z sali: Senatu!)
Przepraszam, Senatu.
…Państwa senatorów proszę zaś, żeby po wy-

czytaniu ich nazwiska podchodzili do urny i wrzu-
cali wypełnione karty do głosowania imiennego.

Bardzo proszę.

SENATOR SEKRETARZ 
AGNIESZKA GORGOŃ-KOMOR 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Pan senator Paweł Arndt,
pan senator Marek Borowski,
pan senator Bogdan Borusewicz,
pani senator Barbara Borys-Damięcka,
pan senator Jacek Bury,
pan senator Leszek Czarnobaj,
pan senator Jerzy Czerwiński,
pani senator Dorota Czudowska,
pan senator Artur Dunin,
pan senator Zygmunt Frankiewicz,
pan senator Stanisław Gawłowski,
pan senator Beniamin Godyla,
pan senator Stanisław Gogacz,
senator Agnieszka Gorgoń-Komor,
senator Tomasz Grodzki,
senator Jan Hamerski,
senator Jan Jackowski,
senator Michał Kamiński,
senator Stanisław Karczewski – nieobecny,
senator Kazimierz Kleina,
pani senator Maria Koc,
pani senator Magdalena Kochan,
senator Władysław Komarnicki,
senator Krzysztof Kwiatkowski – nieobecny,
pan senator Stanisław Józef Lamczyk,
senator Jan Libicki,
pan senator Robert Mamątow,
pan senator Marek Martynowski,
pani senator Gabriela Morawska-Stanecka,
pani senator Bogusława Orzechowska,
pan senator Stanisław Ożóg,
pan senator Marek Pęk,
pan senator Zdzisław Pupa,
pani senator Jadwiga Rotnicka,
pan senator Jarosław Rusiecki,
pani senator Janina Sagatowska,
pani senator Joanna Sekuła,
pan senator Michał Seweryński,
pan senator Wojciech Skurkiewicz,
pan senator Adam Szejnfeld,
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pan senator Rafał Ślusarz,
pan senator Kazimierz Ujazdowski,
pan senator Kazimierz Wiatr,
pan senator Józef Zając,
pani senator Barbara Zdrojewska,
pan senator Wojciech Ziemniak,
pan senator Krzysztof Kwiatkowski. To wszyscy.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Czy wszyscy senatorowie obecni na sali posie-
dzeń, na sali plenarnej, oddali już swoje głosy?

Proszę teraz pana senatora sekretarza Ryszarda 
Świlskiego o przejście z urną do sali 217. Jak zo-
baczymy pana senatora w tej sali, to pani senator 
sekretarz będzie odczytywała kolejno, w porządku 
alfabetycznym, nazwiska senatorów znajdujących 
się w sali nr 217.

(Rozmowy na sali)
Urna jest już w sali nr 217.
Proszę panią senator sekretarz o odczytywa-

nie kolejno nazwisk senatorów znajdujących się 
w sali nr 217.

SENATOR SEKRETARZ 
AGNIESZKA GORGOŃ-KOMOR 

Pani senator Halina Bieda,
pan senator Ryszard Bober,
pan senator Marcin Bosacki,
pan senator Wiesław Dobkowski,
pan senator Wiktor Durlak,
pani senator Ewa Gawęda,
pan senator Mariusz Gromko,
pani senator Jolanta Hibner,
pan senator Bogdan Klich,
pan senator Wojciech Konieczny,
pan senator Józef Łyczak,
pan senator Ryszard Majer,
pani senator Beata Małecka-Libera,
pani senator Ewa Matecka,
pan senator Krzysztof Mróz,
pan senator Andrzej Pająk,
pan senator Janusz Pęcherz,
pan senator Wojciech Piecha,
pan senator Aleksander Pociej,
pan senator Sławomir Rybicki,
pan senator Aleksander Szwed,
pan senator Ryszard Świlski,
pani senator Dorota Tobiszowska,

pan senator Wadim Tyszkiewicz,
pan senator Jerzy Wcisła,
pan senator Bogdan Zdrojewski.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
Czy wszyscy senatorowie na sali nr 217 oddali 

już swoje głosy? Podgląd wskazuje, że tak.
Zatem proszę pana senatora Ryszarda Świl- 

skiego o powrót z urną do sali posiedzeń.
Proszę sekretarzy o wydrukowanie imiennych 

kart do głosowania senatorów biorących udział 
w posiedzeniu w sposób zdalny. Proszę senatorów 
sekretarzy o sprawdzenie, czy wszyscy senatoro-
wie biorący udział w posiedzeniu w sposób zdalny 
przesłali skany kart, i o wrzucenie wydrukowanych 
kart do urny.

Krótka techniczna przerwa na tę czynność, 
chwilkę poczekamy.

Powoli zbliżamy się do końca. Proszę senatorów 
głosujących zdalnie o szczególną uwagę. Mamy już 
ogromną większość kart.

Informuję o kartach, które jeszcze do nas nie 
dotarły, i wyczytuję nazwiska państwa senato-
rów: Bogucki, Chróścikowski, Komorowski, Kopeć, 
Kopiczko, Łuczak, Mężydło, Staroń, Włosowicz.

Jedna karta, zapewne kogoś spośród tych 
osób, jest w powiększeniu i nie widzimy nazwi-
ska. Proszę uprzejmie, ja ją pokażę w tej chwili do 
kamery. Jest tutaj imiennie oddany głos, ale nie 
wiemy, przez kogo oddany. Może ktoś z głosują-
cych zdalnie rozpozna, że to jest jego karta? Proszę 
zwrócić uwagę, że nie widać nazwiska tej osoby, 
ponieważ powiększenie karty jest zbyt duże. Jeżeli 
nikt nie identyfikuje się z tą kartą, to będzie to 
uznane za głos nieważny.

(Rozmowy na sali)
(Senator Sekretarz Agnieszka Gorgoń-Komor: 

Jeszcze senator Mężydło nie otrzymał karty do gło-
sowania. Jest tutaj taka informacja.)

Dobrze.
Proszę jeszcze sprawdzić, czy…
(Rozmowy na sali)
Nie, Łuczak jest do odznaczenia. Nie, nie.
(Senator Sekretarz Agnieszka Gorgoń-Komor: 

To nie Łuczak… Nie jest odznaczony…)
No, czyli przyszedł jego głos.
(Senator Sekretarz Agnieszka Gorgoń-Komor: 

Dobrze. Teraz już przyszedł.)
No to do urny.



Powołanie członka państwowej komisji do spraw przeciwdziałania pedof ilii (cd.)

132

13. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 2 lipca 2020 r.

(Rozmowy na sali)
Proszę sprawdzić, czy kartę otrzymał pan se-

nator Mężydło.
(Senator Sekretarz Agnieszka Gorgoń-Komor: 

Znowu nie widzimy… To jest ta sama sytuacja. Ktoś 
przysłał kartę i nie widać nazwiska.)

Widać, że ktoś przysłał nam kartę w takiej 
formie, że nie widzimy nazwiska. Bardzo proszę 
ewentualnie dopisać ręcznie swoje nazwisko, bo 
karta jest zbyt powiększona i nie widać jej górnej 
części, więc nie wiemy, kto tu głosuje. A ewident-
nie ktoś rozpoznaje swoją kartę, bo ona w tej chwili 
przyszła drugi raz.

(Głos z sali: To może rozstrzygnąć to drogą 
eliminacji?)

(Senator Sekretarz Agnieszka Gorgoń-Komor: 
Ja mogę odczytać te osoby, które…)

Nie słyszę, Panie Senatorze. Proszę bardzo do 
mikrofonu…

(Głos z sali: Panie Marszałku, spłynęły pozo-
stałe głosy zdalnie głosujących, więc będzie to głos 
tej osoby, która…)

No, ale tych osób, których karty jeszcze nie do-
tarły, jest kilka. Nie wiemy, czyje…

(Głos z sali: A, nie dotarły jeszcze. No, jeśli nie 
dotarły, to…)

Powtarzam, czyje karty jeszcze nie dotarły. Być 
może te osoby nie chcą głosować, ale chcemy dać 
im jeszcze czas. Są to państwo pleno titulo sena-
torowie: Bogucki, Chróścikowski, Komorowski, 
Kopeć, Kopiczko, Mężydło, Staroń, Włosowicz. 
Zapewne jest to karta jednej z tych osób, ale nie 
wiemy, której z nich.

(Głos z sali: Wiemy, już wiemy…)
(Rozmowy na sali)
To pan senator Włosowicz, tak? Dobrze.
(Senator Sekretarz Agnieszka Gorgoń-Komor: 

Teraz będzie dobrze.)
Dobrze, dobrze.
Proszę jeszcze jedno sprawdzić. Pan senator 

Mężydło sygnalizuje, że w ogóle nie dostał karty. 
Innych tego typu sygnałów nie mamy.

(Senator Sekretarz Agnieszka Gorgoń-Komor: 
Jacek Włosowicz, tak.)

Dotarła – tym razem z nazwiskiem – karta 
pana senatora Włosowicza. Dziękuję bardzo.

Poczekamy jeszcze 6 minut, do godziny 13.00, 
a następnie będzie ogłoszona godzinna przerwa, 
aby państwo mogli się posilić, a senatorowie se-
kretarze – policzyć głosy.

(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Komorowski, Kopeć, Staroń…)

(Głos z sali: No, ale to już było czytane…)
(Głos z sali: Było wyczytane… Przecież ogląda-

ją obrady.)
Dwa razy czytałem publicznie.
(Senator Sekretarz Agnieszka Gorgoń-Komor: 

Jak siedzą i oglądają, to…)
Dotarł głos pana senatora Boguckiego.
(Głos z sali: Tak, czekamy, czekamy.)
Zamykam etap głosowania.
Proszę teraz państwa senatorów sekretarzy 

o obliczenie głosów i sporządzenie protokołu gło-
sowania imiennego.

Przed zarządzeniem przerwy w obradach po-
nownie proszę państwa senatorów o obecność 
podczas ogłaszania wyników tego głosowania ze 
względu na możliwość i prawdopodobieństwo 
przeprowadzenia drugiej tury głosowania.

Zarządzam przerwę do godziny 14.00.

(Przerwa w obradach od godziny 12 minut 59  
do godziny 14 minut 03)

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Wznawiam obrady.
Powracamy do rozpatrywania punktu szóste-

go porządku obrad: powołanie członka Państwowej 
Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynno-
ści skierowanych przeciwko wolności seksualnej 
i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15.

Informuję, że senatorowie sekretarze skończyli 
obliczanie głosów i sporządzili protokół głosowa-
nia imiennego.

Ogłaszam wyniki.
Protokół głosowania imiennego z dnia 2 lipca 

2020 r. w sprawie powołania członka Państwowej 
Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czyn-
ności skierowanych przeciwko wolności seksual-
nej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 
15 – pierwsza tura.

Wyznaczeni przez marszałka Senatu do prze-
prowadzenia głosowania imiennego sekretarze, 
pani senator Agnieszka Gorgoń-Komor, pan se-
nator Aleksander Szwed i pan senator Ryszard 
Świlski, stwierdzają, że w głosowaniu imiennym 
w sprawie powołania członka Państwowej Komisji 
do spraw wyjaśniania przypadków czynności skie-
rowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczaj-
ności wobec małoletniego poniżej lat 15 oddano 93 
głosy, w tym 92 głosy ważne. Wymagana większość 
3/5 wynosi 56 głosów.
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Za kandydaturą pana Adama Czarneckiego 
głosowało 26 senatorów, za kandydaturą pana 
Mariana Jagielskiego głosowało 14 senatorów, 
za kandydaturą pani Agnieszki Rękas głosowało  
51 senatorów.

Przypomnę, że pani Agnieszka Widera-Wyso- 
czańska wycofała swoją kandydaturę.

Żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej 
większości 3/5. W związku z tym zostanie teraz 
przeprowadzona druga tura głosowania. Zgodnie 
z ustawą oraz Regulaminem Senatu głosowanie 
przeprowadza się ponownie z udziałem tych 3 kan-
dydatów, którzy są zgłoszeni – przypominam, że 
1 osoba się wycofała – przy czym Senat powołuje 
członka komisji zwykłą większością głosów.

Przystępujemy do drugiej tury głosowania 
imiennego w sprawie powołania wzmiankowanej 
komisji.

Za chwilę senatorowie sekretarze rozdadzą 
państwu senatorom karty do drugiej tury głoso-
wania imiennego. Przypominam, że senator może 
udzielić poparcia tylko 1 kandydatowi. Informuję, 
że na karcie do głosowania przy nazwisku każdego 
z kandydatów należy postawić jeden znak „x”. Głos 
na danego kandydata będzie uznany za nieważny 
w przypadku niepostawienia żadnego znaku „x” 
przy nazwisku danego kandydata, a także – po-
stawienia przy nazwisku kandydata więcej niż jed-
nego znaku „x”. W przypadku udzielenia poparcia 
więcej niż jednemu kandydatowi głosy na tych kan-
dydatów będą uznane za głosy nieważne.

Proszę panią senator sekretarz Agnieszkę 
Gorgoń-Komor oraz pana senatora sekretarza 
Ryszarda Świlskiego o rozdanie kart do głosowania 
imiennego senatorom znajdującym się w tej chwili 
na sali posiedzeń Senatu. Proszę jednocześnie pana 
senatora sekretarza Aleksandra Szweda o rozdanie 
kart do głosowania imiennego senatorom znajdu-
jącym się w sali nr 217.

(Senator Aleksander Szwed: Panie Marszałku!)
Tak.

SENATOR 
ALEKSANDER SZWED 

W  sali nr  217 nie mamy podglądu na salę 
plenarną.

I jeszcze chciałbym zadać 1 pytanie w kwestii 
głosowania, jeżeli można.

(Marszałek Tomasz Grodzki: Tak.)
Mamy na kartach, mimo wszystko, 4 kan-

dydatów. Rozumiem, że udzielamy poparcia  

1 kandydatowi. Ale w przypadku innych kandyda-
tur możemy oddać głos przeciw bądź się wstrzy-
mać. I chciałbym zapytać, jak będzie w sytuacji, 
gdy w przypadku 1 z 3 kandydatów, którzy biorą 
udział, którzy kandydują, oddamy głos za i będą 
np. 2 głosy przeciw bądź 2 razy się wstrzymamy, 
a dany senator jeszcze w przypadku kandydatu-
ry pani Agnieszki Widery-Wysoczańskiej, czyli 
tej kandydatki, która się wycofała, zaznaczy np. 
„przeciw” czy „wstrzymuję się”. Czy taki głos bę-
dzie ważny?

(Głosy z sali: Nieważny.)

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Tylko głos z jednym znakiem „x” postawionym 
przy jednym kandydacie w obojętnie której rubryce 
jest głosem ważnym.

Przygotowanie nowych kart, bez pani 
Widery-Wysoczańskiej, zajęłoby kolejne półto-
rej godziny. Ja przypominam, że pani Agnieszka 
Widera-Wysoczańska wycofała swoją kandydaturę.

Poniżej tych kwadracików jest jasno napisane, 
ile można stawiać znaczków „x” – tylko jeden zna-
czek przy jednym kandydacie.

(Senator Marek Pęk: Ale, Panie Marszałku, pyta-
nie było inne. Co będzie z takim głosem, jeśli wła-
śnie jeden znak „x” zostanie postawiony przy pani 
kandydatce, która się wycofała?)

(Głos z sali: Tak.)
Ten głos będzie uznany za głos nieoddany na 

nikogo. Bo nie ma kandydatki.
(Głos z sali: Tak.)
(Senator Aleksander Szwed: Czyli cała karta bę-

dzie ważna…)
Mówiłem tak przy…
(Głos z sali: Albo będzie nieważny.)
(Senator Aleksander Szwed: Czy ważny, czy 

nieważny?)
Nie, to będzie nieoddanie głosu na żadnego 

kandydata.
(Senator Marek Pęk: Nie, nadal się nie rozu- 

miemy.)
Pyta pan, czy uznam ten głos za ważny, czy nie. 

To musiałbym zapytać pana legislatora.
Co do kwestii wyboru to niewątpliwie sprawa 

jest prosta – to jest głos nieoddany na nikogo.
(Rozmowy na sali)
A według interpretacji, o którą prosiłem w trak-

cie przerwy, ten głos jest… ta karta jest nieważna.
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(Głos z sali: Panie Marszałku, czy mogę jednak 
dopytać? Bo tu, na karcie, napisane jest całkiem 
inaczej.)

(Głos z sali: Marek, zgłoś to.)
(Senator Marek Borowski: Słuchajcie…)
(Rozmowy na sali)
Słucham.
(Senator Marek Borowski: Panie Marszałku!)
(Rozmowy na sali)
(Senator Marek Borowski: Ale już raz tak było. 

Już raz tak głosowaliśmy.)
(Rozmowy na sali)
(Senator Marek Borowski: Panie Marszałku, 

można?)
Proszę.

SENATOR 
MAREK BOROWSKI 

Panie Marszałku, ponieważ, jak zwykle przy 
takim głosowaniu, są zawsze problemy, to może 
jeszcze raz trzeba by powiedzieć, że to jest przecież 
karta skonstruowana inaczej niż ta poprzednia.  
To wszyscy widzą. 

To jest głosowanie większościowe, a nie bez-
względne, w związku z tym przy każdym nazwi-
sku musi być „x”. Tyle tylko, że przy 1 nazwisku 
przy „za”, a przy pozostałych – albo przy „przeciw”, 
albo przy „wstrzymuję się”. Nie może być sytuacji,  
że przy 1 nazwisku nie ma żadnego „x”, bo wtedy 
jest głos nieważny.

(Senator Marek Pęk: Panie Senatorze, ale to 
wszyscy wiedzą. My pytamy o to, czy postawienie 
znaku, krzyżyka w którejkolwiek z rubryk przy 
pani kandydatce, która się wycofała, unieważni 
ten głos, czy czyni go ważnym?)

Nie wiem, na ten temat się nie wypowiadam, 
ale ponieważ słyszałem tu inne głosy…

(Senator Marek Pęk: Bo ta karta wprowadza 
w błąd.)

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Panie Marszałku, tak naprawdę powinniśmy 
zarządzić półtorej godziny przerwy i przygotować 
karty z 3 nazwiskami.

(Głos z sali: Nie. No po co?)
(Senator Marek Pęk: No, jeżeli jesteśmy Izbą 

o szczególnym prestiżu, to tak powinniśmy zrobić.)
Proszę dać mi… Proszę…
(Rozmowy na sali)

Panie Marszałku Pęk, proszę dać mi skończyć.
Jeżeli państwo uznacie w głosowaniu porząd-

kowym, że takie rozwiązanie należy wprowadzić, 
ogłoszę przerwę na ok. 1,5 do 2 godzin, żeby przy-
gotować karty bez… z 3 nazwiskami. Tłumaczenie 
prostym językiem: kandydatura jest wycofana i tak 
jakby jej nie było, nie ma to znaczenia, jeśli idzie 
o wybór osoby, bo ta kandydatka wycofała swoją 
kandydaturę. Ma to jedynie znaczenie do obliczenia 
większości. Bo jeżeli zaliczymy karty ze znaczkiem 
„x” przy pani Wysoczańskiej do kart z oddanym 
głosem, to będziemy obliczać większość inaczej niż 
wtedy, gdy tych kart nie zaliczymy. I tu jest pyta-
nie. Pan legislator mówi mi, że taką kartę należy 
zaliczyć, pod warunkiem że również inne głosy są 
oddane prawidłowo, to znaczy nie ma 2 krzyżyków 
przy 1 kandydacie. I taką wykładnię przyjmujemy.

Jeżeli ktoś nie słyszał – a 5 razy było powta-
rzane – że pani Wysoczańska wycofała swoją kan-
dydaturę, niech postawi tam ten krzyżyk. Jeżeli 
nie postawi go w ogóle, to będzie to rozwiązaniem 
prawidłowym, bo de facto tej kandydatury nie ma. 
Jeżeli postawi krzyżyk przy „przeciw” czy „wstrzy-
muję się”, czy „za”, ten głos będzie zaliczony, pod 
warunkiem że każdy kandydat otrzyma 1 znak „x”.

Czy to jest zrozumiałe i jasne?
(Głosy z sali: Tak, tak.)
Dziękuję bardzo. Zatem bardzo… Bardzo pro-

szę, bardzo proszę o rozdawanie tychże kart.
Państwo senatorowie biorący udział w posie-

dzeniu w sposób zdalny otrzymają karty drogą 
elektroniczną. Proszę o wysłanie tychże kart do 
głosowania imiennego państwu senatorom biorą-
cym udział w posiedzeniu w sposób zdalny. Dla ich 
potrzeb przypominam, że 1 znaczek „x” należy po-
stawić przy 1 kandydacie. Tak.

(Rozmowy na sali)
Na karcie – proszę przeczytać instrukcję poni-

żej tych kwadracików – jest boldem napisane: na 
karcie przy nazwisku każdego z kandydatów należy 
postawić 1 znak „x”.

Przypominam…
(Głos z sali: Nie, Panie Marszałku…)

SENATOR 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Panie Marszałku, ja w kwestii formalnej. Czy 
moglibyśmy… Panie Marszałku, ja bym propono-
wał… Może nawet nie będę tego czynił w formie 
wniosku formalnego, ale proponowałbym, aby-
śmy zakończyli dyskusję, która może spowodować 
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u naszych wyborców wrażenie, że jest coś nie w po-
rządku z poczytalnością uczestników tej debaty.  
Bo mam wrażenie, że jest istota…

(Głosy z sali: No nie… Ale tak to…)
Ale nie, no… Ale, Panowie, albo traktujemy się 

poważnie…
(Głos z sali: Tak nie można…)
Albo traktujemy się poważnie i…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Ale, Panie Marszałku, chodzi mi o to, że ja mam 

niejasne wrażenie, że – mówię to z całym ogrom-
nym szacunkiem – część naszych kolegów szuka 
pretekstu, żeby zrobić, nazwijmy to… Młodzi lu-
dzie mówią „zrobić dym”, a ja bym to nazwał wy-
woływaniem niepotrzebnego ambarasu w naszej 
izbie refleksji. Bo ja nie mam i chyba nikt z nas 
nie ma poczucia, że ktoś tu próbuje kogoś w czymś 
oszukać. Ja mam wrażenie, że możemy spokojnie 
dokończyć głosowanie, którego zasady każdy, jak 
mniemam, zrozumiał, a nie szukać ciągle powodu 
do robienia dymu.

(Senator Marek Komorowski: Ale, Panie Mar- 
szałku, nie tylko wyborcy, licealiści z pierwszej kla-
sy też będą się chichrać.)

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Czy wszyscy państwo znajdujący się w sali po-
siedzeń Senatu otrzymali karty?

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Pan senator Skurkiewicz.

SENATOR 
WOJCIECH SKURKIEWICZ 

Panie Marszałku, zgłaszam się, bo przyznam 
szczerze, że uważam, iż ta karta do głosowania jest 
pełna sprzeczności. Jeśli pan marszałek pozwoli, 
to może odczytam pierwsze dwa zdania: „Senator 
może udzielić poparcia tylko jednemu kandyda-
towi”, a dalej „Na karcie przy nazwisku każdego 
z kandydatów należy postawić znak «x»”.

(Wypowiedzi w tle nagrania) (Wesołość na sali)
No, Szanowni Państwo…
(Rozmowy na sali)
(Marszałek Tomasz Grodzki: Niech pan kon- 

tynuuje.)
Szanowni Państwo, to naprawdę nie są zapisy 

jednoznaczne, a dwuznaczne, dlatego że…
(Wypowiedź poza mikrofonem) (Wesołość na 

sali)

Ja nie wiem, co tak śmieszy pana Dunina, że 
normalnie rechocze. Nie wiem, co pana śmieszy. 
Uważam, że to, co się odbywa tu, w tej sali, z głoso-
waniami… Tak samo zaprezentowanie karty do gło-
sowania jednego z senatorów tak, że było wiadomo, 
w jaki sposób głosował… Jaka jest tajność tego głoso-
wania, skoro marszałek pokazuje kartę do głosowania 
i później mówi, że pan senator zagłosował tak i tak?

(Rozmowy na sali)
(Marszałek Tomasz Grodzki: Przepraszam 

bardzo…)
Co wy robicie z Senatem?

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Bardzo proszę o ciszę…
(Rozmowy na sali)
Bardzo proszę o ciszę.
Nie ma pan racji. Na tej karcie nie było widać 

nazwiska, a służyło to tylko pokazaniu…
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Pan powiedział, 

że…)
Nie udzielam panu głosu.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Nie udzielam panu w tej chwili głosu. Panie 

Ministrze…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Przepraszam bardzo, teraz ja mówię.
Jeżeli pan nie rozumie zdania, że senator 

może udzielić poparcia tylko jednemu kandyda-
towi i że przy nazwiskach innych kandydatów ma 
postawić znak „x” przy „przeciw” lub „wstrzymu-
ję się”, jeżeli pan nie rozumie, że wzory tych kart 
zatwierdził Konwent Seniorów, w którym Prawo 
i Sprawiedliwość ma 2 reprezentantów, i nikt nie 
zgłaszał zastrzeżeń do wzoru tych kart, to znaczy, 
że pan nie uczestniczy aktywnie w życiu Senatu.

Przystępujemy do dalszych…
(Senator Wojciech Skurkiewicz: …W  życiu 

Senatu na pewno nie, Panie Marszałku, na pew-
no nie.)

(Senator Barbara Borys-Damięcka: Ale proszę 
nie wrzeszczeć, no!)

(Głos z sali: Ale jak się państwo odzywacie! 
Marszałek mówi że jesteśmy…

(Głos z sali: Niepoczytalni.)
(Głos z  sali: …Pani mówi, że wrzeszczymy. 

Szanowni Państwo, gdzie my jesteśmy? Co wy 
wyprawiacie?)

(Głos z  sali: Ja jestem za tym, aby senator 
Skurkiewicz częściej mówił.)
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Czy wszyscy państwo znajdujący się w sali po-
siedzeń Senatu otrzymali karty? Rozumiem, że tak.

Czy wszyscy państwo znajdujący się w sali 
nr 217 otrzymali karty?

(Senator Sekretarz Aleksander Szwed: Tak, 
Panie Marszałku, wszyscy otrzymali karty.)

Dziękuję bardzo.
Czy wszyscy państwo senatorowie biorący 

udział w posiedzeniu w sposób zdalny otrzymali 
karty drogą elektroniczną? Rozumiem, że nie sły-
chać zgłoszeń o braku.

Proszę teraz państwa senatorów o wypełnienie 
kart. Przypominam jeszcze raz, czytam, co jest na 
karcie.

Senator może udzielić poparcia tylko jednemu 
kandydatowi. Na karcie przy nazwisku każdego 
z kandydatów należy postawić jeden znak „x”. Głos 
na danego kandydata będzie uznany za głos nie-
ważny w przypadku niepostawienia żadnego znaku 
„x” przy nazwisku danego kandydata, postawienia 
przy nazwisku kandydata więcej niż jednego znaku 
„x”. W przypadku udzielenia poparcia więcej niż 
jednemu kandydatowi, czyli postawienia dwa razy 
czy trzy krzyżyka „za”, głosy na tych kandydatów 
będą uznane za głosy nieważne. Jest to napisane 
możliwie najprostszym językiem polskim.

Po wypełnieniu kart państwo senatorowie obec-
ni na sali posiedzeń będą w kolejności alfabetycznej 
wrzucać karty do urny, a po oddaniu głosów przez 
wszystkich senatorów na sali plenarnej pan sekre-
tarz senator Świlski przejdzie z urną do sali nr 217, 
zaś pani sekretarz senator Agnieszka Gorgoń-
Komor odczyta nazwiska senatorów znajdujących 
się w sali nr 217. Państwa senatorów biorących 
udział w posiedzeniu w sposób zdalny, zgodnie 
z art. 67b ust. 1 pkt 4 Regulaminu Senatu, proszę 
o wypełnienie kart, a następnie sporządzenie skanu 
wypełnionej karty do głosowania imiennego oraz 
o przesłanie skanów wypełnionej karty do głoso-
wania imiennego na adres stworzony na potrzeby 
posiedzenia. Karty te zostaną wydrukowane i wrzu-
cone do urny przez senatorów sekretarzy.

Informuję, że po zebraniu wszystkich kart bę-
dzie ogłoszona kolejna przerwa, prawdopodobnie 
nieco krótsza niż ta godzinna.

Proszę teraz panią sekretarz Agnieszkę Gorgoń-
Komor o odczytywanie kolejno, w porządku alfabe-
tycznym nazwisk państwa senatorów znajdujących 
się w sali posiedzeń Senatu.

Państwa senatorów zaś proszę, żeby po wyczy-
taniu ich nazwiska podchodzili do urny i wrzucali 
wypełnione karty do głosowania imiennego.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
AGNIESZKA GORGOŃ-KOMOR 

Pan senator Paweł Arndt,
pan senator Marek Borowski,
pan senator Bogdan Borusewicz,
pani senator Barbara Borys-Damięcka,
pan senator Jacek Bury,
pan senator Leszek Czarnobaj,
pan senator Jerzy Czerwiński,
pani senator Dorota Czudowska,
pan senator Artur Dunin,
pan senator Zygmunt Frankiewicz,
pan senator Stanisław Gawłowski,
pan senator Beniamin Godyla,
pan senator Stanisław Gogacz,
pani senator Agnieszka Gorgoń-Komor,
pan senator Tomasz Grodzki,
pan senator Jan Hamerski,
pan senator Jan Maria Jackowski – nie ma go,
pan senator Michał Kamiński,
pan senator Stanisław Karczewski,
pan senator Kazimierz Kleina,
pani senator Maria Koc,
pani senator Magdalena Kochan,
pan senator Władysław Komarnicki,
pan senator Krzysztof Kwiatkowski,
pan senator Stanisław Lamczyk,
pan senator Jan Libicki…
(Marszałek Tomasz Grodzki: Trzeba podejść.)
Zaraz podejdziemy.
…Senator Robert Mamątow,
pan senator Marek Martynowski,
pani senator Gabriela Morawska-Stanecka,
pani senator Bogusława Orzechowska,
pan senator Stanisław Ożóg,
pan senator Marek Pęk,
pan senator Zdzisław Pupa,
pani senator Jadwiga Rotnicka,
pan senator Jarosław Rusiecki,
pani senator Janina Sagatowska,
pani senator Joanna Sekuła,
pan senator Michał Seweryński,
pan senator Wojciech Skurkiewicz,
pan senator Adam Szejnfeld,
pan senator Rafał Ślusarz,
pan senator Kazimierz Ujazdowski,
pan senator Kazimierz Wiatr,
pan senator Józef Zając,
pani senator Barbara Zdrojewska,
pan senator Wojciech Ziemniak.



Powołanie członka państwowej komisji do spraw przeciwdziałania pedof ilii (cd.)

137

13. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 2 lipca 2020 r.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Czy wszyscy państwo senatorowie obecni na 
sali plenarnej oddali już swoje głosy?

Jeśli tak, poproszę teraz pana senatora Ryszarda 
Świlskiego o przejście z urną do sali nr 217, a pani 
senator sekretarz Agnieszka Gorgoń-Komor będzie 
odczytywała kolejno, w porządku alfabetycznym 
nazwiska senatorów znajdujących się w sali nr 217, 
jak znajdzie się tam urna.

Urna jest już na sali nr 217. Proszę o odczyty-
wanie alfabetycznie nazwisk.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
AGNIESZKA GORGOŃ-KOMOR 

Pani senator Halina Bieda,
pan senator Ryszard Bober,
pan senator Marcin Bosacki,
pan senator Wiesław Dobkowski,
pan senator Wiktor Durlak,
pani senator Ewa Gawęda,
pan senator Mariusz Gromko,
pani senator Jolanta Hibner,
pan senator Bogdan Klich,
pan senator Wojciech Konieczny,
pan senator Józef Łyczak,
pan senator Ryszard Majer,
pani senator Beata Małecka-Libera,
pani senator Ewa Matecka,
pan senator Krzysztof Mróz,
pan senator Andrzej Pająk,
pan senator Janusz Pęcherz,
pan senator Wojciech Piecha,
pan senator Aleksander Pociej,
pan senator Sławomir Rybicki,
pan senator Aleksander Szwed,
pan senator Ryszard Świlski,
pani senator Dorota Tobiszowska,
pan senator Wadim Tyszkiewicz,
pan senator Jerzy Wcisła,
pan senator Bogdan Zdrojewski.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Proszę pana senatora… Czy wszyscy senatoro-
wie w sali 217 oddali już swoje głosy? Z podglądu 
wynika, że tak.

Proszę pana senatora Ryszarda Świlskiego o po-
wrót z urną do sali plenarnej.

Poproszę panią sekretarz Agnieszkę Gorgoń-
Komor o wydrukowanie imiennych kart do głoso-
wania senatorów biorących udział w posiedzeniu 
w sposób zdalny. Proszę panów senatorów sekreta-
rzy o sprawdzenie, czy wszyscy senatorowie biorący 
udział w posiedzeniu w sposób zdalny przesłali ska-
ny kart, i wrzucenie wydrukowanych kart do urny. 
W tym celu ogłaszam krótką, techniczną przerwę.

(Przerwa w obradach od godziny 14 minut 27  
do godziny 14 minut 35)

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Wznawiam obrady.
Informuję, że wszystkie karty zostały już prze-

kazane, wydrukowane i wrzucone do urny.
Proszę teraz państwa senatorów sekretarzy 

o obliczenie głosów i sporządzenie protokołu gło-
sowania imiennego.

Przypominam, że ogłoszenie wyników nastąpi 
zaraz po podliczeniu głosów.

Zarządzam przerwę do godziny 15.00.

(Przerwa w obradach od godziny 14 minut 35  
do godziny 15 minut 16)

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Proszę o zajmowanie miejsc.
Wznawiam obrady.
Powracamy do rozpatrywania punktu szóste-

go porządku obrad: powołanie członka Państwowej 
Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynno-
ści skierowanych przeciwko wolności seksualnej 
i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15.

Informuję, że państwo senatorowie sekretarze 
skończyli obliczanie głosów i sporządzili protokół 
głosowania imiennego.

Protokół głosowania imiennego z dnia 2 lipca 
2020 r. w sprawie powołania członka Państwowej 
Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czyn-
ności skierowanych przeciwko wolności seksual-
nej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 
15 – druga tura.

Wyznaczeni przez marszałka Senatu do prze-
prowadzenia głosowania imiennego sekreta-
rze, pani senator Agnieszka Gorgoń-Komor, pan 
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senator Aleksander Szwed, pan senator Ryszard 
Świlski, stwierdzają, że w głosowaniu imiennym 
w sprawie powołania członka Państwowej Komisji 
do spraw wyjaśniania przypadków czynności skie-
rowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczaj-
ności wobec małoletniego poniżej lat 15 oddano  
96 głosów.

W głosowaniu nad kandydaturą pana Ada- 
ma Czarneckiego oddano 90 ważnych głosów.  
24 senatorów głosowało za, 51 – przeciw, 15 się 
wstrzymało.

W głosowaniu nad kandydaturą pana Mariana 
Jagielskiego oddano 89 ważnych głosów, 13 senato-
rów głosowało za, 55 – przeciw, 21 się wstrzymało.

W głosowaniu nad kandydaturą pani Agnieszki 
Rękas oddano 91 ważnych głosów, 52 senatorów 
głosowało za, 32 – przeciw, 7 się wstrzymało. 
(Oklaski)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 
Senat podjął uchwałę w sprawie powołania człon-
ka Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania 
przypadków czynności skierowanych przeciwko 
wolności seksualnej i obyczajności wobec małolet-
niego poniżej lat 15 i wybrał na to stanowisko panią 
sędzię Agnieszkę Rękas.

Gratuluję serdecznie i proszę o podejście do sto-
łu prezydialnego. Chciałbym wręczyć pani sędzi 
uchwałę w sprawie powołania.

(Marszałek Tomasz Grodzki wręcza sędzi 
Agnieszce Rękas uchwałę Senatu w sprawie powo-
łania Jej na członka Państwowej Komisji do spraw 
wyjaśniania przypadków czynności skierowanych 
przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec 
małoletniego poniżej lat 15) (Oklaski)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Gabriela Morawska-Stanecka)

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu siód-
mego porządku obrad: informacja Ministra Spraw 
Zagranicznych o przebiegu głosowania w wybo-
rach prezydenckich 2020 r.

Do tego punktu porządku obrad zaproszony 
został przedstawiciel rządu, ale widzę, że nie ma 
żadnego ministra ani wiceministra. Jest na sali dy-
rektor Departamentu Konsularnego, pan Łukasz 
Lutostański.

Panie Dyrektorze, sytuacja jest niezwykle  
ambarasująca, ponieważ Senat wyraźnie prosił 

o informację ministra spraw zagranicznych. I przy-
pominam, że zgodnie z art. 9 ustawy o Radzie 
Ministrów takie upoważnienie powinien otrzy-
mać członek Rady Ministrów. Dobrą praktyką 
w Senacie było również to, że jeśli chodzi o takie 
informacje, to przychodzi i przedstawia je członek 
rządu przynajmniej w randze podsekretarza sta-
nu. W związku z tym ja bardzo, bardzo serdecznie 
dziękuję panu dyrektorowi za przybycie, ale w ta-
kiej sytuacji nie będziemy takiej informacji wysłu-
chiwać, ponieważ utrzymujemy jednak powagę, 
rangę Senatu i dobre obyczaje. Niemniej jednak 
serdecznie, serdecznie dziękuję panu dyrektoro-
wi za przybycie.

Proszę bardzo, pan senator Bogdan Borusewicz.

SENATOR 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Ja mam pytanie do pana dyrektora: dlaczego nie 
przybył minister ani żaden wiceminister?

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Ja myślę, że jeżeli nawet pan dyrektor wie… 
ale nie sądzę, żeby miał taką wiedzę, dlaczego nie 
przybył pan minister.

(Głos z sali: Nie…)
(Głos z sali: No oczywiście.)
Nie, nie ma takiej… Pan dyrektor nie odpowiada 

za pana ministra. Pan dyrektor dostał oczywiście…
Panie Marszałku, jest jedna kwestia: pan mi- 

nister…
(Senator Bogdan Borusewicz: Czy coś pan mi-

nister napisał?)
…wyznaczył pana dyrektora, ale powinien 

przyjść co najmniej podsekretarz stanu. Myślę, że 
nie możemy obciążać pana dyrektora tym, żeby 
odpowiadał, co miał na myśli pan minister. Więc 
raczej o takie informacje nie będziemy pana dy-
rektora pytać.

Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać głos 
w tym punkcie porządku obrad?

Proszę bardzo, pan senator Bogdan Klich.
(Głos z sali: Czyli to jest dyskusja?)
No, generalnie ten punkt porządku obrad nie 

będzie… no, nie będzie informacji.
W związku z tym oczywiście otwieram dysku-

sję na ten temat bez tej informacji.
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SENATOR 
BOGDAN KLICH 

Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
To jest chyba jakaś choroba wyborcza, któ-

ra dopada nie pierwszego ministra tego rządu,  
bo przecież czekaliśmy na informację od ministra 
finansów na temat stanu finansów publicznych, 
które są w trudnej sytuacji. Czekaliśmy na infor-
mację ministra spraw zagranicznych na temat dra-
matycznej sytuacji naszych rodaków za granicą, 
która się ujawniła podczas pierwszej tury wybo-
rów. Inna sprawa, że to oczekiwanie nie jest tyl-
ko oczekiwaniem senackim, bo przecież i Senat, 
i Sejm czekały… Czekaliśmy wcześniej na obecność 
pani sędzi Przyłębskiej, która też nas zlekceważy-
ła. No i wreszcie jeden z kandydatów w wyborach 
prezydenckich, pan Trzaskowski, czekał, ale się nie 
doczekał na debatę publiczną przed drugą częścią 
wyborów z prezydentem Andrzejem Dudą. Jestem 
głęboko przekonany co do tego, że to są świadome 
uniki, że to są świadome uniki, a pan marszałek 
Karczewski najlepiej by nam powiedział, z czego to 
się bierze. Otóż to się bierze z lęku. I dlatego chciał-
bym zapytać w tej chwili…

(Senator Stanisław Karczewski: Kogo?)
…na odległość pana ministra: czego się boicie?
(Senator Stanisław Karczewski: Ale to kogo?)
Czego się boi kierownictwo resortu…
(Senator Stanisław Karczewski: Kogo…)
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Czy mogłabym prosić, Panie…)
Niech pan nie pokrzykuje, Panie Marszałku, 

bardzo proszę.
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Ale, Panie Senatorze, ja będę utrzymywać porzą-
dek na sali. Proszę mi na to pozwolić. Bardzo bym 
prosiła państwa senatorów o…)

(Głos z sali: …powściągliwość.)
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

…powściągliwość i o to, by jednak nie przeszkadzać. 
Bardzo proszę.)

Bardzo dziękuję, Pani Marszałek.
Trzeba zadać to pytanie: czego się boicie? Czego 

się obawiacie? Czy obawiacie się tych słów praw-
dy, które wypowiadamy od dłuższego czasu, a któ-
re dotyczą czy to sytuacji finansów publicznych, 
czy to tego, co się wydarzyło w pierwszej turze 
wyborów, jeśli chodzi o głosowanie za granicą? 
Otóż, proszę państwa, doszło do bardzo poważ-
nych nieprawidłowości, naprawdę bardzo poważ-
nych nieprawidłowości. Mówię to na podstawie 

danych statystycznych, mówię to na podstawie 
liczb, które nigdy nie kłamią. Mówię to także na 
podstawie tych danych, o których na posiedzeniu 
komisji spraw zagranicznych wspominał sam pan 
dyrektor. Mianowicie aż 17% naszych rodaków  
za granicą zostało pozbawionych prawa do tego, 
żeby uczestniczyć w  wyborze prezydenta. Nie 
uznano głosów ok. 63 tysięcy osób spośród ponad 
380 tysięcy, które się zarejestrowały, zgłosiły do 
głosowania i które, jak zakładamy, wysłały pakiety 
wyborcze. Aż 17% głosów nie zostało odnotowanych 
przez komisje wyborcze za granicą. Być może nie 
dotyczy to wszystkich przypadków, ale w znacz-
nej większości są to głosy, które nie zostały uznane 
przez komisje wyborcze. Tu mam ponad 100 skarg 
naszych obywateli na ten proceder, skarg indywi-
dualnych i zbiorowych.

Trzeba odpowiedzieć na pytanie, skąd się wzię-
ły te skargi i dlaczego tak się stało. Otóż skargi te 
pojawiły się z 2 powodów. W pierwszej kolejności 
wynika to z decyzji Sejmu. Większość PiS-owska 
zdecydowała o tym, że ci, którzy będą chcieli za-
głosować w tych wyborach, będą mieli na to nie 9, 
tylko 6 dni. No, jest zasadnicza różnica pomiędzy 
9 a 6 dniami na odesłanie swojego głosu, zwłasz-
cza że 2 dni przypadły na weekend. Tak napraw-
dę w większości przypadków ci ludzie mieli tylko 
4 dni na to, żeby skorzystać ze swojego prawa wy-
borczego. To był skandal legislacyjny.

A do tego dochodzi to, że kierownictwo poli-
tyczne resortu nie przygotowało placówek dyplo-
matycznych do tego, by w takim krótkim czasie 
wykonać tak ogromną pracę. To się nie udało po-
mimo heroizmu – nie waham się użyć tego sło-
wa – naszych dyplomatów i personelu placówek. 
Były takie placówki, gdzie pracowano po kilkadzie-
siąt godzin. Na placówce w Londynie pracowano 
40 godzin bez przerwy – notabene nikt nie dostar-
czył tym ludziom jedzenia – tak żeby wywiązać się 
z tego wielkiego obowiązku. Ten chaos, który za-
panował podczas pierwszej tury wyborów, obcią-
ża polityczne kierownictwo Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych. Nie mam wątpliwości co do tego, 
że to ten chaos spowodował ograniczenie możli-
wości głosowania przez naszych rodaków za gra-
nicą. Jeszcze raz powtórzę: komisje wyborcze nie 
uwzględniły głosów 63 tysięcy osób.

Pomimo tego mieliśmy do czynienia z wielkim 
zrywem wyborczym Polonii, zrywem wyborczym, 
jakiego do tej pory nie było. Trzeba odnieść się do 
tego z wielkim szacunkiem, a wręcz oddać hołd 
naszym rodakom za granicą, którzy postanowili 
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w takim stopniu włączyć się w te wybory, i to w cią-
gu 1 dnia. Po pierwszej turze wyborów zarejestro-
wały się 132 tysiące osób, 132 tysiące dodatkowych 
osób, które chcą uczestniczyć w tej wielkiej zmia-
nie, której, mam nadzieję, w najbliższym czasie bę-
dziemy świadkami. Nasi rodacy za granicą troszczą 
się o to, co się dzieje w Polsce, nasi rodacy za grani-
cą chcą wracać do lepszej Polski i prawdopodobnie 
stąd ten zryw. Nigdy do tej pory nie było tak, żeby 
pół miliona osób zgłosiło się do wyborów.

Mówię o tym wszystkim – z jednej strony o błę-
dach kierownictwa politycznego resortu, a z drugiej 
strony o wielkim poświęceniu naszych pracowni-
ków na placówkach dyplomatycznych i fantastycz-
nym zaangażowaniu Polonii – właśnie po to, żeby 
powiedzieć, że w drugiej turze tak być nie może. 
W drugiej turze tak być nie może. Przedstawię 
w największym skrócie, nie wchodząc w szczegó-
ły, oczekiwania, jakie sformułowaliśmy na posie-
dzeniu Komisji Spraw Zagranicznych i które, jak 
mi się wydaje, trzeba powtórzyć na tej sali.

Po pierwsze, uważamy, że należy utworzyć 
dodatkowe komisje wyborcze, ponieważ licz-
ba istniejących po prostu nie wystarczy. Chodzi 
o 132 tysiące dodatkowych osób, które chcą gło-
sować. Przy tych opóźnieniach i tych problemach, 
które były wcześniej, tym bardziej ta liczba komisji 
nie wystarczy. Utwórzcie nowe komisje wyborcze.

Po drugie, oczekujemy rozesłania pakietów wy-
borczych najpóźniej do jutrzejszego wieczoru, tzn. 
do wieczoru w piątek 3 lipca 2020 r. Jeśli nie zosta-
ną wysłane, to powtórzy się sytuacja z pierwszej 
tury – rodacy po prostu nie zdążą odesłać swoich 
głosów na czas i te głosy przepadną.

Po trzecie, oczekujemy uruchomienia infolinii. 
Myślę, że moi koledzy jeszcze o tym będą mówić. 
To jest oczekiwanie, które wyrażamy od mniej wię-
cej 2 tygodni. Uruchomcie infolinię dla wszystkich 
Polaków za granicą.

Po czwarte, oczekujemy umożliwienia po-
wszechnego i osobistego zwrotu kart wyborczych 
do konsulatów do godziny 21.00 w dniu 12 lipca.  
Co to znaczy? To znaczy, że konsulaty powinny 
przyjmować od tych, którzy korespondencyjnie 
otrzymali pakiety do głosowania, karty wyborcze 
także osobiście. Każda Polka i każdy Polak, któ-
rzy chcą oddać swój głos osobiście, powinni mieć 
prawo osobistego dostarczenia tego głosu do kon-
sulatu. Sytuacja epidemiologiczna zmieniła się ra-
dykalnie, w wielu krajach te ograniczenia, które 
były na początku czerwca, kiedy minister przygo-
towywał swoje rozporządzenie, już nie obowiązują. 

Otwórzcie konsulaty, dajcie Polakom za grani-
cą prawo do tego, żeby mogli zrealizować swoje 
uprawnienie do wyboru prezydenta. O to apeluje-
my, o to wnosimy. Żeby była pełna jasność – jeśli 
będą podobne sytuacje jak w pierwszej turze głoso-
wania, to będziemy z tego rząd rozliczać. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Pupa zgłaszał się w trakcie wystą-

pienia, dlatego pana nie dopuściłam od razu do gło-
su. Czy pan chciał jakiś wniosek złożyć, czy ma pan 
pytanie? Czy pan się zgłaszał do dyskusji?

SENATOR 
ZDZISŁAW PUPA 

Ja w sprawie formalnej. Pan senator Klich za-
rzucał… pytał: czego się boicie? No, nie boję się 
pana Klicha, nie mam powodu się pana Klicha 
obawiać. Taka retoryka, jaką stosuje, bez sensu…

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

Szanowny Panie…)
Nie ten adres, to nie Wysoka Izba jest tu… 

Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Szanowny Panie Senatorze, kiedy prowadzę 
obrady, dopuszczam w swobodnej wypowiedzi, 
w dyskusji senatorów, tak jak np. wczoraj, głów-
nie z państwa strony, różne figury retoryczne. 
Wczoraj absolutnie nikomu z państwa przema-
wiających, mimo powtarzania pewnych figur, nie 
zwracałam uwagi. W związku z czym nie będę też 
zwracać uwagi panu senatorowi. (Oklaski) Czymś 
innym są pytania – one muszą być zwięzłe i krót-
kie – i czymś innym jest swobodna wypowiedź 
w dyskusji.

Proszę o zabranie głosu panią senator Danutę 
Jazłowiecką.

SENATOR 
DANUTA JAZŁOWIECKA 

Dziękuję, Pani Marszałek.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
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Moje wystąpienie jest spełnieniem zobowiąza-
nia danego dziesiątkom Polaków, koordynatorom, 
którzy w wyborach prezydenckich w roku 2020 po-
magali Polakom mieszkającym za granicą w prze-
brnięciu przez niechlujnie przygotowane przez 
rząd PiS i Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
procedury wyborcze, które z jednej strony bardzo 
utrudniały pracę pracownikom ambasad i konsu-
latów, a z drugiej wprowadzały nieprawdopodob-
ny chaos, w którym wyborcy za granicą nie mogli 
się odnaleźć. Ze względu na ograniczenia czasowe 
uwagi te przedstawię tylko w kilku punktach.

Jednym z  takich zaniedbań była 13-dniowa 
zwłoka. Na czym ona polegała? Otóż 3 czerwca 
pani marszałek Witek ogłosiła termin wyborów, do 
9 czerwca nie było żadnej informacji na temat pro-
cedury wyborczej dla Polonii i dopiero 16 czerwca 
dotarły pakiety wyborcze. Co robiono przez 13 dni? 
Zdaniem rządu wybory gotowe były już na dzień 
10 maja, czyli miesiąc wcześniej. Czemu zatem słu-
żyły te opóźnienia?

Informacje na temat procedury były mało czy-
telne. Przeglądałam te dotyczące różnych krajów 
i zaskoczona byłam przypadkami braku spójności. 
Nie można było dodzwonić się do konsulatu czy 
ambasady, by uzyskać wyjaśnienia, gdyż telefony 
były czynne tylko 3–5 godzin, na ogół do godziny 
13.00, czasami, raz w tygodniu do godziny 16.00. 
Na zapytania wysłane mailem otrzymywano auto-
matyczne informacje: mamy 14 dni na odpowiedź.

Utrudniona była rejestracja. Przypomnę: moż-
na było rejestrować się telefonicznie, mailowo czy 
przez system, który ciągle się zawieszał i wręcz 
odrzucał rejestrację. Spektakularne było zawie-
szenie się systemu na ponad 2 godziny przed za-
mknięciem rejestracji tych wszystkich, którzy nie 
głosowali w pierwszej turze, ale chcą zagłosować 
w drugiej turze. Było sporo przypadków, że oso-
by zarejestrowane na głosowanie 10 maja nie były 
przerejestrowywane automatycznie, mimo że było 
to obowiązkowe.

Wybór formy głosowania był nieadekwatny do 
sytuacji w danym kraju w związku z COVID-19. 
Kuriozalnym przykładem jest przypadek 
Zjednoczonych Emiratów Arabskich. W kraju, 
w którym nie wolno się przemieszczać, można 
było głosować tylko osobiście. Również w tym 
kraju wyznaczono komisję w Abu Zabi, a zabra-
kło komisji w Dubaju, gdzie mieszka ponad 80% 
Polaków; są to bardzo często piloci i stewardzi. 
W większości krajów zmienia się sytuacja pande-
miczna. Restrykcje zawieszono m.in. w Holandii, 

we Włoszech, w Szwajcarii i w Norwegii. W tych 
krajach wciąż możliwe jest głosowanie tylko i wy-
łącznie korespondencyjne. Ministerstwo, mimo że 
wstało z kolan, wciąż ma trudności, by we współ-
pracy z rządami innych krajów zmienić noty rządo-
we i notyfikować przyjaźniejsze formy głosowania 
dla Polaków.

Dlaczego jest to tak ważne? Są bardzo poważ-
ne problemy z  wysyłką pakietów wyborczych 
i zwrotną wysyłką kopert z głosem i oświadcze-
niem. Jakie to są problemy? Otóż ministerstwo 
zapewniało nas, że dokonało wyboru najsolidniej-
szych, najszybciej działających firm pocztowych 
i kurierskich i szczególnie w czasie pandemii, kie-
dy realizacja tych usług jest wydłużona nawet do 
8 dni, dostarczyło jednak pewności, że wyborcy 
będą mogli wysyłać z powrotem swoje głosy. Tak 
w wielu, wielu, liczonych w tysiącach przypadkach 
nie stało się. Mało tego, nie dopełniono obowiąz-
ku wysyłki do 22 czerwca. Były przypadki, przede 
wszystkim we Francji, że na pieczątce na koper-
cie była data 23 czerwca. W tym przypadku znowu 
zawiodło ministerstwo, nie dając swoim pracow-
nikom w konsulatach wystarczająco dużo czasu, 
by mogli w terminie, a nawet przed terminem  
je wysłać. No cóż, wyraźnie te czynności były za-
niechane, co utrudniło pracę nie tylko wyborcom. 
Sutkiem tego zaniedbania jest fakt, że do tysięcy 
osób pakiety nie dotarły przed pierwszą turą, m.in. 
we Francji, w Niemczech, w Hiszpanii, w Wielkiej 
Brytanii, w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych, 
na Madagaskarze. Mogłabym wymieniać jeszcze 
wiele, wiele innych państw. Z kolei zbyt późne 
otrzymanie pakietu przed pierwszą turą utrudniało 
wysyłkę listu zwrotnego z głosem w wyznaczonym 
terminie. Wyborcy, by zdążyć, mogli korzystać tyl-
ko z poczty ekspresowej bądź przesyłki kurierskiej. 
Ile kosztował wówczas 1 głos? 2–60 euro, 8–120 do-
larów, 40–240 zł. Taka była cena 1 głosu w wyniku 
przygotowania wyborów za granicą.

Jak zatem radzili sobie rodacy? Nawiązywali 
kontakty, zrzeszali się, wysyłali pakiety zbiorcze. 
Ba, w Wielkiej Brytanii zarejestrowali firmę ku-
rierską non profit, by zapewnić Polakom przesła-
nie głosów w terminie i zmniejszenie ich kosztów, 
wręcz ich wyeliminowanie. A ilu Polaków przez 
niefrasobliwe przygotowanie procedur przez mi-
nisterstwo zostało wykluczonych z głosowania? 
Czy te ponad 62 tysiące Polaków, których gło-
sy nie dotarły w terminie, to właśnie te osoby?  
By ułatwić zwrot przesyłki z głosem, wielokrotnie 
prosiliśmy ministerstwo, by umieszczono przed 
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komisją obwodową skrzynki, do których można 
byłoby wrzucać pakiety zwrotne. O to bardzo moc-
no apelował pan Marcin Bosacki. Niestety, tylko 
w nielicznych konsulatach, ambasadach one się 
pojawiły. W ocenie koordynatorów polonijnych 
w większości przypadków był to wynik dobrej woli 
samego konsula.

Dlaczego ministerstwo nie chciało ułatwić 
Polakom mieszkającym za granicą dostarczenia 
swoich głosów w wyborach? Czy zmniejszenie 
o połowę liczby komisji obwodowych miało jakiś 
polityczny cel? To pytanie w kontekście wyników 
wyborów pierwszej tury za granicą ma zupełnie 
inną wagę, niż miało przed tą pierwszą turą.

Wczoraj odbyło się kolejne posiedzenie Komisji 
Spraw Zagranicznych służące ocenie przygotowa-
nia procedury wyborów za granicą. Na posiedzenie 
nie przybył żaden minister. Dlaczego? Na posiedze-
niu po raz kolejny prosiliśmy o zwiększenie liczby 
komisji, o zwiększenie personelu w konsulatach, 
tak by zapewnić pracownikom konsulatów możli-
wie dobre warunki, które sprzyjałyby sprawniej-
szej wysyłce pakietów wyborczych do drugiej tury. 
Prosiliśmy, by zniesiono wszędzie tam, gdzie jest to 
możliwe, głosowanie wyłącznie korespondencyjne 
i umożliwiono głosowanie osobiste, by wszędzie, 
gdzie jest głosowanie wyłącznie korespondencyj-
ne, zamieszczono skrzynki – może z wyjątkiem 
Zjednoczonych Emiratów Arabskich – by ułatwić 
składanie pakietów i ograniczyć Polakom dodat-
kowe koszty, bądź co bądź w niektórych przypad-
kach bardzo wysokie, by zrezygnowano z  tzw. 
przeźroczystych kopert, które przed otwarciem 
umożliwiały ocenę tego, na kogo został oddany 
głos. Takich przypadków były dziesiątki w Stanach 
Zjednoczonych. I w końcu: prosiliśmy, by przed 
terminem zakończenia wysyłki pakietów umożli-
wić 500 tysiącom Polaków zarejestrowanie się na 
drugą turę, przesłanie głosów w drugim terminie.

Co usłyszeliśmy 7 dni roboczych przed termi-
nem głosowania? Że w ministerstwie trwają ana-
lizy, rozmowy o ewentualnych zmianach. Kiedy 
zatem pan minister poinformuje wyborców i swoje 
służby o tych zmianach? Zostało tylko 6 dni.

I na koniec: na posiedzeniu komisji powiedzia-
no nam, że to sukces ministerstwa, że na ponad 
374 tysiące wysłanych pakietów odesłanych zo-
stało 311 tysięcy. Panie Ministrze, to jest sukces 
naszych rodaków, którzy pokonali ten niespójny, 
uznaniowy system przygotowany przez rząd PiS. 
Polacy z nieprawdopodobną determinacją, świetną 
organizacją, ogromnym zaangażowaniem, niosąc 

sobie wzajemnie pomoc, dostarczyli na czas po-
nad 311 tysięcy głosów. Należy im się wielki szacu-
nek. Dziękujemy im za to, życząc kolejnego sukcesu 
w drugiej turze. A panu ministrowi dedykuję kilka 
ciepłych słów od rodaków.

„Mnóstwo ludzi jeszcze nie dostało, w tym zna-
jomi z pracy i moja córka, a rejestrowaliśmy się 
tak jak ty, w tym samym czasie. Mieszkamy blisko 
siebie”. „Mój nie doszedł do dzisiaj. Pakiet partne-
ra, który mieszka ze mną, doszedł wczoraj.” „Dwie 
bezowocne godziny na telefonie do konsulatu. 
Dzisiaj napisałem maila, ale dostałem automatycz-
ną odpowiedź, że mają 14 dni, by odpisać na mojego 
maila. Obawiam się, że mój pakiet zostanie odesła-
ny i ktoś inny zagłosuje”. „Na adres w Berlinie po-
winniśmy otrzymać 5 kart wyborczych. Co dziwne, 
3 dotarły w sobotę, do dziś 2 jeszcze nie ma. Jestem 
wściekła, bo czasu coraz mniej”. „Oni kombinują. 
Pisałem do MSZ, to odpisali, że do środy powinny 
dojść. Dzisiaj listonosz już u mnie był i skrzynka 
pusta. W Niemczech wysłane są kserokopie i nie 
trzeba być Einsteinem, żeby przewidzieć, co się sta-
nie z oryginałami. No i te prześwietlane pod świa-
tło koperty. Dlaczego mają nas za idiotów? W imię 
czego?”. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

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

Krzysztofa Kwiatkowskiego.

SENATOR 
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI 

Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie!
Ja oczywiście chciałbym rozpocząć od podzięko-

wań dla wszystkich tych, którzy czują związek z oj-
czyzną i niezależnie od tego, czy stale, czy okresowo 
przebywają poza granicami Polski, ten związek od-
czuwają tak silnie, że chcą brać udział w tym naj-
ważniejszym dla każdego państwa święcie, święcie 
demokracji, czyli procedurze wyborczej. Chciałbym 
wszystkim Polakom mieszkającym za granicą ser-
decznie za to podziękować i zgodnie z regulaminem 
poprosić Ministerstwo Spraw Zagranicznych o od-
powiedzi na piśmie na kilka pytań.

Co się stało z systemem elektronicznej reje-
stracji do wyborów, który w pewnym momencie 
przestał działać, a poprzez który miały się zgłaszać 
osoby chcące głosować szczególnie w drugiej turze? 



Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o przebiegu głosowania w wyborach prezydenckich 2020 r.

143

13. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 2 lipca 2020 r.

Jak ten system jest zabezpieczony? Czy tworzą go 
informatycy pracujący w ministerstwie? Czy to oni 
sprawują nad nim opiekę, czy firma zewnętrzna? 
Jak jest podpisana umowa? Jeżeli jest podpisana 
umowa z jakąś firmą, to jak ministerstwo zagwa-
rantowało sobie prawo do ewentualnych roszczeń 
w sytuacji, w której taka strona nie będzie działała? 
To pierwsze pytanie.

Drugie pytanie. Czy resort zamierza utwo-
rzyć dodatkowe komisje wyborcze na drugą turę 
wyborów?

Trzecie pytanie. W jakich terminach nastąpi 
wysłanie wszystkich pakietów wyborczych? Proszę 
tu o precyzyjną informację, w jakich terminach tra-
fiają one do wyborców w poszczególnych krajach. 
Oczywiście mówię o drugiej turze.

Kolejne pytanie. Czy MSZ planuje utworzenie 
infolinii, w ramach której będzie można skutecz-
nie informować Polaków o zasadach głosowania? 
Mówiąc o skutecznym informowaniu, mówię o in-
folinii, na którą będzie się można dodzwonić, i to 
przez 24 h na dobę, bez względu na różnice czaso-
we, jako że Polacy przebywają w różnych strefach 
czasowych poza granicami naszego kraju.

Kolejne pytanie. Czy MSZ w tych państwach, 
w których doszło do zmiany przepisów związanych 
z ograniczeniem przemieszczania się w stosunku 
do okresu wcześniejszego i ustaleń przed pierwszą 
turą wyborczą, zweryfikuje zasady poprzez umoż-
liwienia dowożenia osobiście pakietów wyborczych 
tam, gdzie doszło do poluzowania przepisów zwią-
zanych np. z zakazem przemieszczania się?

I na końcu bardzo ciepłe, bardzo serdeczne 
podziękowania dla wszystkich pracowników ko-
misji wyborczej. W niektórych komisjach wybor-
czych poza granicami liczba oddanych głosów 
była wielokrotnie większa niż w największych ko-
misjach w kraju. Bardzo ciepło, bardzo serdeczne 
dziękujemy za państwa wysiłek. Dziękuję tak-
że pracownikom konsulatów, ambasad, wszyst-
kim zaangażowanym w przygotowanie wyborów 
w pierwszej turze. I gorąco prosimy o wasze, pań-
stwa zaangażowanie i serce przy okazji drugiej tury 
tych wyborów. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Ja tylko dla porządku powiem, że pan dyrek-

tor nie może się zobowiązać za pana ministra do 

udzielenia odpowiedzi na te pytania, więc myślę, że 
trzeba będzie je przygotować na piśmie i do pana 
ministra te pytania wyślemy.

Proszę o zabranie głosu pana senatora, pana 
marszałka Bogdana Borusewicza.

SENATOR 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Senat ma szczególne obowiązki wobec Polonii. 
Dlatego ta informacja złożona na posiedzeniu 
Senatu dla nas i, jak myślę, także dla naszych ro-
daków za granicą jest szczególnie ważna. Ponad 
pół miliona rodaków wpisało się na listy wybor-
cze przed drugą turą. Wcześniej, przed pierwszą 
turą – 390 tysięcy. I państwo Polskie powinno 
dbać szczególnie o tych rodaków, którzy decy-
dują się głosować. Chcą podtrzymywać związek 
z krajem, interesują się tym, co się w Polsce dzie-
je, i chcą brać udział w życiu politycznym Polski. 
Tak więc wszelkie utrudnienia w tej kwestii są 
szczególnie naganne. Ale ponieważ wydarzyła się 
sytuacja szczególna, która przestaje być sytuacją 
szczególną, która w tej chwili wyraźnie jest przez 
większość rządową, przez rząd traktowana jako 
nowy obyczaj… Nowy obyczaj, który jest związany 
z łamanym prawem. Ponieważ minister spraw za-
granicznych ani wiceminister, który powinien być 
tutaj, na posiedzeniu Senatu, nie zjawił się z nie-
wiadomych nam przyczyn. To nie jest tylko lekce-
ważenie Senatu, to nie jest także tylko lekceważenie 
poszczególnych senatorów, także senatorów Prawa 
i  Sprawiedliwości. Wszyscy powinniśmy dbać 
o to, aby pozycja Senatu była zgodna z konstytu-
cją i zgodna z prawem. Ale ponieważ wydarzyło 
się to już po raz kolejny, to podejrzewam, że jest 
to decyzja, decyzja związana z tym, że większość 
rządowa, Prawo i Sprawiedliwość nie ma większo-
ści w Senacie.

Nie złożyła sprawozdania i odmówiła przyj-
ścia ze sprawozdaniem tutaj, na posiedzenie 
Senatu, pani sędzia Przyłębska. To była pierw-
sza taka sytuacja. Mimo że w ustawie o Trybunale 
Konstytucyjnym jest jasny zapis, że składa spra-
wozdanie. Napisała, że przedłożyła sprawozdanie. 
Położyła na blacie w Senacie i stwierdziła, że nie 
musi przychodzić.

Szef CBA po raz drugi nie przyszedł na posie-
dzenie komisji i zapowiedział, że nie przyjdzie 
też na posiedzenie Senatu, żeby złożyć spra-
wozdanie z działalności CBA, Centralnego Biura 
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Antykorupcyjnego. Obowiązek taki jest zapisany 
w ustawie o CBA. Co to znaczy? To jest lekcewa-
żenie Senatu, ale to także… Senat się nie podo-
ba? No, ale co z tego? Taki został wybrany przez 
społeczeństwo polskie. Taki Senat został wybrany 
przez wyborców. Co to w ogóle… Ta sytuacja jest 
bezprecedensowa.

W tej chwili jest kolejny krok. Wczoraj nie przy-
szedł minister ani wiceminister finansów, chociaż 
prosiliśmy o informację na temat sytuacji budżetu, 
która jest niepokojąca i która może nas niepokoić. 
Dzisiaj nie przyszedł minister spraw zagranicz-
nych z informacją na temat tego, dlaczego były ta-
kie problemy z głosowaniem naszych rodaków za 
granicą.

Oczywiście nie jesteśmy w tej sytuacji bezbron-
ni. W sytuacji, w której rząd, premier, prezydent 
wielokrotnie ponaglali Senat, przysyłając tutaj 
ustawy w ostatnim okresie i mówiąc „na jutro”, 
„na pojutrze”, pytali, dlaczego jeszcze nie uchwali-
liśmy ustawy, która została przesłana tutaj z Sejmu, 
czy poganiali do pracy… No, tutaj jakoś nie gar-
ną się do pracy. Czy to jest tylko ta kwestia? Ja się 
obawiam, że to nie jest kwestia lenistwa. To jest 
kwestia pewnej polityki, którą rząd i większość 
rządowa chce zastosować w stosunku do Senatu. 
Mówię, że nie jesteśmy bezbronni. To nie jest tak, 
że rząd, w ten sposób traktując Senat, może stwier-
dzić, że wszystko jest w porządku. A co będzie, jak 
Senat zacznie tak traktować rząd?

(Głos z sali: Traktuje.)
A co będzie…
(Głos z sali: Jeszcze nie.)
A co…
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Proszę państwa, bardzo proszę o spokój. Bardzo 
proszę o spokój.)

Prawo i zwyczaj są łamane. Bo nie może pani 
sędzia Przyłębska powiedzieć: no nie, jestem tu-
taj źle traktowana, więc nie przychodzę. Nie może 
nie przychodzić szef CBA, który się spodziewa, że 
będziemy go pytali o ochronę kontrwywiadowczą 
zakupu sprzętu leczniczego w czasie koronawirusa 
albo o to, w jaki sposób wyniesiono 8 czy 10 milio-
nów zł z funduszu operacyjnego i jak on był za-
bezpieczony. No tak, po to jesteśmy, żeby zadawać 
trudne pytania i uzyskiwać odpowiedzi. I dotych-
czas tak było. Ja uważam, że jeżeli taki stan będzie 
trwał i będzie się pogłębiał, to trzeba się zastano-
wić nad Trybunałem Stanu dla tych ministrów, 
którzy łamią w sposób jasny, jawny łamią swoje 

obowiązki. Po to jest Trybunał Stanu, żeby tego 
typu ocen prawnych dokonywać.

Apeluję, apeluję także do senatorów mniejszo-
ści, apeluję do senatorów Prawa i Sprawiedliwości, 
również do pana marszałka Karczewskiego, żeby 
w sprawie pozycji Senatu ich stanowisko było 
podobne. Panowie, teraz my jesteśmy większo-
ścią w Senacie, a niedawno wy byliście większo-
ścią. I kiedy my byliśmy mniejszością, dbaliśmy 
o  pozycję Senatu. Dbaliśmy o  pozycję Senatu.  
Tak więc apel również do was, apel, żebyście także 
wy swój rząd – bo to jest łatwiejsze dla was niż dla 
nas – przywołali do pewnego porządku, tak żeby 
on i jego ministrowie realizowali swoje obowiązki 
ustawowe, zapisane w ustawie. Tylko tyle i aż tyle. 
(Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Krzy- 

sztofa Brejzę.
Pan senator Krzysztof Brejza będzie łączył się 

z Senatem zdalnie.

SENATOR 
KRZYSZTOF BREJZA 

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Ja uzupełniając wypowiedź, a także pytania 

pana senatora Kwiatkowskiego, chciałbym zwrócić 
uwagę na to, że dużej grupie Polonii uniemożliwio-
no zarejestrowanie się w wyborach poprzez sys-
tem eWybory Ministerstwa Spraw Zagranicznych.  
To, że dzisiaj państwo z MSZ nie stawili się, ani mi-
nister, ani wiceminister, żeby przedłożyć informa-
cję na ten temat, jest rzeczą bardzo złą. Chciałbym 
uzupełnić te pytania o następujące kwestie. Ile osób 
próbowało się zarejestrować przez ostatnie 2 go-
dziny, kiedy ten system był zawieszony? Dlaczego 
certyfikat tego systemu wygasł w marcu 2020 r., 
a MSZ nie dokonał audytu i kontroli sprawności 
certyfikatu tego systemu? Dlaczego on nie został 
sprawdzony? No i wreszcie, czy ustalono rzeczywi-
ste przyczyny, dla których ten system w ostatnich 
godzinach przestał funkcjonować? Czy MSZ prze-
prowadziło kontrolę? Jakie są wyniki tej kontroli?

Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na to, że bez 
wątpienia praktyka niestawiania się w Senacie 
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stanowi naruszenie obowiązków, ale również 
uprawnień senatorów, chociażby z art. 16 ustawy 
o wykonywaniu mandatu posła i senatora, i jest nie-
stety próbą budowy równoległego systemu praw-
nego, z ominięciem Senatu, z pewną pogardą nie 
tyle nawet dla nas, jako dla senatorów, ile niestety 
dla wyborców, którzy nas wybrali. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Marka 

Pęka.
Proszę, Panie Marszałku.

SENATOR 
MAREK PĘK 

Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Pierwsza uwaga formalna. Znajdujemy 

się w  punkcie: informacja Ministra Spraw 
Zagranicznych o przebiegu głosowania w wybo-
rach prezydenckich 2020 r. Minister nie przyszedł, 
informacja nie została udzielona, trwa debata na 
temat informacji ministra, a zatem toczymy de-
batę na temat informacji, która się nie odbyła. To 
kuriozum, nie pierwsze i nie ostatnie kuriozum 
w tej kadencji w Senacie.

Wybory trwają, nie skończyły się, w związku 
z tym, nie usprawiedliwiając ministra, bo powi-
nien usprawiedliwić się sam, powiem, że logiczne 
wydaje mi się, iż minister nie pojawia się w tym 
miejscu w trakcie trwających wyborów.

(Głos z sali: Porażka.)
Podsumowania, komentarze, oceny wyborów…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
…mogą być dokonywane po zakończeniu pro-

cesu wyborczego.
Przypominam państwu senatorom, że orga-

nem przeprowadzającym wybory jest Państwowa 
Komisja Wyborcza i ona również…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
…i ona również w stosownym trybie prawnym…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
(Głos z sali: Ale nie za granicą.)
Pani Marszałek…
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Proszę państwa, proszę o spokój.)
Proszę się nie ekscytować.

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Bardzo proszę o spokój. Bardzo proszę o spokój.)

I to również Państwowa Komisja Wyborcza na 
podstawie stosownych przepisów złoży sprawoz-
danie na temat wyborów, jeżeli się odbędą i zakoń-
czą. Instytucją, która oceni zgodność z prawem, 
ważność wyborów, będzie Sąd Najwyższy i on rów-
nież zabierze głos w sprawie przebiegu wyborów 
w Polsce i za granicą. To jest sprawa pierwsza.

Sprawa druga… To już nawiązanie do wypowie-
dzi pana marszałka Borusewicza, który rozpędził 
się tutaj w oskarżeniach, rozciągnął to na CBA, na 
panią prezes Trybunału Konstytucyjnego. Otóż 
tam, gdzie prawo, konstytucja, stosowne ustawy 
przewidują obowiązek stawiennictwa w Senacie, 
tam, gdzie obowiązkowe jest przedstawienie jakiejś 
informacji, tam rzeczywiście taki wymóg należy 
spełnić. I przypominam panu marszałkowi – bo 
może pan marszałek nie wie – że stosowna infor-
macja o istotnych problemach wynikających z dzia-
łalności orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego 
została przez panią prezes złożona w Senacie. 
A pani prezes nie stawiła się. I tu również, nie 
usprawiedliwiając pani prezes – bo ona przysłała 
stosowne usprawiedliwienie i komentarz, dlacze-
go nie przyszła – ja, jako senator drugą kadencję, 
mogę na podstawie własnej obserwacji powie-
dzieć, że ja się nie dziwię pani prezes, że ona tu 
nie przyszła. Bo od kilku lat poprzedniej kaden-
cji opozycja w Senacie – w tej kadencji większość 
w Senacie – podważa status konstytucyjny, ustro-
jowy obecnego Trybunału Konstytucyjnego, używa 
nieuprawnionych określeń o sędziach dublerach, 
odmawia procedowania na posiedzeniach komisji 
wyroków Trybunału Konstytucyjnego w zależności 
od tego, w jakim składzie były wydawane, nie ma-
jąc do tego żadnych konstytucyjnych uprawnień. 
Trybunał Konstytucyjny jest ciałem niezależnym 
od Senatu i Senat nie ma żadnych uprawnień do 
tego, ażeby stwierdzać konstytucyjność czy nie-
konstytucyjność aktów przez niego wydawanych. 
W związku z tym kiedy pan marszałek i szanow-
ni państwo senatorowie domagacie się traktowa-
nia Senatu z należytym szacunkiem, zacznijcie 
od siebie i traktujcie takie instytucje jak Trybunał 
Konstytucyjny również z należytym szacunkiem. 
To uwaga druga.

I uwaga trzecia. Te wizyty w Senacie na pań-
stwa wnioski poszczególnych ministrów, premiera 
tak naprawdę, jeżeli się odbywają, jeżeli poszcze-
gólni ministrowie i pan premier odpowiadają na 
te zaproszenia, są wynikiem dobrej woli ze strony 
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pana premiera i ministrów. Senat w odróżnieniu 
od Sejmu nie ma uprawnień kontrolnych w sto-
sunku do rządu i poszczególnych ministrów, tak 
więc wszystkie te informacje mają tzw. charakter 
miękki. My nawet nie mamy prawa interpelacji, 
w odróżnieniu od posłów. Bo interpelacja jest na-
rzędziem kontroli rządu i poszczególnych mini-
strów. Mamy prawo oświadczenia senatorskiego, 
które jednak nie jest tym samym co interpelacja 
poselska. W związku z tym proszę nie używać zbyt 
wielkich słów. Bo jeżeli nie ma tutaj danego mini-
stra czy premiera, to nie jest to naruszenie jakiegoś 
przepisu konstytucji czy prawa, tylko po prostu np. 
brak możliwości przyjścia w konkretnym czasie. 
Tym bardziej że te 2 ostatnie zaproszenia zostały 
wysłane dosłownie na dzień czy 2 dni wcześniej. 
Nie oczekujcie państwo, że premier polskiego rzą-
du czy minister spraw zagranicznych, ludzie od-
powiadający za bardzo ważne resorty w państwie, 
kierujący pracami całego rządu z dnia na dzień 
stawią się przed Senatem, bo takie jest propagan-
dowe oczekiwanie senatorów większości w kam-
panii wyborczej. No, po prostu jeżeli rzeczywiście 
tak wam zależy na tym szacunku dla Senatu, to 
nie podejmujcie działań stricte propagandowych, 
politycznych.

I ja widzę, jak odbywają się te przesłuchania. 
Są to wszystko wypowiedzi przesiąknięte, że tak 
się wyrażę, temperamentem politycznym, ten-
dencyjne, uproszczone, wielokrotnie mijające się 
z prawem, z prawdą. Ostatnio widziałem chociaż-
by posiedzenie Komisji Zdrowia oraz Komisji Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji z udziałem 
wiceministra zdrowia. Na takie spektakle, na ta-
kie szopki propagandowe po prostu nie możemy 
pozwolić. Senat również nie powinien brać w tym 
udziału, bo to obniża jego autorytet. Nie od tego jest 
Senat. Realizujmy nasze uprawnienia i obowiązki 
konstytucyjne, ale nie próbujmy robić z Senatu cia-
ła, które w sposób otwarty, niezgodnie ze swoimi 
kompetencjami, walczy z polskim demokratycz-
nym rządem. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Kazi- 

mierza Michała Ujazdowskiego.
(Senator Leszek Czarnobaj: Zlikwidować Senat 

i nie będzie problemu.)
Jeszcze raz proszę o spokój.

SENATOR 
KAZIMIERZ MICHAŁ UJAZDOWSKI 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Najpierw wypowiem się w kwestii generalnej. 

Byłoby dobrze, gdybyśmy byli precyzyjni i pamię-
tali o tej perspektywie, o której mówił pan mar-
szałek Borusewicz. Każdy z nas może się znaleźć 
w  takiej sytuacji, w  jakiej dzisiaj znajduje się 
większość senacka. Warto dbać o podmiotowość 
senatorów jako takich. Otóż preambuła konsty-
tucji mówi o obowiązku współdziałania władz. 
Państwo macie rację, że Senat nie egzekwuje od-
powiedzialności politycznej rządu. Nie przysługują 
nam interpelacje, ale informacja ze strony Rady 
Ministrów, członków rządu, jest elementarnym 
obowiązkiem władzy wykonawczej wobec Senatu. 
To współdziałanie opiera się na takiej bardzo ro-
zumnej zasadzie. No, bardzo trudno wykonywać 
funkcje legislacyjne bez posiadania informacji. 
Przykładowo bardzo trudno będzie nam przystą-
pić do rzetelnych prac budżetowych bez informa-
cji ze strony rządu o stanie finansów publicznych. 
Wydaje mi się, że to jest elementarz, którego wszy-
scy powinniśmy bronić, przede wszystkim w imię 
odpowiedzialności wobec wyborców, w imię zaufa-
nia obywateli do państwa.

Trochę się dziwię tej waszej obawie przed gorz-
kimi słowami prawdy. Ja szanuję pana marszałka 
Pęka, który przestrzega zasad kultury osobistej,  
ale odwołam się do mojej znajomości z jego tatą. 
On nie szczędził bardzo trudnych i ciężkich słów 
swoim rywalom politycznym, ale ministrowie 
i politycy, wobec których był w opozycji – tak, 
był taki czas w Polsce – nie obawiali się tych słów 
i przychodzili do Wysokiej Izby, do Sejmu i do 
Senatu. A więc warto pamiętać, że kiedyś wszy-
scy broniliśmy standardów, które dzisiaj są łama-
ne. Kiedyś to było oczywiste. Wyobraźcie sobie, 
że rząd Leszka Millera nie przychodzi na posie-
dzenie komisji śledczej w obawie przed trudnymi 
pytaniami. 

(Poruszenie na sali)
Tak, to jest oczywiście co innego.
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Panowie, bardzo proszę o zachowanie spokoju.)
Tu są obawy przed znacznie mniejszym ryzy-

kiem, Panie Senatorze. No, ludzie mają różne skale 
odwagi na różnych etapach historii.

A teraz odniosę się do Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych i jego agend. Z jaką sytuacją ustro-
jową mamy tutaj do czynienia? No, generalnie 
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administracja rządowa nie powinna odpowia-
dać za proces wyborczy. To jest rys państwa au-
torytarnego. My jednak, podobnie jak Francuzi 
czy Chorwaci, mamy swoją diasporę i w związku 
z tym Ministerstwo Spraw Zagranicznych musi 
zadbać o efektywne i zgodne ze standardami kon-
stytucyjnymi przeprowadzenie wyborów. To jest 
kwestia bardzo wysokiego zaufania do admini-
stracji rządowej, ale to wysokie zaufanie powinno 
być związane z gotowością ministra spraw za-
granicznych do składania informacji o przebiegu 
procesu wyborczego. No, my naprawdę odnoto-
waliśmy bardzo dużo nieprawidłowości, które 
stwarzały ryzyko naruszenia zasady powszech-
ności prawa wyborczego, a także ryzyko zwią-
zane z wpływem na generalny wynik, generalny 
rezultat wyborów. Tak więc ta informacja nam 
się po prostu należy. Mamy tutaj do czynienia ze 
szczególną sytuacją, w której ministra spraw za-
granicznych obdarzono wysokim zaufaniem, a to 
wysokie zaufanie na pewnym elementarnym po-
ziomie powinno wiązać się z gotowością do przed-
kładania informacji.

Co do Państwowej Komisji Wyborczej, to część 
z nas ma tutaj rację, podnosząc kwestię odpowie-
dzialności PKW. Ja chciałbym prosić panią mar-
szałek o przekazanie członkom Prezydium Senatu, 
panu marszałkowi Grodzkiemu, że potrzebne jest 
specjalne spotkanie Prezydium Senatu z szefem 
PKW i uczulenie go w ostatnich dniach przed ter-
minem wyborów na to, że w tej części głosowania, 
w której biorą udział Polacy mieszkający poza gra-
nicami kraju, może dojść do naruszania elemen-
tarnych standardów wyborczych.

Apelowałbym też bardzo do ministra Czaputo- 
wicza o to, żeby naprawił swój błąd i przynajmniej 
przesłał informację na piśmie, skoro nie był gotów 
być tutaj. Chodzi o odpowiedź na to szczególne za-
ufanie, jakie daje, określa prawo wyborcze w kra-
ju, który ma diasporę. Tym zaufaniem obdarzamy 
ministra spraw zagranicznych. Ale takie szczególne 
zaufanie zawsze rodzi szczególne obowiązki. Tu nie 
może być niewykonywania obowiązków. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

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

nisława Karczewskiego.

SENATOR 
STANISŁAW KARCZEWSKI 

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Będzie pan mówił z miejsca, Panie Marszałku?)
Jeśli pani marszałek i państwo pozwolą, to bar-

dzo proszę. Wolałbym z miejsca.
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Oczywiście, oczywiście.)
Zacznę od tego, o czym mówił pan marszałek 

Pęk. Tej debaty powinno nie być. Mieliśmy wy-
słuchać informacji pana ministra i przeprowa-
dzić ewentualną debatę nad tą informacją. Pani 
Marszałek, ja uważam, że to, co w tej chwili jest 
czynione, jest nadużyciem i działaniem niezgod-
nym z regulaminem, bo dyskutujemy o czymś, 
czego nie przedstawiono. My tylko domniemamy 
i zastanawiamy się. Przychylam się do opinii pana 
marszałka Pęka, że tej debaty, którą pani marszałek 
prowadzi, nie powinno być.

Zanim rozpocznę swoje wystąpienie, odwołam 
się do słów wygłoszonych przed chwilką przez pana 
senatora Ujazdowskiego.

Panie Senatorze, bardzo bym pana prosił, żeby 
pan nie mówił o naszych rodzicach, o naszych 
dziadkach, o naszych ojcach. Pan się teraz tłuma-
czy, a ja bym pana prosił, żeby pan odnosił się do 
naszych słów, dyskutował z poglądami, ale nie włą-
czał w debatę naszych rodziców i naszych dzieci. 
Mówię to jedynie na zapas.

Panie Marszałku Borusewicz, był pan marszał-
kiem przez 10 lat. Proszę powiedzieć, ilu wtedy 
takich informacji rządu, na jakiekolwiek tema-
ty, Senat wysłuchał. Zero, ani jednej informacji.  
Nie było tego, Panie Marszałku, dlatego że Senat 
ma inne konstytucyjne upoważnienia, inne pre-
rogatywy i zajmuje się czymś zupełnie innym. 
W konstytucji jest wyraźnie napisane, że Senat 
zajmuje się procesem legislacyjnym, jest władzą 
ustawodawczą. Nie kontrolujemy rządu i stąd brak 
interpelacji senackich. Są jedynie oświadczenia. 
Doskonale państwo o tym wiecie.

Pytam pana marszałka Borusewicza: ile razy 
podczas pana marszałkowania pan Donald Tusk 
i pani Ewa Kopacz byli na tej trybunie i o czym-
kolwiek mówili? Ani razu, zero, nie byli ani razu. 
A państwo sobie teraz życzycie, żeby pan premier 
Morawiecki przyjeżdżał i  udzielał informacji. 
Wtedy, kiedy taka informacja będzie potrzebna, na 
pewno pan premier… On był już tutaj wielokrotnie, 
już tutaj przemawiał, mówił i informował państwa 
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o wielu sprawach, chociażby o budżecie. Pan pre-
mier Mateusz Morawiecki tu był i mówił o budże-
cie, mówił z dumą, z podniesioną głową, bo to był 
pierwszy zrównoważony budżet, taki, o którym 
wam przez 8 lat nawet się nie śniło.

Koronawirus pokrzyżował nam plany. Dosko- 
nale o tym wiecie. Panie Senatorze, pan jest chyba 
osobą, która analizuje to, co się stało. Mówiliście 
niedawno o śmiercionośnych kopertach, a teraz 
domagacie się państwo, żeby wszyscy głosowali 
za granicą. Wyważcie państwo swoje wypowiedzi, 
zastanówcie się. Porównajcie swoje wypowiedzi 
sprzed kilku tygodni, kilku miesięcy, nim doko-
naliście zmiany swojej kandydatki i wystawiliście 
swojego dublera w wyborach.

Po co ta gra? Bo to jest gra, proszę państwa.  
Bo wy gracie politycznie w tej chwili. No, wpisuje-
cie się po prostu…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Proszę państwa o spokój.)
Pani Senator, jak ja mówię… Wie pani, pani 

przemawiała kilkakrotnie i ja ani razu pani nie 
przerywałem. I prosiłbym panią…

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Panie Marszałku, ale ja utrzymam spokój. Proszę 
spokojnie kontynuować.)

No, ale nie udaje się pani marszałek, więc pa-
nią wspieram.

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Udaje mi się, Panie Marszałku. Proszę nie dysku-
tować, proszę kontynuować swoją wypowiedź. Ja 
utrzymam spokój na sali.)

Ale pani mnie teraz atakuje, zamiast…
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Nie, ja nie atakuję.)
…uciszać…
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Ja tylko mówię, że pan mnie nie musi wyręczać.)
…państwa siedzących po lewej stronie sali 

politycznej.
Zastanawiam się, po co to państwo robicie. I wła-

ściwie pan senator Ujazdowski oświecił mnie. Bo 
jeżeli mówicie państwo o tym, że to będzie podsta-
wa czy możliwość unieważnienia wyborów, to wpi-
sujecie się w grę pana Giertycha, który powiedział, 
że jak wygra – wtedy jeszcze – Kidawa-Błońska, to 
wybory będą ważne, a jak wygra Andrzej Duda, to 
wybory należy uznać za nieważne. A więc dziękuję, 
bo pan to powiedział, otworzył się… Bardzo dziękuję, 
Panie Senatorze, że pan to powiedział, bo pan po-
wiedział to z rozbrajającą szczerością. I bardzo panu 

senatorowi za to dziękuję. Bo to jest wasza gra, ale 
nie uda wam się w tej grze zwyciężyć.

Proszę państwa, informacje rządu… To, czy one 
będą się odbywały, czy one będą respektowane, czy 
zaproszenia będą przyjmowane przez pana premiera 
i poszczególnych ministrów, tego nie wiem. Zgodnie 
z konstytucją mogą nie przychodzić. Owszem, muszą 
być reprezentowani podczas procesu legislacyjnego. 
I w tym zakresie, o którym była tutaj mowa, zgoda 
pełna, absolutna. Tak być powinno.

My nie możemy sobie pozwolić, proszę pań-
stwa, na to, aby Senat stał się takim alternatywnym 
państwem politycznym, prawda? No bo założyli-
ście państwo tutaj taki pseudo-trybunał konstytu-
cyjny, który na szczęście nie działa. No, to był taki 
słomiany zapał. Powstał i nie działa. Dzięki Bogu, 
że nie działa. I niech nie działa, bo jest zupełnie 
niepotrzebny, choć z hukiem utworzony.

Próbowaliście państwo prowadzić politykę za-
graniczną alternatywną do tej polityki, którą pro-
wadzi rząd i którą prowadzi pan prezydent. No nie 
udało się. Rozmowa z panem ambasadorem Rosji 
była takim przykładem jednej olbrzymiej wpadki 
pana marszałka, do której nigdy nie powinno dojść. 
No, ale trudno. Przeżyliśmy to. Wiele rzeczy jeszcze 
nam się uda pewno przeżyć.

Jeśli zaś chodzi o utrzymanie godności Senatu 
i roli Senatu, to możecie państwo zawsze liczyć na 
senatorów Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli intencje 
będą czyste, jeżeli nie będą to intencje jedynie po-
lityczne czy partyjne. Bo bardziej one są partyjne 
niż polityczne.

Powiem tak – bo pan senator Klich, wymie-
niając moje nazwisko, mówił czego my się boimy 
– niczego się nie boimy. Panie Senatorze, nicze-
go się nie boimy. Boimy się jedynie agresji, hejtu, 
kłamstwa, które są w tej chwili stosowane. Boimy 
się. Boimy się wypowiedzi pana Zbigniewa Bońka. 
Boimy się takich działań, które są w internecie, np. 
nagrań, jak bojówki jeżdżą i zrywają nasze plakaty, 
nasze banery. My się tego boimy. Boimy się tego, 
jak pojawiają się nekrologi pana Szumowskiego. 
Boimy się tego przekroczenia granicy… Ja nie mó-
wię, że państwo. Państwo nie, ale państwa zwo-
lennicy, przy jakiejś takiej akceptacji, przekroczyli 
coś, co jest bardzo dla Polski i polskiej demokracji 
niebezpieczne. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję, Panie Marszałku.
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Proszę bardzo, pan senator Jerzy…
(Senator Kazimierz Michał Ujazdowski: Pani 

Marszałek, ad vocem…)
W trybie ad vocem chciał też jeszcze pan mar-

szałek Borusewicz…
(Senator Bogdan Borusewicz: Nie, ja w nor- 

malnym…)
W normalnym trybie.
(Senator Bogdan Borusewicz: Ja w normalnym 

trybie. Zapisałem się.)
W trybie ad vocem, proszę bardzo.

SENATOR 
KAZIMIERZ MICHAŁ UJAZDOWSKI 

Po pierwsze, ja rozumiem, że jest jakiś szczegól-
ny stan zawziętości w debacie publicznej, ale ja nie 
powiedziałem słowa o Sądzie Najwyższym i o per-
spektywie unieważnienia wyborów, więc…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Ale nie powiedziałem tu ani słowa o Sądzie 

Najwyższym. A na realizacji zasady powszechności 
powinno zależeć nam wszystkim. Tak więc może 
pan się sam oświecił, może ktoś inny pana oświecił, 
ale nie ja. Co do pierwszej uwagi to naprawdę nikt 
nie zmusi mnie do tego, żebym nie mówił dobrze 
o ludziach. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Pan senator Jerzy Czerwiński. Bardzo proszę.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
(Senator Stanisław Karczewski: W stenogram 

pan zajrzy, Panie Senatorze.)
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Panie Senatorze, bardzo bym prosiła o spokój. Pan 
przeszkadza panu senatorowi Czerwińskiemu za-
cząć wypowiedź. Bardzo proszę.)

Pan marszałek może.
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Uważam, że błędem było to, że pani marszałek 

nie pozwoliła na przedstawienie informacji MSZ 
przez osobę, która jest do tego najbardziej kompe-
tentna i upoważniona. Dlaczego?

(Rozmowy na sali)

Proszę państwa, specustawa wyborcza, tak ją 
nazwę, czyli ta, która regulowała w większości wy-
bory na prezydenta w tym roku, w roku 2020, ale 
także kodeks wyborczy…

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Szanowny Panie, czy mógłby… Szanowni Panowie, 
czy panowie mogliby uzgodnić to poza salą? Bardzo 
bym prosiła.)

(Wypowiedź poza mikrofonem)
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, Panie Senatorze.)
Otóż wracając do myśli… Zarówno specusta-

wa wyborcza, niedawno przez nas uchwalona, jak 
i kodeks wyborczy czynią właśnie konsula – nie 
ambasadora, nie żadne inne służby, tylko konsula 
– odpowiedzialnym za proces wyborczy, szczególnie 
w aspekcie korespondencyjnym. Art. 9 ust. 1: czyn-
ności wójta lub komisarza wyborczego w głosowaniu 
korespondencyjnym w obwodach głosowania utwo-
rzonych za granicą wykonuje konsul. No to któż inny 
jak dyrektor, który nadzoruje konsuli, mógłby nam 
najlepiej przedstawić tę informację? I o to chodzi, 
proszę państwa. Państwo nie chcieliście tej infor-
macji, państwo chcieliście zrobić szopkę politycz-
ną. No, to jest wybór. Ja spróbuję wrócić do faktów.

Fakt pierwszy, który zresztą był tutaj przedsta-
wiony. Art. 95 ust. 2 konstytucji: „Sejm sprawuje 
kontrolę nad działalnością Rady Ministrów w za-
kresie określonym przepisami konstytucji i ustaw.” 
Sejm, nie Senat. Ja to już kilka razy z tej mówni-
cy powtarzałem: państwo staracie się – mówiąc 
„wy”, mam na myśli większość senacką, tzw. demo-
kratyczną większość albo inaczej demokratyczną 
większość – staracie się sobie uzurpować prawa, 
których nie macie. A to właśnie organy państwa, 
także Sejm i Senat, działają w granicach prawa.  
Na podstawie i w granicach prawa. W tym wypad-
ku prawa najwyższego, czyli konstytucji.

Następna kwestia. Gdybyśmy wczytali się 
np. w kodeks wyborczy, czyli główne prawo rzą-
dzące wyborami, to zobaczylibyśmy, że art. 320 
mówi wyraźnie: nie później niż czternastego 
dnia po podaniu do publicznej wiadomości wy-
ników wyborów, Państwowa Komisja Wyborcza 
przesyła – i teraz uwaga – marszałkowi Sejmu 
i Sądowi Najwyższemu sprawozdanie z wybo-
rów. Marszałkowi Sejmu, nie Senatu. Oczywiście 
pewnie grzecznościowo, jeśli poprosimy, czy 
pani marszałek, czy ktokolwiek, to na pewno ta-
kie sprawozdanie otrzymamy z PKW. Nawet wię-
cej, proponowałbym się zastanowić nad tym, co 
w tym sprawozdaniu PKW będzie się nam starała 
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przekazać. Ocenić wybory, ale nie poprzez infor-
macje gazetowe, które są kompletnie niezgodne 
z rzeczywistością, te, które tu nam przedstawił 
pan senator Klich, ale informacje faktyczne. Nie 
fakty prasowe, tylko fakty. Te fakty i oceny tych 
faktów może nam przedstawić Państwowa Komisja 
Wyborcza w swoim sprawozdaniu.

(Rozmowy na sali)
Nawiasem mówiąc, to sprawozdanie służy 

także…
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Panie Senatorze…)
…jako podstawa do wydania orzeczenia przez 

Sąd Najwyższy, czy wybory były ważne, czy też nie. 
Taki jest status tego sprawozdania. Nad nim może-
my się pochylić, ale nie w trakcie wyborów. My cią-
gle jesteśmy w trakcie wyborów. To był fakt drugi.

Fakt trzeci. Podane tutaj zostały 2 liczby, mia-
nowicie liczba osób zapisanych w tzw. spisach 
wyborców prowadzonych przez konsuli, tj. 374 ty-
siące, oraz liczba tych, którzy głosy swoje odda-
li – 311 tysięcy. I ta różnica, 63 tysiące, to jakoby 
są ci, którzy nie mogli oddać głosu. Być może tak 
jest. Być może tak jest, ale daję sobie rękę obciąć, 
że to nie są 63 tysiące, bo część z tych osób nie od-
dała, gdyż np. nie chciała oddać. Miała takie pra-
wo? Oczywiście, że tak. Ci, którzy nie oddali głosu 
dlatego, że im to uniemożliwiono, na pewno na-
piszą protesty wyborcze i te protesty będzie roz-
patrywał Sąd Najwyższy, bo tylko on jest do tego 
uprawniony, a nie Senat. Mówicie państwo o trój-
podziale władzy. Trójpodział władzy polega na tym, 
że w naszym systemie prawnym protesty wyborcze 
rozpatruje sąd, Sąd Najwyższy, nie Senat. Proste?

(Głos z sali: Proste.)
Jak konstrukcja cepa.
Proszę państwa, no i najgorsze. Zdarzyło się oto 

w Wysokiej Izbie, że my dyskutujemy o informa-
cji, która nie została przedstawiona. Ona formal-
nie nie jest dokumentem, który był przedstawiony 
na posiedzeniu Senatu. Pytanie, czy tak można. 
Oczywiście wszystko można. A czy to podnosi ran-
gę Wysokiej Izby, czy ją obniża?

(Głos z sali: Obniża.)
Proszę państwa, ja przytoczę najważniejsze 

fragmenty z tejże informacji, bo nie mam dużo 
czasu, i państwo zobaczycie, o czym tak napraw-
dę rozmawiamy. A więc trochę faktów, a nie fak-
tów prasowych.

Informacja ministra spraw zagranicznych. 
Głosowanie przeprowadzono w 167 komisjach wy-
borczych, w 2 komisjach wyborczych w Iraku nie 

odbyło się. Łącznie do spisów wyborców prowa-
dzonych przez konsulów zapisało się 374 tysiące 
372 wyborców, oddano 311 tysięcy 404 ważne głosy. 
Głosów nieważnych było zaledwie 280. Dla porów-
nania, i to jest bardzo ważna informacja, w pierw-
szej turze wyborów prezydenta Rzeczypospolitej 
w 2015 r., to są analogiczne wybory, do spisu wy-
borców zapisało się 196 tysięcy 204 wyborców. 
A więc przyrost jest blisko dwukrotny. Frekwencja, 
tzn. liczba wyborców, którzy zapisali się do spi-
su wyborców, a następnie odesłali kopertę zwrot-
ną bądź zagłosowali osobiście, wyniosła ogółem 
86,67% głosów. Proszę państwa, trzeba wyraźnie 
powiedzieć, czym jest frekwencja w wyborach za 
granicą. To nie jest analog frekwencji w wybo-
rach w kraju, bo w kraju frekwencja to jest stosu-
nek tych, którzy są uprawnieni… odwrotnie, tych, 
którzy odebrali karty wyborcze, do tych, którzy są 
uprawnieni. Liczbę uprawnionych zawsze można 
stwierdzić za pomocą rejestru, a ściślej mówiąc, 
spisu wyborczego. Za granicą spis jest tworzony 
ad hoc na każde wybory, ale nie w oparciu o re-
jestr, tak jak w kraju, więc nie można stwierdzić, ile 
osób jest uprawnionych. Teoretycznie są to ci wszy-
scy, którzy mają polskie paszporty, ale przecież nie 
wszyscy uczestniczą w wyborach, to nie jest 10 mi-
lionów ludzi za granicą. Tu pojęcie frekwencji ma 
nieco inne znaczenie, dlatego ona jest taka wyso-
ka, nawiasem mówiąc. Frekwencja wśród wybor-
ców głosujących korespondencyjnie, a co za tym 
idzie, odsetek zwróconych kopert zwrotnych, była 
na takim samym poziomie, co frekwencja wśród 
wyborców głosujących osobiście. Jak widać, te 2 ro-
dzaje, te 2 formy wyborów nie stanowiły aż takiej 
przeszkody dla wyborców. Głosowali w obwodach, 
w których była taka możliwość. Korespondencyjnie 
– frekwencja 86,69%, osobiście – 86,35%, czy-
li mniej więcej tyle samo osób zdecydowało się 
przyjść do lokali, co wysłało koperty. W 2015 r. 
w pierwszej turze procent zwróconych pakietów 
był istotnie niższy, bo wynosił 80,54%. A więc teza 
o rzekomych powszechnych problemach z dystry-
bucją pakietów wyborczych jest w świetle tych liczb 
nieuprawniona. Koperty zwrotne odesłał większy 
odsetek wyborców niż 5 lat temu. Nie zanotowano 
też różnicy we frekwencji, jeśli chodzi o osoby gło-
sujące korespondencyjnie i osobiście. I to są fakty.

Urzędy konsularne wysłały 343 tysiące 241 pa-
kietów wyborczych. W 2015 r. w pierwszej turze 
wyborów było to 34 tysiące 21 pakietów. Proszę 
państwa, przyrost jest dziesięciokrotny. To jest 
miara problemu, miara wyzwania, ale też miara 
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czegoś innego, o czym powiem za chwilę, na ko-
niec wypowiedzi. Skala tego przedsięwzięcia jest 
nieporównywalna. Wysyłka pakietów trwała od 
16 do 22 czerwca, co było zgodne z kalendarzem 
wyborczym, stanowiącym, jak wiadomo, załącz-
nik do postanowienia marszałek Sejmu. W samej 
Wielkiej Brytanii 4 urzędy konsularne – Londyn, 
Manchester, Edynburg i Belfast – przygotowały 
i wysłały w terminie prawie 130 tysięcy pakietów. 
W sobotę 20 czerwca, czyli na 2 dni przed upły-
wem określonego przepisami terminu, wysłano 
79% pakietów.

Proszę państwa, była tutaj też mowa o tym, że 
były problemy – ale tu chodzi o czas po pierwszej 
turze, o poniedziałek po pierwszej turze wybo-
rów – z zalogowaniem się do systemu w przypad-
ku tych osób, które nie brały udziału w pierwszej 
turze, ale chciały wziąć udział w drugiej turze. To 
jest prawda. Ten 1 problem zgłosiła mi jedna z bli-
skich mi osób, z rodziny. Ale, proszę państwa, ta 
osoba się zalogowała – wystarczyło tylko trochę 
popróbować. Rzeczywiście system miał proble-
my z przyjęciem wszystkich zgłoszeń – dziękuję 
przedstawicielom Polonii za to, że tak gremialnie 
zgłaszają się do wyborów – ale te problemy zostały 
przezwyciężone i kto chciał, mógł się zalogować. 
Trzeba było po prostu trochę cierpliwości.

I ostatnia kwestia, à propos frekwencji. Proszę 
państwa, bardzo duża jest frekwencja w kraju, jak 
i ta frekwencja za granicą, inaczej trochę mierzo-
na. No, tam raczej należałoby operować pojęciem 
bezwzględnej liczby, a nie frekwencji. To bardzo 
dobrze, bo to znaczy, że wracamy do standardów 
państwa demokratycznego, bo im wyższa frekwen-
cja w danych wyborach, tym lepsza legitymizacja 
danej władzy, w tym przypadku urzędu prezyden-
ta. Dlaczego tak jest?

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Panie Senatorze…)

Tak, już reasumuję.
Dlaczego tak jest? Proszę państwa, bo nasi wy-

borcy uwierzyli, że wybory coś dają, że coś znaczą. 
Wcześniej było tak, że władza udawała, że będzie 
wykonywać obietnice wyborcze, a wyborcy uda-
wali, że głosują i chodzili… A właściwie nie przy-
chodzili na wybory, głosowali w nieznacznym 
procencie. A teraz jest inaczej – władza coś mówi 
przed wyborami, często już to realizuje, tak jak bon 
solidarnościowy, wyborcy w to wierzą. I ani wy-
borcy, ani władza już nie udają. To są po prostu 
normalne wybory w demokratycznym państwie. 
(Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo o zabranie głosu pana marszałka 

Bogdana Borusewicza.

SENATOR 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Ja nie chciałbym w swoim wystąpieniu wpro-

wadzać elementów wyborczych. Główną kwestia 
dla mnie jest wyraźna nowa strategia rządu PiS 
wobec Senatu i na to chciałbym zwrócić uwagę. 
To jest strategia, która, jeżeli będzie kontynuowa-
na… Jest to strategia izolowania. Ja dziękuję panu 
senatorowi za informację, ale chciałbym, żeby 
taką informację przedstawił przedstawiciel rzą-
du w randze ministra albo wiceministra, bo takie 
są zasady panujące w parlamencie. Na posiedzenie 
plenarne przychodzi minister lub wiceminister  
– inaczej niż na posiedzenia komisji. Na posiedze-
niu komisji może być dyrektor, może być wice-
dyrektor. I to jest akceptowalne, i co do tego nie 
ma żadnych zastrzeżeń. Zaś tutaj na poziomie 
plenarnym powinien to być minister albo wice-
minister. Tak więc dziękuję panu senatorowi za 
przedstawienie informacji, ale niestety panu nie 
mogę zadawać pytań, choć chciałbym zadać cały 
szereg pytań. Oczywiście informacje prasowe to 
są informacje tylko prasowe, tak że nie wiem, czy 
one są wiarygodne, niewiarygodne, jakie były pro-
blemy, jakie będą problemy.

A więc dziękuję panu senatorowi za przed-
stawienie informacji, ale to nie będzie tak, Panie 
Senatorze, że minister będzie ustalał, czy będziemy 
się zajmować jakimś problemem, czy nie będzie-
my. Będziemy prowadzić obrady – i takie będzie 
moje stanowisko – także wtedy, kiedy minister 
nie przyjdzie. Tak było zresztą często, kiedy pra-
cowaliśmy nad ustawami. Nie zawsze był minister, 
ale prowadziliśmy… Ale to nie jest taka sytuacja. 
Oczywiście, to nie jest taka sytuacja. Nie można 
jednak pozwolić i nie pozwolimy na to, żeby w sy-
tuacji, kiedy chcemy uzyskać informację, chcemy 
ocenić, co się dzieje w konkretnym przypadku – bo 
tutaj wybory trwają… Trwają wybory, niedawno 
uchwaliliśmy ordynację wyborczą, która przecież 
przewidywała wybory korespondencyjne i taki spo-
sób głosowania, jaki jest realizowany za granicą. 
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Dlaczego więc nie mamy prawa oceny, jak ta usta-
wa, ordynacja wyborcza, jest realizowana? Mamy 
nie tylko takie prawo, ale także taki obowiązek.

I  teraz do pana marszałka Karczewskiego. 
Panie Marszałku, ja nie wierzę, że pan ma taką sła-
bą pamięć. To jest niemożliwe. Mówi pan, że infor-
macji nie było.

(Senator Stanisław Karczewski: Ile razy mó- 
wiono…)

Ile razy…
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Panie Senatorze…)
Ja panu… Wie pan, ja rozumiem, ale pan… 

Wrócimy do tego przy jakiejś innej okazji…
(Senator Stanisław Karczewski: Dobrze.)
…przy jakiejś innej dyskusji.
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Panie Marszałku, czas… Czas.)
Ale, Panie Senatorze, Panie Marszałku, pan… 

Ile było informacji różnych instytucji, informacji 
dotyczących tragedii w Smoleńsku? Były takie? 
Występował pan o to? Były takie? Były. Tylko to 
przypominam.

(Głos z sali: Zmarłych…)
Jak mówię, to powinno panu utkwić w pamięci. 

Bo ja to doskonale pamiętam.
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Panie Senatorze, czas.)
Już.
A ile było innych informacji przy okazji jakiejś 

innej debaty? Powiem panu, bo uważam, że warto 
odświeżyć pamięć. I powiem panu dokładnie, jak 
wyglądała statystyka. Za pana marszałkowania też 
były informacje i dopuszczał pan takie wnioski.

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Panie Marszałku…)

Więc jest prawo, jest także zwyczaj. No więc, 
Panie Senatorze…

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Panie Marszałku, czas.)

…odświeżę tę pamięć. Mnie to też się przyda.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Pan senator Czerwiński. Czy pan chciał zgłosić 

ad vocem, Panie Senatorze?
(Senator Jerzy Czerwiński: Tak, dosłownie jed-

no zdanie.)
Proszę bardzo.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Panie Marszałku…
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Ad vocem.)
Tak, tak.
Panie Marszałku, ja tłumaczyłem, że sprawoz-

danie PKW będzie po drugiej turze wyborów, 14 dni. 
Możemy o nie wystąpić, przypuszczalnie możemy 
też nad nim dyskutować. Mało tego, możemy np. 
wyciągnąć wnioski, na ile ta ustawa, specustawa, 
sprawdziła się w wyborach w tych specwarun-
kach, a także być może – o czym mówiłem wcze-
śniej – możemy wprowadzić to do tekstu kodeksu 
wyborczego, tak żeby wszystkie wybory w pande-
mii mogły być organizowane z takim rozszerzonym 
trybem korespondencyjnym. No, ale tego trze-
ba chcieć. A państwo nie chcieliście tej informacji 
usłyszeć od osoby najbardziej kompetentnej. Bo ja 
uważam, że to jest najbardziej kompetentna osoba.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Marka 

Borowskiego.

SENATOR 
MAREK BOROWSKI 

Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
To nie jest pierwszy raz, kiedy w trakcie oma-

wiania pewnego szczegółowego tematu dyskusja 
schodzi na temat absolutnie zasadniczy, a miano-
wicie: czym ma być Senat, czym ma się zajmować, 
czym nie powinien się zajmować i jak powinien się 
zajmować? No i teraz właśnie mamy dokładnie taką 
samą dyskusję. Otóż ze strony koleżanek i kolegów 
z Prawa i Sprawiedliwości słyszymy, że w zasadzie 
w ogóle nie powinien zajmować się polityką, powi-
nien się zajmować wyłącznie procesem ustawodaw-
czym. No, tak na marginesie to chcę powiedzieć,  
że z całą pewnością ten Senat nie będzie tak się zaj-
mował procesem ustawodawczym, jak się zajmował 
nim poprzedni Senat. Z całą pewnością nie jest to 
i nie będzie to maszynka do głosowania, która jed-
nego dnia wieczorem dostaje ustawę, a następnego 
dnia mimo zgłoszenia wielu ewidentnych błędów 
legislacyjnych i konstytucyjnych – bo nie mówię 
o poprawkach merytorycznych, które mogą się nie 
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podobać – ją przyjmuje. Bo czas nagli, bo właści-
wie kto inny o tym decyduje, a my nie musimy się 
tym zajmować. Tak nie będzie. Tak więc nawet w tej 
sprawie, jak się okazuje, ten Senat po prostu kom-
pletnie tracił swoją rolę. My próbujemy ją odzyskać. 
Dobrze, jest kwestią dyskusji to, w jaki sposób to 
robić, w jaki sposób realizować niektóre punkty, ale 
jeśli chodzi o tę kluczową kwestię, to znaczy sprawę 
informacji, informacji ministrów, to chcę powie-
dzieć, że art. 45 mówi o tym, że przedmiotem ob-
rad Senatu są w szczególności… Tu zwracam uwagę  
na określenie „w szczególności”, ale pominę to w tej 
chwili. Zatem są to oczywiście ustawy uchwalone 
przez Sejm, inicjatywy ustawodawcze, potem spra-
wozdania i informacje przedstawiane przez wszyst-
kie wymienione tutaj instytucje. Jednak pkt 4 mówi 
też: informacje Rady Ministrów i członków Rady 
Ministrów. No, cóż to oznacza? Czy to ma oznaczać 
wyłącznie to, że jak członek Rady Ministrów chce 
przedłożyć informację sam z siebie, to Senat musi 
to zaakceptować? Powinien, oczywiście. Ta zasada 
współdziałania władz, o której tutaj mówił z pre-
ambuły senator Ujazdowski, do tego właśnie zobo-
wiązuje. Ale to działa i w drugą stronę. Mianowicie 
jeżeli Senat chce wysłuchać informacji, informacji 
Rady Ministrów czy, krótko mówiąc, prezesa Rady 
Ministrów albo członków Rady Ministrów – rozu-
miemy, że czasami w zastępstwie będzie to wicemi-
nister – to oczywiście też to powinno mieć miejsce. 
A jeżeli dodam, że w tym pkcie 4, po przecinku 
wymienia się także informacje dotyczące spraw 
Polonii i Polaków za granicą, co jest, można powie-
dzieć, szczególnym obowiązkiem Senatu, to teraz 
dopiero możemy spojrzeć na ten problem, o którym 
tu dziś dyskutujemy.

Tak więc uważam, że absolutnie przedstawie-
nie tej informacji powinno mieć miejsce, Senat 
powinien być tu honorowany. Czy powinien być 
wysłuchany pan dyrektor? Proszę państwa, no, ja 
powiem tak, istnieje jednak coś takiego jak pewne 
poczucie wartości, każdy z nas je ma i w pewnych 
sytuacjach, kiedy czujemy się lekceważeni, nie bie-
rzemy w czymś udziału, wychodzimy, bo po prostu 
uważamy, że pewne granice zostały przekroczone. 
W tej sprawie, z całym szacunkiem dla pana dyrek-
tora i jego niewątpliwej kompetencji, one zostały 
przekroczone, Panie Senatorze. I doprawdy, nie ro-
zumiem… Wysłuchałem uważnie tego, co pan tu 
przedstawił, ale naprawdę nie rozumiem, dlaczego 
ta informacja nie mogła być przedstawiona choćby 
przez wiceministra, który następnie udzieliłby od-
powiedzi na liczne pytania, m.in. właśnie te z gazet, 

które są, czy to jest prawdziwe, nieprawdziwe, czy 
to w ogóle jest problem, czy nie jest to problem.

Teraz kwestia tego, czy między wyborami to my 
się możemy zajmować takim tematem. Proszę pań-
stwa, po pierwsze sprawa dotyczy Polonii – jeszcze 
raz o tym mówię – a to jest szczególny przedmiot 
zainteresowania Senatu. Po drugie, jeżeli przycho-
dzą tego rodzaju głosy, to trzeba o tym mówić. No, 
jeżeli Sejm się akurat nie zbiera i o tym nie mówi, 
to mówimy my. Nie widzę w tym nic zdrożnego.

Teraz co do kwestii różnicy w kontroli… No, 
różnica jest zasadnicza, bo Sejm sprawuje taką 
kontrolę, a  Senat nie sprawuje takiej kontroli  
– tam są interpelacje, u nas są oświadczenia. Ale 
chcę powiedzieć, że na te oświadczenia adresaci 
tych oświadczeń odpowiadają, tak jak na interpe-
lacje. To po pierwsze.

Po drugie, jeśli chodzi o informacje… Na czym 
polega różnica między sprawowaniem kontroli 
w Sejmie w przypadku takich informacji i u nas? 
W Sejmie po informacji odbywa się głosowanie 
– Sejm albo przyjmuje tę informację, albo jej nie 
przyjmuje. I to jest rodzaj kontroli. Jeżeli informa-
cji nie przyjmuje, no to jest to jakiś sygnał. Tak? 
My takich głosowań nie odbywamy, u nas ta infor-
macja ma wyłącznie charakter informacji, a potem 
mogą być pytania, dyskusja itd. Tak więc być może 
trzeba na forum konwentu przeprowadzić jednak 
dyskusję na temat tej roli Senatu i tego, w jaki spo-
sób będziemy tutaj pracować. Ale w żadnym razie 
nie możemy się wyzbywać roli politycznej. Senat 
nie jest, powiedzmy, instytucją apolityczną, to był-
by jakiś absurd. Wszyscy tutaj jesteśmy politykami, 
jesteśmy zaangażowani w politykę po uszy, ale na 
tych posiedzeniach w sposób właściwy powinni-
śmy tę politykę uprawiać. Dziękuję. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Kazi- 

mierza Wiatra.

SENATOR 
KAZIMIERZ WIATR 

Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie!
Ja bardzo krótko, bo posiedzenie się przedłuża. 

Padają słowa, które trudno pozostawić bez odpo-
wiedzi. Pan senator Borowski jest niezwykłym eru-
dytą, o czym wielokrotnie się tutaj przekonaliśmy, 
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ale też się myli bądź też celowo wprowadza nas 
w błąd. Nie jest tak, że Regulamin Senatu może 
nakładać obowiązki na osoby i instytucje spoza 
Senatu. To jest regulamin wewnętrzny, on organi-
zuje naszą pracę i nie może nakładać obowiązków 
na osoby trzecie, w szczególności na rząd, mini-
strów i prezesa Rady Ministrów. Od tego jest kon-
stytucja. Pan senator o tym świetnie wie, a ja tylko 
chciałem to uporządkować.

Czas dany na przygotowanie się do przedsta-
wienia tych informacji był bardzo krótki. Jesteśmy 
w okresie między pierwszą a drugą turą wyborów. 
Nie wiem, czy to było celowe, żeby te debaty tutaj 
się na te tematy odbywały… 

Na pewno należy podkreślić, że Regulamin 
Senatu jest naszą wewnętrzną regulacją i nie może 
nakładać obowiązków ani na ministrów, ani na 
premiera. Bardzo dziękuję. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję, Panie Senatorze.
I pan senator Marcin Bosacki.

SENATOR 
MARCIN BOSACKI 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Widzimy tutaj na 2 przykładach – przykła-

dach tego, jak zorganizowane jest głosowanie dla 
naszych rodaków, obywateli Polski będących poza 
granicami, i tego, że ci, którzy to głosowanie orga-
nizują, bojkotują rozmowę o przebiegu tego gło-
sowania w Wysokiej Izbie – jaki jest stosunek PiS 
nie do Senatu, nawet nie do Polonii, tylko do oby-
wateli polskich.

Należy tu dostrzec 2 rzeczy. Po pierwsze, po co 
my o tym rozmawiamy? Wbrew temu, co mówi-
li szanowni senatorowie z prawej strony sali, nie 
po to, aby – padły tutaj takie słowa – komukolwiek 
szkodzić. My robimy to po to, aby usprawnić proces 
wyborczy właśnie w trakcie jego przebiegu, mię-
dzy pierwszą i drugą turą. Większość postulatów, 
o których mówił senator Klich – żeby konsulaty 
były otwarte dłużej, żeby przyjmowały bezpośred-
nio od obywateli pakiety wyborcze, żeby utworzono 
infolinię, to wszystko… Albo mówiła o tym Wysoka 
Izba, jak np. o tym, aby wcześniej wysyłać pakiety 
wyborcze, albo mówiliśmy o tym ponad 2 tygodnie 
temu na posiedzeniu komisji. I to były nasze postu-
laty do MSZ, do – podkreślam – kierownictwa MSZ. 

Nie do zawodowych, profesjonalnych dyplomatów, 
tylko do politycznego kierownictwa MSZ. I gdyby je 
uszanowano, gdyby PiS-owska większość w Sejmie 
nie odrzuciła naszych poprawek i gdyby pan mini-
ster spraw zagranicznych i kierownictwo polityczne 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych nie zignorowali 
naszych postulatów wyrażonych jasno na posiedze-
niu komisji ponad 2 tygodnie temu, to dzisiaj być 
może by tej debaty nie było, ponieważ nie mieliby-
śmy prawie 1/5 Polaków, którzy nie mogli zagło-
sować – 63 tysięcy – z których z całą pewnością, 
Panie Senatorze, większość chciała zagłosować. 
Mogę panu cytować, tak jak cytowali poprzedni-
cy, dziesiątki, dziesiątki maili, listów, wiadomości 
wysyłanych przez Messenger itd. pochodzących 
od ludzi z Waszyngtonu i Nowego Jorku, Niemiec 
i Skandynawii. Tam niestety Polacy albo w ogóle nie 
dostawali tych pakietów wyborczych, albo dostawali 
je niepodstemplowane, albo dostawali je w piątek, 
tuż przed wyborami, albo dostawali je nawet w po-
niedziałek po wyborach. Tego wszystkiego by nie 
było, gdybyście wy – mówię „wy”, czyli PiS – byli 
otwarci na poważną rozmowę z obywatelami.

Teraz to, czego oczekujemy, to jest to, aby spo-
śród już w tej chwili 0,5 miliona Polaków, którzy 
zarejestrowali się do tych wyborów… I to odróżnia 
te wybory od np. wyborów sprzed lat 5, ale też od 
wyborów sprzed roku, że to jest absolutnie rekor-
dowa liczba ludzi, którzy mimo trudności, mimo 
kłód rzucanych pod nogi, zarejestrowali się za gra-
nicą. Ponad 0,5 miliona Polaków chce zagłosować 
w tych wyborach. To jest więcej niż np. w woje-
wództwie opolskim, gdzie głosowało mniej osób, 
czy województwie lubuskim, a niewiele mniej niż 
w 3, 4 innych województwach. Tych obywateli trze-
ba szanować, bo oni chcą spełnić swój obywatelski 
obowiązek albo zrealizować prawo. I mam nadzie-
ję, że tym razem MSZ, które niestety zignorowało 
rozmowę w Wysokiej Izbie, weźmie chociaż część 
naszych postulatów pod uwagę, czyli otworzy wię-
cej komisji wyborczych, wyposaży je w możliwie 
dużą liczbę członków tych komisji. Niestety, w wie-
lu komisjach było zbyt mało członków i dlatego 
trwało po 20, a nawet więcej godzin liczenie głosów 
po pierwszej turze. Tak było nie tylko w Wielkiej 
Brytanii, ale tam ten problem jest szczególnie doj-
mujący. Mam nadzieję, że MSZ otworzy infolinię. 
To, że nie otworzono infolinii 2 tygodnie temu dla 
wówczas prawie 380 tysięcy Polaków, którzy chcie-
li głosować, a teraz dla ponad 0,5 miliona, to jest 
właśnie miara tego, czy kierownictwo państwa  
– w tym wypadku kierownictwo MSZ – poważnie 
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traktuje Polaków, którzy chcą głosować, czy nie, czy 
chce im pomóc głosować, czy im nie chce pomóc 
głosować. W tej chwili otwarcie tej infolinii jest 
szczególnie ważne, bo w wielu krajach się zmienia 
sposób głosowania z korespondencyjnego na taki, 
że będzie można samemu pakiet wyborczy oddać 
do konsulatu albo nawet…

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

Szanowni Państwo, ja bardzo proszę o spokój na 
sali. To przeszkadza.)

…bezpośrednio w głosowaniu osobistym.
Chcę zakończyć smutną refleksją na temat bra-

ku kierownictwa MSZ na naszym posiedzeniu. 
Panowie minister Czaputowicz, jeśli nie on, to od-
powiedzialny za sprawy konsularne minister Piotr 
Wawrzyk, jeśli nie on, to pan Szymon Szynkowski 
vel Sęk, jeśli nie on, to pan Paweł Jabłoński, jeśli 
nie on, to pan Marcin Przydacz, a jeśli nie on, to 
pan Maciej Lang, jeden z nich powinien znaleźć 
czas, żeby rozmawiać – nie tylko z Wysoką Izbą, 
ale z tą grupą pół miliona Polaków za granicą, któ-
rzy mają ogromne problemy z tym, aby zrealizo-
wać swoje prawa wyborcze. I ja nie chcę, zachęcony 
przez prezydenta Rzeczypospolitej kilka tygodni 
temu, używać takich słów, jakich prezydent użył 
wobec byłego premiera Polski – „cykor”. Nie chcę 
w tej Izbie dyskutować na tym poziomie, mimo że 
zachęca nas do tego prezydent Rzeczypospolitej, 
pan Andrzej Duda. Jednak chcę powiedzieć jasno 
– nie ukrywa się ten, kto może się szczycić swo-
ją działalnością, kto może powiedzieć: dobrze zre-
alizowałem to, co należało do moich obowiązków. 
W mysiej dziurze, tak jak dzisiaj, kryją się ci, którzy 
efektów swojej pracy muszą się wstydzić. I rzeczy-
wiście kierownictwo polityczne MSZ powinno się 
wstydzić tego, w jaki sposób realizowana jest misja 
dotycząca wyborów za granicą. Ja mam nadzieję, 
że te ponad pół miliona Polaków za granicą, któ-
rzy z determinacją chcą głosować, wyciągnie z tego 
wnioski. I być może, być może głosy tego pół mi-
liona zdecydują o tym, że wreszcie będziemy mie-
li w Polsce zmianę władzy na taką, która szanuje 
obywateli. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Marek Borowski: Pani Marszałek, 

w drodze repliki, jeśli można…)
Proszę bardzo.

SENATOR 
MAREK BOROWSKI 

To do szanownego pana senatora Wiatra, któ-
ry stwierdził, że Regulamin Senatu to jest tyl-
ko taki wewnętrzny dokument. No, tak nie jest, 
Panie Senatorze. To jest uchwała Senatu, podob-
nie jak Regulamin Sejmu przyjmowany uchwałą 
Sejmu, a mimo to oba te dokumenty mają rangę 
ustawy. I najlepszym dowodem jest to, że przepisy 
zawarte i tu, i tu można zaskarżać do Trybunału 
Konstytucyjnego, który może na ten temat się wy-
powiadać i pewne zapisy unieważniać. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Jan Maria Jackowski.
Z miejsca czy z mównicy?

SENATOR 
JAN MARIA JACKOWSKI 

Z mównicy.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Przysłuchiwałem się tej debacie i utwierdziłem 

się… Miałem nie zabierać głosu, ale niektóre głosy, 
że tak powiem, do tego mnie zmobilizowały. Otóż, 
Wysoka Izbo, przebieg tej debaty komuś, kto by 
przeczytał stenogram z tej debaty, wskazuje jasno, 
że tak naprawdę celem nie była troska o naszych 
rodaków za granicami kraju, którzy z przyczyn 
w pewnym sensie niezależnych od rządu polskiego, 
z bardzo różnych przyczyn nie mogli – i nad tym 
należy oczywiście ubolewać – oddać głosu w wy-
borach prezydenckich 28 czerwca.

Pan minister Wawrzyk wielokrotnie – było 
też posiedzenie komisji spraw zagranicznych, na 
którym, o ile mi wiadomo, ten temat był porusza-
ny – wypowiadał się na temat tego, jak przebie-
gała organizacja wyborów. Zwracał uwagę, że nie 
wszystkie możliwości organizacyjne, logistycz-
ne były w zasięgu państwa polskiego, ponieważ 
mamy do czynienia z wyborami przeprowadza-
nymi w różnych systemach prawnych, w różnych 
reżimach sanitarnych związanych z pandemią ko-
ronawirusa, a więc też z uzależnieniem od operato-
rów konkretnych usług pocztowych i innych usług. 
W związku z tym przeprowadzenie tych wyborów 
nie było takie proste i myślę, że należy to wziąć 
pod uwagę. Oczywiście optymalny byłby system… 
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Gdybyśmy w Polsce mieli np. możliwość głosowa-
nia internetowego, to samo przeprowadzenie pro-
cesu wyborczego byłoby znacznie prostsze, no, ale 
tak nie jest. Wszystkich zaskoczyła pandemia koro-
nawirusa. A sytuacja związana z tymi wyborami… 
Proszę zwrócić uwagę, że wybory, które odbyły się 
w kraju 28 czerwca, mimo wielu przewidywań, jak 
to będzie niedobrze, jak to może wpłynąć na fre-
kwencję, że Polacy nie będą chcieli pójść do tych 
wyborów, że będą utrudnienia, że będzie z tym 
wszystkim problem… No, okazało się, że chociaż 
zdarzały się niestety, tak jak w przypadku każdych 
wyborów, jakieś drobne nieprawidłowości, to jed-
nak co do zasady Państwowa Komisja Wyborcza 
znakomicie zdała egzamin. Gdyby nie protokoły 
z Wielkiej Brytanii, to wyniki wyborów… Wszystkie 
protokoły, poza tymi z zagranicy, spłynęły do PKW 
– pytałem o to pana Marciniaka, przewodniczącego 
Państwowej Komisji Wyborczej – do godziny 6.00. 
To by wskazywało, że mimo wszystko ten ogromny 
wysiłek logistyczny, jaki był związany z przeprowa-
dzeniem wyborów, poskutkował.

Ja oczywiście ubolewam z tej trybuny, że część 
naszych rodaków, którzy chcieli wziąć udział w tych 
wyborach, nie mogła tego zrobić właśnie z przyczyn 
obiektywnych. Szkoda, że Wysoka Izba nie chciała, 
aby na ten temat wypowiedział się pan dyrektor. 
Dysponuje on dużą wiedzą – sądzę, że największą 
z nas wszystkich – i mógłby szczegółowo odpowie-
dzieć na wszystkie pytania Wysokiej Izby.

Poza tym uważam, że poza niektórymi wątka-
mi, które były poruszane w wypowiedziach moich 
przedmówców, pojawiło się tu jednak dużo ele-
mentów toczącej się obecnie kampanii wyborczej. 
My jako Senat jesteśmy zwyczajowo zobowiązani 
do opieki nad Polonią i powinniśmy w stosownym 
czasie, po wyborach, zapoznać się ze wszystkimi 
informacjami na temat ich przebiegu. Zróbmy to 
w atmosferze spokoju, w atmosferze merytorycz-
nej pracy, a nie w atmosferze konfliktu polityczne-
go. Nie próbujmy podsycać tego konfliktu. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że senator Aleksander 

Szwed złożył swoje przemówienie w dyskusji do 
protokołu*.

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.

Zamykam dyskusję.
Zarządzam 20-minutową przerwę, do godzi- 

ny 17.25.
Po przerwie odbędą się głosowania. Dziękuję 

bardzo.

(Przerwa w obradach od godziny 17 minut 02  
do godziny 17 minut 26)

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Szanowni Państwo Senatorowie!
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Ciii…)
Informuję, że kolejne posiedzenie Senatu pla-

nowane jest na dni 15 i 16 lipca. Porządek tego po-
siedzenia zostanie państwu dostarczony pocztą 
elektroniczną, w zależności od materiałów, które 
otrzymamy z Sejmu Rzeczypospolitej.

Pragnę poinformować państwa senatorów, że 
senatorowie sekretarze powołani do obliczenia gło-
sów w sprawie powołania członka komisji do spraw 
wyjaśniania przypadków czynności przeciwko wol-
ności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego 
poniżej lat 15 poinformowali mnie o błędnie wpisa-
nej do protokołu liczbie głosów oddanych za kan-
dydaturą Adama Czarneckiego. Za kandydaturą 
oddano 25 głosów, a nie 24 głosy. Przeciw kandy-
daturze Mariana Jagielskiego głosowało 56 sena-
torów, a przeciw kandydaturze Agnieszki Rękas 
– 33 senatorów. To jest pomyłka o 1. Podane błędy 
w protokole zostały skorygowane i nie mają wpły-
wu na wynik, powołanie i podjętą uchwałę Senatu.

Szanowni Państwo, proponuję uzupełnie-
nie porządku obrad o punkt: powołanie Komisji 
Nadzwyczajnej do spraw Klimatu – i rozpatrzenie 
go jako punktu ósmego porządku obrad.

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

Przystępujemy do głosowania…
Wobec braku głosów sprzeciwu stwierdzam, że 

Senat przedstawioną propozycję przyjął.
Przystępujemy zatem do rozpatrzenia punk-

tu ósmego porządku obrad: powołanie Komisji 
Nadzwyczajnej do spraw Klimatu.

Wniosek marszałka Senatu w tej sprawie za-
warty jest w druku nr 156.

Informuję ponadto, że projekt uchwały w spra-
wie powołania Komisji Nadzwyczajnej do spraw 
Klimatu został pozytywnie zaopiniowany przez 
Konwent Seniorów.
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Proszę pana senatora Stanisława Gawłowskiego 
o zabranie głosu i przedstawienie w imieniu mar-
szałka Senatu projektu uchwały w sprawie powo-
łania Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu.

SENATOR 
STANISŁAW GAWŁOWSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Uprzejmie informuję, że grupa senatorów 

wniosła do pana marszałka, a pan marszałek dzi-
siaj przedkłada projekt uchwały w sprawie powo-
łania Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu. 

§1 stanowi, że Senat Rzeczypospolitej Polskiej 
na podstawie art. 13 ust. 1 Regulaminu Senatu po-
wołuje Komisje Nadzwyczajną do spraw Klimatu, 
i tu jest wymieniony skład. Komisja jest bardzo 
liczna. Pozwolę sobie wszystkie nazwiska prze-
czytać: pani senator Halina Bieda, pan senator 
Marcin Bosacki, pan senator Jacek Bury, pani se-
nator Alicja Chybicka, pan senator Artur Dunin, 
pan senator Stanisław Gawłowski, pan senator 
Beniamin Godyla, pani senator Agnieszka Gorgoń-
Komar, pan senator Tomasz Grodzki, pani senator 
Jolanta Hibner…

(Głos z sali: Gorgoń-Komor.)
Przepraszam, Komor. Tak, przepraszam. Prze- 

praszam.
Pani senator Danuta Jazłowiecka, pan senator 

Michał Kamiński, pan senator Kazimierz Kleina, 
pani senator Magdalena Kochan, pan senator 
Stanisław Lamczyk, pani senator Ewa Matecka, 
pani senator Gabriela Morawska-Stanecka, pan 
senator Janusz Pęcherz, pan senator Aleksander 
Pociej, pani senator Jadwiga Rotnicka, pan se-
nator Sławomir Rybicki, pani senator Joanna 
Sekuła, pan senator Ryszard Świlski, pan sena-
tor Kazimierz Ujazdowski, pan senator Wojciech 
Ziemniak, pan senator Rafał Ambrozik, pan se-
nator Jerzy Chróścikowski, pan senator Wiktor 
Durlak, pan senator Jan Maria Jackowski, pan se-
nator Stanisław Karczewski, pani senator Maria 
Koc, pan senator Józef Łyczak, pan senator Ryszard 
Majer, pan senator Robert Mamątow, pan sena-
tor Marek Martynowski, pani senator Bogusława 
Orzechowska, pan senator Stanisław Ożóg, pan se-
nator Andrzej Pająk, pan senator Marek Pęk, pan 
senator Wojciech Piecha, pan senator Zdzisław 
Pupa, pan senator Aleksander Szwed, pan senator 
Ryszard Ślusarz…

(Głos z sali: Rafał.)
Rafał, przepraszam.

„§2. Zadaniem komisji jest rozpatrywanie 
i opracowywanie spraw dotyczących: neutralności 
klimatycznej, bioróżnorodności, gospodarki w obie-
gu zamkniętym, strategii przemysłowej na rzecz 
klimatu, inteligentnego i zrównoważonego rozwoju, 
adaptacji do zmian klimatu, w tym ochrony przed 
powodzią i suszą, strategii «od pola do stołu», udzia-
łu w kształtowaniu polityki klimatycznej, wdraża-
nia polityki klimatycznej w Polsce, efektywności 
energetycznej, rozwoju i wspierania odnawialnych 
źródeł energii, społeczno-ekonomicznych aspektów 
transformacji klimatycznej, edukacji klimatycznej, 
finansowania w zakresie ochrony powietrza i trans-
formacji klimatycznej, zagospodarowania wyko-
rzystywanych do wytwarzania energii surowców 
naturalnych oraz ochrony powietrza”. 

Na tym uchwała się kończy. Ja jeszcze tylko 
powiem kilka zdań komentarza, jeżeli państwo 
pozwolicie.

Polska od wielu lat aktywnie uczestniczy w spra- 
wach dotyczących globalnego porozumienia do-
tyczącego zmian klimatu. Kilkukrotnie w Polsce 
odbywały się konferencje klimatyczne pod egidą 
ONZ, kolejne szczyty klimatyczne: w Poznaniu, 
Warszawie, a niedawno w Katowicach. Ciągle wno-
simy różnego rodzaju stanowiska dotyczące tych-
że wydarzeń mających miejsce nie tylko w Polsce, 
ale także w innych miastach i państwach świata.  
Od długiego czasu trwa w Europie debata dotycząca 
przyszłości świata, również w tej części dotyczącej 
klimatu

Dzisiaj Komisja Europejska, Parlament 
Europejski dyskutują nad projektem dotyczącym 
zielonego ładu europejskiego. Również w Polsce zo-
stało w tej kadencji utworzone nowe ministerstwo, 
Ministerstwo Klimatu. Zwłaszcza to ostatnie wy-
darzenie w sposób naturalny powoduje, że należy 
także w polskim Senacie powołać komisję, która 
w taki właśnie sposób, ponad resortowym podzia-
łem będzie patrzeć na sprawy dotyczące kwestii 
związanych z klimatem. Dziękuję bardzo.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać 

głos w tej sprawie?
Pan senator Jan Maria Jackowski.
(Senator Jan Maria Jackowski: Niestety, nie…)
(Głos z sali: Co jest?)
(Głos z sali: Panie Senatorze, co się dzieje?)
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(Senator Jan Maria Jackowski: Nie działa…)
(Głosy z sali: Nie? To podziękujemy.)
(Wesołość na sali)
(Głos z sali: Nas dużo.)
(Głos z sali: Wakacje…)
Może pan prof. Wiatr, a później… Czy już działa?

SENATOR 
JAN MARIA JACKOWSKI 

Już działa.
Panie Marszałku, ja w gabinecie pana marszał-

ka o godzinie 14.00 z groszami złożyłem rezygnację 
na piśmie z członkostwa w tej komisji i się dziwię, 
że zostałem wymieniony jako… Wpierw złożyłem 
akces, a później wycofałem moją kandydaturę. 
O godzinie 14.00 z groszami byłem…

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Już wyjaśniam, Panie Senatorze.
(Senator Jan Maria Jackowski: Jestem właśnie 

trochę zdziwiony, że…)
Nie…
(Senator Jan Maria Jackowski: …mnie wyczy- 

tano.)
Proszę się nie martwić. Zgłaszanie było do go-

dziny 17.00. Rano Konwent Seniorów zaopiniował 
projekt uchwały z nazwiskami takimi, jakie były 
zapisane. Jeżeli ta komisja zostanie powołana, to 
będzie można już w normalnym trybie, poprzez 
komisję regulaminową, składać wnioski o dopisa-
nie się do tej komisji lub składać rezygnację. Pana 
wniosek jest przyjęty. Jeżeli komisja nie zostanie 
powołana, to wniosek będzie bezprzedmiotowy, tak 
czy owak. Dziękuję bardzo.

Pan profesor Wiatr.

SENATOR 
KAZIMIERZ WIATR 

Ja chciałbym zapytać: „od pola do stołu” – w ja-
kim to jest sensie?

SENATOR 
STANISŁAW GAWŁOWSKI 

To jest jeden z obszarów, które są dyskutowane 
w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. Chodzi 
o zagospodarowanie produktów w taki sposób, 
żeby proces ten był jak najmniej emisyjny.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
Pani senator Rotnicka.

SENATOR 
JADWIGA ROTNICKA 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Pierwsze pytanie, na które kolega chyba odpowie 

mi od razu: ile osób ta komisja ma liczyć? Bo odno-
szę wrażenie, że tu jest prawie całe nasze gremium, 
a więc nie bardzo wyobrażam sobie, jak pod wzglę-
dem technicznym będziemy pracować, jeżeli w ogóle 
ta komisja zostanie powołana. I trzeba by głęboko 
przemyśleć, Panie Marszałku i Panie Inspiratorze 
tejże komisji, jak to ma wyglądać. Dziękuję.

SENATOR 
STANISŁAW GAWŁOWSKI 

Zgłosiły akces – choć przyjmuję tu na razie do 
wiadomości rezygnację pana senatora Jackowskiego 
– 43 osoby. Bez pana Jackowskiego – 42.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Pani Senator, przypomnę, że przewidzieliśmy 
to w zmianach w regulaminie. Art. 14 mówi o tym, 
że jeśliby komisja okazała się, nazwijmy to eufe-
mistycznie, niewydolna, Konwent Seniorów bę-
dzie mógł określić liczbę miejsc przysługujących 
klubom senackim i kołom senackim w tej komisji. 
Konwent uznał, że w chwili obecnej, wobec duże-
go zainteresowania sprawami klimatycznymi, nie 
będzie ograniczał liczby członków, ale jeśliby się 
okazało, że komisja ma permanentny kłopot z za-
pewnieniem np. kworum, to wtedy będziemy mieć 
możliwość podjęcia działań i takiej reakcji.

(Senator Jadwiga Rotnicka: Dziękuję bardzo.)
Pan senator Czerwiński. Bardzo proszę.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, po raz pierw-
szy powołujemy komisję nadzwyczajną, ale w Re- 
gulaminie Senatu są uwzględnione 2 rodzaje komi-
sji, tzn. takie zwykłe, stałe komisje oraz komisje nad-
zwyczajne. One mają różne statusy. Otóż komisje 
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stałe zajmują się określonym rodzajem spraw – tu-
taj jest takie sformułowanie – czyli czymś, co trwa, 
co toczy się przez cały czas, tak bym to nazwał, prac 
senackich. Ot, wiadomo… Te sprawy są wyróżnio-
ne w regulaminie, w załączniku. A komisje nadzwy-
czajne powołuje się do realizacji określonych zadań, 
czyli czegoś jednostkowego. To prosta sprawa i ci 
z państwa, którzy byli samorządowcami, wiedzą, że 
na początku kadencji zawsze powoływało się komi-
sję nadzwyczajną po to, żeby – w cudzysłowie – zno-
welizować regulamin pracy danej rady czy sejmiku.

No i teraz pytanie do reprezentującego, jak ro-
zumiem, wnioskodawców. Mianowicie: dlaczego 
państwo nie powołaliście zwykłej komisji, do sta-
łych prac, w miejsce tej komisji nadzwyczajnej, któ-
ra ma mieć charakter epizodyczny, jednostkowy? 
O co tu tak naprawdę chodzi? Pytam, bo to jest ko-
lejne psucie, no, może nie struktury, bo to za dużo 
powiedziane, ale pewnych standardów, pewnych 
zwyczajów, określonych również regulaminowo. 

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Panie Senatorze, skoro już cytujemy ten punkt 
regulaminu, to zauważmy, że nie jest to zapis jed-
nostkowy, ale wielo-, wielostronny, dlatego że ko-
misje nadzwyczajne powołujemy nie do realizacji 
określonego zadania, ale określonych zadań – tu 
jest liczba mnoga. To są choćby kwestie zielonego 
ładu tudzież permanentnych stanów – jak nie su-
szy, to podtopień… To są zadania, które pan senator 
enumeratywnie w skrócie wymienił. I tym ta ko-
misja będzie się zajmowała. Komisja nadzwyczajna 
w tym wypadku ma konkretne zadania: naprawę 
polskiego klimatu i zabezpieczenie, abyśmy żyli 
w czystym, ekologicznym kraju.

SENATOR 
STANISŁAW GAWŁOWSKI 

Ja tylko dodam, że dyskusja nad Europejskim 
Zielonym Ładem odbywa się tu i teraz. Ona może 
się zakończyć za kilka miesięcy, a może za kil-
ka lat. My tego do końca tak naprawdę nie wiemy. 
W Parlamencie Europejskim i w wielu krajach po-
dejmuje się decyzje dotyczące tego, że oprócz trady-
cyjnych resortów, takich jak choćby Ministerstwo 
Środowiska, powoływane będą ministerstwa do 
spraw klimatu. Świadomie szuka się rozwiązań, któ-
re pozwolą na to, żeby sprawy klimatu były rozpa-
trywane nie tylko w kategoriach czysto resortowych. 

Te sprawy wymagają patrzenia horyzontalnego, 
ponadresortowego. I to jest uzasadnienie, Panie 
Senatorze.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
Pani senator Zdrojewska była pierwsza. Tak?
(Głos z sali: Pan senator Zając.)
Pan senator Zając. Proszę bardzo.

SENATOR 
JÓZEF ZAJĄC 

Panie Marszałku! Panie Przewodniczący nowej 
komisji!

Czy komisja nie zamierza aby wkraczać w ob-
szary, które tradycyjnie były zarezerwowane dla, 
że tak powiem, innych istot? Jeśli tak, to czy były 
prowadzone rozmowy z tymi, którzy stanowią ro-
dzaj strażników pewnych obszarów i problemów, 
którymi komisja będzie się interesować?

SENATOR 
STANISŁAW GAWŁOWSKI 

Nie wiem, o co chodzi z istotami. To jest pewna 
zagwozdka. Zakładam, że to pytanie jest adreso-
wane do mnie. Wie pan, Panie Senatorze… Jak pan 
przeczyta ustawę o działach i zobaczy pan, jaki jest 
zakres działania Ministerstwa Klimatu, to będzie 
pan wiedział, że ono też – mówię, używając pana 
terminów – wchodzi jakby w zakres działań innych 
istot. Być może właśnie o to chodzi.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Samo zainteresowanie, Panie Senatorze, tą 
komisją świadczy o tym, że istniała potrzeba jej 
utworzenia. Ja traktuję ją komplementarnie wobec 
innych istot komisyjnych, a nie konkurencyjnie.

Pani senator Zdrojewska.

SENATOR 
BARBARA ZDROJEWSKA 

Szanowny Panie Marszałku!
Właściwie rzucę w eter moje pytanie dotyczące 

tego, jak my sobie w ogóle wyobrażamy naszą pracę 



160

13. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 2 lipca 2020 r.

Powołanie Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu

w najbliższym czasie, jeżeli epidemia COVID po-
trwa dłużej i będziemy mieli taką sytuację jak w tej 
chwili. To, co wprowadziliśmy do regulaminu, czyli 
udział w posiedzeniach komisji… To wszystko prze-
dłuża głosowania, przedłuża posiedzenia komisji 
itd. Nie wiem, czy…

(Rozmowy na sali)
Przepraszam, ja państwu nie przeszkadzałam. 

Proszę dać mi się wypowiedzieć. Zwracam na to 
uwagę.

Druga rzecz, na którą zwracam uwagę, jest 
taka, że do tej pory mogliśmy korzystać z sal sej-
mowych. W tej chwili nie możemy. Mówię o pro-
blemie czysto organizacyjnym. Sejm wybudował 
ogromny gmach, a my się tutaj ciśniemy. Mówię, 
jak to wygląda z puntu widzenia przewodniczą-
cej komisji. Jeżeli przewodniczący nie zapisze się 
2 tygodnie wcześniej, to później ma kłopot z salą. 
Zwracam uwagę, że jak jest jeszcze jedno posie-
dzenie komisji… To jest problem. Zwróciłabym się 
tu z taką prośbą do pana marszałka, żeby wystą-
pił do Sejmu z prośbą, żebyśmy mogli, zwłaszcza 
w czasie, kiedy nie ma posiedzeń sejmowych, ko-
rzystać z sal w głównym korytarzu, jak to było do 
tej pory. Wcześniej nie było z tym żadnego pro-
blemu i ja nie bardzo rozumiem, skąd się bie-
rze kłopot z salami. Zwracam uwagę na fakt, że 
obecność na posiedzeniach komisji, a właściwie 
przemieszczanie się senatorów z jednego posie-
dzenia komisji na drugie stanowi bardzo duże 
utrudnienie, także w zebraniu kworum. Zwracam  
na to uwagę.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo, Pani Senator, za ten głos.
Przypomnę, że cały czas działamy w warunkach 

pandemii i podlegamy różnym ograniczeniom. Ja 
nie dopatrywałbym się tu ze strony Sejmu jakiejś 
złej woli, ale oczywiście przystąpimy do rozmów 
z panią marszałek Witek, żebyśmy, zwłaszcza wte-
dy, kiedy te sale stoją puste, mogli oglądać w nich 
posiedzenia komisji. Państwo oczekiwaliście, aby 
w posiedzeniach komisji można było uczestniczyć 
zdalnie – taka decyzja została podjęta na żądanie 
wielu senatorów – a w tamtych salach nie ma ta-
kiej możliwości. Ale temat jest ważny i go podejmę.

Nie ma więcej…
(Senator Kazimierz Wiatr: Ja mam…)
Przepraszam, Panie Senatorze.

SENATOR 
KAZIMIERZ WIATR 

Ja mam następujące pytanie. Zgodnie z regula-
minem i przyjętymi zwyczajami komisja powinna 
mieć dość ściśle określony czy sprecyzowany za-
kres działania. Sformułowanie „od pola do stołu” 
jest niekomunikatywne, a nawet trochę humory-
styczne. Nie powinniśmy w Senacie używać takich 
sformułowań w przypadku tak istotnych spraw, jak 
określenie zakresu działania komisji. Ja bym jed-
nak namawiał pana senatora i pana marszałka do 
tego, żeby nie rozpatrywać tego punktu dzisiaj, tyl-
ko przygotować to na poważnie. No, państwo sena-
torowie po prostu śmieją się z tego, bo rzeczywiście 
jest się z czego śmiać. Moje zdolności analizowania 
języka polskiego tu zawodzą. Pan senator mówi, 
że w sformułowaniu „od pola do stołu” chodzi 
o emisyjność. No, pod kątem językowym nie po-
trafię się tu tego dopatrzeć. Tu są stosowane jakieś 
skróty myślowe, jakieś figury retoryczne, na które 
w takich dokumentach nie powinno być miejsca. 
Dziękuję bardzo.

SENATOR 
STANISŁAW GAWŁOWSKI 

Od razu odpowiem. To jest uwaga, którą po-
winien pan zaadresować również do Komisji 
Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, bo tam 
tego terminu używa się powszechnie.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
Pan senator Czerwiński.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Panie Marszałku, ja niestety – a może na szczę-
ście – przychylę się do wniosku pana senatora 
Wiatra. No, aż tak nam pilno? Klimat wytrzyma, 
a my w ciągu 2 tygodni raczej nie zredukujemy 
o połowę emisji dwutlenku węgla w Polsce czy 
w ogóle na świecie. No, można i tak ambitne cele 
stawiać.

A teraz już będzie poważnie. Chciałbym mimo 
wszystko zwrócić uwagę na zapis art. 13 ust. 1 re-
gulaminu: „Senat powołuje komisje stałe do okre-
ślonego rodzaju spraw – stałe, czyli działające 
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permanentnie, ciągle rozpatrujące sprawy z dane-
go zakresu – oraz może powoływać i rozwiązywać 
komisje nadzwyczajne do realizacji określonych za-
dań”. A więc naturalną koleją rzeczy taka komisja 
powinna zostać rozwiązana. Słowo „zadań” jest 
w liczbie mnogiej, dlatego że wcześniej jest mowa 
o komisjach do realizacji określonych zadań. To są 
podstawy logiki. Proszę państwa, komisja nadzwy-
czajna ma swoje zadanie. Kiedy kończy realizację 
tego zadania, rozwiązuje się ją. Tak powinno być. 
Oczywiście można działać inaczej, ale my w ten 
sposób psujemy strukturę Senatu. Można przecież 
powołać komisję stałą i wydzielić dla niej pewien 
zakres spraw, tak jak było w przypadku każdej in-
nej komisji. Przecież nic nas tutaj nie ogranicza. 
Po co nam komisja nadzwyczajna? Żeby epatować 
tym na zewnątrz? Po co?

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Panie Senatorze, staram się nadążać za pana 
wywodem logicznym, ale pan chce likwidować 
komisję, której jeszcze nie powołaliśmy. Taki jest 
urok komisji nadzwyczajnych, że można je powo-
ływać i można je rozwiązywać. Senat w swoim ma-
jestacie będzie mógł uczynić z tej komisji komisję 
stałą. Ta dyskusja robi się trochę bezprzedmio-
towa, bo ja już pytałem, czy jest sprzeciw wobec 
wprowadzenia tego punktu, i żadnego sprzeciwu 
nie usłyszałem. W tej chwili zajmujemy się już tym 
punktem, a nie dywagacjami, co robić, a czego nie 
robić, co likwidować, a co powoływać.

Jeszcze pan senator Rusiecki się zgłasza.

SENATOR 
JAROSŁAW RUSIECKI 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
No, ja jednak dobrze rozumiem, o co chodzi 

panu senatorowi Czerwińskiemu. Chodzi o jasne 
określenie celu działania tej komisji w tym bardzo 
szczególnym czasie.

Moje pytanie jest bardzo proste: czy pan sena-
tor Gawłowski będzie ubiegał się o przewodnicze-
nie tej komisji?

(Senator Stanisław Gawłowski: Jak zostanie po-
wołana, to panu odpowiem.)

Prosiłbym o jasną odpowiedź.
(Głos z sali: Była jasna.)

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Jasna odpowiedź jest zawarta w art. 58 regulami-
nu: „Pierwsze posiedzenie komisji zwołuje i prowa-
dzi Marszałek Senatu. Na posiedzeniu tym komisja 
wybiera ze swego składu kandydata na przewod-
niczącego”. To jest odpowiedź zawarta w art. 58. 
Pierwsze posiedzenie prawdopodobnie zostanie 
zwołane podczas następnego posiedzenia Senatu.

Nie widzę więcej zgłoszeń, zatem dziękuję panu 
senatorowi.

(Senator Stanisław Gawłowski: Dziękuję bardzo.)
Przystępujemy do głosowania w sprawie powo-

łania Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosownia.
Głosowało 97 senatorów, za – 50, przeciw – 17, 

wstrzymało się 30 osób. (Głosowanie nr 6)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji 
Nadzwyczajnej do spraw Klimatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dzie-
wiątego porządku obrad: zmiany w składzie komi-
sji senackich.

Przypominam, że wniosek Komisji Regulami- 
nowej, Etyki i Spraw Senatorskich w tej sprawie 
zawarty jest w druku nr 155.

Poproszę sprawozdawcę Komisji Regulami- 
nowej, Etyki i Spraw Senatorskich, panią senator 
Barbarę Borys-Damięcką, o przedstawianie wnio-
sku komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
BARBARA BORYS-DAMIĘCKA 

Komisja Regulaminowa, Etyki i  Spraw Se- 
natorskich na swoim posiedzeniu w dniu 1 lipca 
2020 r., na podstawie art. 13 ust. 2 Regulaminu 
Senatu, odwołuje senatora Marka Pęka z Komisji 
Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz se-
natora Wojciecha Skurkiewicza z Komisji Zdrowia. 
Uchwałę podjęto większością głosów. Dziękuję.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zabrać 

głos w tej sprawie?
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Jeśli nie, to przystępujemy do głosownia nad 
przedstawionym przez Komisję Regulaminową, 
Etyki i Spraw Senatorskich projektem uchwały 
w sprawie zmian w składzie komisji senackich.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników… Jeszcze przepra-

szam, 1 osoba z głosujących zdalnie proszona jest 
o dokończenie głosowania, inaczej będziemy cze-
kać 20 sekund.

Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, za – 95, przeciw – 2, 

wstrzymała się 1 osoba. (Głosowanie nr 7)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie zmian w składzie 
komisji senackich.

Powracamy do rozpatrywania punktu dru-
giego porządku obrad: ustawa o Polskim Bonie 
Turystycznym.

W przerwie w obradach odbyło się posiedze-
nie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Spo- 
łecznej oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Inno- 
wacyjności, które ustosunkowały się do przedsta-
wianych w toku debaty wniosków i przygotowały 
wspólne sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się 
ono w druku nr 151 Z.

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Ryszarda 
Majera, o przedstawienie sprawozdania komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
RYSZARD MAJER 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie 

Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecz- 
nej oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowa- 
cyjności. Komisje na posiedzeniu w dniu 2 lipca 
2020 r. rozpatrzyły wnioski zgłoszone w toku de-
baty w dniu 1 lipca 2020 r. nad ustawą o Polskim 
Bonie Turystycznym i przedstawiają Wysokiemu 
Senatowi następujące stanowisko: Wysoki Senat 
raczy przyjąć następujące wnioski zawarte w pkt II: 
1–11, 13–36, 38, 40–43, 45–48, 51–60, 62–69, 73 
oraz 75–79. Dziękuję.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozostali se-

natorowie sprawozdawcy chcą jeszcze zabrać głos?

Dla porządku informuję, że wnioski w trak-
cie dyskusji zgłosili państwo senatorowie: Adam 
Szejnfeld, Leszek Czarnobaj, Gabriela Morawska-
Stanecka, Maria Koc, Marek Pęk, Krzysztof Kwiat- 
kowski.

Ponadto sprawozdawcami byli: pan sena-
tor Artur Dunin – mniejszości Komisji Rodziny, 
Polityki Senioralnej i  Społecznej, pani sena-
tor Maria Koc – Komisji Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności; pan senator Adam Szejnfeld 
– mniejszości Komisji Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności.

Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzo-

ne głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy 
bez poprawek, a następnie – w przypadku od-
rzucenia tego wniosku – nad przedstawionymi 
poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 2 – za, 94 – przeciw, 

nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 8)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat odrzucił wniosek o przyjęcie ustawy bez 
poprawek.

A zatem zaczynamy głosowania nad przedsta-
wionymi poprawkami.

Poprawka nr 1 ma charakter redakcyjny.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 96 – za, 3 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 9)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 2 zmierza do umożliwienia płat-

ności za pomocą Polskiego Bonu Turystycznego 
z tytułu skorzystania z usługi turystycznej.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 52 – za, 45 – przeciw, 

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 10)
Poprawka przyjęta.
Uwaga: nad poprawkami nr 3, 4, 8, 15, 21, 38, 

42, 75 i 76 należy głosować łącznie. Jeżeli w termi-
nie późniejszym przyjęte zostaną poprawki nr 17, 
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18 i 20, to spowoduje to konieczność zastąpienia 
w treści poprawki nr 21 wyrazów „500 zł” wyraza-
mi „1 tysiąc zł”. Poprawki wyżej wymienione zmie-
rzają do rozszerzenia zakresu osób uprawnionych 
do Polskiego Bonu Turystycznego o osoby pobiera-
jące świadczenia emerytalno-rentowe.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 52 – za, 47 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 11)
Poprawki przyjęte.
Poprawka nr 5 zmierza do skreślenia treści nie-

mającej charakteru normatywnego.
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 12)
Poprawka przyjęta.
Uwaga: nad poprawkami nr 6, 7, 9, 10, 14, 19, 

40, 41, 46, 48 i 57 należy głosować łącznie. Poprawki 
te zmierzają do zapewnienia spójności terminolo-
gicznej w przepisach ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 52 – za, 46 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 13)
Poprawki przyjęte.
Uwaga: nad poprawkami nr 11, 16, 36, 43, 54 

i 58 należy głosować łącznie. Przyjęcie tych popra-
wek wyklucza głosowanie nad poprawkami nr 12, 
37, 39, 44, 49, 50, 61, 72 i 74. Poprawki nr 11, 16, 36, 
43, 54 i 58 zmierzają do rozszerzenia zakresu osób 
uprawnionych do Polskiego Bonu Turystycznego 
o osoby, którym ze względu na zastosowanie prze-
pisów o koordynacji systemów zabezpieczenia spo-
łecznego nie mogło zostać przyznane świadczenie 
wychowawcze.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98  senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 14)
Poprawki przyjęte.
Teraz przechodzimy do poprawki nr 13, nad 

którą należy głosować łącznie z poprawką nr 35. 

Poprawki te zmierzają do uwzględnienia okoliczno-
ści, że przepisy od art. 5 do 17 ustawy nie stanowią 
przepisów ogólnych.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 52 było za, 46 – prze-

ciw, nikt się nie wstrzymał od głosu. (Głosowanie 
nr 15)

Poprawki przyjęte.
Nad poprawkami nr 14, 15 i 16 było już głoso-

wanie łączne, w grupach poprawek.
Teraz głosujemy nad poprawkami nr 17, 18 i 20, 

nad którymi należy głosować łącznie. Przyjęcie 
tych poprawek spowoduje konieczność zastąpie-
nia w treści poprawki nr 21, nad którą już uprzed-
nio głosowaliśmy, wyrazów „500 zł” wyrazami 
„1000 zł”. Poprawki te zmierzają do podwyższe-
nia wysokości świadczeń w formie bonów z 500 
do 1000 zł.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 6 było za, 66 – prze-

ciw, 25 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 16)
Poprawki zostały odrzucone.
Uwaga: nad poprawkami nr 22 i 77 należy gło-

sować łącznie. Poprawki te zmierzają do prawidło-
wego umiejscowienia treści art. 47 w systematyce 
ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 53 było za, 44 – prze-

ciw, nikt się nie wstrzymał od głosu. (Głosowanie 
nr 17)

Poprawki przyjęte.
Poprawka nr 23 ma charakter redakcyjny.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 osób, 95 było za, 1 – przeciw, nikt 

się nie wstrzymał od głosu. (Głosowanie nr 18)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 24 zmierza do sprecyzowania ode-

słania do odrębnej ustawy.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
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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 19)

Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 25 ma charakter redakcyjny.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Jedna osoba z głosujących zdalnie… Aha, już 

zagłosowała.
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 20)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 26 ma charakter redakcyjny.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 21)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 27 także ma charakter redakcyjny.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 22)
Poprawka przyjęta.
Uwaga: nad poprawkami nr  28 i  30 nale-

ży głosować łącznie. Poprawki te zmierzają do 
uwzględnienia okoliczności, w której działalność 
podmiotów świadczących imprezy turystyczne 
i usługi hotelarskie może być wykonywana rów-
nież z wykorzystaniem rachunków w Spółdzielczej 
Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej.

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 23)
Poprawki przyjęte.
Poprawka nr 29 zmierza do sprecyzowania 

obowiązku przedsiębiorcy turystycznego oraz or-
ganizacji pożytku publicznego w odniesieniu do 
miejsca zamieszczenia informacji o możliwości 
dokonywania płatności za pomocą Polskiego Bonu 
Turystycznego.

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 24)
Poprawka przyjęta.
Uwaga: nad poprawkami nr  31 i  32 nale-

ży głosować łącznie. One zmierzają do tego, aby 
usunięcie z listy podmiotów mających prawo do 
przyjmowania płatności za pomocą Polskiego Bonu 
Turystycznego z powodu niezgodności ze stanem 
faktycznym imienia i nazwiska osoby dokonującej 
rejestracji było poprzedzone wezwaniem do aktu-
alizacji tych danych.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 50 – za, 45 – przeciw, 

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 25)
Poprawki przyjęte.
Poprawka nr 33 zmierza do rezygnacji z unor-

mowania, zgodnie z którym nie jest możliwa po-
nowna rejestracja przedsiębiorcy turystycznego 
oraz organizacji pożytku publicznego, które zo-
stały usunięte z listy podmiotów mających prawo 
do przyjmowania płatności za pomocą Polskiego 
Bonu Turystycznego.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 50 – za, 45 – przeciw, 

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 26)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 34 zmierza do rezygnacji z unor-

mowań przewidujących wyłączenia z zakresu sto-
sowania ustawy – Prawo zamówień publicznych 
w odniesieniu do zamówień na usługi lub dosta-
wy udzielanych w celu realizacji zadań ustawy 
przez Polską Organizację Turystyczną oraz Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 49 – za, 45 – przeciw, 

2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 27)
Poprawka przyjęta.
Uwaga: poprawki nr 44, 61… Nad nimi już było 

głosowanie.
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Teraz poprawki nr 45 i 47, nad którymi nale-
ży głosować łącznie. Mają one charakter redak- 
cyjny.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 95 – za, 2 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 28)
Poprawki przyjęte.
Uwaga: nad poprawkami nr 51 i 52 należy gło-

sować łącznie. Mają one charakter redakcyjny.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 96 – za, 1 – przeciw. 

(Głosowanie nr 29)
Poprawki przyjęte.
Poprawka nr 53 zmierza do zapewnienia pra-

widłowości zastosowanego odesłania.
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 30)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 55 ma charakter redakcyjny.
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 31)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 56 zmierza do skreślenia przepisu 

niemającego charakteru normatywnego.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 50 – za, 46 – przeciw, 

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 32)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 59 zmierza do sprecyzowania za-

kresu przetwarzanych danych osobowych o stanie 
zdrowia dziecka niepełnosprawnego.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 52 – za, 46 – przeciw, 
nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 33)

Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 60 zmierza do zapewnienia pra-

widłowości zastosowanego odesłania.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 52 – za, 46 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 34)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 62 zmierza do zmniejszenia kosz-

tów realizacji ustawy przez Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 52 – za, 45 – przeciw, 

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 35)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 63 ma charakter redakcyjny.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 36)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 64 także ma charakter redakcyjny.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 37)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 65 także ma charakter redakcyjny.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 38)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 66 zmierza do skreślenia definicji 

reklamy na użytek unormowań karnych.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
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Głosowało 98 senatorów, 52 – za, 44 – przeciw, 
2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 39) 

Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 67 ma charakter redakcyjny.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 40)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 68 zmierza do zapewnienia spój-

ności w obrębie przepisów karnych.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 41)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 69 zmierza do zapewnienia spój-

ności pomiędzy tytułem rozdziału 7 ustawy a jego 
treścią.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 42)
Poprawka przyjęta.
Uwaga: nad poprawkami nr 70 i 71 należy gło-

sować łącznie. Poprawki te zmierzają do skreślenia 
przepisów, które przewidują nowelizację ustawy 
o systemie instytucji rozwoju oraz tzw. ustawy do-
tyczącej COVID-19.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 1 – za, 95 – przeciw,  

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 43)
Poprawki zostały odrzucone.
Poprawka nr 73 ma charakter redakcyjny.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 44)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 78 zmierza do dodania przepisów, 

zgodnie z którymi, jeżeli dziecko osoby uprawnionej 

miało przyznane prawo do świadczenia wychowaw-
czego i dodatku w dniu wejścia w życie ustawy,  
to przepisy ustawy stosuje się do tej osoby do dnia  
31 marca 2022 r. niezależnie od wieku tego dziecka.

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 45)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 79 zmierza do dodania przepisu, 

zgodnie z którym minister właściwy do spraw tury-
styki w terminach do dnia 31 sierpnia 2021 r. oraz 
do dnia 31 sierpnia 2022 r. przedstawi Sejmowi in-
formację w sprawie realizacji ustawy oraz oceny 
skuteczności i efektów ekonomicznych bonów.

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 46)
Poprawka przyjęta.
Zakończyliśmy głosowania nad poprawkami.
Głosujemy teraz nad podjęciem uchwały 

w sprawie przyjęcia ustawy.
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 97 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 47)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o Polskim 
Bonie Turystycznym.

Powracamy do rozpatrywania punktu czwar-
tego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych.

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecz- 
nej przedstawiła zestawienie wszystkich wniosków, 
które zostały zgłoszone podczas posiedzenia komi-
sji; druk senacki nr 149 A.

Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzo-

ne głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy 
bez poprawek, a następnie, w wypadku odrzucenia 
tego wniosku, nad przedstawionymi poprawkami.
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Głosowania
Oświadczenia

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
pana senatora Ryszarda Majera o przyjęcie ustawy 
bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 58 – za, 38 – przeciw, 

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 48)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych.

Powracamy do rozpatrywania punktu pią-
tego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji przedstawiła projekt uchwały, w którym 
wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy; druk 
senacki nr 150 A.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzo-
ne głosowania nad przedstawionymi poprawka-
mi, a następnie nad podjęciem uchwały o przyjęciu 
ustawy w  całości, ze zmianami wynikającymi 
z przyjętych poprawek.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nymi poprawkami.

Poprawka pierwsza usuwa błędne odesłanie 
oraz precyzuje, do sprawcy których zbrodni ko-
munistycznych sąd nie będzie stosował przepisów 
ustawy względniejszej.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 49)
Poprawka przyjęta.
Poprawka druga modyfikuje brzmienie prze-

pisu przejściowego.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie ustawy…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Przepraszam bardzo.
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95 senatorów, 94 – za, 1 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 50)
Poprawka przyjęta.

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 
uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości, ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 95 – za, nikt nie był 

przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 51)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 
Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji 
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Informuję, że porządek obrad trzynastego 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.

Proszę o sporządzenie listy senatorów zamie-
rzających wygłosić oświadczenia.

Oświadczenie nie można trwać dłużej niż 5 mi-
nut. Przedmiotem oświadczenia mogą być sprawy 
związanie z wykonywaniem mandatu, przy czym 
nie może ono dotyczyć sprawy będących przed-
miotem porządku obrad bieżącego posiedzenia 
Senatu. Marszałek odmówi przyjęcia niewygłoszo-
nych oświadczeń, których treści nie można ustalić 
lub których wygłoszenie przez senatora nie byłoby 
możliwe w przysługującym mu na to czasie, czyli 
w ciągu 5 minut. Nad oświadczeniem senatorskim 
nie przeprowadza się dyskusji.

Proszę o przedstawienie oświadczenia panią 
senator Agnieszkę Kołacz-Leszczyńską.

SENATOR 
AGNIESZKA KOŁACZ-LESZCZYŃSKA 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Czy mnie słychać?
(Marszałek Tomasz Grodzki: Słychać.)
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Moje oświadczenie kieruję do pani minister 

sportu, pani Danuty Dmowskiej-Andrzejuk, któ-
ra w ubiegłym tygodniu odwiedziła moje rodzinne 
miasto. Prośbę taką skierowali do mnie mieszkań-
cy mojego miasta, a głównie brać sportowa, ludzie 
związani ze sportem.
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Pani minister odwiedziła moje miasto, a bar-
dziej przedmieścia mojego rodzinnego miasta, 
niestety udała się tylko do strefy ekonomicznej, 
do budynku strefy ekonomicznej. Spotkała się tam 
z wąskim gronem działaczy PiS. A to, co najbardziej 
oburzyło mieszkańców, to słowa, które wypowie-
działa w czasie wywiadu telewizyjnego udzielanego 
jednej z wałbrzyskich telewizji, ponieważ opowie-
działa o infrastrukturze sportowej w moim mie-
ście, chociaż jej nie widziała, miała tylko przekaz 
polityczny kolegów z PiS. I powiedziała, że infra-
struktura sportowa w mieście Wałbrzychu, cytuję, 
„jest tragiczna i w kompletnej ruinie”. To słowa, 
które nigdy nie powinny się pojawić w ustach pani 
minister, i to słowa, które oburzyły mieszkańców 
mojego miasta. I prosili oni, żebym to sprostowa-
ła i opowiedziała pani minister, jak rzeczywiście 
wygląda ta infrastruktura i wszystko, co związane  
ze sportem w moim mieście.

Dodam tylko, że przygotowana jest pełna in-
formacja dla pani minister o tym, co udało się 
wybudować, wyremontować od 2011 r. do chwili 
obecnej. Pragnę również przy okazji tego oświad-
czenia podać pani minister na gorąco informa-
cję o tym, że w latach 2011–2014 wydatek gminy 
Wałbrzych, mojego miasta, to ponad 140 milio-
nów  zł, które zostały zainwestowane właśnie 
w tę infrastrukturę sportową. A to, o czym pani 
minister niestety nie wspominała, to fakt, o któ-
rym muszę powiedzieć – chcę, żeby on wybrzmiał 
bardzo mocno – że od roku 2015, od zmiany wła-
dzy niestety nie otrzymaliśmy żadnego wsparcia 
z Ministerstwa Sportu, mimo że wiele projektów 
zostało złożonych z prośbą o wsparcie, wiele wnio-
sków zostało złożonych do ministerstwa z prośbą 
o wsparcie. Niestety, wszystkie wnioski zostały od-
rzucone. Nie dostaliśmy ani złotówki przez kolej-
nych 5 lat. I jesteśmy przekonani, wiemy o tym, że 
niestety nie było to spowodowane decyzjami me-
rytorycznymi. I mówię to wprost i otwarcie. Z tych 
140 milionów zł, które udało nam się wydatkować 
w latach 2011–2014, ale także z pieniędzy nasze-
go miasta w kolejnych latach – 2015, 2016, 2017 
– czyli dodatkowych 30 milionów zł… To przede 
wszystkim budowa naszego centrum sportowo-
-rekreacyjnego, to wyremontowane baseny, to 
2 hale, w tym 1 lekkoatletyczna, ale także orliki, 
boiska sportowe, szczególnie hale przy naszych 
wałbrzyskich szkołach – wszystkie zostały wyre-
montowane – to także obiekt sportowy, który udało 
nam się wybudować, nowoczesny obiekt sporto-
wy, na którym znajduje się bieżnia lekkoatletyczna 

4-torowa, bieżnia do sprintu, ogromne boisko do 
piłki nożnej, skocznia w dal, rzutnia do pchnięcia 
kulą czy kort tenisowy. Nasze środowisko sporto-
we, takie z prawdziwego zdarzenia, jest oburzone 
tym wszystkim, co się wydarzyło. Proszono mnie 
jeszcze, żebym podkreśliła, że w naszym rodzin-
nym mieście swoją bazę sportową mają reprezen-
tacje różnych dyscyplin sportowych, np. ostatnio 
gościliśmy kadrę siatkarek, które rozgrywały mecz 
z Czeszkami – to były 2 wygrane mecze, myślę, że 
pani minister będzie to wiedziała. Od lat kadrowi-
cze różnych dyscyplin sportowych wykorzystują 
tę naszą wałbrzyską bazę sportową i wracają do 
nas, ponieważ warunki sportowe, warunki do tre-
ningów, do rozgrywania meczów towarzyskich są 
świetne, co podkreślają i wracają rokrocznie do 
naszej bazy sportowej. Organizowane są również 
międzynarodowe zawody w różnych dyscyplinach 
i wszyscy, którzy w nich uczestniczą, zawodnicy, 
trenerzy, kadra, również bardzo sobie chwalą ogól-
ne warunki. Mówią o tym w Polsce i tym wszyst-
kim, którzy planują przyjechać do naszego miasta 
czy zaplanować swój pobyt sportowy. Absolutnie są 
to tylko dobre wspomnienia, stąd ich powrót i ko-
lejne obozy sportowe, które organizują właśnie 
u nas, w Wałbrzychu.

To, co chciałabym jeszcze przekazać, to słowa 
moich mieszkańców, że informacja o tragicznej 
i kompletnej ruinie naszej infrastruktury spor-
towej jest nieprawdziwa, jest krzywdząca. Oni są 
oburzeni słowami pani minister. Wierzą, że pani 
minister przyjedzie kiedyś do Wałbrzycha i zechce 
odwiedzić nasze miasto, zobaczyć ten wysiłek, któ-
ry włożyliśmy w remonty, w wybudowanie nowych 
obiektów, i być może zmieni zdanie.

A teraz taka refleksja już na koniec, myślę że 
ważna dla pani minister. Szkoda, że przez to, co 
się wydarzyło, i przez to, jak pani minister zacho-
wała się…

(Marszałek Tomasz Grodzki: Pani Senator, 
5 minut.)

Kończę, tak, oczywiście.
…Jak oceniła nasze miasto i te nasze wszystkie 

wysiłki… Ubolewamy nad tym, że w naszym mie-
ście zostanie pani zapamiętana nie jako wybitny 
sportowiec, który zdobywał medale na imprezach 
ogólnoświatowych czy europejskich, ale zostanie 
pani u nas zapamiętana jako były minister w rzą-
dzie PiS, który przedstawił nieprawdziwy i krzyw-
dzący przekaz polityczny przekazany przez swoich 
kolegów partyjnych, politycznych, którzy niestety 
Wałbrzychowi dobrze nie życzą. Dziękuję bardzo.



169

Oświadczenia

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Oświadczenie wygłasza pan senator Konieczny.

SENATOR 
WOJCIECH KONIECZNY 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Szanowni Państwo, oświadczenie kieruję do mi-

nistra infrastruktury, pana Andrzeja Adamczyka.
Szanowny Panie Ministrze!
Pragnę wyrazić swoje nieukontentowanie 

związane z brakiem dofinansowania do budowy 
ulicy Złotej oraz umieszczeniem tego zadania je-
dynie na liście projektów rezerwowych Funduszu 
Dróg Samorządowych. Budowa ulicy Złotej 
w Częstochowie wpłynie na poprawę warunków 
życia wielu mieszkańców. Przede wszystkim umoż-
liwi sprawne połączenie terenów inwestycyjnych 
Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z DK-1 
i autostradą A-1. Miasto Częstochowa przygotowało 
dokumentację projektową, a także uzyskało nie-
zbędne pozwolenia, posiada również zabezpieczo-
ny wkład własny równowarty 50% ogólnej wartości 
zadania. Warto również zwrócić uwagę na fakt, iż 
Śląski Urząd Wojewódzki zakwalifikował budowę 
ulicy Złotej jako zadanie uzasadnione i potrzebne. 
Rada Miasta Częstochowy podjęła uchwałę oraz 
złożyła interwencję w tej sprawie.

Wnoszę o umożliwienie realizacji budowy ulicy 
Złotej w Częstochowie poprzez zwiększenie środ-
ków finansowych Funduszu Dróg Samorządowych. 
Proszę również o umieszczenie tej inwestycji na li-
ście zadań podstawowych. Panie Ministrze, proszę 
o odpowiedź, czy wniosek zostanie rozpatrzony.

I drugie oświadczenie, skierowane do ministra 
zdrowia, pana Łukasza Szumowskiego.

Szanowny Panie Ministrze!
W imieniu własnym oraz mieszkańców Często- 

chowy i subregionu częstochowskiego pragnę wy-
razić zaniepokojenie i rozgoryczenie wynikające 
z braku w Częstochowie odpowiedniego laborato-
rium, w którym mogłyby być wykonywane bada-
nia w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 metodą 
PCR. Miasto Częstochowa od początku ogłoszenia 
pandemii zgłaszało potrzebę utworzenia takiego 
laboratorium. Pozwoliłoby to uszczelnić system 

wykrywania wirusa oraz przyspieszyłoby ba-
danie pobranych od pacjentów próbek. Szpitale 
w Częstochowie są narażone na niepotrzebne kosz-
ty transportu materiału do badań w kierunku koro-
nawirusa do laboratoriów położonych kilkadziesiąt 
kilometrów od miasta. Ponadto w Wojewódzkim 
Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi 
Panny w Częstochowie działa oddział chorób za-
kaźnych, który nie może prawidłowo i komplek-
sowo opiekować się pacjentami z podejrzeniem 
zakażenia SARS-CoV-2.

Brak szybkiej diagnostyki w miejscu wykony-
wania świadczeń kłóci się z zasadami prawidło-
wego leczenia chorób zakaźnych. Województwo 
śląskie obecnie boryka się z najpoważniejszą sytu-
acją epidemiczną w Polsce. Na jego terenie funkcjo-
nuje 14 laboratoriów, lecz wszystkie z nich znajdują 
się poza północną częścią województwa. Mimo iż 
w Częstochowie sytuacja epidemiczna jest stabil-
na, wymaga stałej i odpowiedniej kontroli oraz za-
bezpieczenia. Szczyt zagrożenia koronawirusem 
nie minął, stąd potrzeba utworzenia laboratorium 
jest uzasadniona. Dzięki niemu bez zbędnych opóź-
nień będzie możliwość przebadania próbek osób, 
które mogą być potencjalnie zagrożone. Uchwały 
oraz interwencje w tej sprawie złożyła Rada Miasta 
Częstochowy.

Nawiązując do powyższego, wnoszę o  po-
wszechny i równy dostęp do odpowiednich te-
stów dla mieszkańców Częstochowy i  regionu 
poprzez utworzenie specjalnego laboratorium. 
Proszę o odpowiedź, czy i kiedy zostanie utworzone 
w Częstochowie laboratorium, które będzie wyko-
nywać badania w kierunku koronawirusa SARS-
CoV-2 metodą PCR. Dziękuję bardzo.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo panu senatorowi.
Informuję, że protokół trzynastego posiedzenia 

Senatu Rzeczypospolitej Polskiej X kadencji zosta-
nie udostępniony senatorom w terminie 30 dni po 
posiedzeniu w Biurze Prac Senackich, pokój nr 255.

Zamykam trzynaste posiedzenie Senatu Rzeczy- 
pospolitej Polskiej X kadencji.

Dziękuję bardzo.
(Marszałek trzykrotnie uderza laską marszał- 

kowską)

(Koniec posiedzenia o godzinie 18 minut 37)
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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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     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  54 W. Kraska . - - + - ? + . - . - . . . . . . . . .
  55 K. Kwiatkowski - + + + + + + - + + + + + + + . + + + +
  56 S. Lamczyk ? + + + ? + + - + + + + + + + ? + + + +
  57 J.F. Libicki + + + + . + + - + + + + + + + + + + + +
  58 M. Łuczak + - - + + ? + - + - - - - + - - - + - +
  59 J. Łyczak ? - - + . ? + - + - - - - + - - - + - +
  60 R. Majer + - - + + ? + - + - - - - + - - - + - +
  61 B. Małecka-Libera + + + + + + + - + + + + + + + - + + + +
  62 R. Mamątow - - - + - - - - + - - - - + - - - + . +
  63 M. Martynowski ? - - + - - + - + - - - - + - - - + - +
  64 E. Matecka + + + + + + + - + + + + + + + - + + + +
  65 A. Mężydło + + + + + + + - + + + + + + + ? + + + +
  66 G. Morawska-Stanecka - + + + - + + - + + + + + + + + + + + +
  67 K. Mróz + - - + + ? + - + - - - - + - - - + - +
  68 B. Orzechowska - - - + - ? + - + - - - - + - - - + - +
  69 S. Ożóg - - - + - - + - + - - - - + - - - + - +
  70 A. Pająk + - - + - ? + - + - - - - + - - - + - +
  71 J. Pęcherz + + + + + + + - + + + + + + + ? + + + +
  72 M. Pęk ? - - + ? ? + - + - - - - + - - - + - +
  73 W. Piecha ? - - + ? ? + - + - - - - + - - - + - +
  74 M. Plura . + + + + + + - + + + + + + + - + + + +
  75 A. Pociej ? + + . ? + + - + + + + + + + ? + + + +
  76 Z. Pupa + - - + ? - + - + - - - - + - - - + - +
  77 J. Rotnicka - + + + - + + - + + + + + + + ? + + + +
  78 J. Rusiecki - - - + - - + - + - - - - + - - - + - +
  79 S. Rybicki + + + + + + + - + + + + + + + - + + + +
  80 J. Sagatowska + - - + + - + - + - - - - + - - - . - +
  81 J. Sekuła + + + + + + + - + + + + + + + - + + + +
  82 M. Seweryński . - - + ? - + - + - - - - + - - - + - +
  83 W. Skurkiewicz . . . . . - + - + - - - - + - - - + - +
  84 K. Słoń ? - - + + ? + - + - - - - + - - - + - +
  85 L. Staroń + - ? + . + + - + + + + + + + - + + + +
  86 A. Szejnfeld ? + + . ? + + - + + + + + + + - + + + +
  87 A. Szwed ? - - + ? ? + - + - - - - + - - - + - +
  88 R. Ślusarz + - - + + - + - + - - - - + - - - + - +
  89 R. Świlski + + + . + + + - + + + + + + + ? + + + +
  90 D. Tobiszowska + - - + . ? + - + - - - - + - - - + - +
  91 W. Tyszkiewicz ? + + + ? . . - + + + + + + + ? + + + +
  92 K.M. Ujazdowski + + + + + + + - + + + + + + + - + + + +
  93 J. Wcisła + + + + + + + - + + + + + + + ? + + + +
  94 K. Wiatr ? - - + . - + - + - - - - + - - - + - +
  95 J. Włosowicz + - - + . ? + - + - - - - + - - - + - +
  96 A. Zając + - - + ? ? + . + - - - - + - - - + - +
  97 J. Zając + - - + + - + - + - - - - + - - - + - +
  98 B. Zdrojewska ? + + + . + + - + + + + + + + - + + + +
  99 B. Zdrojewski ? + + + . + + - + + + + + + + ? + + + +
  100 W. Ziemniak ? + + . . + + - + + + + + + + - + + + +
 
  Głosujących 88 98 97 87 78 97 98 96 99 98 99 97 98 98 98 97 97 96 96 98
  Za 51 51 50 87 47 50 95 2 96 52 52 51 52 98 52 6 53 95 51 98
  Przeciw 9 46 46 0 10 17 2 94 3 45 47 46 46 0 46 66 44 1 45 0
  Wstrzymało się 28 1 1 0 21 30 1 0 0 1 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0
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13. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 1 i 2 lipca 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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13. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 1 i 2 lipca 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 98 98 97 96 96 96 97 97 97 97 97 98 98 98 97 98 98 98 97
  Za 98 98 96 53 50 50 49 95 96 51 96 50 52 52 52 97 98 98 52 97
  Przeciw 0 0 2 44 45 45 45 2 1 46 1 46 46 46 45 0 0 0 44 0
  Wstrzymało się 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0
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13. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 1 i 2 lipca 2020 r.

. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

     41 42 43 44 45 46 47 49 50 51
  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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13. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 1 i 2 lipca 2020 r.

     41 42 43 44 45 46 47 49 50 51
  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 96 97 96 97 97 97 95 95 96
  Za 98 96 1 96 51 51 97 95 94 95
  Przeciw 0 0 95 0 46 46 0 0 1 0
  Wstrzymało się 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
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13. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 1 i 2 lipca 2020 r.

L.p. Imię i nazwisko senatora Adam 
Czarnecki

Marian 
Jagielski

Agnieszka 
Rękas

Agnieszka 
Widera-

Wysoczańska 
(kandydatka 

wycofała swoją 
kandydaturę)

brak znaku X 
na karcie do 
głosowania

Głos 
nieważny

1.      AMBROZIK Rafał X
2.      ARNDT Paweł X
3.      BERNACKI Włodzimierz X
4.      BIEDA Halina X
5.      BIERECKI Grzegorz X
6.      BŁASZCZYK Przemysław  X
7.      BOBER Ryszard X
8.      BOGUCKI Jacek X
9.      BOROWSKI Marek X
10.   BORUSEWICZ Bogdan X
11.   BORYS-DAMIĘCKA Barbara X
12.   BOSACKI Marcin Rafał X
13.   BREJZA Krzysztof X
14.   BUDNER Margareta X
15.   BURY Jacek X
16.   CHRÓŚCIKOWSKI Jerzy 

17.   CHYBICKA Alicja X
18.   CZARNOBAJ Leszek X
19.   CZELEJ Grzegorz X
20.   CZERWIŃSKI Jerzy X
21.   CZUDOWSKA Dorota X
22.   DOBKOWSKI Wiesław X
23.   DOWHAN Robert X
24.   DUNIN Artur Jerzy X
25.   DURLAK Wiktor X
26.   FEDOROWICZ Jerzy X
27.   FRANKIEWICZ Zygmunt X
28.   GAWĘDA Ewa Maria X
29.   GAWŁOWSKI Stanisław X
30.   GODYLA Beniamin X
31.   GOGACZ Stanisław X
32.   GOLBA Mieczysław X
33.   GORGOŃ-KOMOR Agnieszka  X
34.   GRODZKI Tomasz X
35.   GROMEK Janusz X
36.   GROMKO Mariusz X
37.   HAMERSKI Jan X

Wyniki imiennego głosowania w sprawie powołania członka Państwowej Komisji
do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej
i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15
(pierwsza tura)

2 lipca 2020 r.
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13. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 1 i 2 lipca 2020 r.

L.p. Imię i nazwisko senatora Adam 
Czarnecki

Marian 
Jagielski

Agnieszka 
Rękas

Agnieszka 
Widera-

Wysoczańska 
(kandydatka 

wycofała swoją 
kandydaturę)

brak znaku X 
na karcie do 
głosowania

Głos 
nieważny

38.   HIBNER Jolanta X
39.   JACKOWSKI Jan Maria X
40.   JAZŁOWIECKA Danuta X
41.   KAMIŃSKI Michał Tomasz X
42.   KARCZEWSKI Stanisław

43.   KLEINA Kazimierz X
44.   KLICH Bogdan Adam X
45.   KOBIAK Andrzej X
46.   KOC Maria Zofia X
47.   KOCHAN Magdalena X
48.   KOŁACZ-LESZCZYŃSKA Agnieszka X
49.   KOMARNICKI Władysław X
50.   KOMOROWSKI Marek Adam

51.   KONIECZNY Wojciech Jan X
52.   KOPEĆ Tadeusz Wiktor

53.   KOPICZKO Małgorzata

54.   KRASKA Waldemar Jerzy X
55.   KWIATKOWSKI Krzysztof X
56.   LAMCZYK Stanisław X
57.   LIBICKI Jan Filip X
58.   ŁUCZAK Maciej X
59.   ŁYCZAK Józef X
60.   MAJER Ryszard Bogdan X
61.   MAŁECKA-LIBERA Beata  X
62.   MAMĄTOW Robert Adam X
63.   MARTYNOWSKI Marek X
64.   MATECKA Ewa Jolanta X
65.   MĘŻYDŁO Antoni

66.   MORAWSKA-STANECKA Gabriela X
67.   MRÓZ Krzysztof X
68.   ORZECHOWSKA Bogusława X
69.   OŻÓG Stanisław X
70.   PAJĄK Andrzej X
71.   PĘCHERZ Janusz X
72.   PĘK Marek X
73.   PIECHA Wojciech Piotr X
74.   PLURA Marek X
75.   POCIEJ Aleksander X
76.   PUPA Zdzisław X
77.   ROTNICKA Jadwiga X
78.   RUSIECKI Jarosław X
79.   RYBICKI Sławomir X
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13. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 1 i 2 lipca 2020 r.

L.p. Imię i nazwisko senatora Adam 
Czarnecki

Marian 
Jagielski

Agnieszka 
Rękas

Agnieszka 
Widera-

Wysoczańska 
(kandydatka 

wycofała swoją 
kandydaturę)

brak znaku X 
na karcie do 
głosowania

Głos 
nieważny

80.   SAGATOWSKA Janina X
81.   SEKUŁA Joanna X
82.   SEWERYŃSKI Michał X
83.   SKURKIEWICZ X
84.   SŁOŃ Krzysztof X
85.   STAROŃ Lidia Ewa

86.   SZEJNFELD Adam X
87.   SZWED Aleksander X
88.   ŚLUSARZ Rafał  X
89.   ŚWILSKI Ryszard X
90.   TOBISZOWSKA Dorota X
91.   TYSZKIEWICZ Wadim X
92.   UJAZDOWSKI Kazimierz X
93.   WCISŁA Jerzy X
94.   WIATR Kazimierz X
95.   WŁOSOWICZ Jacek  X
96.   ZAJĄC Alicja X
97.   ZAJĄC Józef X X
98.   ZDROJEWSKA Barbara X
99.   ZDROJEWSKI Bogdan X
100.   
          ZIEMNIAK Wojciech X

26 14 51 1 1 1
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Przemówienie senatora Mariusza Gromki  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W 2020 r. obchodzimy setną rocznicę śmierci wybitnego chirurga Ludwika 

Rydygiera, jednego z największych polskich patriotów. Jest to okazja do przy-
pomnienia historycznych wydarzeń, a także wybitnych Polaków okresu mię-
dzywojennego. W gronie zasłużonych żołnierzy, ludzi nauki, osób świeckich 
i duchowych, polityków nie może zabraknąć człowieka wielu talentów – prof. 
Ludwika Antoniego Rydygiera, zasłużonego lekarza, prekursora nowych metod 
leczenia, nowatorskiego organizatora lecznictwa. 

Niech wyrazem uznania będzie oddanie hołdu człowiekowi o tak otwartym 
umyśle, jego zaangażowaniu w rozwój polskiej nauki i medycyny.
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Przemówienie senatora Wiktora Durlaka  
w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Światowa pandemia wirusa SARS-CoV-2 to bez wątpienia wydarzenie bez 

precedensu, zarówno w wymiarze gospodarczym, jak i społecznym, które sta-
wia przed każdym państwem nieznane dotąd wyzwania.

Dzięki szybkim i skutecznym działaniom podjętym przez rząd zjednoczonej 
prawicy oraz prezydenta Andrzeja Dudę udało się skutecznie ograniczyć nega-
tywne skutki wywołane pandemią koronawirusa w Polsce.

Pomimo że pandemia jeszcze się nie zakończyła, a jej skutki z pewnością bę-
dziemy odczuwać przez dłuższy czas, nasze życie powoli wraca do normalności. 
Dobre wiadomości docierają do nas także z instytucji międzynarodowych. Z pro-
gnoz opublikowanych przez Bank Światowy oraz Komisję Europejską wynika, 
że polska gospodarka w dobie kryzysu radzi sobie najlepiej spośród państw UE.

Nie jest to oczywiście dziełem przypadku. Dotychczas do mikro-, małych, 
średnich i dużych firm trafiło ponad 87 miliardów zł pomocy państwowej, dzięki 
czemu udało się uratować ponad 2 miliony miejsc pracy. Warto również pod-
kreślić fakt, że przedsiębiorcy wsparcie od państwa otrzymali bardzo szybko, co 
pozwoliło im przetrwać w najtrudniejszym dla nich momencie, w czasie kiedy 
cała światowa gospodarka była zamrożona.

Rząd i prezydent Andrzej Duda cały czas podejmują kolejne działania, które 
mają przyspieszyć wyjście z kryzysu spowodowanego epidemią SARS-CoV-2. 
Przykładem takich działań są m.in. ostatnie inicjatywy prezydenta Andrzeja 
Dudy, takie jak powołanie Funduszu Inwestycji Samorządowych oraz Polski 
Bon Turystyczny, nad którym właśnie proceduje Wysoka Izba.

To właśnie branża turystyczna najbardziej dotkliwie odczuła skutki pande-
mii. Należy w tym miejscu podkreślić, iż w ubiegłym roku udział branży tu-
rystycznej w całej gospodarce w Polsce wyniósł ok. 7% PKB, a ok. 1,3 miliona 
pracowników zatrudnionych było w sektorze turystycznym, co stanowi ok. 8% 
wszystkich aktywnych zawodowo Polaków. Dodatkowo należy podkreślić, że 
w ostatnich latach turystyka była jedną z najbardziej dynamicznie rozwijają-
cych się branż polskiej gospodarki.

Polski Bon Turystyczny wychodzi naprzeciw oczekiwaniom zarówno branży 
turystycznej, która z powodu epidemii mocno ucierpiała, jak i polskich rodzin. 
Można więc powiedzieć, że inicjatywa ustawodawcza prezydenta łączy w sobie 
2 cele: pomoc dla branży turystycznej oraz wsparcie polskich rodzin, które za-
wsze dla obozu Zjednoczonej Prawicy było priorytetem. Świadczenie w formie 
bonu turystycznego wynosić ma 500 zł na każde dziecko. Zgodnie z ustawą bon 
turystyczny ma przysługiwać także na dzieci, które urodzą się po wejściu w życie 
ustawy, do 31 grudnia 2021 r. Osobom wychowującym dzieci niepełnosprawne 
będzie ponadto przysługiwało dodatkowe świadczenie w formie bonu, też w wy-
sokości 500 zł. Bon turystyczny ma być dokumentem cyfrowym, którym będzie 



Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 13. posiedzenia Senatu

189

13. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 1 i 2 lipca 2020 r.

można płacić m.in. za usługi hotelarskie, wycieczki, wyjazdy, a w przypadku 
świadczeń dostępnych w pakiecie – w restauracjach czy np. na koncertach.

Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym zakłada więc dopłatę do wypoczynku, 
którą otrzyma prawie 2,4 miliona polskich rodzin, z czego 1,9 miliona rodzin 
(blisko 80%) ma dwoje lub więcej dzieci, więc otrzyma świadczenie w wysoko-
ści 1 tysiąca zł i większe. W sumie z programu będzie mogło skorzystać ponad 
6 milionów dzieci. Warto również podkreślić, że pomoc przewidziana w ramach 
bonu w 59% trafi do najuboższej części społeczeństwa.

Co równie istotne, dzięki wprowadzeniu bonu turystycznego do polskiej 
branży turystycznej trafi ok. 3,5 miliarda zł dodatkowego wsparcia.

Warto podkreślić, że za przyjęciem ustawy o Polskim Bonie Turystycznym 
głosowało 424 posłów, a tylko 16 było przeciw.

Trudno zgodzić się z opinią, która pojawiała się w dyskusji nad wprowa-
dzeniem Polskiego Bonu Turystycznego, że to jedyna i niewystarczająca pomoc 
państwa polskiego dla branży turystycznej. Przypomnę tylko fakt, co zresztą 
wielokrotnie podkreślała pani minister Jadwiga Emilewicz, że dotychczas ok. 
15 tysięcy firm z polskiego sektora turystycznego otrzymało już na ten moment 
ok. 4 miliardy zł wsparcia od państwa.

Ponadto firmy z sektora usług turystycznych mogły się ubiegać o odroczenie 
lub zwolnienie ze składek ZUS, a także uzyskały możliwość odroczenia o 180 
dni płatności z tytułu zwrotu za imprezy turystyczne, które na skutek pande-
mii się nie odbyły.

Reasumując, należy stwierdzić, że razem z wprowadzeniem bonu turystycz-
nego pomoc państwa dla branży turystycznej wyniesie ok. 10 miliardów zł. Bez 
wątpienia to największe wsparcie dla tej branży turystycznej w Polsce od 1989 r.

Chciałbym także zwrócić państwa uwagę, że programy społeczne finansu-
jące turystykę działają z powodzeniem od wielu lat np. na Węgrzech, we Francji 
i w Rumunii, oraz zaapelować do wszystkich kolegów senatorów o jak najszybsze 
przyjęcie ustawy o Polskim Bonie Turystycznym, tak żeby polskie dzieci mogły 
jeszcze w lipcu skorzystać z dofinansowania do wakacji, a polska branży tury-
styczna mogła otrzymać wsparcie finansowe w tym wyjątkowo trudnym dla 
turystyki okresie.
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13. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 1 i 2 lipca 2020 r.

Przemówienie senatora Beniamina Godyli  
w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym zakłada przyznanie świadczenia 

w formie bonu w wysokości 500 zł na każde dziecko do osiemnastego roku życia, 
który będzie można przeznaczyć na sfinansowanie usług hotelarskich albo im-
prez turystycznych realizowanych na terenie Polski. Takie rozwiązanie zakłada, 
że pozwoli to na wsparcie polskiej turystyki oraz przedsiębiorców działających 
w tym sektorze, który jest osłabiony po pandemii COVID-19. Bon otrzymają 
korzystający z programu 500+ oraz dodatków opiekuńczych. Jednak należy za-
stanowić się, czy wsparcie polskiej turystyki nie mogło nastąpić w inny spo-
sób. Jest to istotne, ponieważ w ten sposób partia rządząca znowu dzieli polskie 
społeczeństwo – bon otrzymają tylko rodziny posiadające dziecko. Czy nie dys-
kryminujemy w ten sposób tych, którzy go nie posiadają? Czemu, skoro zależy 
nam na wsparciu przedsiębiorców z branży turystycznej, nie zrobimy tego np. 
poprzez odpodatkowanie ich czy też przekazanie im bezzwrotnych bonów pomo-
cowych? Ponadto jako podstawę tych działań wskazujecie pomoc rodzinie, nie-
mniej jednak zapominacie, iż rodzina to nie tylko osoby posiadające małe dzieci.

Należy wskazać, iż jest to projekt prezydencki, który został przygotowany 
typowo pod wybory 2020. Projekt zakłada możliwość wykorzystania bonu nie 
tylko w tym roku, ale również w przyszłym roku oraz w 2022 r., co nie pomoże 
w sposób realny branży turystycznej w momencie, kiedy tej pomocy najbardziej 
potrzebuje.

Zasadne byłoby, aby na temat proponowanej ustawy wyraziła opinię chociaż-
by komisja turystyki, która w danym momencie najlepiej zna sytuację tej branży. 
Należy zaznaczyć, iż turystyka jest bardzo ważną gałęzią polskiej gospodarki, 
z której wpływy do budżetu wynoszą tyle samo, co z rolnictwa.

Pozytywnie należy ocenić to, iż bon będzie w formie elektronicznej, a nie 
gotówkowej, co daje możliwość sprawowania nad nim kontroli, zatem będzie 
pewność, iż został on przeznaczony na świadczenie związane z branżą tury-
styczną. Dziękuję bardzo.
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13. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 1 i 2 lipca 2020 r.

Przemówienie senatora Mieczysława Golby  
w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Bon turystyczny to nowa forma wsparcia dla polskich rodzin w sytuacji osła-

bienia gospodarki przez pandemię koronawirusa, ale i dla branży turystycz-
nej. Jest to projekt, który realizuje zapowiedzi pana prezydenta Andrzeja Dudy. 
Projekt ten ma do zrealizowania 2 ważne elementy w zakresie wsparcia pol-
skich rodzin. Świadczenie w postaci bonu turystycznego, którego wartość wy-
niesie 500 zł, będzie przysługiwało tym wszystkim rodzinom, które pobierają 
świadczenie 500+, a także tym rodzinom, które mają dzieci w pieczy zastępczej. 
Dodatkowe świadczenie w formie uzupełnienia bonu, w wysokości 500 zł, przy-
sługiwać będzie w przypadku dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Bon 
będzie można wykorzystać do opłacenia m.in. pobytu w hotelu, pensjonacie, go-
spodarstwie agroturystycznym czy na koloniach lub obozie harcerskim, a także 
obozie sportowym lub rekreacyjnym na terenie kraju.

Bon wynoszący 500 zł na każde dziecko do wykorzystania w celach turystycz-
nych, wypoczynkowych, wczasowych ma temu służyć. Ma on spełnić 2 funkcje: 
po pierwsze, wspomóc rodziny, a po drugie, wesprzeć krajową branżę turystycz-
ną. Program jest zapowiedziany na kwotę ok. 3 miliardów zł i ma z niego skorzy-
stać ok. 6 milionów dzieci. Wpompowanie w rynek turystyczny 3 miliardów zł 
to ogromny zastrzyk finansowy, który pomoże rozwinąć branżę turystyczną, 
która ucierpiała w ostatnich 2, 3 miesiącach. Jest to bardzo dobry projekt, który 
pozwoli dzieciom i ich rodzicom wyjechać na wymarzone wakacje w czasach 
spowolnienia gospodarczego, a jednocześnie wesprze branżę turystyczną.

W związku z ciężką sytuacją powodziową, która dotknęła województwo pod-
karpackie, projekt ten pomoże poszkodowanym rodzinom, które straciły dobytek 
swojego życia. Dzięki tej dodatkowej pomocy w postaci bonu turystycznego wie-
le rodzin będzie mogło zapewnić swoim dzieciom wymarzone wakacje. W tym 
miejscu należy słowa wielkiego szacunku skierować w stronę pana prezyden-
ta Andrzeja Dudy oraz pana premiera Mateusza Morawieckiego za tak wielkie 
zaangażowanie i pomoc najbardziej poszkodowanym. Bardzo dzielną postawą 
wykazali się strażacy ochotniczych straży pożarnych, którzy wkładają ogrom 
pracy i wysiłku, niosąc pomoc tym, których dotknęła klęska żywiołowa. Obecnie 
trwają prace porządkowe w wielu podkarpackich miejscowościach, które zosta-
ły dotknięte powodzią. Zaproponowany bon turystyczny bardzo pomoże prze-
trwać podkarpackim dzieciom ten trudny czas w różnych miejscach naszego 
pięknego kraju.

W związku z powyższym ustawa o Polskim Bonie Turystycznym powinna 
jak najszybciej wejść w życie, tak aby służyła dobru polskich rodzin.
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13. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 1 i 2 lipca 2020 r.

Przemówienie senatora Mariusza Gromki  
w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jako członek izby wyższej chciałbym wyrazić swoje poparcie dla wprowa-

dzenia ustawy o Polskim Bonie Turystycznym. Dziękuję panu prezydentowi 
Andrzejowi Dudzie i posłom za tę inicjatywę. Jest to cenny pomysł mający na celu 
wzmocnienie polskiej gospodarki turystycznej, która w czasie pandemii uległa 
znacznemu osłabieniu. Celem podjętych prac jest wyjście naprzeciw problemom 
oraz złagodzenie negatywnych konsekwencji wynikających z trudnego czasu 
epidemii. W tym niełatwym momencie zmniejszyły się zarówno zdolności za-
robkowania jednostek utrzymujących się z turystyki, jak i możliwości polskich 
rodzin w zakresie swobodnego finansowania wypoczynku.

Polski Bon Turystyczny to świadczenie w wysokości 500 zł na każde dziec-
ko, które jest objęte programem 500+. W ustawie istnieje zapis, który zapewnia 
dodatkowe 500 zł dla dzieci niepełnosprawnych. Uważam, że to świadczenie 
pomoże dodatkowo obudzić krajowy ruch turystyczny.

Popieram pomysł bonu w formie dokumentu elektronicznego. Znacznie uła-
twi to dostęp do świadczenia zarówno dla osób, które chcą wykorzystać bony, 
jak i dla podmiotów je realizujących. Dodatkowym atutem jest to, że bonem bę-
dzie można płacić do końca 2021 r., a z usług będzie można korzystać także po 
tej dacie.

Otrzymanego świadczenia nie będzie można wymienić na gotówkę. Będzie 
ono do zrealizowania w formie bonu, którym będzie można opłacać wyjaz-
dy, wycieczki czy obozy sportowe dla dzieci. Zgodnie z przyjętą ustawą Polska 
Organizacja Turystyczna ma prowadzić listę przedsiębiorstw oraz organizacji 
pożytku publicznego przyjmujących płatność za pomocą bonu oraz udostęp-
niać ją na swojej stronie internetowej. Hotele, pensjonaty oraz gospodarstwa 
agroturystyczne, jeśli wyrażą chęć wzięcia udziału w programie, otworzą się 
na zastrzyk dofinansowania.

Ustawa nie wprowadza progów dochodowych w zakresie możliwości sko-
rzystania przez rodziny z Polskiego Bonu Turystycznego. Konstrukcja bonu nie 
wyklucza także najmniejszych podmiotów i jednostek utrzymujących się z tu-
rystyki. One także będą mogły być beneficjentami. Ma to szczególne znaczenie 
dla małych, rodzinnych podmiotów turystycznych, które wymagają wsparcia.

W pełni popieram ustawę o Polskim Bonie Turystycznym. Mam nadzieję, że 
świadczenie w krótkim czasie będzie do dyspozycji polskich rodzin, co będzie 
skutkować rychłym zafunkcjonowaniem tych pieniędzy w rodzimej branży 
turystycznej.
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13. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 1 i 2 lipca 2020 r.

Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Z inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy polskie rodziny dostaną dodatko-

we wsparcie – bony na wakacje w kraju. Będzie to kolejny wielki, prorodzinny 
program. Bony będą przysługiwać niezależnie od poziomu dochodów, a objęte 
będą tym wsparciem wszystkie dzieci w naszym kraju, tak jak w przypadku pro-
gramu 500+. Osobom wychowującym dzieci niepełnosprawne będzie ponadto 
przysługiwało dodatkowe świadczenie w formie dodatkowego bonu w wysoko-
ści 500 zł na każde dziecko, czyli łącznie 1 tysiąc zł. Bony będzie można wyko-
rzystać do 31 marca 2022 r. w celu opłacenia np. pobytu w hotelu, pensjonacie, 
gospodarstwie agroturystycznym czy na kolonii lub obozie harcerskim, a tak-
że obozu sportowego czy rekreacyjnego. Podmioty turystyczne, których usługi 
będzie można opłacić za pomocą bonu, znajdą się w – stworzonym na potrze-
by programu – katalogu bazy turystycznej. Bon turystyczny to także ogromne 
wsparcie dla branży turystycznej, która szczególnie ucierpiała wskutek epide-
mii koronawirusa. Jak podkreślał prezydent Andrzej Duda: „Te pieniądze będą 
emitowane jak 500+. Rodziny będą otrzymywały bon turystyczny na dziecko, 
to będzie 500 zł na każde dziecko w rodzinie, do wykorzystania na potrzeby 
wypoczynku turystycznego, wyjazdów, kolonii, wczasów i wszystkiego, co jest 
z tym związane”.

Prezydent Andrzej Duda skierował projekt ustawy do Sejmu, niestety Senat 
ponownie nie spieszy się z tak wielkim i ważnym projektem. Zgodnie z założe-
niami nowe prawo wejdzie w życie jeszcze w te wakacje, tak aby jak najszybciej 
wesprzeć polską branżę turystyczną, w którą uderzyły skutki pandemii koro-
nawirusa. Jest to kolejna, już trzydziesta druga ważna dla naszego społeczeń-
stwa inicjatywa prezydenta Andrzeja Dudy. Zdecydowanie popieram niniejszą 
inicjatywę.
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13. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 1 i 2 lipca 2020 r.

Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jak rozumiem, wniosek większości Senatu o przedstawienie informacji pre-

zesa Rady Ministrów na temat finansów publicznych w 2020 r. z dnia na dzień, 
bezpośrednio przed wyborami prezydenckimi, ma tylko i wyłącznie wymiar 
polityczny i jest składany po to, aby próbować insynuować temat, na którym 
można oprzeć atak polityczny. Wiemy, że sytuacja gospodarcza w Polsce po pan-
demii koronawirusa, pomimo że jest dużo lepsza niż w wielu krajach europej-
skich, będzie miała negatywny wpływ na nasze finanse publiczne. Trzeba jednak 
docenić działania rządu Prawa i Sprawiedliwości przez ostatnich 5 lat, który, 
pomimo realizacji wielkich programów prospołecznych i wielkich inwestycji, 
potrafił zrównoważyć budżet. Pozwoliło to na skuteczniejszą walkę z pande-
mią koronawirusa, wdrożenie tarczy antykryzysowej i finansowej, i ratunek  
ok. 1 miliona miejsc pracy w naszym kraju. Rząd sprawdził się przez 5 lat, do-
brze dbając o finanse publiczne w naszym kraju, dobrze sprawdził się również 
w dobie pandemii, podejmując dobre i stanowcze decyzje. Dziękuję bardzo.
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13. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 1 i 2 lipca 2020 r.

Przemówienie senatora Beniamina Godyli  
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W 2013 r. zmieniono zasady obliczania wysokości świadczenia emerytalne-

go osobom pobierającym wcześniejszą emeryturę. Projekt ustawy przewiduje 
zmiany dla emerytów urodzonych w 1953 r. Stanowi on realizację rozwiązania, 
które zostało zaproponowane przez Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 
6 marca 2019 r. W wyroku wskazano, iż przepisy mówiące o konieczności po-
mniejszenia emerytury powszechnej o kwoty pobrane na emeryturze wcze-
śniejszej są niekonstytucyjne. Należy wskazać, iż powinniśmy dążyć do tego 
aby stworzyć możliwość przeliczania emerytur także innym rocznikom, które 
na skutek niekorzystnych zmian otrzymują niższe świadczenie. Oczywiście 
projekt sam w sobie posiada pozytywne założenia, ponieważ kobiety urodzone 
w 1953 r., które zdecydowały się na przejście na wcześniejszą emeryturę w la-
tach 2008–2012, nie miały świadomości, że skorzystanie z tej możliwości wpły-
nie negatywnie na wysokość świadczenia po osiągnięciu powszechnego wieku 
emerytalnego. Zatem osoby te nie miały odpowiedniej wiedzy i świadomości 
tego, w jaki sposób wpłynie to na ich świadczenie. Zaznaczyć należy, iż projekt 
ten jest spóźniony, ponieważ powinien on zostać przygotowany i wejść w życie 
dużo szybciej, a nie w 2020 r,. tuż przed wyborami prezydenckimi, tym bardziej 
iż do Sejmu kierowane były pisma ponaglające, celem przyspieszenia prac nad 
ustawą. Dziękuję bardzo.
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13. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 1 i 2 lipca 2020 r.

Przemówienie senatora Mariusza Gromki  
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jako członek izby wyższej chciałbym wyrazić swoje poparcie dla ustawy 

o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 
Pomimo wielu zmian dokonanych na przestrzeni ubiegłych lat, zmierzają-
cych w kierunku poprawy sytuacji osób pobierających najniższe świadczenia 
emerytalno-rentowe, wysokość tych świadczeń nadal jest niewystarczająca 
w stosunku do kosztów utrzymania. Pozytywnie oceniam fakt, że obecny rząd 
podejmuje działania mające na celu poprawę sytuacji osób znajdujących się 
w trudnym położeniu materialnym. Szczególną ochroną państwa powinni być 
objęci najubożsi świadczeniobiorcy.

Projekt ustawy przewiduje zwrócenie ubezpieczonym różnicy między pobie-
raną dotychczas emeryturą a emeryturą, która powinna być wypłacana. Ma za-
gwarantować ponowne przeliczenie renty rodzinnej oraz zawieszać lub umarzać 
postępowania w sprawie ponownego ustalenia podstawy obliczenia emerytury 
wszczęte przed dniem wejścia w życie projektowanej ustawy.

Ustawa obowiązująca od 2013 r. spowodowała, że kobiety, które przeszły na 
wcześniejsze emerytury, podjęły tę decyzję, nie mając wiedzy, że od tego mo-
mentu te emerytury są finansowane z ich składek i w ten sposób pomniejszają 
kapitał emerytalny. W momencie przejścia na emeryturę powszechną otrzy-
mały znacznie niższe emerytury. Ta niezgodność z konstytucją stanowionego 
przez państwo prawa jest właśnie eliminowana tym projektem. Rozwiązanie to 
spowoduje, że emerytury będą ponownie przeliczone i będą wypłacone różnice, 
czyli nastąpi wyrównanie poniesionych strat. Rezultatem będzie dostosowanie 
systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego oraz wyeliminowa-
nie sytuacji, w której została naruszona zasada zaufania obywateli do państwa 
i stanowionego przez niego prawa w stosunku do osób pobierających wcześniej-
szą emeryturę, które prawo przejścia na emeryturę powszechną nabyły po 31 
grudnia 2012 r. Jestem przekonany, że zmiany w wymienionej ustawie poprawią 
sytuację wielu rodaków i zrekompensują doznane straty.
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Przemówienie senatora Janusza Pęcherza  
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych, uchwalona przez Sejm RP na trzynastym posiedzeniu w dniu 
19 czerwca 2020 r., nad którą dzisiaj procedujemy, zakończy – miejmy taką na-
dzieję – sprawę emerytur, głównie kobiet, rocznika 1953.

Dyskusja nad koniecznością rozwiązania tej kwestii toczyła się w izbie wyż-
szej podczas drugiego posiedzenia Senatu RP X kadencji, w czasie rozpatrywania 
punktu dziewiątego porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie 
ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – pro-
jektu, który był pierwszą inicjatywą ustawodawczą Senatu tej kadencji, zmie-
rzającą w kierunku realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 6 marca 
2019 r. W trakcie dyskusji podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej Marcin Zieleniecki poinformował senatorów, że rząd pra-
cuje nad własnym projektem, mającym na celu rozwiązanie sprawy emerytur 
rocznika 1953. Nie budziło to większych zastrzeżeń ze strony Wysokiej Izby, poza 
uwagą, aby problem został jak najszybciej rozwiązany ustawowo.

Na zakończenie dyskusji pan senator Marek Borowski stwierdził: „A gdyby-
ście państwo – czytaj: rząd – przyjęli poprawki do tego projektu w trakcie ko-
misji sejmowej, no to oczywiście nie byłoby na co czekać, tylko już w styczniu, 
zaraz po, jak powiedział klasyk, sześciu królach, można by przystąpić do pracy”.

Dzisiaj już wiemy, że projekt senacki znalazł się w sejmowej zamrażar-
ce, a procedowana ustawa jest inicjatywą rządową i pracujemy nad nią nie 
po Trzech Królach, a w lipcu 2020 r., po pierwszej turze wyborów prezydenc-
kich. Procedujemy ustawę sejmową, która zdaniem wielu zainteresowanych 
– liczne maile od wielu osób – nie gwarantuje jednolitego przeliczenia eme-
rytury dla całego rocznika 1953, co ich zdaniem jest niezgodne z wyrokiem 
Trybunału Konstytucyjnego z 6 marca 2019 r. oraz z Konstytucją RP. Trybunał 
Konstytucyjny zwrócił bowiem uwagę, że ustawodawca powinien wprowadzić 
odpowiednie regulacje w celu zagwarantowania jednolitych zasad zwrotu świad-
czeń należnych uprawnionym.

W trakcie prac w komisjach zaproponowano wprowadzenie poprawek, któ-
re mają procedowaną ustawę uczynić w pełni zgodną z wyrokiem Trybunału 
Konstytucyjnego oraz z oczekiwaniami, głównie kobiet, rocznika 1953.

Dlatego będę głosował zarówno za ich przyjęciem, jak i za przyjęciem ustawy 
w całości, ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek, mając nadzieję, 
że Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjmie zaproponowane przez Senat zmia-
ny. Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Zgodnie z zapowiedzią premiera Mateusza Morawieckiego, w dniu 16 czerwca 

do Sejmu wpłynął projekt rządowy nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w ramach której przywracamy większą 
podstawę obliczenia emerytury ubezpieczonym, którzy pobierali wcześniejszą 
emeryturę bez obiektywnej wiedzy, że kwoty wcześniej pobranej emerytury 
pomniejszą emeryturę powszechną. Oczywiście w większości przypadków do-
tyczy to kobiet urodzonych w 1953 r.

Zgodnie z informacją zawartą w ocenie skutków regulacji: „Projektowane 
rozwiązanie polega na wprowadzeniu do ustawy przepisu (art. 194i), w myśl 
którego reguły polegającej na odliczaniu od podstawy obliczenia emerytury po-
wszechnej kwot pobranych emerytur wcześniejszych nie stosuje się do ubez-
pieczonych urodzonych w roku 1953, którzy pobrali emerytury wymienione 
w tym przepisie na podstawie wniosku złożonego przed dniem 1 stycznia 2013 r., 
lecz przed wydaniem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 marca 
2019 r. nie występowali o emeryturę powszechną, o której mowa w art. 24 usta-
wy emerytalnej, pod warunkiem złożenia wniosku o jej przyznanie w termi-
nie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego przepisu. Ponadto przyjęto, 
że w odniesieniu do ubezpieczonych, którzy pobierali emeryturę na podstawie 
przepisów art. 46, art. 50, art. 50a, art. 50e i art. 184 ustawy lub art. 88 ustawy – 
Karta Nauczyciela, w oparciu o wniosek złożony przed dniem 1 stycznia 2013 r., 
i w momencie  osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego przed wydaniem 
orzeczenia Tybunału występowali o przyznanie emerytury powszechnej, po-
nowne ustalenie jej wysokości następować będzie z urzędu, z uwzględnieniem 
powyższych zmian, po upływie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie projektowa-
nej ustawy. Zakres podmiotowy projektu ustawy został zakreślony szerzej, niż 
wynikałoby to z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, ponieważ obejmuje 
zarówno kobiety, jak i mężczyzn urodzonych w 1953 r.”.

Tak więc proponowana ustawa umożliwia uzyskanie prawa do emerytury 
powszechnej bez zastosowania mechanizmu pomniejszania podstawy jej ob-
liczenia o sumę kwot pobranych emerytur wcześniejszych. Z takiej możliwo-
ści będą mogli skorzystać ubezpieczeni z rocznika 1953 – w większości kobiety  
– którzy przed wydaniem wyroku przez Trybunał Konstytucyjny w marcu 
2019 r. występowali do ZUS o przyznanie emerytury powszechnej, i ci, którzy 
z takim wnioskiem wystąpią po raz pierwszy. Ustawa przewiduje także zwró-
cenie ubezpieczonym różnicy między pobieraną dotychczas emeryturą a tą, 
która powinna być wypłacana, ponowne przeliczenie renty rodzinnej, a także 
zawieszenie lub umorzenie postępowań w sprawie ponownego ustalenia pod-
stawy obliczenia emerytury, wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy. 
Rząd Prawa i Sprawiedliwości ponownie naprawia błędy poprzedniego rządu 
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PO-PSL. Mówił o tym premier Mateusz Morawiecki, prezentując ustawę: „Na 
Radzie Ministrów zdecydowaliśmy się naprawić błąd, niechlujność legislacyj-
ną z czasów rządów PO. W przypadku osób z rocznika 1953 przy podwyższeniu 
wieku emerytalnego jeszcze dodatkowo pognębiono te osoby”. Należy pamiętać, 
że Senat zajął się co prawda tym tematem, ale dopiero gdy PO i PSL już nie rzą-
dzą w naszym kraju, czyli wtedy gdy nie biorą odpowiedzialności za podejmo-
wane decyzje. Cieszę się, że to właśnie rząd premiera Mateusza Morawieckiego 
naprawia tę niesprawiedliwość. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora Mieczysława Golby  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Przeszłość jest ważna, bo stanowi korzenie naszej współczesności. Nie mogą 
ulec przedawnieniu czasy, w których komuniści w sposób jawny łamali życiory-
sy ludzi, łamali wszystko to, co było związane z patriotyzmem. Wszelkie prze-
stępstwa, które oni popełniali, nie powinny pójść w zapomnienie, powinny być 
rozliczone.

Od zabójstwa ks. Jerzego Popiełuszki mija 36 lat. III RP nie zdobyła się na 
odwagę wyjaśnienia tajemnicy jego śmierci. Porozumienie z komunistami, za-
warte przez grupę samozwańczych reprezentantów narodu, dotyczyło również 
zapewnienia bezkarności zbrodniarzom. Ta zbrodnia, jak wiele innych komu-
nistycznych morderstw, została objęta zapisem milczenia i do chwili obecnej 
nie została wyjaśniona.

Szanując pamięć o komunistycznych zbrodniach, musimy dzisiaj zrobić 
wszystko, by winni ponieśli odpowiedzialność za swoje czyny. Czyny, które są 
przesycone ogromnym okrucieństwem i głębokim smutkiem. Brak zgody na 
przedawnienie, na nieściganie i niesądzenie zbrodniarzy znajduje podstawę 
w polskiej konstytucji. Zmiany w obowiązującym porządku prawnym dotyczą 
przede wszystkim umożliwienia bezwzględnego i nieograniczonego czasem ści-
gania zbrodniarzy komunistycznych, a tym samym niedopuszczenia do moż-
liwości przedawnienia karalności zbrodni, co zgodnie z obowiązującą ustawą 
nastąpiłoby 1 sierpnia tego roku. Ściganie oprawców komunistycznych, którzy 
sprzeniewierzyli się istocie człowieczeństwa, nie może być ograniczone jaką-
kolwiek datą.

Powołany ustawą z grudnia 1998 r. Instytut Pamięci Narodowej od lat zajmuje 
się ściganiem nazistowskich i komunistycznych zbrodniarzy, przywraca cześć 
żołnierzom i bohaterom codziennej walki o Polskę. W uzasadnieniu do ustawy 
wskazano, że „1 sierpnia 2020 r. nastąpi przedawnienie karalności zbrodni ko-
munistycznych, które nie stanowią zbrodni zabójstwa lub zbrodni wojennych 
i przeciwko ludzkości”. „Aby uniknąć przedawnienia karalności takich czynów, 
konieczna jest zmiana przepisu art. 4 ust. 1a ustawy zmienianej w niniejszym 
projekcie ustawy”. „Preambuła do Konstytucji RP stanowi, że obywatele przyję-
li ją «pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa 
człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane». Na ustawodawcy spoczywa prawny 
obowiązek zapewnienia organom państwa możliwości ścigania zbrodni komu-
nistycznych oraz sądom sprawiedliwego ich osądzenia”.

Zbrodnie komunistyczne nigdy nie powinny ulec przedawnieniu, wymaga-
na jest zatem nowelizacja przepisów, ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej.
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Przemówienie senatora Mariusza Gromki  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej chciałbym wyrazić swoje poparcie dla 

zmian w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu. Uważam, że wniesione zmiany w wymienionej ustawie są 
niezbędne. W pełni akceptuję fakt niedopuszczenia do przedawnienia zbrodni 
wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości, odwzorowując prawo międzynaro-
dowe i nieprzedawnianie zbrodni przeciwko pokojowi, ludzkości lub zbrodni 
wojennych.

Naszą wspólną racją jest to, aby poprzeć zmiany w projekcie. Jeśli nie zaak-
ceptujemy tych zmian, to zgodnie z przepisami od dnia 1 sierpnia br. te zbrodnie 
ulegną przedawnieniu. Sprawcy komunistycznych zbrodni nie mogą czuć się 
bezpiecznie, tak jak ścigani oprawcy. Czyny popełnione przez funkcjonariuszy 
państwa komunistycznego w czasie od 17 września 1939 r. do 31 lipca 1990 r. po-
legające na wielu represjach, naruszaniu praw człowieka, a także inne rodzaje 
przestępstw, nie mogą pozostać nierozstrzygnięte ani przedawnione.
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Przemówienie senatora Roberta Mamątowa  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Nowelizacja ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania 

Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, którą przygotowali posłowie PiS, 
wprowadza zapis, że zbrodnie komunistyczne nie będą ulegać przedawnieniu.

Zgodnie z art. 4 ust. 1a ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, bieg terminu 
przedawnienia zbrodni komunistycznych, niebędących zbrodniami wojennymi 
lub zbrodniami przeciwko ludzkości (które się nie przedawniają), rozpoczyna 
się od 1 sierpnia 1990 r. W ustawie zapisano, że gdy dany czyn jest zbrodnią za-
bójstwa, to jego karalność ustaje po 40 latach (czyli w 2030 r.), natomiast gdy 
czyn stanowi inną zbrodnię komunistyczną, to po 30 latach (czyli w tym roku). 
Przyjęta przez Sejm nowelizacja ustawy, która teraz trafia do Senatu, wprowa-
dziła uchylenie tego przepisu (art. 4 ust. 1a).

Chciałbym zaznaczyć, że dla prokuratorów IPN ściganie sprawców zbrodni 
komunistycznych, podobnie jak np. zbrodni nazistowskich, wynika z ustawy 
o IPN. Przepisy określają zbrodnie komunistyczne jako represje lub inne formy 
naruszania praw człowieka wobec jednostek lub grup ludności, które popełnili 
funkcjonariusze państwa komunistycznego w okresie od dnia 8 listopada 1917 r. 
do dnia 31 lipca 1990 r. i które były przestępstwami według polskiej ustawy 
karnej obowiązującej w czasie ich popełnienia. Rok 1917 wynika z nowelizacji 
ustawy o IPN, która w 2016 r. rozszerzyła zakres czasowy dotyczący wydarzeń 
będących przedmiotem działalności instytutu; wcześniej były to lata 1939–1990.

Do kategorii zbrodni komunistycznych zaliczają się również przestępstwa 
przeciwko dokumentom – ich fałszowanie przez funkcjonariuszy państwa ko-
munistycznego na szkodę osób trzecich – zgodnie z tzw. ustawą lustracyjną 
(o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 
1944–1990).

Z informacji pionu śledczego IPN wynika, że w Komisji Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu prowadzonych jest obecnie 431 postępowań 
w sprawach o zbrodnie komunistyczne. W ponad 300 z nich zastosowano kwa-
lifikację jako zbrodni przeciwko ludzkości, które nie ulegają przedawnieniu; po-
zostałe sprawy, gdyby nie udało się wprowadzić w życie obecnej nowelizacji (ma 
to nastąpić 31 lipca br.), będą zagrożone przedawnieniem. Liczba postępowań do-
tyczących zbrodni komunistycznych, które są prowadzone przez prokuratorów 
IPN, może ulec zwiększeniu, o ile pojawią się odpowiednie ku temu przesłanki.

Przy okazji należy podkreślić, iż pan prezydent Andrzej Duda zapowiedział, 
iż poprze taką poprawkę, twierdząc, że „tam, gdzie to możliwe, zbrodnie nie 
powinny ulegać przedawnieniu”. Zgadzam się z panem prezydentem i zdecy-
dowanie muszę powiedzieć, że wszelkie działania przestępcze komunistów 
nie mogą ulegać przedawnieniu. Chciałbym jeszcze dodać, że żadne zbrodnie 
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komunistyczne, bez wyjątku, nie powinny ulegać przedawnieniu, bez względu 
na to, czy postępowania są, czy jeszcze będą wszczęte.

Za przyjęciem zmian w ustawie głosowało 443 posłów, 4 było przeciw  
i 4 wstrzymało się od głosu. Należy zwrócić uwagę, że również część opozycji 
popiera projekt PiS. Lewica i KO opowiedziały się za pracami nad przepisami, 
które pozwolą na dalsze ściganie zbrodni komunistycznych.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Proponowana nowelizacja określa zbrodnie komunistyczne w rozumieniu 

art. 2 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni prze-
ciwko Narodowi Polskiemu, niebędące zbrodniami wojennymi lub zbrodniami 
przeciwko ludzkości, jako zbrodnie nieulegające przedawnieniu, podobnie jak 
uznaje się w przypadku zbrodni stanowiących według prawa międzynarodo-
wego zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości lub zbrodnie wojenne.

W uzasadnieniu wnioskodawcy wskazali: „Dnia 1 sierpnia 2020 r. nastąpi 
przedawnienie karalności zbrodni komunistycznych, które nie stanowią zbrodni 
zabójstwa lub zbrodni wojennych i przeciwko ludzkości. Aby uniknąć przedaw-
nienia karalności takich czynów, konieczna jest zmiana przepisu art. 4 ust. 1a 
ustawy zmienianej w niniejszym projekcie ustawy”. W pełni popieram argumen-
ty przytoczone przez wnioskodawców: „Budowanie demokratycznego państwa 
prawa wymaga rozliczenia przeszłości i umocnienia tych wartości oraz zasad, 
dzięki którym Polska przetrwała czas zniewolenia. Sprawiedliwość, naprawianie 
krzywd, ukaranie winnych to podstawowe obowiązki i jednocześnie warunki 
funkcjonowania demokratycznego państwa prawa”. Dlatego zdecydowanie po-
pieram niniejszą nowelizację. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 7. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Wprowadzenie do dzisiejszego porządku obrad punktu: Informacja Ministra 

Spraw Zagranicznych o przebiegu głosowania w wyborach prezydenckich 2020 r. 
ma charakter tylko i wyłącznie polityczny. 

O konieczności przygotowania każdej informacji odpowiednie ministerstwo 
powinno zostać poinformowane odpowiednio wcześniej, a nie w przeddzień zło-
żenia takiej informacji. Poza tym jesteśmy właśnie pomiędzy pierwszą a drugą 
turą wyborów prezydenckich, w związku z czym głosowanie nie zakończyło się, 
ponieważ wybory jeszcze się nie zakończyły. 

Niepoważne wydaje się żądać od ministra spraw zagranicznych informacji 
o przebiegu głosowania w wyborach, które jeszcze się nie zakończyły.
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Oświadczenie złożone 
przez senator Halinę Biedę

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów,  
ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego

Szanowny Panie Premierze!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej, w nawiązaniu do załączonego listu 

otwartego – petycji „Ratuj zawód przewodnika” złożonego przez przedstawicieli 
grupy zawodowej przewodników wycieczek, pilotów grup zagranicznych oraz 
edukatorów muzealnych w Polsce, zwracam się z prośbą o przekazanie infor-
macji dotyczącej stopnia zaawansowania prowadzonych prac w zakresie plano-
wanej pomocy rządowej dla wymienionej grupy zawodowej, z uwzględnieniem 
postulatów zawartych w przywołanym liście otwartym.

Halina Bieda
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Dowhana

Oświadczenie skierowane do wiceprezes Rady Ministrów,  
minister rozwoju Jadwigi Emilewicz

Oświadczenie w sprawie braku odpowiedzi ministerstwa na oświadczenie 
złożone na jedenastym posiedzeniu Senatu RP „w sprawie niedyskryminowania 
i równego traktowania firm w tzw. finansowej tarczy antykryzysowej”.

Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej chciałbym odnieść się do braku odpo-
wiedzi ministerstwa w sprawie niedyskryminowania i równego traktowania 
firm w tzw. finansowej tarczy antykryzysowej. W tej sprawie wystosowałem 
już do Pani kilka apeli, m.in. pismo z dnia 19 maja 2020 r., na które do dzisiaj nie 
uzyskałem odpowiedzi. Moje oświadczenie oraz pisma dotyczące ochrony firm 
pominiętych w poszczególnych tarczach finansowych były również wnoszo-
ne w formie poprawek w trakcie procedowania tarcz antykryzysowych. Mimo 
wiary w to, że pochyli się Pani nad uczciwymi polskimi firmami działającymi 
od wielu lat – które akurat w tym okresie przechodziły zmiany organizacyjne, 
prawne czy osobowe, a które zostały pominięte – podmioty te zostały wyklu-
czone z możliwości uzyskania pomocy. 

Wprowadza się tarcze finansowe skierowane nie do wszystkich i stosuje się 
klasyfikację indywidualną nieodnoszącą się do realiów gospodarczych. Niepojęte 
jest, że w Ministerstwie Rozwoju nikt nie zna mechanizmów działających w ob-
rocie gospodarczym. Piękne wypowiedzi przed kamerami, natomiast w realiach 
pomoc idzie szerokim strumieniem – niestety, nie do wszystkich.

Czy nie można wprowadzić prostych mechanizmów jak odliczenie od na-
leżnego podatku, obniżka VAT, ulga w płatnościach fiskalnych itp.? Tematów 
i problemów jest wiele, ale i tak nikt nimi się nie zajmie. A szkoda.

Robert Dowhan
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Dowhana

Oświadczenie skierowane do wiceprezes Rady Ministrów,  
minister rozwoju Jadwigi Emilewicz

Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej chciałbym odnieść się do odpowiedzi 
ministerstwa udzielonej mi na oświadczenie w sprawie możliwości zamawiania 
przez internet i sprzedaży wysyłkowej alkoholu złożone przeze mnie na dzie-
siątym posiedzeniu Senatu RP.

Doskonale zdaję sobie sprawę, że wszelkie kwestie związane z hurtowym 
i detalicznym obrotem napojami alkoholowymi reguluje ustawa o wychowa-
niu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Apel małych producen-
tów z branży alkoholowej odnosi się do ewentualnej nowelizacji wspomnianej 
ustawy oraz przepisów wykonawczych. Propozycja zmian nie podważa waż-
nego interesu społecznego, w tym w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi. 
W dalszych punktach zwracam uwagę na to, że propozycja może być korzyst-
na dla społeczeństwa, zarówno pod kątem ochrony zdrowia, wsparcia małych 
przedsiębiorców, jak i interesu Rzeczypospolitej. W odpowiedzi zwróciła Pani 
uwagę na dostępność fizyczną. Moim zdaniem należy wziąć pod uwagę także 
inne aspekty, m.in. przystępność ekonomiczną.

Pierwszym aspektem jest przystępność ekonomiczna oraz kontrola zakupu. 
W przypadku ewentualnych zakupów na odległość, tzw. sprzedaż przez internet, 
łączny koszt zakupu produktów byłby zdecydowanie wyższy dla konsumenta 
ze względu na tzw. minimum logistyczne (większa jednorazowa wielkość zaku-
pu) oraz dodatkowy koszt pakowania i przesyłki. Szacowany koszt tego samego 
produktu w przypadku piwa czy wina byłby wyższy o 20–50%. Koszt pojedyn-
czego zakupu przekraczałby 80–100 zł, co jest istotną barierą ekonomiczną dla 
większości nabywców. Dla porównania koszt zakupu jednego opakowania piwa 
w sklepie stacjonarnym wynosi 2–2,50 zł. Proponowana inicjatywa zakłada, że 
zakup napojów alkoholowych byłby możliwy wyłącznie dla zarejestrowanych 
użytkowników, po akceptacji regulaminu sklepu oraz podaniu daty urodze-
nia. W trakcie dostawy produktów kontrolowane byłyby personalia odbiorcy, 
a w przypadku podejrzenia o nietrzeźwość dostawca odmówiłby wydania za-
mówionych produktów.

Drugim istotnym aspektem jest pomoc państwa w znoszeniu barier admini-
stracyjnych. Od marca 2020 r. decyzją rządu istotnie ograniczono małym produ-
centom branży alkoholowej możliwość gospodarowania. Dla większości z nich 
gastronomia, hotele i eventy, zamknięte decyzją administracyjną na długi czas, 
stanowią od 50% do nawet 100% udziału w obrotach. Większość małych pod-
miotów z branży znajduje się na krawędzi bankructwa. Tylko dzięki radykal-
nym decyzjom w zakresie ograniczania kosztów działalności oraz niewielkiej 
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i spóźnionej pomocy państwa firmy te jeszcze działają. Zdejmowanie ograniczeń 
dało tylko częściową poprawę sytuacji, gdyż poważnej zmianie uległy zacho-
wania społeczne. Sprzedaż we wspomnianych podmiotach jeszcze przez wiele 
miesięcy nie wróci do stanu wyjściowego. W efekcie dochody budżetowe z tytu-
łu podatku VAT i CIT będą w tym roku znacząco niższe niż planowane oraz niż 
zeszłoroczne. Proponowana zmiana może częściowo poprawić sytuację ekono-
miczną przedsiębiorstw oraz stan budżetu państwa.

Trzecim aspektem jest charakter produktów oferowanych przez małych 
przedsiębiorców z branży alkoholowej. To dzięki nim rośnie kultura spoży-
cia alkoholu oraz zmienia się model konsumpcji. Stopniowo odchodzi się od 
konsumpcji tanich produktów w dużych ilościach na rzecz droższych alkoholi 
konsumowanych w mniejszych ilościach. Dotyczy to zarówno piwa, wina, jak 
i cięższych alkoholi. Dzięki ich działaniom stopniowo zmienia się także oferta 
dużych przedsiębiorstw, która wzmacnia opisywany trend.

Czwarty aspekt to struktura własnościowa małych przedsiębiorstw z bran-
ży alkoholowej. W znakomitej większości są to mikro i małe przedsiębiorstwa 
będące własnością obywateli Polski. Zatrudnienie na 1 litr produkcji jest zdecy-
dowanie większe niż w dużych przedsiębiorstwach. Pomoc tej grupie podmiotów 
jest istotnym zadaniem Ministerstwa Rozwoju.

Mając na uwadze aktualną sytuację gospodarczą oraz znaczące ograniczenie 
możliwości funkcjonowania wielu przedsiębiorstw, jeszcze raz wnoszę o podję-
cie działań zmierzających do wprowadzeniu zmian we wspomnianej ustawie.

Z poważaniem 
Robert Dowhan
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Dowhana

Oświadczenie skierowane do wiceprezes Rady Ministrów,  
minister rozwoju Jadwigi Emilewicz

Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o skorygowanie przepisów 
dotyczących możliwości złożenia wniosku o świadczenie postojowe przez zle-
ceniobiorcę. Tarcza 4.0 wprowadziła zmianę, która pozwala zleceniobiorcom 
na samodzielne występowanie o świadczenie postojowe. Z nowych przepisów 
niestety nie mogą skorzystać wszyscy potencjalni zainteresowani. Art. 15zsa 
ust. 1 mówi o tym, że prawo do złożenia wniosku o postojowe ma „zleceniobior-
ca”, wykonujący inne umowy cywilnoprawne nie zostali uwzględnieni. Brakuje 
wyraźnego zapisu informującego o tym, że możliwość złożenia wniosku o świad-
czenie postojowe odnosi się do wszystkich umów cywilnoprawnych.

Kolejnym problemem jest treść oświadczenia, które składa zleceniobiorca. 
Zawiera ono treść mówiącą o tym, że zleceniodawca odmówił złożenia wniosku. 
Zleceniodawca powinien dać taką odmowę na piśmie, co jest często niewykonal-
ne, a odmowę ustną łatwo jest zakwestionować. Rozwiązaniem tego problemu 
byłoby np. wyznaczenie określonego terminu na złożenie dokumentu ze strony 
zleceniodawcy – po tym terminie zleceniobiorca może składać wniosek.

Dodatkowo zleceniobiorca może złożyć wniosek tylko na miesiąc wstecz, czyli 
jeśli ustawa wejdzie w życie 24 lipca br., to wniosek będzie mógł zostać złożony 
tylko za miesiąc czerwiec.

Mając na uwadze aktualną sytuację gospodarczą oraz znaczące ograniczenie 
możliwości składania wniosków o świadczenie postojowe przez zleceniobiorców, 
wnoszę o uwzględnienie wyżej wymienionych uwag w przedmiotowej ustawie.

Z poważaniem 
Robert Dowhan
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Dowhana

Oświadczenie skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej 
Marleny Maląg

Szanowna Pani Minister!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o uwzględnienie w rządowej 

Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2020–2030 sfery finansowa-
nia założeń strategii.

Projekt rządowej Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2020–
2030 został negatywnie zaopiniowany przez wspólną komisję rządu i samorządu. 
Dokument zawiera rozwiązania na rzecz poprawy sytuacji osób niepełnospraw-
nych, ale nie uwzględnia dodatkowych pieniędzy na ten cel z budżetu. Dokument 
jest bardzo potrzebny i wiele jego zapisów jest pozytywnie ocenianych, ale jego 
obecny kształt holistycznie jest nie do zaakceptowania. Strategia zawiera zapi-
sy dotyczące nowych instrumentów wsparcia osób z dysfunkcjami zdrowotny-
mi, ale nie uwzględnia kwestii finansowania. Wiele działań uwzględnionych 
w strategii jest działaniami generującymi duże koszty – samorządy zauważają, 
że problem ten prawdopodobnie spadnie na nie. Jeżeli jakieś rozwiązania syste-
mowe są zapisywane w strategii, to na tym etapie powinny być oszacowane ich 
koszty oraz źródła finansowania.

Wątpliwości budzą także zapisy dotyczące deinstytucjonalizacji opieki nad 
osobami niepełnosprawnymi oraz starszymi. Wygaszenie opieki instytucjo-
nalnej ma nastąpić do roku 2030. Według samorządów jest to termin nierealny, 
a samo działanie generuje kolejne koszty. Mając to wszystko na uwadze, wnoszę 
o uwzględnienie wymienionych uwag w przedmiotowym dokumencie.

Z poważaniem 
Robert Dowhan
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Artura Dunina

Oświadczenie skierowane do wiceprezes Rady Ministrów,  
minister rozwoju Jadwigi Emilewicz

Szanowna Pani Premier!
W związku z pandemią koronawirusa w najbliższym czasie zostanie uru-

chomiony program dotacji na kapitał obrotowy, który obejmie teren tylko 10 
województw. Program jest finansowany ze środków unijnych, z których przed-
siębiorcy dotknięci skutkami pandemii COVID-19 otrzymają w 100% bezzwrotne 
dotacje. Uzyskane środki przedsiębiorcy będą mogli przeznaczyć na pokrycie 
bieżących wydatków firmy. Wysokość dotacji dla mikro- i małych przedsię-
biorstw uzależniona jest od liczby zatrudnionych pracowników, w tym również 
samego przedsiębiorcy. Będzie to kwota 7845,11 zł, pomnożona przez liczbę za-
trudnionych. Dotacja przysługuje również osobom samozatrudnionym, w przy-
padku których wyniesie ona także 7845,11 zł miesięcznie.

W związku z tym, że do mojego biura zgłaszają się w tej sprawie przedsię-
biorcy, zwracam się do Pani z prośbą o odpowiedź na następujące pytania.

1. Dlaczego program dotacji na kapitał obrotowy został wprowadzony tylko 
na terenie 10 województw?

2. Dlaczego programem tym nie zostało objęte województwo łódzkie?
3. Jaką pomocą zostaną objęci przedsiębiorcy z województw nieobjętych pro-

gramem, czyli z województwa lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowiec-
kiego, pomorskiego oraz śląskiego?

Z wyrazami szacunku 
Artur Dunin
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Stanisława Gawłowskiego

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów  
Mateusza Morawieckiego

W związku z prośbą o interwencję skierowaną do mnie przez zarząd i człon-
ków Stowarzyszenia Importerów Ryb zwracam się do Pana Premiera z wnio-
skiem o  spowodowanie wyrównania szans importerów ryb i  produktów 
rybołówstwa i akwakultury należących do grupy MŚP na skorzystanie z rzą-
dowego wsparcia w ramach Programu Tarczy Antykryzysowej na takim sa-
mym poziomie, jaki został przygotowany dla innych podmiotów, tj. zniesienie 
niesprawiedliwego i niczym nieuzasadnionego ograniczenia wsparcia do kwoty 
120 tysięcy euro.

Przedsiębiorstwa handlowe zajmujące się importem i dystrybucją produktów 
rybołówstwa i akwakultury dostarczają blisko 95% zapotrzebowania polskie-
go rynku na te produkty, w tym ponad 85% (po odliczeniu dostaw krajowych) 
z prawie 1 miliona ton rybnego surowca przetwarzanego rocznie przez polski 
przemysł przetwórstwa rybnego. Podmioty te utrzymują kilkanaście tysięcy 
miejsc pracy, a w związku z pandemią koronawirusa znalazły się w bardzo trud-
nej sytuacji ekonomicznej z powodu drastycznego spadku sprzedaży, szacowa-
nego na poziomie 60–95%, jeśli chodzi o marzec i kwiecień 2020 r. Na dodatek 
nie widać szans na poprawę sytuacji w perspektywie co najmniej kilku najbliż-
szych miesięcy.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o wyjaśnienie, dlaczego dzia-
łalność importerów ryb jest traktowana gorzej niż działalność importerów, np. 
tekstyliów czy AGD, których limit 120 tysięcy euro nie dotyczy.

Stanisław Gawłowski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Stanisława Gawłowskiego

Oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji 
Mariusza Kamińskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji w Koszalinie jest dużym zakładem opieki 
zdrowotnej, w którego strukturze znajdowały się 2 oddziały szpitalne, 3 przy-
chodnie (w Koszalinie, w Słupsku i Połczynie-Zdroju) oraz ambulatoria tere-
nowe w Darłowie i Drawsku Pomorskim. Pod stałą opieką placówki znajduje 
się ok. 26 tysięcy pacjentów z terenu 2 województw: zachodniopomorskiego 
i pomorskiego.

Oddziały w szpitalach są zamykane lub zawieszane – jeden po drugim. Z każ-
dym tygodniem pojawiają się kolejne doniesienia na temat placówek, które ze 
względu na sytuację są zmuszone ograniczać swoją działalność.

W związku z zamknięciem oddziału szpitalnego Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 
w Koszalinie zwracam się do Pana Ministra z prośbą o wyjaśnienie, z jakiego 
powodu oddział został zamknięty. Czy planowane jest przywrócenie jego dzia-
łalności, a jeśli tak, to kiedy?

Stanisław Gawłowski 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Beniamina Godylę

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów  
Mateusza Morawieckiego oraz do wiceprezesa Rady Ministrów,  

ministra aktywów państwowych Jacka Sasina

Szanowny Panie Premierze! Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się z prośbą o udzielenie rządowego wsparcia dla inwestycji budo-

wy portu w Kędzierzynie-Koźlu oraz wyjaśnienie, z jakich powodów ta strate-
giczna dla rozwoju miasta oraz całego regionu inwestycja została wstrzymana.

Prace rozpoczęte przez wykonawcę, spółkę KK Terminale, pochłonęły już 
ponad 55 milionów zł. Z kolei gmina Kędzierzyn-Koźle zainwestowała ponad 
4 miliony zł w nową drogę dojazdową do portu. Cała inwestycja została jednak 
w połowie 2018 r. wstrzymana z powodu braku możliwości zakupu lub wy-
dzierżawienia spółce KK Terminale fragmentu 500 m torów kolejowych, któ-
rymi zarządza PKP SA, a które miały połączyć teren portowy z linią kolejową 
w Kłodnicy.

W marcu 2020 r. skierowałem w tej sprawie oświadczenie senatorskie do 
ministra infrastruktury oraz ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlą-
dowej. W odpowiedzi udzielono mi informacji, że negocjacje zostały zerwane 
przez PKP SA z obawy o bezpieczeństwo gospodarcze państwa oraz ze względu 
na zmianę strategii zarządzania majątkiem przez spółkę. Tymczasem w stycz-
niu 2020 r. Prokuratura Okręgowa w Opolu wskazała na prawidłowość trans-
akcji sprzedaży portu.

Szanowny Panie Premierze, mijają 2 lata, od kiedy jedna z największych in-
westycji w tej części kraju została wstrzymana. Apeluję o wsparcie ze strony 
rządowej i pomoc w negocjacjach między spółką KK Terminale a PKP SA. Proszę 
również o udzielenie wyjaśnień, co tak naprawdę stoi na przeszkodzie, aby udo-
stępnić inwestorowi wspominany fragment linii kolejowej.

Budowa portu w Kędzierzynie-Koźlu to wielka szansa na dalszy rozwój 
miasta. To nie tylko nowe miejsca pracy, lecz także podstawa do przywrócenia 
funkcji gospodarczych Odrzańskiej Drodze Wodnej. Jest to również możliwość 
rewitalizacji zdegradowanych terenów portowych, którymi przez wiele lat ża-
den inwestor nie był zainteresowany.

Z wyrazami szacunku 
Beniamin Godyla
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Mieczysława Golbę

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów  
Mateusza Morawieckiego

W swoim oświadczeniu nawiązuję do obecnej sytuacji na Podkarpaciu, kie-
dy w piątek po południu nad częścią woj. podkarpackiego przeszły gwałtowne 
ulewy. Takiej powodzi nie pamiętają najstarsi mieszkańcy Podkarpacia. Żywioł 
zabierał wszystko, co spotkał na swojej drodze. Ludzie stracili dorobek życia. 
Przy grzmotach błyskawic z nieba lała się ściana wody i spływała ze wszystkich 
wzniesień. Środek wsi przypominał jedną wielką rzekę. Najtrudniejsza sytuacja 
była w powiatach przeworskim i przemyskim oraz rzeszowskim i łańcuckim. 
Ewakuowano wtedy ok. 400 osób. Woda zalała drogi, domy, budynki gospo-
darcze, szkoły, boiska sportowe, strażnice OSP i studnie. Z kolei dzień później 
nawałnice nawiedziły m.in. powiaty brzozowski i jasielski. Ich skutki były po-
dobne do piątkowych. W Trzcinicy niewielka rzeczka Młynówka gwałtownie 
wezbrała i zalała pobliskie domy. W niektórych budynkach poziom wody prze-
kraczał 2–3 m. Woda zniszczyła m.in. meble, sprzęt gospodarstwa domowego, 
ogrodzenia wokół posesji. W wielu miejscowościach trwa usuwanie skutków 
nawałnic. Z budynków i piwnic wypompowywana jest woda, udrażniane są 
zatkane przepusty drogowe. Żywioł zniszczył ulice i samochody. 

Obraz po powodzi przyprawia o dreszcze. Zerwany most w Manasterzu, czę-
ściowy brak nawierzchni dróg. Rozbite auta, które porwała woda, często leżą 
w miejscach, gdzie obecnie nie ma do nich dostępu. W Hadlach Szklarskich siła 
żywiołu łamała betonowe słupy, wyrywała ogrodzenia, zatapiała auta, zmiotła 
nawet nasypy zabytkowej wąskotorówki. Ucierpiała infrastruktura. Naprawy 
wymagają drogi i mosty. Boiska Orlik są zalane, domy sprzątane z mułu – tak 
wygląda bezmiar strat. Na ten moment za wcześnie na podsumowanie skutków 
powodzi, gdyż sytuacja nie jest jeszcze opanowana i nadal stanowi zagrożenie. 
Nawałnica szybko minęła, a gdy woda opadła, mieszkańcy z pomocą wojska 
i strażaków OSP zaczęli porządkować zalane domy i posesje. Potęgę żywiołu 
pokazują również filmy i zdjęcia publikowane przez okolicznych mieszkańców 
w internecie. 

Mieszkańcy terenów objętych zagrożeniem powodziowym pomagają sobie 
nawzajem w sposób niezwykle ofiarny i solidarny. Wszystkim druhom straża-
kom, którzy pospieszyli z pomocą i nadal niosą pomoc poszkodowanym w wyni-
ku nawałnic i mocnych opadów deszczu, podtopień i powodzi, składam serdeczne 
podziękowania. 

Strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Żołnierze Wojsk Obrony 
Terytorialnej wykazali się bardzo dużym zaangażowaniem w akcję ratowni-
czą. Bez przerwy, w obliczu największego niebezpieczeństwa pomagali ludziom. 
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Dzięki fizycznej pracy ich rąk udało się ocalić o wiele więcej mienia gminnego 
i prywatnego. Ogromne doświadczenie i umiejętność pracy w trudnych i stresu-
jących warunkach sprawiły, że akcje ratownicze przebiegały bardzo sprawnie. 
Strażacy bezpłatnie, z narażeniem własnego zdrowia pomagali ludziom, którzy 
bezradnie stanęli wobec powodzi. 

Podziękowania należą się również żołnierzom Wojsk Obrony Terytorialnej 
za pomoc, której udzielają obywatelom podczas powodzi, za ogromne zaanga-
żowanie, poświęcenie i niezwykłą solidarność z tymi, którzy potrzebowali po-
mocy podczas powodzi. W ten sposób terytorialsi udowodnili, że motto formacji 
„Zawsze gotowi, zawsze blisko” to nie tylko slogan. 

Premier Mateusz Morawiecki wziął udział nocnym posiedzeniu sztabu kryzy-
sowego po tym, jak nad Podkarpaciem przeszły gwałtowne burze i wiele domów 
zostało zalanych. Premier zapewnił pomoc ze strony rządu dla poszkodowanych 
rodzin i budowy systemu ochrony przeciwpowodziowej, który ma chronić miesz-
kańców. Po rozmowach z prezesem OSP z Jawornika Polskiego zadecydował, że 
dodatkowy wóz strażacki trafi do tamtejszego OSP, gdzie strażacy stracili wóz 
w związku z działaniami ratunkowymi w czasie powodzi. 

Prezydent Andrzej Duda również złożył wizytę na terenach dotkniętych 
ulewami na Podkarpaciu. Zapowiedział wypłatę odszkodowań oraz pomoc od 
PGNiG, które zadeklarowało przekazanie darów rzeczowych w postaci sprzę-
tu AGD. Dziękował też wszystkim rodakom za wsparcie i dary przekazywane 
w postaci żywności, środków czystości, oraz ubrań. 

Wspólna praca rządowa oraz podejmowanie działań antykryzysowych po-
zwoli na skuteczną walkę z żywiołem oraz będzie wsparciem dla naszych oby-
wateli w tak trudnych momentach jak te powodowane przez klęski żywiołowe. 
Dziękuję rządowi za podjęcie odpowiednich kroków i skuteczne działanie w celu 
wspierania naszych obywateli i niesienia im pomocy.

Mieczysław Golba 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Mieczysława Golbę

„Nie o zemstę, lecz o pamięć wołają ofiary”. Zbliża się 77. rocznica krwawych 
mordów dokonanych na polskiej ludności na Kresach Wschodnich. Minęło tyle 
lat, ale zrozumieć i pojąć tego nie możemy. Dwa bratnie narody słowiańskie, 
chrześcijańskie, wspólna historia, ziemia pod tym samym niebem, małżeństwa 
polsko-ukraińskie, życie w sąsiedztwie, wiara w tego samego jedynego Boga.

77 lat temu, 11 lipca 1943 r. – niedziela zapowiadała się upalnie. Polacy za-
mieszkujący wschodnie kresy Rzeczypospolitej, mieszkańcy dawnego woje-
wództwa wołyńskiego, zaczynali powolne przygotowania do popołudniowej 
mszy świętej. Nie dane im jednak było zaznać spokojnej kontemplacji podczas 
niedzielnego kazania. Tego dnia nastąpiła skoordynowana akcja oddziałów tzw. 
Ukraińskiej Powstańczej Armii i części ludności ukraińskiej przeprowadzona 
w 99 polskich miejscowościach na Wołyniu. 11 lipca 1943 r. zginęło według sza-
cunków historyków ok. 8 tysięcy Polaków. Tego dnia nastąpiło apogeum wyda-
rzeń zwane krwawą niedzielą. Ale cała akcja zaczęła się już pod koniec 1942 r. 
Wtedy to kierownictwo Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów podjęło decyzję 
o eliminacji ludności polskiej z terenów zamieszkałych przez ludność ukraińską. 
Początkowo były to apele i wezwania do Polaków do tego, by opuścili zamieszka-
ne ziemie. Potem groźby, które szybko przerodziły się w mordy. 9 lutego 1943 r. 
w miejscowości Parośla zostało zamordowanych prawie 200 Polaków. Dalsze 
mordy trwały w kolejnych dniach i miesiącach. Od początku 1944 r. akcja OUN-
UPA przeniosła się także na tereny Galicji Wschodniej i Lubelszczyzny.

Ocenia się, iż w zbrodni wołyńskiej zginęło od 140 do 170 tysięcy Polaków. 
Najczęściej zostali w bestialski sposób mordowani. Musimy pamiętać o boha-
terach z Kresów, którzy ginęli za ojczyznę, o tysiącach dzieci, kobiet i starców, 
którzy nie mogli się nawet bronić. Wszyscy oni mają prawo do pamięci, prawo 
do godnych mogił opisanych nazwiskiem. Tak jak wspominamy ofiary II wojny 
światowej, powstania warszawskiego, zbrodni katyńskiej czy reżimu sowiec-
kiego, tak winniśmy oddać hołd ofiarom ludobójstwa na Wołyniu. Musimy pa-
miętać o tym nie po to, by potępiać, lecz po to, by bliscy ofiar mogli zapalić znicz 
na ich grobie, po to, by narody Polski i Ukrainy budowały wzajemny szacunek 
i pojednanie w oparciu o prawdę. I po to, by przestrzec potomnych, by to się ni-
gdy nie powtórzyło.

Należy tutaj również wspomnieć tragiczną kartę historii, dotyczącą mojej 
rodzinnej miejscowości – Wiązownicy. W tym roku mija 75. rocznica spalenia tej 
miejscowości i wymordowania jej mieszkańców oraz mieszkańców okolicznych 
miejscowości przez OUN-UPA w dniu 17 kwietnia 1945 r. Niemal połowa zabu-
dowań wsi spłonęła. Od wznieconego pożaru i dymu zginęło wielu mieszkańcy 
wsi, przede wszystkim dzieci i kobiety. Spotkała ich bardzo okrutna śmierć. 
Zostali oni pochowani w imiennych lub bezimiennych grobach na cmentarzu 
w Wiązownicy. Niektóre rodziny nie mają nawet możliwości złożenia kwiatów 
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i zniczy, gdyż nie wiedzą, gdzie zostali pochowani ich bliscy. Wydarzenia 
z 17 kwietnia 1945 r. dotyczą także mojej rodziny. To wówczas został spalony 
m.in. dom mojej mamy. Ona sama cudem uszła z tej tragedii z życiem, ucie-
kając z 3-letnim dzieckiem swojej starszej siostry na rękach. Podczas tych wy-
darzeń moja mama miała zaledwie 18 lat. Traumatycznie wspomina spalenie 
Wiązownicy i mordowanie niewinnych ludzi przez nacjonalistów ukraińskich 
– dramat ten pozostał z nią do końca życia.

Nie możemy zmienić tragicznej przeszłości, nie możemy przywrócić życia 
zamordowanym ofiarom. Możemy jednak sprawić, aby pomyślna przyszłość, 
stworzona wspólnie przez Polaków i Ukraińców, była odpowiedzią na bolesną, 
lecz uczciwie odczytaną lekcję historii.

Mieczysław Golba
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Marię Jackowskiego

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów  
Mateusza Morawieckiego

W związku z faktem, iż Komisja Europejska wszczęła procedurę o narusze-
nie prawa UE przeciw Polsce i 9 innym krajom członkowskim za wprowadzone 
w związku z pandemią przepisy w sprawie rozliczeń między biurami turystycz-
nymi i ich klientami za niewykorzystane pakiety wyjazdowe, zwracam się o sta-
nowisko polskiego rządu w przedmiotowej sprawie.

Jan Maria Jackowski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Marię Jackowskiego

Oświadczenie skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej 
Marleny Maląg

Do mojego biura senatorskiego docierają niepokojące sygnały dotyczące pra-
cowników samorządowych. Władze samorządowe, analizując budżety wraz 
z końcem pierwszego półrocza, nie wykluczają zamrożenia płac i rezygnacji 
z przewidzianych podwyżek dla pracowników samorządowych. Wzrost płac 
to efekt wynegocjowanych przed laty porozumień dotyczących automatyczne-
go wzrostu płac wraz ze wzrostem płacy minimalnej. Teraz coraz częściej jest 
proponowana renegocjacja warunków płacowych, władze samorządowe starają 
się odstąpić od dotychczasowych gwarancji pensji w wysokości 100–140% płacy 
minimalnej. Taka sytuacja może spowodować odpływ merytorycznych pracow-
ników do innych sektorów gospodarki ze szkodą dla samorządu.

Czy w związku z tym ministerstwo zmierza podjąć interwencję w tej sprawie?

Jan Maria Jackowski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Marię Jackowskiego

Oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych  
Jacka Czaputowicza

W związku z wprowadzeniem przez Chińską Republikę Ludową prawa o bez-
pieczeństwie w Hongkongu – co przez niektóre państwa jest interpretowane 
jako ograniczenie wolności i praworządności, które odróżniają Hongkong od 
Chin kontynentalnych, oraz podważanie autonomii regionu przewidzianej za-
sadą „jednego kraju, dwóch systemów” – zwracam się z prośbą o informację na 
temat stanowiska polskiego rządu w tej sprawie.

Jan Maria Jackowski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Kazimierza Kleinę

Oświadczenie skierowane do wiceprezes Rady Ministrów,  
minister rozwoju Jadwigi Emilewicz

Szanowna Pani Premier!
W ostatnim czasie realizowany jest program dotyczący budowy strzelnic 

w poszczególnych powiatach Polski. Pojawiły się jednak wątpliwości co do bez-
pieczeństwa tego typu obiektów. Z przeprowadzonej przeze mnie wstępnej anali-
zy wynika, że budowa strzelnicy nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. 
Taka sytuacja nie może mieć miejsca.

Zwracam się do Pani Premier z zapytaniem, czy nie należałoby dokonać ta-
kich zmian w przepisach prawa budowlanego, które zagwarantowałyby bezpie-
czeństwo osób mieszkających w pobliżu tego rodzaju inwestycji.

Z poważaniem 
Kazimierz Kleina 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Kazimierza Kleinę

Oświadczenie skierowane do ministra nauki i szkolnictwa wyższego  
Wojciecha Murdzka

Szanowny Panie Ministrze!
Od dnia 1 października 2019 r. wprowadzone zostały zmiany w systemie 

kształcenia nauczycieli w stosunku do studentów, którzy rozpoczęli studia 
(Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. 
w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu 
nauczyciela; Dz.U. 2019 poz. 1450). Kluczowy jest tu zapis, że „studia przygoto-
wujące do wykonywania zawodu nauczyciela prowadzone są jako studia pierw-
szego stopnia i studia drugiego stopnia lub jako jednolite studia magisterskie, 
na kierunku, którego program studiów określa efekty uczenia się obejmujące 
wiedzę i umiejętności odpowiadające wszystkim wymaganiom podstawy pro-
gramowej przedmiotu nauczania”.

Tak sformułowany przepis miał w teorii zapewne podwyższyć standard 
kształcenia nauczycieli. Niestety, jest on całkowicie nieadekwatny do obecnych 
warunków panujących w szkolnictwie, kiedy ze względu na niż demograficzny 
stale spada liczba uczniów i kiedy ze względu na niskie wynagrodzenia w oświa-
cie spada zainteresowanie studiami pedagogicznymi.

Problem potęguje się w szczególności w kontekście niszowego języka kaszub-
skiego. Jestem głęboko przekonany, że tzw. konstytucja dla nauki w obecnej, coraz 
trudniejszej sytuacji zupełnie zapomina o mniejszościach. Widać to wyraźnie 
w kontekście kierunku „etnofilologia kaszubska” na Uniwersytecie Gdańskim, 
gdzie już samo uruchomienie i utrzymanie studiów pierwszego stopnia dokona-
ne zostało z ponadprzeciętnym wysiłkiem. Nie zakłada się, że uczelnia urucho-
mi na tym kierunku studia drugiego stopnia, ponieważ na studia pierwszego 
stopnia jest od lat mniej niż 25 kandydatów (liczba wymagana regulaminem 
rekrutacji).

Przy dzisiaj obowiązujących wytycznych:
– absolwent studiów pierwszego stopnia etnofilologii kaszubskiej (studia ze 

specjalnością nauczycielską, w programie studiów pełne przygotowanie psy-
chologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne do nauczania przedmiotu na wszyst-
kich etapach kształcenia, poza klasami I–III, dla których obowiązuje odrębny 
standard) nie ma uprawnień nauczycielskich;

– absolwent, jeśli nie dopełni kształcenia na studiach drugiego stopnia, nie 
ma prawa do nauczania przedmiotu szkolnego „język kaszubski” ani uprawnień 
nauczycielskich, ponieważ dopełnienie studiów na innym kierunku nie daje 
żadnych uprawnień. Obecnie tylko 5 lat nauki (system 3+2 lub jednolite studia 
magisterskie) na tym samym kierunku daje taką możliwość.



Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 13. posiedzenia Senatu

225

13. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 1 i 2 lipca 2020 r.

W tej sytuacji bez powołania studiów drugiego stopnia nauczanie języka 
kaszubskiego jest praktycznie wykluczone. Możliwe jest to tylko po ukończeniu 
5-letnich studiów nauczycielskich na dowolnym kierunku i płatnych studiów 
podyplomowych (łącznie 6,5 roku nauki) z założeniem znajomości języka ka-
szubskiego w stopniu wymaganym podczas rekrutacji na studia podyplomowe. 
Na etnofilologii kaszubskiej uczy się studentów języka od podstaw. Takie wy-
magania są całkowicie niedopasowane do potrzeb, a studiowanie etnofilologii 
kaszubskiej z góry staje się mniej konkurencyjne. Jest to pośrednio dyskrymi-
nacja mniejszości etnicznej i jedynego w Polsce języka o statusie regionalnym.

W związku z tym chciałbym zapytać Pana Ministra: dlaczego absolwent etno-
filologii kaszubskiej nie może dopełnić wykształcenia na innych niż etnofilologia 
kaszubska studiach drugiego stopnia? Przykładowo: jeżeli student skończyłby 
studia drugiego stopnia ze specjalnością nauczycielską, np. studia z zakresu filo-
logii polskiej, to po 5 latach nabyłby uprawnienia do nauczania dwóch przedmio-
tów w szkole – języka polskiego i języka kaszubskiego (tak zostały opracowane 
plany studiów od roku akademickiego 2019/20 w Instytucie Filologii Polskiej).

Panie Ministrze, obecne przepisy powodują jeszcze jeden znaczący problem. 
Z 14 absolwentów etnofilologii kaszubskiej (2 roczniki) większość kontynuuje na-
ukę na studiach drugiego stopnia na kierunkach pedagogicznych. Po roku 2019 
jest to niemożliwe. Ustawa o szkolnictwie wyższym określiła, że studia pedago-
giczne przygotowujące do pracy w przedszkolu i w szkole w klasach I–III muszą 
być jednolitymi studiami magisterskimi (mówi o tym standard przygotowania do 
wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolu i w klasach I–III szkoły podsta-
wowej). Dziś w ramach 5-letnich studiów nauczyciel zostaje zatem przygotowany 
do „wszystkiego” (przygotowanie merytoryczne i przygotowanie dydaktyczne 
nauczycieli jako przygotowanie do integracji treści nauczania) bez uwzględnie-
nia nauczania języka mniejszości narodowej lub etnicznej i języka regionalnego.

W związku z tym pytam:
– jaka jest droga kształcenia nauczyciela języka kaszubskiego w klasach I–III?
– czy musi on przejść przez 5-letnie studia pedagogiki wczesnoszkolnej, a po-

tem ukończyć płatne studia podyplomowe (pod warunkiem, że zna język), czyli 
kształcić się przez 13 semestrów?

Pragnę zauważyć, że nauczanie języka kaszubskiego w klasach I–III stwa-
rza bardzo dogodne warunki do integrowania treści i wiąże się z naturalnymi 
potrzebami rozwojowymi dziecka. Ponadto łatwiej jest umieścić dodatkowe 3 
lekcje w planie tygodniowym z 1 nauczycielem, szczególnie że w klasach począt-
kowych lekcje prowadzi najczęściej ta sama osoba.

Co ważne, wyjaśnienia z ministerstwa do rozporządzenia o standardzie 
kształcenia nauczycieli nie zakładają, że po studiach pedagogiki wczesnoszkol-
nej ktoś w ogóle idzie na studia podyplomowe. W przekazanym do mojego biura 
piśmie czytamy: „Studia podyplomowe w większości przypadków są nauczycie-
lowi przydatne w sytuacji, kiedy nie jest on w stanie realizować całego pensum 
zgodnie z kwalifikacjami, w związku z tym zasadne dla niego jest posiadanie 
kwalifikacji do nauczania drugiego przedmiotu. W przypadku nauczyciela na-
uczania początkowego taka sytuacja raczej nie ma miejsca, gdyż nauczyciel na-
uczania początkowego realizuje całe pensum”.

W każdej z przedstawionych sytuacji ponadprzeciętnie wydłuża się czas 
kształcenia nauczyciela uprawnionego do nauczania języka kaszubskiego w szko-
le. O ile uruchomienie studiów etnofilologii kaszubskiej drugiego stopnia roz-
wiązałoby problem nauczania od klasy IV do matury, co w praktyce w obecnych 
warunkach jest nierealne, o tyle nowy standard kształcenia nauczycieli edukacji 
wczesnoszkolnej i przedszkolnej zupełnie zapomina o mniejszościach.
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Proszę o dokładne przeanalizowanie i rozwiązanie opisanego problemu, tak 
żeby mniejszościowe grupy etniczne i jedyny w Polsce język regionalny nie były 
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dyskryminowane.

Z wyrazami szacunku 
Kazimierz Kleina
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury  
Andrzeja Adamczyka

W związku z podaną w czerwcu br. informacją o zmianach w koncepcji bu-
dowy kolei dużych prędkości – prezes Centralnego Portu Komunikacyjnego, 
p. Mikołaj Wild, oświadczył, że ostatecznie wybrano tzw. wariant południowy 
przebiegu KDP – proszę o szczegółową informację o przebiegu KDP na terenie 
województwa łódzkiego (wraz z planami przebiegu, harmonogramem realizacji 
i szacunkowymi kosztami).

Poinformowano również, że inwestycją uzupełniającą KDP będzie 
tzw. tramwaj aglomeracyjny, który połączy Łódź, Konstantynów Łódzki 
oraz Lutomiersk. Proszę o  precyzyjną informację o  tym, przez kogo 
i w jakiej wysokości będzie finansowana ta niezwykle potrzebna inwestycja. Kto 
będzie jej formalnym realizatorem? Jaki jest zakładany harmonogram realizacji 
tej inwestycji? Co zostanie sfinansowane w jej ramach? Tylko infrastruktura 
(torowisko, przystanki, potrzebne stacje i podstacje energetyczne) czy również 
zakup nowego taboru? Inwestycja ta jest niezwykle potrzebna i oczekiwana, za-
równo przez mieszkańców Łodzi, jak i przez mieszkańców gmin powiatu pabia-
nickiego. Proszę także o informację, czy zadania te będą finansowane ze środków 
Unii Europejskiej, zarówno tych będących w dyspozycji administracji rządowej, 
jak i tych, którymi dysponuje samorząd województwa łódzkiego.

Z wyrazami szacunku: 
Krzysztof Kwiatkowski
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Oświadczenie złożone przez senatorów  
Krzysztofa Kwiatkowskiego, Jacka Burego,  

Artura Dunina, Jana Filipa Libickiego  
i Wadima Tyszkiewicza

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia  
Łukasza Szumowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o pilne rozpatrzenie pisma Polskiego 

Towarzystwa Medycyny Paliatywnej (kopia w załączeniu) w sprawie urucho-
mienia przez Ministerstwo Zdrowia działań, o które PTMP prosi w związku z sy-
tuacją w hospicjach.

Obecnie w wielu hospicjach brakuje środków ochrony osobistej i testów na 
SARS-CoV-2 oraz funduszy na ich zakup. Taka sytuacja zagraża zdrowiu i życiu za-
równo personelu, jak i pacjentów (będących w grupie najwyższego ryzyka). W wielu 
wypadkach może to skutkować naruszeniem procedur medycznych i przepisów 
prawnych, za co odpowiedzialność ponoszą organy właścicielskie i nadzorujące.

Opieka paliatywna była niedofinansowana już przed epidemią, zaś obecna 
sytuacja tylko pogłębia istniejące problemy. Wiele hospicjów jest prowadzonych 
przez organizacje pozarządowe, które nie mogą liczyć ani na kredyty bankowe, ani 
na wpływy z kwest z powodu wprowadzenia reżimu epidemiologicznego w kraju.

Organizacje prowadzące hospicja w trybie pilnym potrzebują określenia za-
sad, według których będą mogły zrobić testy na SARS-CoV-2 wśród pacjentów 
przyjmowanych do hospicjów stacjonarnych oraz przesiewowo wśród personelu. 
Bardzo ważne jest także zaopatrzenie takich ośrodków w środki ochrony osobi-
stej, takie jak rękawiczki, maseczki, odzież ochronna czy płyny odkażające, lub 
zabezpieczenie finansowe opisanych potrzeb.

Kolejnym ważnym postulatem, problemem poruszanym w piśmie PTMP, któ-
ry powinien być rozwiązany przez MZ, jest jak najszybsza taryfikacja świadczeń 
opieki paliatywnej. Poprzednia była przeprowadzona przez AOTMiT w 2015 r. 
w oparciu o koszty z roku 2014. Od tego czasu koszty i wynagrodzenia znacznie 
wzrosły. Według nieoficjalnych ustaleń PTMP z ministerstwem taryfikacja świad-
czeń opieki paliatywnej miała odbyć się na początku bieżącego roku, jednak do tej 
pory nic nie wiadomo na ten temat, a sam proces taryfikacji trwa kilka miesięcy.

Krzysztof Kwiatkowski 
Jacek Bury 
Artur Dunin 
Jan Filip Libicki 
Wadim Tyszkiewicz
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Filipa Libickiego

Oświadczenie skierowane do ministra edukacji narodowej  
Dariusza Piontkowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwrócił się do mnie dyrektor jednej z poznańskich placówek oświatowych 

z następującym pytaniem: jak należy interpretować poniższe przepisy regula-
minu rekrutacji w przypadku zgłoszenia dziecka obwodowego (dziecko z nie-
pełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, które nie uzyskało 
pozytywnego wyniku testu predyspozycji i w obwodzie szkoły zamieszka od 
września) po ogłoszeniu listy osób przyjętych?

Eksperyment, w którym uczestniczy wzmiankowana placówka, skierowany 
jest do uczniów o szczególnej wrażliwości, bogatej wyobraźni i zarysowujących 
się zdolnościach artystycznych: nabór do szkoły odbywać się będzie na podsta-
wie wyników spotkania rekrutacyjnego przeprowadzanego w formie zabawy 
w małych grupach (10–12 osób), podczas którego dzieci spontanicznie wykonują 
zadania pozwalające obserwować ich fantazję, umiejętność twórczego myślenia, 
wrażliwość, poczucie rytmu i słuch muzyczny. Szczegółowe zasady rekrutacji 
zawiera poniższy regulamin rekrutacji:

§3.1. Do oddziału, w którym jest realizowany eksperyment, przyjmowani są 
w pierwszej kolejności kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły.

  2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą zostać przyjęci 
na podstawie postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła będzie dysponowała 
wolnymi miejscami. Warunkiem przyjęcia do oddziału, w którym jest realizo-
wany eksperyment, jest uzyskanie pozytywnego wyniku testu predyspozycji, 
o którym mowa w §6 ust. 3 i 4.

§4.1. Przystąpienie do testu predyspozycji jest obowiązkowe dla wszystkich 
kandydatów, z tym że dla kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły test 
predyspozycji jest pierwszym badaniem.

§5.3. Minimalna liczba punktów uprawniających kandydata zamieszkałe-
go poza obwodem szkoły do przyjęcia do oddziału, w którym jest realizowany 
eksperyment, uzależniona jest od liczby wolnych miejsc w oddziale i wyznaczo-
na jest przez liczbę punktów uzyskanych przez kandydata zamieszkałego poza 
obwodem szkoły, który w teście predyspozycji uzyskał wynik plasujący go na 
ostatnim wolnym miejscu na liście rekrutacyjnej w uszeregowaniu od liczby 
największej do najmniejszej.

§6.1. Rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem 
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do szkoły w terminie 7 dni od 
momentu podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nie-
przyjętych do szkoły.
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  2. Komisja rekrutacyjna, w terminie 5 dni od dnia wpłynięcia wniosku, 
sporządza uzasadnienie zawierające przyczyny odmowy przyjęcia, w tym liczbę 
wolnych miejsc w oddziale, liczbę punktów, która gwarantowała przyjęcie do 
danego oddziału, oraz liczbę punktów uzyskaną przez niezakwalifikowanego 
kandydata.

Limit miejsc, o którym mowa w §6 pkt. 2, został ustalony na 25 osób.
Będę wdzięczny za udzielenie wyczerpującej odpowiedzi w tej sprawie.

Z wyrazami szacunku 
Jan Filip Libicki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Filipa Libickiego

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury  
Andrzeja Adamczyka

Obowiązująca ustawa o czasie pracy kierowców z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
(DzU z 2012 r. poz.  155 z 2013 r. poz. 567 oraz z 2016 r. poz. 2206) w sposób nie-
dostateczny reguluje kwestie bezpieczeństwa drogowego, warunków pracy i sy-
tuację socjalną kierowców i motorniczych w komunikacji miejskiej w lokalnym 
transporcie zbiorowym w zakresie zarówno dziennego czasu pracy kierowców, 
wykonujących przewozy regularne, jak i przysługujących im przerw na odpo-
czynek w czasie wykonywania pracy.

Przedstawiciele strony społecznej – m. in. członkowie Związku Zawodowego 
Pracowników Komunikacji Miejskiej w RP oraz Ogólnopolskiego Związku 
Zawodowego Kierowców i Motorniczych – od wielu lat zwracają uwagę na po-
wtarzające się praktyki obchodzenia przez pracodawców sektora publicznej ko-
munikacji miejskiej przepisów ustawy i wydłużania przez nich faktycznego 
dziennego czasu pracy kierowców. Pracodawcy wykorzystują bowiem fakt uży-
cia w ustawie określenia „dzienny czas prowadzenia pojazdu”, którego zakres 
znaczeniowy znacząco odbiega od określenia „dzienny czas pracy kierowców”. 
Wydłużanie faktycznego dziennego czasu pracy prowadzi do nadmiernego ob-
ciążenia organizmu i zmęczenia kierowców, a w konsekwencji do zwiększenia 
zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym z udziałem kierowców autobu-
sów komunikacji miejskiej oraz motorniczych tramwajów. Statystyki przyczyn 
wypadków komunikacyjnych niestety to potwierdzają.

Drugim ważnym czynnikiem wpływającym na poprawę warunków pracy kie-
rowców jest ustawowe uregulowanie kwestii przerw w czasie wykonywania pracy 
kierowców i motorniczych, tak aby służyły one ich faktycznemu odpoczynkowi. 
Obecnie obowiązujące przepisy ustawy w tym zakresie nie gwarantują w prak-
tyce dostatecznego odpoczynku kierowcy, zwłaszcza prowadzącego pojazd w ru-
chu miejskim, i nie przyczyniają się do podnoszenia bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym. Pracodawcy, wykorzystując obecne przepisy, często udzielają przerw 
przeznaczonych na odpoczynek na samym początku wykonywania pracy, a nie 
w późniejszych godzinach prowadzenia pojazdu, lub udzielają przerw zbyt krótkich.

W aktualnym stanie prawnym brakuje faktycznej możliwości kontroli prze-
strzegania ustawowych norm w zakresie zarówno dopuszczalnego czasu pracy, 
czasu prowadzenia pojazdu, jak i obowiązkowych przerw w czasie prowadzenia 
pojazdu. Wydaje się, że wprowadzenie obowiązkowych tachografów w pojazdach 
komunikacji miejskiej wyeliminuje dotychczasowe wykorzystywanie przepisów 
na niekorzyść kierujących pojazdami w ruchu miejskim i będzie sprzyjać rze-
czywistemu podniesieniu bezpieczeństwa drogowego w miastach.
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Panie Ministrze!
Stosowne propozycje zmian wskazanych przepisów ustawy zostały przygo-

towane przez stronę społeczną i przekazane w maju 2016 r. ministrowi infra-
struktury i budownictwa. W lutym 2017 r. został powołany Zespół Trójstronny 
ds. Transportu Drogowego, działający przy Ministrze Infrastruktury i Budo- 
wnictwa. Do grudnia 2017 r. odbyło się 7 spotkań tego zespołu, na których wypra-
cowano projekt ustawy o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców. Z przykro-
ścią należy podkreślić, że w tej sprawie od grudnia 2017 r. do czerwca 2020 r. nie 
odbyło się już żadne spotkanie, chociaż regulamin trójstronnego zespołu prze-
widuje, iż posiedzenia zespołu odbywają się nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. 

Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie, dlaczego prace nad 
wspomnianymi propozycjami legislacyjnymi, wypracowanymi wspólnie 
przez stronę społeczną, rządową i pracodawców, których celem była poprawa 
bezpieczeństwa drogowego, warunków pracy i sytuacji socjalnej kierowców 
i motorniczych w lokalnym transporcie zbiorowym, nie są kontynuowane, a po-
stanowienia Regulaminu Zespołu Trójstronnego ds. Transportu Drogowego 
ignorowane.

Jan Filip Libicki
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Oświadczenie złożone 
przez senator Beatę Małecką-Liberę

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia  
Łukasza Szumowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z interwencją lekarzy dentystów świadczących usługi w ramach 

kontraktu NFZ zwracam się do Pana z kwestiami, które zostały mi przedsta-
wione, i proszę o odniesienie się do nich.

1. Brakuje prawidłowej wyceny świadczeń gwarantowanych, które są nie-
doszacowane. Obecna sytuacja związana z epidemią koronawirusa sprawia, 
że większość zabiegów jest wycenionych poniżej realnych kosztów. W związku 
z tym część lekarzy rezygnuje z kontraktów NFZ. To niewątpliwie pogorszy sy-
tuację pacjentów i dostępność usług.

2. Lekarze postulują wprowadzenie corocznej rewaloryzacji wyceny pakietu 
kontraktowego względem wskaźników gospodarczych. Obecna sytuacja uprzy-
wilejowuje sektor prywatny, który rekompensuje sobie wzrost cen.

3. Aktualizacja świadczeń gwarantowanych oraz finansowanie etatu asy-
stentki stomatologicznej.

Z wyrazami szacunku 
Beata Małecka-Libera 
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Oświadczenie złożone 
przez senator Ewę Matecką

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów  
Mateusza Morawieckiego

W ramach sprawowanego przeze mnie mandatu senatorskiego zwracam 
się do Pana Premiera z prośbą o pilne uregulowanie stanu prawnego planowa-
nej inwestycji, funkcjonującej w obiegu dokumentów jako „Zbiornik Wielowieś 
Klasztorna na rzece Prośnie”. Brak precyzyjnie określonej sytuacji prawnej te-
renów przeznaczonych na zbiornik, a nade wszystko znajdujących się w czaszy 
planowanego zbiornika, powoduje, że część rolników znalazła się w dość absur-
dalnym położeniu. Należące do nich grunty nie zostały bowiem wykupione ani 
też zamienione na porównywalne w innej lokalizacji, a mimo to nie mają oni 
prawa korzystać z nich ani jako z gruntów rolnych, ani jako terenów pod zabu-
dowę. Nie mogą również dokonać wycinki lasu znajdującego się bezpośrednio 
w czaszy planowanego zbiornika. Sytuacja taka, powodująca swoisty stan zawie-
szenia, jest wysoce krzywdząca dla właścicieli gruntów, szczególnie w sytuacji, 
gdy prace nad budową zbiornika pozostają na etapie powstałego w latach 50. 
XX w. projektu oraz aktualizowanych studiów wykonalności. Roboty w sensie 
fizycznym nie zostały jak dotąd rozpoczęte. Wykupiono około 1300 ha grun-
tów pod zaplanowany zbiornik, jednak obszar wielkości około 606 ha pozostaje 
w stanie prawnego zawieszenia i blokuje rozwój części gospodarstw na tym te-
renie. Problem narasta od lat, a odpowiedzią na pytania właścicieli o dalszy los 
gruntów jest przeważnie informacja o aktualnym braku środków na dokonanie 
wykupu po określonych przez rzeczoznawców cenach.

Roszczenia właścicieli, w pełni uzasadnione, od lat nie znajdują realnego od-
zewu, co oznacza, że dopiero interwencja na szczeblu rządowym, porządkująca 
obecny chaos prawny związany ze statusem niewykupionych przez państwo 
gruntów, może tę zaogniającą się sytuację naprawić. Stąd wynika moja prośba 
o pilne podjęcie działań w tej sprawie. Wszelkie dalsze zaniechania oznaczają 
radykalne obniżenie poziomu zaufania obywateli do państwa i prawa.

Łączę wyrazy szacunku 
Ewa Matecka
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Oświadczenie złożone 
przez senator Ewę Matecką

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów  
Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
Jako senator z południowej Wielkopolski zwracam się do Pana Premiera 

z prośbą o pilne podjęcie prac nad nowelizacją ustawy z dnia 20 maja 2016 r. 
o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 961). Brak 
urealnionych i zaktualizowanych rozwiązań powoduje wiele sytuacji spornych, 
a nade wszystko prowadzi do ograniczenia możliwości planowania przestrzen-
nego i do spadku wartości części gruntów. Dotyczy to w szczególności art. 4 pkt 1 
rzeczonej ustawy.

Planowane i realizowane w wielu miejscach mojego okręgu wyborczego elek-
trownie wiatrowe nie za każdym razem mogły być inwestycjami zrealizowany-
mi w stu procentach, a przez to nie w pełni wykorzystywały przydzielony im 
w ramach planów zagospodarowania obszar. Problemem w tej sytuacji okazała 
się niemożność dokonania korekty granic przydzielonego, a niezagospodarowa-
nego terenu. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest brak możliwości lokalizo-
wania zabudowy mieszkalnej na tych właśnie terenach.

Ograniczenia, jakie wynikają z ustawowego zapisu o strefie oddziaływania 
elektrowni, wiążą się także z innymi niejasnościami, jak choćby niemożliwość 
wybudowania nowego budynku obok już wcześniej istniejących, które powstały 
jeszcze przed pojawieniem się obiektów elektrowni wiatrowej.

Oczekiwana nowelizacja powinna uporządkować nie tylko to zagadnienie, 
ale również podnieść kwestię lokalizacji farm wiatrowych w takich obszarach, 
gdzie nie będzie powodowało to kolizji z interesami mieszkańców i ich planami 
rozbudowy na własnych gruntach. Problem pozostaje ciągle nierozwiązany, co 
przyczynia się również do negatywnego nastawienia mieszkańców wobec od-
nawialnych źródeł energii oraz buduje wśród nich przekonanie o słabości roz-
wiązań prawnych i braku woli naprawy tego stanu rzeczy.

W związku z tym proszę o szybką interwencję w tej sprawie, co powin-
no zakończyć się nowelizacją ustawy dokonaną po szerokich konsultacjach 
społecznych.

Łączę wyrazy szacunku 
Ewa Matecka
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Oświadczenie złożone 
przez senator Gabrielę Morawską-Stanecką

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska  
Michała Wosia

Każdego dnia obserwujemy skutki katastrofy klimatycznej, susze, gwałtow-
ne, intensywne opady, zniszczone lub wyschnięte plony, a w konsekwencji rosną-
ce ceny żywności. Zimą z kolei odczuwany problemy z oddychaniem z powodu 
uciążliwego, niebezpiecznego dla naszego zdrowia smogu. Wiele samorządów 
postanawia z tym walczyć. Wprowadzają one lokalne programy ochrony środo-
wiska, by zminimalizować skutki zmieniającego się klimatu. Jednak potrzebne 
są w tym aspekcie również zdecydowane i natychmiastowe działania rządu.

Z zaniepokojeniem przyjęłam informację, że Rada Ministrów, aby nie wstrzy-
mywać wycinki drzew, w zaproponowanym projekcie ustawy o odnawialnych 
źródłach energii, który trafił do Sejmu, postanowiła stworzyć możliwość spale-
nia 2,8 milionów m3 drewna. Spowoduje to dalszą dewastację lasów oraz będzie 
miało negatywne oddziaływanie na otaczające nas środowisko.

W związku z powyższym proszę o wycofanie się z tego zamiaru, a także 
o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania.

1. Czy ministerstwo ma opracowany plan nowych nasadzeń drzew? Na jakim 
obszarze i ile drzew na 1 km2? W miarę możliwości proszę o szczegółową odpo-
wiedź. Czy został on opracowany z ekspertami i organizacjami pozarządowymi 
zajmującymi się ochroną środowiska? Jeśli tak, to z jakimi?

2. Czy ministerstwo przeprowadziło badania nad tym, jak masowa wycin-
ka drzew w Polsce wpływa na jakość powietrza? Proszę o załączenie wniosków 
tego badania, jeśli zostało przeprowadzone.

3. Czy ministerstwo ma opracowany plan wspierania samorządów, np. po-
przez dofinansowania, w celu walki ze skutkami katastrofy klimatycznej? Jeśli 
tak, to jakie są jego główne założenia?

4. Dlaczego w 2017 r. zaprzestano publikowania corocznych raportów o sta-
nie lasów przez Lasy Państwowe?

Gabriela Morawska-Stanecka
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Janusza Pęcherza

Oświadczenie skierowane do ministra klimatu  
Michała Kurtyki

Na dziesiątym posiedzeniu Senatu w dniu 13 maja 2020 r. złożyłem oświad-
czenie skierowane do ministra klimatu oraz głównego inspektora sanitarnego 
w sprawie postępowania z odpadami komunalnymi w czasie występowania za-
każeń wirusem SARS-CoV-2. Uzyskana od pana Marka Kucińskiego, dyrekto-
ra generalnego działającego z upoważnienia głównego inspektora sanitarnego, 
odpowiedź jest dla mnie całkowicie niesatysfakcjonująca. Nie uzyskałem w niej 
odpowiedzi na żadne z zadanych przeze mnie pytań.

Z tego, co jest mi wiadome, do ministra klimatu zostało skierowane pismo  
– z dnia 25 marca 2020 r. – Rady Regionalnych Instalacji Przetwarzania 
Odpadów Komunalnych, w którym także zawarto szereg pytań, ale i wątpliwo-
ści co do rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwal-
czaniem COVID-19. Nie zwracałbym się ponownie do Pana Ministra, gdyby 
zagrożenie epidemiczne związane z koronawirusem zdecydowanie zmalało. 
Tak jednak nie jest. Co chwilę słyszymy o nowych ogniskach zakażeń i kolej-
nych wielu osobach skierowanych do odbycia kwarantanny. Tymczasem śmiem 
twierdzić, że tak jak obserwujemy coraz większe rozprężenie, jeśli chodzi o no-
szenie maseczek w miejscach publicznych, tak samo postępujemy z odpadami 
komunalnymi z miejsc kwarantanny. To znaczy, traktowane są one analogicz-
nie jak te wytwarzane we wszystkich pozostałych nieruchomościach. Jak długo 
taki stan będzie trwać? Czy do pierwszej tragedii? Wówczas zaczniemy szukać 
winnych, ale wtedy z pewnością będzie to spóźniona reakcja.

Szanowny Panie Ministrze, gospodarka odpadami jest kluczowym elemen-
tem gospodarki komunalnej realizowanej zarówno przez podmioty samorządo-
we, jak i prywatne. Wymaga ona ciągłego i kompleksowego świadczenia usług 
na wysokim poziomie, bez zagrożeń dla ludzi i środowiska naturalnego. W cza-
sie zagrożeń epidemicznych jest to jeszcze bardziej istotne i stąd pytanie do 
Pana Ministra dotyczące diagnozy stanu realizacji wytycznych ministra kli-
matu i głównego inspektora sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami 
wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i za-
chorowań na wywołaną przez niego chorobę COVID-19 przez podmioty odpo-
wiedzialne za ich stosowanie. Czy wytyczne były wystarczające dla osiągnięcia 
założonych celów i czy nie wymagały doprecyzowania i uszczegółowień? A jeśli 
tak, czy to zostało uczynione?

Z poważaniem 
Janusz Pęcherz
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Oświadczenie złożone 
przez senator Joannę Sekułę

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego 
oraz do ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego

Szanowny Panie Premierze! Szanowny Panie Ministrze!
W związku ze stale rosnącą liczbą bardzo poważnych zdarzeń drogowych 

z udziałem najsłabiej chronionych użytkowników dróg, wynikających z inten-
sywnej modernizacji i budowy infrastruktury drogowej przeznaczonej dla ro-
werzystów i pieszych, prosimy o odpowiedź na następujące pytania.

1. Dlaczego nikt do tej pory nie rozwiązał problemu u źródła, wprowadzając 
skuteczne rozwiązania, które w sposób bezpośredni chroniłyby głównie rowe-
rzystów i pieszych?

2. Ile osób musi jeszcze zginąć na polskich drogach, a ile zostać rannych, aby 
problem został zauważony i skutecznie rozwiązany?

3. Jak szybko można by wprowadzić proponowane przeze mnie zmiany?
Zmiany te zostały skonsultowane m.in. z policjantami, psychologami trans-

portu oraz rzeczoznawcami w zakresie ruchu drogowego i inżynierii ruchu dro-
gowego. Polegają one na rozszerzeniu art. 33 ustawy – Prawo o ruchu drogowym 
o następujące przepisy:

1. Kierującemu rowerem, hulajnogą, segwayem, monocyklem itp. zabrania 
się:

a) korzystania z jezdni, a jeżeli jest droga dla rowerów, także z chodnika; do-
puszcza się jednak korzystanie z jezdni na drogach lokalnych, na których nie 
ma drogi dla rowerów, chodnika ani pobocza;

b) w obszarze zabudowanym oraz na drogach dwujezdniowych poza obsza-
rem zabudowanym przejeżdżania przez jezdnię w miejscach oznaczonych zna-
kiem D-6b; wyjątkiem jest segway, którym kierujący może przemieszczać się 
z prędkością ruchu pieszego z zachowaniem szczególnej ostrożności;

c) korzystania z jezdni poza obszarem zabudowanym, jeżeli przejrzystość 
powietrza spadnie poniżej 300 m;

d) korzystania podczas jazdy z telefonu komórkowego, tabletu i podobnych 
urządzeń oraz słuchawek zakrywających oboje uszu; dotyczy to także przecho-
dzenia przez jezdnię.

2. Kierujący rowerem, hulajnogą, segwayem, monocyklem itp. zobowiąza-
ny jest:

a) używać kamizelki ostrzegawczej barwy pomarańczowej z elementami od-
blaskowymi rozłożonymi symetrycznie w porze dziennej oraz kamizelki ostrze-
gawczej barwy żółtej z elementami odblaskowymi rozłożonymi symetrycznie 
w porze nocnej; obowiązek ten dotyczy również pieszego poruszającego się po 
drodze nieposiadającej chodnika poza obszarem zabudowanym;
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b) w przypadku korzystania z chodnika bezwzględnie ustępować pierwszeń-
stwa pieszym oraz używać urządzenia emitującego dźwięk o nieprzeraźliwym 
tonie, słyszalny z kilku do kilkunastu metrów, skierowany w kierunku jazdy 
(tzw. brzęczyk), lecz o innej charakterystyce niż dźwięk emitowany przez sy-
gnalizację świetlną;

c) posiadać w czasie kierowania dowód zawarcia imiennego ubezpieczenia 
OC i okazywać go do kontroli.

Pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że ze statystyk dotyczących wypad-
ków drogowych opracowanych przez Biuro Ruchu Drogowego KGP jedno-
znacznie wynika, że liczba takich zdarzeń stale rośnie, a  ich najczęstszą 
przyczyną jest nieustąpienie pierwszeństwa przez kierujących samochodami 
osobowymi, którzy zauważają rowerzystę wjeżdżającego na jezdnię dopiero 
wtedy, gdy na uniknięcie zderzenia jest już za późno. Bardzo istotne jest rów-
nież to, że rowerzyści i piesi są sprawcami prawie 25% wszystkich wypadków. 
Z tej przyczyny konieczne jest zaproponowane wcześniej uzupełnienie art. 33 
prawa o ruchu drogowym. Tylko w 2019 r. było 11 tysięcy 431 wypadków z udzia-
łem pieszych i rowerzystów. Zginęło w nich 1 tysiąc 051 osób, a 10 tysięcy 360 
zostało rannych. Najgorzej wypadają w tym względzie duże aglomeracje.

Z opinii specjalistów wynika, że tylko szybkie, jednorazowe i całościowe 
wprowadzenie zaproponowanych zmian – a następnie ich konsekwentne eg-
zekwowanie, m.in. przy pomocy straży miejskich w dużych miastach – może 
w krótkim czasie radykalnie poprawić sytuację.

Z poważaniem 
Joanna Sekuła
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Oświadczenie złożone przez senatorów  
Joannę Sekułę i Stanisława Gawłowskiego

Oświadczenie skierowane do wiceprezes Rady Ministrów, minister rozwoju 
Jadwigi Emilewicz

Szanowna Pani Minister!
Branża turystyczna potrzebuje programu pomocowego skierowanego do biur 

podróży, małych i dużych, organizatorów imprez turystycznych i agentów oraz, 
co ważne, pilotów i przewodników. Dlaczego nie wystarczy tarcza ogólna, adreso-
wana do wszystkich przedsiębiorców? Ponieważ straty w omawianej branży wy-
noszą nie 25 czy 30%, ale niemal 100%! Co więcej, ze względu na specyfikę, branża 
ta obejmuje swym zasięgiem pracę, która wykonywana była od jesieni zeszłego 
roku, a nie tylko od marca. W efekcie od ponad pół roku ta branża nie zarabia. Bon 
500+, jeśli w ogóle pomoże, to tylko niewielkiej części branży, dlatego absolutnie 
nie można traktować go jako wsparcia dla całej turystyki. Skorzystają na nim 
może ośrodki noclegowe w popularnych turystycznych miejscowościach. Poza 
nim, bez wsparcia pozostaną tysiące przedsiębiorstw i setki tysięcy pracowników!

Warto pomóc polskim biurom podróży, ponieważ jest to przyszłościowy sek-
tor gospodarki. Przez ostatnie lata ta branża notowała wzrosty. Za rok czy dwa 
znowu będzie płacić podatki i zatrudniać, a to opłaci się wszystkim obywatelom. 
Z punktu widzenia państwa jest to więc inwestycja. Jeśli te biura nie dostaną 
pomocy, to na ich miejsce wejdą duże zagraniczne korporacje, ponieważ tym 
przedsiębiorcom ich kraje dopłacą do zdobywania nowych rynków. Zagraniczne 
duże firmy będą transferować zyski i nie zapłacą podatków w Polsce.

Oczekiwania wobec państwa wynikają również z tego, że w trudne położenie, 
w jakim teraz znalazła się ta branża, wpadła ona również z powodu takiej, a nie 
innej polityki rządu. Chaos informacyjny i brak wyraźnego planu, dotyczącego 
choćby otwierania granic oraz możliwości organizowania kolonii i obozów mło-
dzieżowych, doprowadziły wielu przedsiębiorców do dużych strat.

Polska turystyka. Ministerstwo Rozwoju promuje wakacje w kraju. I dobrze, 
tu też wypoczywajmy! Ale trzeba podkreślić, że gdy biura podróży organizują 
wycieczki zagraniczne i prowadzą biura w Polsce, to też są „polską turystyką”, 
bo tu płacą podatki i tu zatrudniają ludzi!

Przedsiębiorcy i pracownicy szeroko rozumianej branży turystycznej wyra-
żają głębokie zaniepokojenie brakiem podjęcia konkretnych działań mających na 
celu wsparcie sektorowe branży oraz rozpowszechnianiem pobieżnego przekazu 
medialnego, który nie ukazuje stanu faktycznego. Doceniając starania sztabu 
w rozmowach z Ministerstwem Rozwoju, chcieliby oni, aby po kilku miesiącach 
rozmów przyszedł wreszcie czas na konkretne działania i długoterminowy plan 
wspierający ich branże. Protest branży turystycznej ma charakter wyłącznie 
pokojowy i zależy jej na:
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– rzetelnym, zrozumiałym i faktycznym przekazie medialnym, ukazują-
cym złożoność branży turystycznej – bo polska turystyka to turystyka krajowa, 
przyjazdowa i wyjazdowa;

– zrozumieniu, czym jest branża turystyczna – bo polska turystyka to znacz-
nie więcej niż tylko hotele i agroturystyka;

– konkretnym wsparciu sektorowym – bo polska turystyka to przedsiębiorcy 
i pracownicy branży turystycznej, ludzie, którzy od wielu lat wspierają polską 
gospodarkę, płacąc podatki w kraju i generując znaczną część PKB.

Postulaty branży turystycznej:
– umorzenie składek ZUS do końca roku dla wszystkich sektorów szeroko 

rozumianej branży turystycznej z PKD Dział 79. „Działalność organizatorów 
turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność 
usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane” oraz dla firm 
transportu turystycznego (bez względu na to, czy jest to główna działalność, 
czy dodatkowa, ponieważ dużo pilotów wycieczek, przewodników ma wpisa-
ną działalność branży turystycznej jako dodatkową działalność ze względu na 
formę prowadzenia działalności) oraz dla zagranicznych przedsiębiorstw z od-
działami w Polsce, które też płacą tu ZUS i podatki, po udokumentowaniu, że 
w 2019 r. była to przeważająca część przychodu;

– postojowe do końca roku dla jednoosobowych działalności, uwzględniając 
agentów turystycznych, organizatorów turystyki, pośredników, pilotów wy-
cieczek, przewodników turystyki wyjazdowej, przyjazdowej, górskich, rezy-
dentów i osób pracujących na umowę zlecenie lub umowę agencyjną w branży 
turystycznej, jak również dla osób, które z powodu niemożliwości zrealizowania 
zaplanowanych rezerwacji zawiesiły działalność lub nie podpisały umów cywil-
noprawnych na rok 2020, a wykażą takie umowy za rok 2019, i osób współpra-
cujących (np. męża, który płaci składki ZUS jak osoba prowadząca działalność 
gospodarczą);

– umarzalne pożyczki dla mikro- i makro przedsiębiorców z działu PKD 79. 
na 12 miesięcy na pokrycie bieżących kosztów, gdzie wysokość pożyczki będzie 
uzależniona od wysokości udokumentowanych ponoszonych miesięcznych wy-
datków, bez względu na formę prowadzonej działalności;

– 50% dofinansowania do wynagrodzenia dla przedsiębiorstw zatrudniają-
cych na umowy (w tym umowy cywilnoprawne), bez względu na formę.

Z poważaniem 
Joanna Sekuła 
Stanisław Gawłowski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Wadima Tyszkiewicza

Oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji 
Mariusza Kamińskiego oraz do ministra cyfryzacji Marka Zagórskiego

Szanowni Panowie Ministrowie!
W związku ze stanowiskami Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji 

Samorządowych kierowanymi do resortów odpowiedzialnych za kształtowanie 
polityki rejestracji stanu cywilnego, dotyczącymi podjęcia prac legislacyjnych 
oraz informatycznych umożliwiających zastosowanie nowoczesnych technologii 
teleinformatycznych w urzędach stanu cywilnego, pragnę wyrazić swoje popar-
cie wobec zgłaszanych w przedmiotowych stanowiskach rozwiązań.

Tym samym wnoszę o jak najszybsze utworzenie zespołu skupiającego przed-
stawicieli urzędów stanu cywilnego oraz specjalistów reprezentujących resorty 
spraw wewnętrznych i cyfryzacji, który opracuje projekt zmian legislacyjnych, 
a także rozwiązań informatycznych niezbędnych do usprawnienia funkcjono-
wania urzędów stanu cywilnego.

Sytuacja wynikająca z warunków, jakie powstały na skutek pandemii wi-
rusa COVID-19, bardzo wyraźnie uwidocznia bariery biurokratyczne w obsza-
rze rejestracji stanu cywilnego, na które wielokrotnie zwracało uwagę OPOS. 
Analiza proponowanych przez kierowników urzędów stanu cywilnego rozwią-
zań istotnie przyczyni się do odformalizowania spraw załatwianych przez oby-
wateli w urzędach stanu cywilnego oraz pozwoli na realne obniżenie kosztów 
realizacji przedmiotowych zadań.

Należy mieć na uwadze, że funkcjonowanie urzędów stanu cywilnego, z uwa-
gi na charakter realizowanych zadań, winno odpowiadać aktualnym potrzebom 
społeczeństwa i uwzględniać dynamicznie zmieniające się warunki społeczne, 
gospodarcze oraz technologiczne. Fakt, że praca urzędów stanu cywilnego od 
2015 r. ma w większości wymiar informatycznych (akty stanu cywilnego są re-
jestrowane w postaci elektronicznej), wymusza konieczność nieustannej dbało-
ści o wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań uwzględniających nowoczesne 
technologie komunikacji elektronicznej zarówno względem obywatela, jak rów-
nież względem instytucji i organizacji, z którymi następuje wymiana danych 
z zakresu rejestracji stanu cywilnego.

Realizacja zgłaszanych przez środowisko administracji samorządowej po-
stulatów przyniesie również daleko idącą korzyść w niezwykle ważnym obecnie 
obszarze, jakim jest ochrona środowiska. Doprowadzenie bowiem do sytuacji, 
w której rzeczywiście zostanie zredukowana, w sposób drastyczny, liczba ge-
nerowanych dokumentów w postaci papierowej, a tym samym ograniczeniu 
ulegnie zużycie materiałów eksploatacyjnych (tonery, drukarki, itp.), realnie 
przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego. Wytwarzaniu papieru 
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wykorzystywanego w administracji publicznej towarzyszy bardzo duży ślad 
węglowy i wodny. Dla przykładu należy podać, że do wyprodukowania 1 kartki 
papieru A4 zużywa się 10 litrów wody. Aktualny sposób realizacji zadań z zakre-
su rejestracji stanu cywilnego, mimo iż odbywa się to w systemie teleinforma-
tycznym, nadal powoduje bardzo duże zużycie papieru oraz energii niezbędnej 
do zasilania urządzeń biurowych.

Wnoszę o jak najszybsze podjęcie działań zmierzających do wymiany infor-
macji zawartych w rejestrze stanu cywilnego przez instytucje publiczne w spo-
sób bezpośredni poprzez wykorzystanie już istniejącej usługi sieciowej, o której 
mowa w art. 45 ust. 2 ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego.

Mimo że wskazane rozwiązanie już funkcjonuje, wymienione w cytowanym 
przepisie instytucje (ZUS, KRUS, sąd, prokurator, organy administracji publicz-
nej) nadal wnioskują o wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego w postaci pa-
pierowej. Powoduje to nieuzasadnione zwiększanie kosztów zarówno po stronie 
tych instytucji, jak i urzędów stanu cywilnego. Wobec powyższego należałoby 
niezwłocznie doprowadzić do masowego wykorzystywania wspomnianej usługi 
sieciowej przez podmioty publiczne.

Z poważaniem 
Wadim Tyszkiewicz



Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 13. posiedzenia Senatu

244

13. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 1 i 2 lipca 2020 r.

Oświadczenie złożone 
przez senatora Bogdana Zdrojewskiego

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów  
Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
Niezależna i niezawisła władza sądownicza to niezbędny element każdej de-

mokracji. Oczywiste jest, że wymiar sprawiedliwości w Polsce wymagał i na-
dal wymaga reform, które uczynią go sprawniejszym i bliższym obywatelom. 
Trzeba jednak podkreślić, że wszelkie zmiany powinny być przeprowadzane 
z rozwagą, po uprzednich szerokich konsultacjach społecznych, a przede wszyst-
kim z udziałem samych sędziów.

Niestety, w ostatnich latach pod pretekstem reformy sądownictwa w Polsce 
wymiar sprawiedliwości został wprowadzony w stan stagnacji i znacznego upo-
litycznienia. Stanowiska w sądach obsadzane są przez osoby z otoczenia Ministra 
Sprawiedliwości, a państwowe środki przeznacza się na kampanie medialne 
oczerniające sędziów. Warto też przypomnieć o grupie hejterskiej, która była 
aktywna w internecie, pod egidą pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości. 
Nietransparentny wybór 15 sędziów członków Krajowej Rady Sądownictwa, 
opiniowanie kandydata na wyższe stanowisko sędziowskie przez samego zainte-
resowanego czy ostatnie postulaty Ministra Sprawiedliwości, by karać sędziów 
za rozwieszenie plakatów w jednym z sądów, to kolejne przykłady na upolitycz-
nianie wymiaru sprawiedliwości…

Efektem „reform” jest pogorszenie kondycji całego wymiaru sprawiedliwo-
ści. Czas trwania postępowań sądowych uległ wydłużeniu, zaufanie obywa-
teli do wymiaru sprawiedliwości zostało nad wyraz nadszarpnięte. Trybunał 
Konstytucyjny rozpoznaje znacznie mniej spraw, a pozycja i postrzeganie Polski 
na arenie międzynarodowej poniosły niepowetowane straty.

Bardzo niepokoi także ciągła próba podporządkowania i stosowanie swo-
istych represji wobec sędziów, którzy podczas wykonywania swoich obowiązków 
rozpatrują sprawy związane z politykami lub kwestiami dotyczącymi polityki 
obozu władzy. Często postępowania dyscyplinarne wobec nich wszczynane są 
tuż po wyroku niepomyślnym dla władzy lub nawet po zastosowaniu określonej 
instytucji prawnej, jak np. pytanie prejudycjalne w sprawie politycznie niewy-
godnej dla rządu. Sędzia Waldemar Żurek, sędzia Krystian Markiewicz, sędzia 
Igor Tuleya, sędzia Paweł Juszczyszyn, sędzia Bartłomiej Przymusiński, sędzia 
Piotr Gąciarek, sędzia Anna Bator-Ciesielska, sędzia Ewa Maciejewska i wiele 
ich kolegów i koleżanek zapisze się w podręcznikach historii jako osoby walczące 
o praworządność i dobro wymiaru sprawiedliwości. Postępowanie dyscyplinar-
ne, nagonka w mediach rządowych czy wreszcie hejt w internecie inspirowany 
przez osoby związane z Ministerstwem Sprawiedliwości to cena, jaką sędziowie 
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płacą za niezależność i niezawisłość. Skoro sami sędziowie w spotkaniu z wła-
dzą poddawani są szykanom i represjom, to w jakim położeniu będzie obywatel, 
często nieznający prawa, gdy na swojej drodze spotka polityka partii rządzącej?

Inny problem wynikający bezpośrednio ze wspomnianego działania, które-
go obóz rządzący zdaje się nie dostrzegać, to znaczące osłabienie kadr wymiaru 
sprawiedliwości. Po pierwsze, sędziowie z politycznego nadania często nie po-
siadają niezbędnych kompetencji, a zwłaszcza doświadczenia. Po drugie, sędzio-
wie, którzy nawet nie są obiektem represji, sami odchodzą z zawodu, nie chcąc 
uczestniczyć w poczynaniach rządu i ich legitymizować. Wreszcie, po trzecie, 
osoby, które chciałyby wykonywać zawód sędziego i mają ku temu duże predys-
pozycje, widząc obecną sytuację, wybierają inne zawody prawnicze.

Panie Premierze, panująca od 3 miesięcy epidemia pokazuje, jak nietrwałe 
potrafią być stosunki gospodarcze, jak niepewne mogą być umowy czy inne re-
lacje w sytuacjach kryzysowych. W tych szczególnych tygodniach i miesiącach 
po samej pandemii kluczowe będzie właściwe, sprawne i SPRAWIEDLIWE dzia-
łanie wymiaru sprawiedliwości. Obywatele muszą wiedzieć, że sąd rozpatrzy 
ich sprawę uczciwie, sprawnie, szybko i zgodnie z prawem.

Dlatego apeluję do Pana, by rząd Prawa i Sprawiedliwości zaniechał wszelkich 
tych aktywności, które wymiar sprawiedliwości dewastują i upolityczniają. Bez 
dobrze funkcjonującego i niezależnego od rządu wymiaru sprawiedliwości nie 
ma silnego, sprawnego i demokratycznego państwa prawa, którego w obecnym 
czasie potrzebują Polacy.

Bogdan Zdrojewski



Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 13. posiedzenia Senatu

246

13. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 1 i 2 lipca 2020 r.

Oświadczenie złożone 
przez senatora Bogdana Zdrojewskiego

Oświadczenie skierowanie do ministra spraw zagranicznych  
Jacka Czaputowicza

Szanowny Panie Ministrze!
W jednym z wywiadów powiedział Pan: „Polityka wschodnia należy do naj-

ważniejszych wymiarów polityki zagranicznej Rzeczypospolitej. (…) W interesie 
Polski leży, by narody jej wschodniego sąsiedztwa cieszyły się niepodległością 
i bezpieczeństwem, by (…) respektowano ich prawo do suwerennego wyboru 
drogi rozwoju, ustroju politycznego i sojuszy”.

Z przykrością stwierdzam, że pod koniec 2015 r. rząd polski zrezygnował 
z prowadzenia aktywnej polityki wschodniej. Odnoszę wrażenie, że prowadzi 
ją raczej w kategoriach PR niż realnej polityki.

Apeluję do Pana Ministra o większą aktywność i większe zaangażowanie Polski 
na rzecz Białorusi. Sytuacja u jednego z naszych najbliższych sąsiadów jest coraz 
bardziej napięta i wymaga szczególnego zainteresowania, a także dostrzeżenia 
znaczenia i wagi wydarzeń rozgrywających się tam przed wyborami prezydenc-
kimi zaplanowanymi na 9 sierpnia 2020 r. Od początku maja br. trwają przed-
wyborcze represje wymierzone w opozycję, jej zwolenników oraz dziennikarzy. 
Dochodzi do masowych zatrzymań polityków opozycji i aktywistów popierają-
cych potencjalnych rywali urzędującego prezydenta w wyścigu o najwyższy urząd 
w państwie. Według obrońców praw człowieka od 6 maja do 23 czerwca br. za-
trzymano na Białorusi co najmniej 650 aktywistów, polityków i uczestników akcji 
pokojowych, z czego 360 osób w ciągu zaledwie 4 dni (od 18 do 21 czerwca). Tak 
wynika z monitoringu Centrum Praw Człowieka „Wiasna”.

Najważniejszy potencjalny oponent Łukaszenki, były szef Biełhazprambanku 
Wiktar Babaryka, od 18 czerwca przebywa w areszcie KGB z poważnymi zarzu-
tami dotyczącymi malwersacji, tworzenia grupy przestępczej i prania brud-
nych pieniędzy. Cieszący się popularnością zwykłych Białorusinów wideobloger 
Siarhiej Cichanouski również trafił do aresztu z zarzutami dotyczącymi m.in. 
organizacji zamieszek.

Obrońcy praw człowieka oświadczyli, że wybory na Białorusi już teraz odbie-
gają od wszelkich demokratycznych standardów. Masowe represje wymierzone 
w obywateli potępiły państwa Zachodu, Unia Europejska i OBWE. Apel o zapew-
nienie bezpiecznych, spokojnych, wolnych i sprawiedliwych wyborów prezy-
denckich skierowały do władz Białorusi przedstawicielstwa Unii Europejskiej, 
Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. W różnych miejscach Europy odby-
ły się akcje mające na celu okazanie solidarności z ofiarami przedwyborczych 
represji na Białorusi. Swoje wsparcie okazali mieszkańcy Londynu, Barcelony, 
Brukseli, Pragi, a także Warszawy.
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Polska polityka zagraniczna nie może być bierna w sprawach Białorusi. 
Opozycja białoruska powinna otrzymywać sygnały, że jej działania są zauwa-
żane i że może ona liczyć na wsparcie instytucji broniących praw obywateli. 
Dynamiczny rozwój sytuacji na Białorusi wymaga zdecydowanego zaangażo-
wania polskiego rządu w Parlamencie Europejskim, jak również bezpośrednich 
i skutecznych działań dyplomatycznych.

Nie chodzi tylko o to, że oczekuje tego od nas białoruska opozycja. Do takiego 
zaangażowania zobowiązują nas także bliskie sąsiedztwo oraz związki histo-
ryczne i kulturowe. Jestem pewien, że jako działacz opozycji demokratycznej 
z czasów PRL rozumie Pan, jak ważne dla wszelkich ruchów wolnościowych 
i osób więzionych za przekonania są tego rodzaju gesty i oficjalne wsparcie in-
nych krajów.

Bogdan Zdrojewski
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Adam Szejnfeld .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17

Zapytania i odpowiedzi
senator Alicja Chybicka  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18
senator Ryszard Majer  . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
senator Kazimierz Kleina .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19
senator Maria Koc  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

senator Władysław Komarnicki  . . . . . . . . . . . . 20
senator Ryszard Majer  . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . . 21
senator Ryszard Majer  . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22
senator Maria Koc  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
senator Ryszard Majer  . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
senator Aleksander Szwed  . . . . . . . . . . . . . . . 23
senator Maria Koc  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . . . . . 23
senator Maria Koc  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . . . . . 24
senator Maria Koc  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . . . . . 25
senator Maria Koc  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
senator Stanisław Lamczyk  . . . . . . . . . . . . . . 26
senator Ryszard Majer  . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
senator Ewa Matecka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
senator Maria Koc  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
senator Wojciech Ziemniak  . . . . . . . . . . . . . . 27
senator Maria Koc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
senator Aleksander Szwed  . . . . . . . . . . . . . . . 27
senator Maria Koc  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . . . . . 28
senator Ryszard Majer  . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Wystąpienie przedstawiciela prezydenta RP
zastępca szefa  
Kancelarii Prezydenta RP 
Paweł Mucha  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Zapytania i odpowiedzi
senator Magdalena Kochan .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30
zastępca szefa  
Kancelarii Prezydenta RP 
Paweł Mucha  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
senator Adam Szejnfeld .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32
zastępca szefa  
Kancelarii Prezydenta RP 
Paweł Mucha  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32
senator Adam Szejnfeld .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 33
zastępca szefa  
Kancelarii Prezydenta RP 
Paweł Mucha  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . . 34
zastępca szefa  
Kancelarii Prezydenta RP 
Paweł Mucha  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . . . . . 35
zastępca szefa  
Kancelarii Prezydenta RP 
Paweł Mucha  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
zastępca szefa  
Kancelarii Prezydenta RP 
Paweł Mucha  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . . . . . 37
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senator Wadim Tyszkiewicz  . . . . . . . . . . . . . . 37
zastępca szefa  
Kancelarii Prezydenta RP 
Paweł Mucha  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38
zastępca szefa  
Kancelarii Prezydenta RP 
Paweł Mucha  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 39
zastępca szefa  
Kancelarii Prezydenta RP 
Paweł Mucha  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
senator Aleksander Szwed  . . . . . . . . . . . . . . . 40
zastępca szefa  
Kancelarii Prezydenta RP 
Paweł Mucha  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . . 40
zastępca szefa  
Kancelarii Prezydenta RP 
Paweł Mucha  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 41
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . . 41
zastępca szefa  
Kancelarii Prezydenta RP 
Paweł Mucha  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42

Wystąpienie przedstawiciela wnioskodawcy projek-
tu ustawy

poseł Ireneusz Raś .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42
Zapytania i odpowiedzi

senator Adam Szejnfeld .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44
poseł Ireneusz Raś .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 45
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . . 45
poseł Ireneusz Raś .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 46
senator Władysław Komarnicki  . . . . . . . . . . . . 46
poseł Ireneusz Raś .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 47
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . . . . . 47
poseł Ireneusz Raś .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 47
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . . . . . 48
poseł Ireneusz Raś .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 48
senator Ewa Matecka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
poseł Ireneusz Raś .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 48
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 49
poseł Ireneusz Raś .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 49
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 49
poseł Ireneusz Raś .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50

Wystąpienie przedstawiciela rządu
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Rozwoju 
Andrzej Gut-Mostowy .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50

Zapytania i odpowiedzi
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . . 50
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Rozwoju 
Andrzej Gut-Mostowy .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 51
senator Kazimierz Kleina .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 51
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Rozwoju 
Andrzej Gut-Mostowy .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 52
senator Wadim Tyszkiewicz  . . . . . . . . . . . . . . 52
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Rozwoju 
Andrzej Gut-Mostowy .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 53
senator Wadim Tyszkiewicz  . . . . . . . . . . . . . . 53
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Rozwoju 
Andrzej Gut-Mostowy .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 53

senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 53
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Rozwoju 
Andrzej Gut-Mostowy .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 54
senator Maria Koc  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Rozwoju 
Andrzej Gut-Mostowy .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 54
senator Kazimierz Kleina .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 55
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Rozwoju 
Andrzej Gut-Mostowy .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 55
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . . . . . 56
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Rozwoju 
Andrzej Gut-Mostowy .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 56
zastępca dyrektora  
Departamentu Planowania Przestrzennego  
w Ministerstwie Rozwoju 
Dominik Wasiluk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Rozwoju 
Andrzej Gut-Mostowy .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 57
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . . . . . 57
senator Kazimierz Kleina .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 58
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Rozwoju 
Andrzej Gut-Mostowy .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 58
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 58
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Rozwoju 
Andrzej Gut-Mostowy .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 59
senator Adam Szejnfeld .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 59
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Rozwoju 
Andrzej Gut-Mostowy .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .60
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .60
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Rozwoju 
Andrzej Gut-Mostowy .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .60

Otwarcie dyskusji
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . . 61
senator Adam Szejnfeld .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 62
senator Marek Borowski  . . . . . . . . . . . . . . . . 64
senator Maria Koc  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 68
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . . . . . 69
senator Marcin Bosacki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 71
senator Władysław Komarnicki  . . . . . . . . . . . . 73
senator Krzysztof Mróz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 73
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . . . . . 75
senator Krzysztof Mróz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 75

Zamknięcie dyskusji
Wystąpienie przedstawiciela prezydenta RP

zastępca szefa  
Kancelarii Prezydenta RP 
Paweł Mucha  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Punkt 3. porządku obrad: informacja Prezesa Rady 
Ministrów na temat finansów publicznych w 2020 r.

Otwarcie dyskusji
senator Marek Borowski  . . . . . . . . . . . . . . . . 78
senator Kazimierz Michał Ujazdowski .  .  .  .  .  .  .  . 79

Punkt 4. porządku obrad: ustawa o  zmianie ustawy 
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Spo-
łecznych
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senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . . . . . 80
Wznowienie obrad
Punkt 4. porządku obrad: ustawa o  zmianie ustawy 
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Spo-
łecznych (cd.)

Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej

senator sprawozdawca 
Magdalena Kochan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Sprawozdanie mniejszości Komisji Rodziny, Polity-
ki Senioralnej i Społecznej

senator sprawozdawca 
Artur Dunin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Zapytania i odpowiedzi
senator Aleksander Szwed  . . . . . . . . . . . . . . . 82
senator Magdalena Kochan .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 82
senator Aleksander Szwed  . . . . . . . . . . . . . . . 83
senator Magdalena Kochan .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 83

Wystąpienie przedstawiciela rządu
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki  
Społecznej 
Stanisław Szwed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Zapytania i odpowiedzi
senator Marek Borowski  . . . . . . . . . . . . . . . . 85
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki  
Społecznej 
Stanisław Szwed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
senator Marek Borowski  . . . . . . . . . . . . . . . . 85
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki  
Społecznej 
Stanisław Szwed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
senator Aleksander Szwed  . . . . . . . . . . . . . . . 86
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki  
Społecznej 
Stanisław Szwed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
senator Magdalena Kochan .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 87
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki  
Społecznej 
Stanisław Szwed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . . 88
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki  
Społecznej 
Stanisław Szwed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
senator Artur Dunin .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 88
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki  
Społecznej 
Stanisław Szwed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
senator Wadim Tyszkiewicz  . . . . . . . . . . . . . . 89
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki  
Społecznej 
Stanisław Szwed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
senator Aleksander Szwed  . . . . . . . . . . . . . . . 90

sekretarz stanu  
w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki  
Społecznej 
Stanisław Szwed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

Wystąpienie przedstawiciela wnioskodawcy projek-
tu ustawy

senator Marek Borowski  . . . . . . . . . . . . . . . . 90
senator Aleksander Szwed  . . . . . . . . . . . . . . . 92

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Punkt 5. porządku obrad: ustawa o  zmianie ustawy 
o  Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworząd-
ności i Petycji

senator sprawozdawca 
Robert Mamątow  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

Zapytania i odpowiedzi
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . . 93
senator Robert Mamątow .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 94

Wystąpienie przedstawiciela wnioskodawcy projek-
tu ustawy

poseł Anita Czerwińska .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 94
Zapytania i odpowiedzi

senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . . 95
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Marcin Warchoł  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . . 97
prokurator  
w Instytucie Pamięci Narodowej  
– Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi  
Polskiemu 
Robert Kopydłowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 97
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 97
prokurator  
w Instytucie Pamięci Narodowej  
– Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi  
Polskiemu 
Robert Kopydłowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 98
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 98
prokurator  
w Instytucie Pamięci Narodowej  
– Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi  
Polskiemu 
Robert Kopydłowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 98
senator Krzysztof Brejza  . . . . . . . . . . . . . . . . 98
prokurator  
w Instytucie Pamięci Narodowej  
– Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi  
Polskiemu 
Robert Kopydłowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 99
senator Aleksander Pociej  . . . . . . . . . . . . . . 100

Otwarcie dyskusji
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . 100
senator Aleksander Pociej  . . . . . . . . . . . . . . 101
senator Krzysztof Brejza  . . . . . . . . . . . . . . . 102
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 103
senator Aleksander Pociej  . . . . . . . . . . . . . . 103

Zamknięcie dyskusji
Komunikaty
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(Obrady w dniu 2 lipca)

Wznowienie posiedzenia
Punkt 3. porządku obrad: informacja Prezesa Rady 
Ministrów na temat finansów publicznych w  2020 r. 
(cd.)

Dyskusja (cd.)
Zamknięcie dyskusji
Głosowanie nr  5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

Punkt 6. porządku obrad: powołanie członka Państwo-
wej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynno-
ści skierowanych przeciwko wolności seksualnej i oby-
czajności wobec małoletniego poniżej lat 15

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworząd-
ności i Petycji

senator sprawozdawca 
Joanna Sekuła  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

Wyjaśnienia i pytania
senator Rafał Ślusarz  . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
kandydat na członka Państwowej Komisji  
do spraw wyjaśniania przypadków czynności  
skierowanych przeciwko wolności seksualnej  
i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 
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