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Porządek obrad
14. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 11, 12, 13, 17 i 18 sierpnia 2020 r.

1. Drugie czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę II Powstania Śląskiego.

2. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania 
ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu. 

3. Ustawa o wsparciu rynku ubezpieczeń należności handlowych w związku 
z przeciwdziałaniem skutkom gospodarczym COVID-19. 

4. Ustawa o  odpowiedzialności za naruszenie przepisów rozporządzenia 
w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowa-
dzonych do obrotu w innym państwie członkowskim oraz wskazaniu or-
ganu prowadzącego punkt kontaktowy do spraw produktów. 

5. Ustawa o  zmianie ustawy o  wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich 
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014–2020 oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producen-
tów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyzna-
nie płatności. 

6. Ustawa o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świad-
czenia usług oraz niektórych innych ustaw. 

7. Ustawa o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom zesłanym lub 
deportowanym do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w la-
tach 1939–1956. 

8. Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii. 

9. Ustawa o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz 
niektórych innych ustaw. 

10. Ustawa o  zmianie ustawy – Prawo o  ruchu drogowym oraz niektórych 
innych ustaw. 

11. Ustawa o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Pol-
skiej a  Rządem Republiki Białorusi o  współpracy w  dziedzinie ochrony 
i racjonalnego wykorzystania wód transgranicznych, podpisanego w Bia-
łowieży dnia 7 lutego 2020 r. 

12. Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Ar-
gentyńską o ekstradycji, podpisanej w Buenos Aires dnia 5 grudnia 2019 r. 

13. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz 
ustawy – Kodeks karny wykonawczy. 



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

15. Drugie czytanie projektu ustawy o  zmianie ustawy o  postępowaniu 
w sprawach nieletnich.

16. Ustawa o  szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mun-
durowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrz-
nych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw.

17. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektó-
rych innych ustaw.

18. Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat dzia-
łań i zatrzymań dokonywanych przez Policję podczas protestów w War-
szawie w dniach 7–8 sierpnia br.

19. Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia 100. rocznicy Bi-
twy Warszawskiej 1920 r. i jej zapomnianych bohaterów.

20. *Punkt skreślony z porządku obrad Senatu.

21. Informacja o  działalności Rzecznika Praw Obywatelskich oraz o  stanie 
przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w roku 2019.

22. Wybór przewodniczącego Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu.

23. Drugie czytanie projektu rezolucji w sprawie sytuacji na Białorusi.

24. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny.

25. Drugie czytanie projektu uchwały w 40. rocznicę porozumień sierpniowych.

26. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie wynagradzania osób spra-
wujących funkcje publiczne oraz o zmianie ustawy o partiach politycznych.

27. Ustawa o zmianie ustawy o statystyce publicznej, ustawy o powszechnym 
spisie rolnym w 2020 r. oraz ustawy o narodowym spisie powszechnym 
ludności i mieszkań w 2021 r.

28. Ustawa o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz 
osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych in-
nych ustaw.

29. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i ren-
tach z  Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o  działaczach 
opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów 
politycznych.

30. Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z za-
pobieganiem, przeciwdziałaniem i  zwalczaniem COVID-19, innych cho-
rób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz ustawy 
o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobiega-
niem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaź-
nych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych 
ustaw.

31. Zmiany w składzie komisji senackiej.



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  – sekretarz stanu Andrzej Dera

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – poseł Michał Szczerba

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich  – rzecznik Adam Bodnar  
 – zastępca rzecznika Stanisław Trociuk 

Główny Urząd Statystyczny  – prezes Dominik Rozkrut

Urząd do Spraw Kombatantów  
i Osób Represjonowanych  – szef Jan Józef Kasprzyk

Ministerstwo Cyfryzacji  – podsekretarz stanu Wanda Buk

Ministerstwo Finansów  – podsekretarz stanu Piotr Patkowski 

Ministerstwo Gospodarki Morskiej  
i Żeglugi Śródlądowej – podsekretarz stanu Anna Moskwa

Ministerstwo Infrastruktury  – sekretarz stanu Andrzej Bittel

Ministerstwo Klimatu  – sekretarz stanu Piotr Dziadzio 

Ministerstwo Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego  – podsekretarz stanu Paweł Lewandowski

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

Ministerstwo Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi  – podsekretarz stanu Ryszard Kamiński

Ministerstwo Rozwoju  – podsekretarz stanu Olga Semeniuk

Ministerstwo Sprawiedliwości  – sekretarz stanu Sebastian Kaleta 
 – podsekretarz stanu Marcin Romanowski 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych  
i Administracji  – sekretarz stanu Maciej Wąsik  
 – komendant główny Policji  
     Jarosław Szymczyk

Ministerstwo Spraw Zagranicznych  – podsekretarz stanu Paweł Jabłoński

Ministerstwo Środowiska  – sekretarz stanu Małgorzata Golińska

Ministerstwo Zdrowia  – podsekretarz stanu Janusz Cieszyński

 

Zaproszeni goście:

Zofia Jakubowicz  – siostrzenica kapitana  
     Stefana Pogonowskiego

Robert Dybalski, Piotr Paduszyński  – współprzewodniczący Społecznego  
     Komitetu Budowy Pomnika  
     kpt. Stefana Pogonowskiego

Bartosz Kuświk  – dyrektor Instytutu Śląskiego

Joanna Ojdana  – p.o. dyrektor Muzeum Śląska Opolskiego
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Proszę też, aby aplikacji w iPadzie nie urucha-
miać na terenie gmachu Senatu.

Zapytuję: czy wszyscy państwo znajdujący się 
w sali posiedzeń oraz w sali nr 217 mają wyłączo-
ne aplikacje do zdalnego udziału w posiedzeniu?

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 py-
tań i do głosów w dyskusji poprzez czat w aplikacji.

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

Do państwa dyspozycji pozostaje także specjal-
ny numer telefonu. Pod tym numerem możecie 
państwo dokonywać konsultacji treści wniosków 
o charakterze legislacyjnym czy zgłoszeń proble-
mów technicznych.

Prosimy samodzielnie nie włączać mikro-
fonów. Zabranie głosu będzie możliwe dopiero 
po jego udzieleniu przez marszałka Senatu oraz 
po uruchomieniu mikrofonu przez informatyka 
Kancelarii Senatu.

Informuję także, że za 15 minut zablokujemy 
możliwość przyłączania się do posiedzenia.

Jeżeli ktoś z państwa senatorów nie zdąży do-
łączyć do posiedzenia przed zablokowaniem sesji 
w aplikacji bądź ktoś z państwa straci połączenie, 
prosimy o kontakt telefoniczny pod uprzednio 
przekazany państwu numer.

Szanowni Państwo, przystąpimy teraz do gło-
sowania, które ma na celu jedynie ustalenie listy 
senatorów biorących udział w posiedzeniu. Proszę 
o oddanie jakiegokolwiek głosu w celu potwierdze-
nia obecności.

(Początek posiedzenia o godzinie 15 minut 02)

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

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Otwieram czternaste posiedzenie Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej X kadencji.

(Marszałek trzykrotnie uderza laską marszałkowską)
Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam pana 

senatora Rafała Ambrozika oraz pana senatora 
Jerzego Wcisłę. Listę mówców w sali posiedzeń 
prowadzić będzie pan senator Rafał Ambrozik, 
którego proszę o zajęcie miejsca, a w sali nr 217 
listę mówców prowadzić będzie pan senator Jerzy 
Wcisła.

Szanowni Państwo Senatorowie! W związku ze 
stanem epidemii, po zasięgnięciu opinii Konwentu 
Seniorów podjąłem decyzję o nadaniu temu posie-
dzeniu specjalnej formuły. Obrady będą toczyć się 
jednocześnie w sposób tradycyjny oraz z wykorzy-
staniem środków porozumiewania się na odległość, 
w sposób zdalny. Zasady udziału senatorów w po-
siedzeniach Senatu w sposób zdalny zostały okre-
ślone 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 se-
kretarzy. Przypomnę, że w sali posiedzeń będzie 
to pan senator Rafał Ambrozik, a w sali nr 217 – 
pan senator Jerzy Wcisła. Senatorom sekretarzom 
proszę również przekazywać wnioski o charakte-
rze legislacyjnym, przemówienia w dyskusji oraz 
oświadczenia.

Proszę również o nieprzemieszczanie się mię-
dzy salami. Zarówno zabieranie głosu, jak i udział 
w głosowaniach są możliwe z miejsc, które pań-
stwo zajmują.
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Przypominam senatorom korzystającym z apli-
kacji do zdalnego udziału w posiedzeniu, że rozpo-
częcie głosowania, tzw. ankietowanie w systemie 
Webex powoduje pojawienie się komunikatu. Aby 
wziąć udział w głosowaniu, klikamy wtedy „OK”. 
Potem należy wcisnąć dwa razy przycisk „Przekaż”, 
po oddaniu głosu w oknie głosowania oraz w odpo-
wiedzi na pytanie o potwierdzenie.

Proszę o przystąpienie do głosowania.
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 76 senatorów i w chwili obecnej tylu 

bierze udział w posiedzeniu. (Głosowanie nr 1)
Tych, którzy jeszcze nie zdążyli się zalogować 

lub nie zdążyli dotrzeć na salę plenarną, bardzo 
proszę o uzupełnienie tego jak najszybciej.

Panie i Panowie Senatorowie, 2 lipca 2020 r. 
zmarł senator Franciszek Sobieski, senator I ka-
dencji, członek Komisji Spraw Zagranicznych 
oraz Komisji Gospodarki Narodowej. 30  lipca 
2020 r. zmarł Edmund Bilicki, senator I kadencji, 
członek Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji 
Kultury, Środków Przekazu, Nauki i  Edukacji 
Narodowej, Komisji Ochrony Środowiska, Komisji 
Spraw Emigracji i Polaków za Granicą. 10 sierp-
nia 2020 r. zmarł pan Jerzy Madej, senator I, II 
i III kadencji, poseł na Sejm III kadencji, prze-
wodniczący Komisji Ochrony Środowiska, czło-
nek Komisji Kultury i Środków Przekazu, Nauki 
i Edukacji Narodowej, Komisji Obrony Narodowej 
oraz Komisji Ustawodawstwa Gospodarczego, 
a  także Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia 
Narodowego.

Proszę zebranych o powstanie i uczczenie mi-
nutą ciszy pamięci zmarłych senatorów.

(Senator Robert Mamątow: Panie Marszałku, 
chciałbym poprosić jeszcze o głos. Chciałbym, że-
byśmy uczcili minutą ciszy też powstańców war-
szawskich, niedawno była rocznica.)

Przychylam się do wniosku pana senatora.
(Wszyscy wstają) (Chwila ciszy)
(Senator Robert Mamątow: Wieczny odpoczy-

nek racz im dać, Panie.)
(Zgromadzeni odpowiadają: A światłość wieku-

ista niechaj im świeci.)
(Senator Robert Mamątow: Niech odpoczywają 

w pokoju wiecznym.)
(Zgromadzeni odpowiadają: Amen.)
Dziękuję bardzo.
Informuję, że Sejm na czternastym posiedze-

niu w dniach 15 i 16 lipca 2020 r. przyjął: wszyst-
kie poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy 
o substancjach chemicznych i ich mieszaninach 

oraz niektórych innych ustaw; wszystkie po-
prawki Senatu do ustawy o systemach homolo-
gacji typu Unii Europejskiej i Nadzoru Rynku 
Silników Spalinowych przeznaczonych do ma-
szyn mobilnych nieporuszających się po drogach; 
wszystkie poprawki Senatu do ustawy o zmianie 
ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji 
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu; 
wszystkie poprawki Senatu do ustawy o udziela-
niu pomocy publicznej w celu ratowania lub re-
strukturyzacji przedsiębiorców; część poprawek 
Senatu do ustawy o Polskim Bonie Turystycznym; 
część poprawek Senatu do ustawy o zmianie usta-
wy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz 
niektórych innych ustaw; część poprawek Senatu 
do ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza 
i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw.

Informuję, że protokoły jedenastego, dwuna-
stego i trzynastego posiedzenia Senatu zgodnie 
z Regulaminem Senatu są przygotowane do udo-
stępnienia senatorom.

Jeżeli nikt z państwa senatorów nie zgłosi do 
nich zastrzeżeń, to zostaną one przyjęte na kolej-
nym posiedzeniu.

Wysoki Senacie, informuję, że w dniu 18 czerw-
ca 2020 r. minister spraw wewnętrznych i admi-
nistracji przekazał do Senatu informację za rok 
2019 na temat działalności Policji, Biura Nadzoru 
Wewnętrznego oraz Służby Ochrony Państwa. 
Dokument ten zawarty jest w druku nr 153.

W dniu 29 czerwca 2020 r. skierowałem infor-
mację do Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji. Komisja zapoznała się z tym dokumentem 
i poinformowała mnie o tym.

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

Dostarczony państwu projekt zawierał punkt: 
informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka 
za rok 2019 wraz z uwagami o stanie przestrzega-
nia praw dziecka. W związku z tym, że Komisja 
Rodziny Polityki Senioralnej i Społecznej oraz 
Komisja Nauki Edukacji i Sportu nie zapoznały się 
z tą informacją, punkt ten nie został uwzględnio-
ny w projekcie porządku obrad do zatwierdzenia. 
Będzie on rozpatrzony prawdopodobnie na następ-
nym posiedzeniu.

Proponuję rozpatrzenie punktów od drugie-
go do piątego, siódmego oraz od dziewiątego do 
trzynastego projektu porządku obrad, pomimo że 
sprawozdania komisji zostały dostarczone w ter-
minie późniejszym niż określony w art. 34 ust. 2 
Regulaminu Senatu. Jeśli nie usłyszę głosów 
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Wnioski w sprawie porządku obrad Senatu
Drugie czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę II Powstania Śląskiego

sprzeciwu, uznam, że Wysoka Izba przyjęła przed-
stawioną propozycję.

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

Proponuję zmianę kolejności rozpatrywania 
punktu piątego, tj. ustawy o szczególnych rozwią-
zaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych 
nadzorowanych przez ministra właściwego do 
spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie 
Więziennej oraz niektórych innych ustaw, i roz-
patrzenie go jako punktu szesnastego. Zostało to 
uzgodnione z szefostwem MSWiA.

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

Państwo Senatorowie, proponuję uzupeł-
nienie porządku obrad o  punkty: informacja 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na 
temat działań i zatrzymań dokonywanych przez 
Policję podczas protestów w Warszawie w dniach 
7–8 sierpnia br. – i rozpatrzenie go jako punktu 
osiemnastego porządku obrad; drugie czytanie 
projektu uchwały w sprawie uczczenia 100. rocz-
nicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. i jej zapomnia-
nych bohaterów – i rozpatrzenie go jako punktu 
dziewiętnastego porządku obrad.

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

Pan senator Skurkiewicz.

SENATOR 
WOJCIECH SKURKIEWICZ 

Panie Marszałku, zgłaszam sprzeciw co do 
pierwszego punktu pana propozycji.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Rozumiem. Jest to punkt dotyczący informacji 
szefa MSWiA.

Wobec zgłoszenia sprzeciwu przystępujemy do 
głosowania nad przedstawioną przeze mnie pro-
pozycją, dotyczącą uzupełnienia porządku obrad 
o punkt: informacja MSWiA na temat działań i za-
trzymań dokonywanych przez Policję podczas pro-
testów w Warszawie w dniach 7–8 sierpnia.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 87 senatorów, 44 było za, 41 – prze-
ciw, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 2)

Punkt został wprowadzony.
Stwierdzam, że Senat zatwierdził porzą-

dek obrad czternastego posiedzenia Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej X kadencji.

Informuję, że bezpośrednio po rozpatrzeniu 
punktu pierwszego, tj. drugiego czytania projektu 
uchwały w 100. rocznicę II Powstania Śląskiego, 
odbędzie się głosowanie w tej sprawie.

Jutro rozpoczniemy obrady o godzinie 10.00 
od rozpatrzenia punktu: drugie czytanie projektu 
uchwały w sprawie uczczenia 100. rocznicy Bitwy 
Warszawskiej 1920 r. i jej zapomnianych bohate-
rów. Głosowanie w sprawie tego punktu odbędzie 
się bezpośrednio po jego rozpatrzeniu.

Również jutro Senat przystąpi do rozpatrywa-
nia punktów: ustawa o szczególnych rozwiązaniach 
dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzo-
rowanych przez ministra właściwego do spraw we-
wnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej 
oraz niektórych innych ustaw; drugie czytanie pro-
jektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz nie-
których innych ustaw; informacja Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji na temat działań 
i zatrzymań dokonywanych przez Policję podczas 
protestów w Warszawie w dniach 7–8 sierpnia br.

Trzeci dzień obrad rozpoczniemy o godzinie 
10.00 – od rozpatrzenia informacji rzecznika praw 
obywatelskich.

Informuję także, że w przypadku przygoto-
wania przez Komisję Ustawodawczą sprawoz-
dań w sprawie projektów uchwał w czterdziestą 
rocznicę porozumień sierpniowych oraz rezolucji 
w sprawie sytuacji na Białorusi, porządek obrad 
może zostać uzupełniony o drugie czytania tych 
projektów.

Ponadto, po przygotowaniu wniosków komi-
sji w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji 
Nadzwyczajnej do spraw Klimatu i zmian w skła-
dzie komisji senackich, porządek obrad może zo-
stać uzupełniony o te punkty.

Informuję, że głosowania w sprawie części roz-
patrzonych ustaw mogą zostać przeprowadzone 
w drugim dniu obrad, zaś pozostałe głosowania 
zostaną przeprowadzone pod koniec posiedzenia 
Senatu. Ma to związek ze zbliżającym się posiedze-
niem Sejmu, które będzie zwołane w piątek.

Przystępujemy do rozpatrzenia punk-
tu pierwszego porządku obrad: drugie czytanie 
projektu uchwały w 100. rocznicę II Powstania 
Śląskiego.
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Chciałbym przywitać w murach Senatu obec-
nych na posiedzeniu panią dyrektor Muzeum 
Śląska Polskiego, panią Janinę Ojdanę… (Oklaski) …
oraz dyrektora Instytutu Śląskiego, pana Bartosza 
Kuświka. (Oklaski)

Przypominam, że projekt uchwały został wnie-
siony przez grupę senatorów i zawarty jest w druku 
nr 141, a sprawozdanie – w druku 141 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
panią senator Halinę Biedę, o przedstawienie spra-
wozdania komisji o projekcie uchwały.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
HALINA BIEDA 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Bardzo proszę w imieniu komisji o przyjęcie ni-

niejszego projektu.
Komisja obradowała 30 lipca i w ramach pierw-

szego czytania rozpatrzyła przedmiotowy projekt. 
Po wniesieniu kilku poprawek powstał tekst jedno-
lity, który państwo otrzymali. Jak mówię, w imie-
niu komisji i grupy senatorów, którzy wnieśli ten 
projekt, bardzo proszę Wysoką Izbę o przyjęcie go.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 

nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy 
komisji, będącego jednocześnie przedstawicielem 
wnioskodawców projektu.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Skoro nie, to otwieram dyskusję.
Do głosu zapisał się pan senator Aleksander 

Szwed. Bardzo proszę.
Czy pan senator Szwed jest dostępny?
(Głos z sali: Do protokołu…)
A, pan senator złoży swoje przemówienie na 

piśmie.
Informuję zatem, że lista mówców została wy-

czerpana, i zamykam dyskusję. Dla porządku in-
formuję, że senator złożył swoje przemówienie do 
protokołu. Mowa o panu senatorze Szwedzie*.

Zamykam dyskusję.

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.

Przystępujemy do głosowania nad projektem 
uchwały w 100. rocznicę II Powstania Śląskiego.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o  podanie wyników głosowania… 

Niestety, 1 senator ze zdalnych nie zdążył zagłoso-
wać i musimy chwilę poczekać.

Głosowało 87 senatorów, wszyscy byli za. 
(Głosowanie nr 3)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę w 100. rocznicę II Powstania Śląskiego.

Proszę dyrektor Muzeum Śląska Opolskiego, 
panią Joannę Ojdanę, oraz dyrektora Instytutu 
Śląskiego, pana Bartosza Kuświka o podejście do 
stołu prezydialnego. Chciałbym państwu wręczyć 
uchwałę. (Oklaski)

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dru-
giego porządku obrad: ustawa o zmianie niektó-
rych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania 
ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 
oraz po jej ustaniu.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 169, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 169 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Zdrowia, panią 
senator Ewę Matecką, o przedstawienie sprawoz-
dania komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
EWA MATECKA 

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Przedstawiam sprawozdanie Komisji Zdrowia 

zawarte w druku nr 169 A o uchwalonej przez Sejm 
w dniu 24 lipca 2020 r. ustawie o zmianie niektórych 
ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony 
zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej 
ustaniu.

Marszałek Senatu dnia 28 lipca 2020 r. skierował 
ustawę do komisji. Po rozpatrzeniu ustawy na po-
siedzeniu w dniu 10 sierpnia 2020 r. komisja wno-
si: Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt 
uchwały, z naniesionymi przez komisję poprawkami.

Wysoka Izbo, ustawa o zmianie niektórych 
ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochro-
ny zdrowia w związku z epidemią COVID-19 i po 
jej ustaniu, uchwalona przez Sejm w dniu 24 lip-
ca, rozpatrzona przez senacką Komisję Zdrowia 
w dniu 10 sierpnia, to projekt rządowy. W imie-
niu rządu projekt ustawy przedstawił wiceminister 
zdrowia, pan Janusz Cieszyński. Celem ustawy ma 
być, według zapewnienia autorów, wprowadzenie 
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kolejnych instrumentów w zakresie ochrony zdro-
wia, które pozwolą na zapewnienie sprawnego 
i efektywnego działania tego systemu, w tym sku-
teczną walkę z COVID-19.

Ustawa ta wprowadza zmiany w 23 ustawach, 
w tym w 6 ustawach przyjętych przez Wysoką Izbę 
w 2020 r.

Jak powiedział pan minister Cieszyński, zakres 
ustawy jest bardzo szeroki, cel jest zgodny z tytu-
łem. Ustawa modyfikuje istniejące już akty prawne 
i nie wprowadza żadnych nowych. Najważniejsze 
regulacje w tej ustawie to m.in. informatyzacja 
służby zdrowia, wprowadzenie nowych narzędzi 
związanych ze sposobem udzielania świadczeń 
medycznych, zmiany dotyczące szkoleń specjaliza-
cyjnych dla lekarzy, wprowadzenie elektronicznego 
systemu importu leków, zmiany procedur admini-
stracyjnych w sprawie świadczeń medycznych uzy-
skiwanych za granicą oraz m.in. nadanie nowych 
kompetencji niektórym pracownikom medycznym.

Te zmiany, Wysoka Izbo, zostały w trakcie dys-
kusji pozytywnie ocenione przez Komisję Zdrowia. 
Najwięcej uwagi w trakcie dyskusji poświęcono 
jednak tym zapisom, które w trakcie prac legi-
slacyjnych w Sejmie znacznie poszerzyły materię 
ustawy, a nawet pozostawały bez związku z przed-
miotem i celem ustawy, czyniąc tę ustawę w tym 
zakresie niekonstytucyjną, co potwierdził w swo-
jej opinii legislator obecny na posiedzeniu Komisji 
Zdrowia.

Wśród tych niekonstytucyjnych zmian można 
by wyróżnić zmiany strukturalno-organizacyjne 
w Narodowym Funduszu Zdrowia. Są to zmiany, 
które dotyczą transformacji obowiązującego sys-
temu świadczeń opieki zdrowotnej. Kolejna taka 
zmiana to zmiana w zakresie określenia nowego 
terminu wejścia w życie ustawy z dnia 14 lutego 
2020 r. Chodzi o tzw. ustawę cukrową. Przypomnę 
Wysokiej Izbie, że w przypadku tej ustawy proces 
legislacyjny się jeszcze nie zakończył, a zatem nie 
mogą być wprowadzone do niej zmiany. Kolejnymi 
zmianami uznanymi za niekonstytucyjne są zmia-
ny wprowadzane w systemie refundacji leków.

W tej ustawie są też zawarte 2 bardzo istotne 
zmiany. Chodzi o art. 22, czyli poprawkę wpro-
wadzającą mechanizm umożliwiający uzyska-
nie przez podmiot rekompensaty za poniesione 
koszty przygotowań do nieodbytych 10 maja pre-
zydenckich wyborów korespondencyjnych – tak 
należy odczytać zapis art. 22. Przypomnę, że pre-
zes Rady Ministrów został upoważniony do wy-
dawania takich poleceń w tarczy antykryzysowej 

z dnia 2 marca. I teraz, zgodnie z art. 22, zapro-
ponowanym w tejże ustawie, Poczta Polska, któ-
ra była odpowiedzialna za przeprowadzenie 
wyborów prezydenckich w trybie koresponden-
cyjnym, może wystąpić do szefa Krajowego Biura 
Wyborczego o zwrot poniesionych z tego tytułu 
kosztów. Krajowe Biuro Wyborcze – przypomnę 
– dysponuje kwotą ponad 500 milionów zł, prze-
znaczoną na wybory. Przy tym art. 22 dokładnie 
określa, że niezbędnym elementem realizacji zwro-
tu poniesionych kosztów będzie oczywiście zawar-
cie umowy z Krajowym Biurem Wyborczym oraz 
opinia prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej 
i Prokuratorii Generalnej RP. Nie wskazano jednak, 
czym będzie skutkowała ewentualna negatywna 
opinia tychże organów. Artykuły wprowadzające 
podobny mechanizm rekompensaty to art. 43, 44, 
45 i 46 omawianej ustawy. Ten mechanizm może 
być zastosowany w odniesieniu do podmiotów, któ-
re zrealizowały polecenie prezesa Rady Ministrów 
w zakresie dokonywania zakupów i dystrybucji 
produktów leczniczych, wyrobów medycznych, 
środków ochrony itd. Podmioty te mogą wystąpić 
o zwrot kosztów całkowitych realizacji tego polece-
nia, przy czym brak jest tutaj określenia wysokości 
tych kosztów i w tym przypadku niepotrzebna jest 
opinia organów, które były wymienione w art. 22, 
czyli prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej 
i Prokuratorii Generalnej RP.

W trakcie dyskusji w związku z art. 43 i art. 22 
zadano pytanie, o które konkretnie podmioty cho-
dzi, które z podmiotów są w takiej właśnie sytuacji, 
że zrealizowały polecenie prezesa Rady Ministrów 
i czekają na zwrot poniesionych kosztów. Co praw-
da pan minister dość lakonicznie odpowiedział, 
a właściwie nie odpowiedział dokładnie na pyta-
nie – to pytanie ja zadałam – ale nie tak trudno jest 
nam powiązać art. 43 z konkretnym poleceniem 
premiera dotyczącym sprowadzenia antonowem 
maseczek i sprzętu z Chin przez KGHM i Lotos, 
a art. 22 z Pocztą Polską.

Podczas dyskusji na posiedzeniu komisji w dniu 
10 sierpnia dużo uwagi poświęcono art. 37a kodek-
su karnego. Była złożona przez senatorów Lewicy 
poprawka mająca na celu usunąć z kodeksu karne-
go przepis, który nakazuje karać pielęgniarki, ra-
towników medycznych i lekarzy karą więzienia za 
nieumyślny błąd medyczny. Przypomnę Wysokiej 
Izbie, że w trakcie procedowania tarczy 4.0 my 
tę zmianę wykreśliliśmy z  zapisów, ale zosta-
ła ona ponownie wprowadzona w ramach obrad 
Sejmu. Jednak podczas prac komisji uznaliśmy, że 
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poprawka taka byłaby poprawką niekonstytucyj-
ną. I zgodnie z opinią prawników, którzy również 
podzielali tę opinię, że poprawka wychodzi poza 
przedmiot omawianej ustawy, nie mogliśmy tej po-
prawki przyjąć. Niemniej jednak pragnę państwa 
poinformować, że rozpoczynają się już wkrótce 
prace nad inicjatywą legislacyjną mającą na celu 
uporządkowanie tej sprawy i wykreślenie art. 37a 
z kodeksu karnego, co, jak mam nadzieję, wszy-
scy państwo obecni na… Mam nadzieję, że wszyscy 
państwo senatorowie podzielają opinię, że jest to 
zmiana niezwykle oczekiwana i konieczna, zmiana 
wychodząca naprzeciw oczekiwaniom środowisk 
medycznych i nie tyko.

Dyskusja i uwagi senatorów na posiedzeniu se-
nackiej Komisji Zdrowia jednoznacznie dowiodły, 
że ustawa ta nie proponuje konkretnego wsparcia 
dla ochrony zdrowia, nie zawiera rozwiązań i wy-
tycznych potrzebnych w obliczu spodziewanego 
dalszego wzrostu zachorowań, nie nakreśla pod-
stawowej funkcji opieki zdrowotnej w tym okresie. 
Nie rozwiązuje najważniejszych problemów służby 
zdrowia, nie poprawia sytuacji finansowej szpita-
li, nie zawiera również uregulowań dotyczących 
przyszłych zdarzeń w ochronie zdrowia. Wskazano 
na niezwykle trudną sytuację finansową i kadrową 
wielokrotnie przekształcanych szpitali jednoimien-
nych, dla których również nie ma propozycji w tej 
ustawie. Zwrócono także uwagę, że ustawa ta w ob-
liczu epidemii nie poprawia dostępu do świadczeń 
medycznych. Doceniono rolę i znaczenie teleporad, 
które są wprowadzone jako możliwe do stosowania 
powszechnego, ale tylko w ograniczonym zakresie, 
ponieważ terapia jest skuteczna tylko i wyłącznie 
wtedy, kiedy jest możliwy osobisty kontakt lekarza 
z pacjentem.

Konkluzja wypływająca z dyskusji i prac komi-
sji jest jednoznaczna – mówi ona, że trudno jest tę 
ustawę odrzucić, albowiem zawiera kilka ważnych 
i szczegółowych rozwiązań, ale przede wszystkim 
zawiera ona też zapisy niemające nic wspólnego 
z ochroną zdrowia. Ważna jest tu oczywiście opi-
nia legislatorów senackich, która w ocenie Komisji 
Zdrowia była bardzo niekorzystna dla tej ustawy – 
żeby nie powiedzieć: druzgocąca. Część ustawy stoi 
w sprzeczności z konstytucją, wyrażono również 
bardzo wiele zastrzeżeń co do spójności zapisów 
zawartych w tej ustawie z systemem prawnym, są 
również zastrzeżenia natury legislacyjnej i co do 
zgodności z zasadami techniki prawodawczej, po-
nadto są również zastrzeżenia natury redakcyjnej. 
Na tym prace Komisji Zdrowia zostały zakończone.

Proszę Wysoki Senat o przyjęcie tejże ustawy 
z naniesionymi przez Komisję Zdrowia popraw-
kami. Dziękuję bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Bogdan Borusewicz)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Pani Senator.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwają-

ce nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy są pytania?
Pan senator Leszek Czarnobaj. Proszę bardzo.

SENATOR 
LESZEK CZARNOBAJ 

Panie Marszałku, Pani Senator, ja mam dwa 
pytania. Pierwsze dotyczy… Powiedziała pani 
o możliwościach rekompensaty dla 2 dużych pol-
skich firm, Orlenu i KGHM, za to, co było związane 
z dostawami. Czy omawialiście to państwo? Może 
kilka słów na ten temat, jeśli mógłbym prosić pa-
nią senator. Czy ta ustawa daje takie możliwości? 
To po pierwsze. Po drugie: czy były deklaracje pana 
ministra, że coś takiego nastąpi? To jest pierwsza 
sprawa, pierwsze pytanie.

A drugie to… Chodzi o kwestię podatku cukro-
wego. Czy państwo dyskutowaliście na temat połą-
czenia ograniczeń w zakresie epidemii COVID-19 
z podatkiem cukrowym? Jak państwo w komisji 
widzicie te połączenia? Bo jeżeli są takowe połą-
czenia, to znaczyłoby, że należy wprowadzić więcej 
podatków i wtedy ograniczymy rozwój epidemii.

SENATOR 
EWA MATECKA 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pozwólcie, Szanowni Państwo, że odczytam 

treść art. 43. „Podmioty, które w związku z prze-
ciwdziałaniem COVID-19 zrealizowały polecenie 
Prezesa Rady Ministrów w zakresie dokonywania 
zakupów i dystrybucji produktów leczniczych, wy-
robów medycznych, środków ochrony indywidu-
alnej, produktów higienicznych oraz surowców, 
składników, materiałów i półproduktów służących 
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do ich wytwarzania lub zakupu towarów lub usług 
niezbędnych do zakupu tych produktów, wydane: 
1) na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy zmienianej 
w art. 20, w brzmieniu obowiązującym do dnia 
17 kwietnia 2020 r., 2) na podstawie art. 11 ust. 3 
ustawy zmienianej w art. 20 w brzmieniu obowią-
zującym po dniu 17 kwietnia 2020 r. – mogą wy-
stąpić do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
o zwrot kosztów całkowitych realizacji tego polece-
nia powiększonych o wskaźnik zwrotu kosztu za-
angażowanego przez podmiot kapitału”.

Treść tak zapisanego art. 43 jednoznacznie 
wskazuje, że w przeszłości zaszły takie okolicz-
ności, iż na polecenie prezesa Rady Ministrów 
podmiot poniósł pewne koszty, i teraz może wy-
stąpić do szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
o zwrot tych kosztów. Oczywiście nie jest wska-
zane, że to są firmy, które sprowadziły masecz-
ki i inne artykuły zaopatrzenia indywidualnego 
z Chin i że to jest KGHM i Lotos. Zadałam związa-
ne z tym pytanie panu ministrowi Cieszyńskiemu, 
który był obecny na posiedzeniu komisji i relacjo-
nował projekt tej ustawy. Pan minister nie odpo-
wiedział mi wprost, ale nie trzeba dużo mówić, 
żeby zrozumieć, że ten artykuł jest dedykowany 
właśnie tym firmom, które zrealizowały już ta-
kie polecenie, i że nie ma on takiej formy, która 
mogłaby sugerować, że chodzi o rzeczywiste za-
spokojenie kosztów, które będą ponosiły w ogó-
le podmioty w trakcie epidemii i po jej ustaniu. 
To jest dedykowane wyraźnie tym, którzy na 
polecenie prezesa Rady Ministrów już coś zre-
alizowali, a o tym, że takie polecenie zostało wy-
dane przez prezesa Rady Ministrów w kierunku 
KGHM i Lotos, mogliśmy przeczytać w relacjach 
medialnych, gdzie sam pan premier wypowiadał 
się, że wydał takie polecenie i to zadanie zostało 
zrealizowane.

Jeżeli chodzi o podatek cukrowy, to problem po-
lega na tym, że chodzi tu o ustawę, w przypadku 
której nie został jeszcze zakończony proces legisla-
cyjny. Sejm nie odniósł się jeszcze do tej ustawy po 
naniesieniu przez Senat poprawek. My wnieśliśmy, 
by vacatio legis dla tej ustawy, termin obowiązy-
wania tej ustawy był przeniesiony na dzień 1 lipca 
2020 r. W tej ustawie proponuje się, by wprowadzić 
zmiany do ustawy cukrowej, co do której jeszcze 
nie zakończył się proces legislacyjny, odnoszące 
się do terminu wejścia w życie, zmianę na styczeń 
2021 r. Co do tego zapisu prawnicy mieli bardzo 
poważne zastrzeżenia. Uznali oni, że jest to zapis 
niekonstytucyjny, albowiem nie można nanosić 

zmian dotyczących ustawy, której tak naprawdę 
nie ma, ponieważ nie weszła jeszcze ona w życie. 
Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Proszę bardzo, pan senator Czarnobaj.

SENATOR 
LESZEK CZARNOBAJ 

Panie Marszałku, Pani Senator, jeszcze jedno 
pytanie dotyczące tego artykułu mówiącego, że fir-
my, które otrzymały polecenie, mogą… Czy pań-
stwo dyskutowaliście na posiedzeniu komisji, co 
znaczy słowo „mogą”? Od czego to będzie zależa-
ło? Od tego, czy się kogoś lubi, czy nie lubi? Od ja-
kichś parametrów? No, są takie kraje, gdzie można 
coś komuś przydzielić, ale nie trzeba tego robić, 
jak ma się jakieś uprzedzenia. O jakich kryteriach 
rozmawialiście państwo w zakresie interpretacji 
słowa „mogą”?

SENATOR 
EWA MATECKA 

No, na tym właśnie polega kłopot z art. 43, że 
stosuje się tutaj taką dużą dowolność. Gdyby chcia-
no zadbać o realizację pewnych zadań i pokrycie 
kosztów związanych z tymi zadaniami, należałoby 
zapisać wprost, że wszystkie zadania zrealizowa-
ne na polecenie premiera są finansowane z… No, 
tu jest wskazane źródło finansowania. Tym źró-
dłem finansowania jest Fundusz Przeciwdziałania 
COVID-19. Ta dowolność, która polega na tym, że 
te firmy mogą to zrobić, ale nie muszą, jest rzeczy-
wiście bardzo zastanawiająca. Trudno nam powie-
dzieć, od czego to zależy. To nie zostało nam jasno 
przedstawione, kiedy prezentowano tę ustawę.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Pan senator Władysław Komarnicki zada py-

tania zdalnie.
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SENATOR 
WŁADYSŁAW KOMARNICKI 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Czy ja jestem dobrze słyszalny?
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Głośniej, 

Panie Senatorze.)
Dzień dobry.
Panie Marszałku, czy jestem dobrze słyszalny?
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Proszę 

mówić dalej.)
Ja mam 3 pytania do pani senator sprawoz-

dawcy, choć w zasadzie to minister powinien mi 
odpowiedzieć. Chciałbym się dowiedzieć, czy na 
posiedzeniu komisji była dyskusja o… No, to jest dla 
mnie dość istotne. Czy dyskutowano o tym, jakie 
będą dalsze kroki wobec Narodowego Funduszu 
Zdrowia? To jest moje pierwsze pytanie.

Drugie pytanie: czy z tej ustawy wynika, że 
Narodowy Fundusz Zdrowia jest zbyteczny? To 
jest moje drugie pytanie. Kiedy zostanie rozpo-
częta dyskusja na temat kształtu ochrony zdrowia 
w Polsce i w jakim kierunku to wszystko będzie 
szło? Bo ja z tej ustawy tego nie wyczytałem.

I ostatnie pytanie: kiedy powstaną przepisy, 
które będą ratować nasze zdrowie i życie? To doty-
czy i ozdrowieńców, i chorych na COVID. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Proszę.

SENATOR 
EWA MATECKA 

Dziękuję bardzo.
Zapamiętałam 2 pytania, Panie Senatorze. Jak 

skończę udzielać odpowiedzi na pierwsze i trzecie, 
poproszę, żeby pan zadał ponownie pytanie drugie.

Jeżeli chodzi o Narodowy Fundusz Zdrowia, 
to te zmiany, które są proponowane w  zapi-
sach ustawy, wyraźnie wskazują na centraliza-
cję służby zdrowia i na niebezpieczne powiązanie 
Narodowego Funduszu Zdrowia z decyzjami po-
litycznymi. To zostało wyraźnie wyartykułowane 
w dyskusji, która była prowadzona na posiedze-
niu Komisji Zdrowia. Nam zależałoby na tym, 
żeby cały proces leczenia i  świadczenia usług 

medycznych – dotyczy to także decyzji podejmo-
wanych w Narodowym Funduszu Zdrowia – nie 
był tak scentralizowany, nie był tak powiązany 
z decyzjami politycznymi.

Szanowny Panie Senatorze, odpowiem jeszcze 
na pytanie trzecie. To jest główny mankament tej 
ustawy. Ona w zasadzie prawie w ogóle nie od-
nosi się do przyszłego kształtu ochrony zdrowia, 
zarówno w trakcie epidemii COVID, jak i po niej. 
Wszystkie te przepisy, które są tutaj wprowadza-
ne, przepisy, o których mówiłam, dotyczą pewnych 
zmian w procesie kształcenia, zdobywania specja-
lizacji – chodzi np. o wprowadzenie informatyza-
cji i programów lekowych, co do których też były 
pewne zastrzeżenia – jednakże żadnej solidnej pro-
pozycji związanej z rzeczywistą ochroną naszego 
zdrowia nam tutaj nie przedstawiono.

A pytanie drugie, Szanowny Panie Senatorze, 
bo nie dosłyszałam…

SENATOR 
WŁADYSŁAW KOMARNICKI 

Bardzo serdecznie dziękuję za wyczerpującą od-
powiedź pani senator sprawozdawcy. A moje py-
tanie drugie łączyło się z pierwszym. Mianowicie 
skoro Narodowy Fundusz Zdrowia jest zbyteczny 
– bo ja tak to rozumiem, i być może to jest słusz-
ne, tak jak było wcześniej powiedziane – to kie-
dy państwo, ja oczywiście mówię o Ministerstwie 
Zdrowia, mają zamiar rozpocząć dyskusję na temat 
kształtu ochrony zdrowia w Polsce i tego, w jakim 
kierunku to będzie szło? Bo cały kraj dyskutuje, 
wiemy wszyscy, jak tragiczna jest sytuacja w szpi-
talach powiatowych, natomiast dziwnym trafem 
nie dyskutują ci, którzy za to odpowiadają. Stąd 
moje pytanie.

SENATOR 
EWA MATECKA 

Gdybym mogła, Szanowny Panie Marszałku, 
prosić, aby na to pytanie odpowiedział wicemi-
nister zdrowia, pan Janusz Cieszyński, obecny na 
naszym posiedzeniu… My podczas prac komisji, 
o czym już mówiłam, zwróciliśmy uwagę na bar-
dzo trudną sytuację szpitali, szczególnie finanso-
wą, i na trudną sytuację szpitali jednoimiennych, 
wielokrotnie przekształcanych. Nie ma tutaj rów-
nież zapisów, które mogłyby wyjść naprzeciw 
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szpitalom w tej trudnej dla nich sytuacji. Ale bar-
dzo proszę, aby na to pytanie dotyczące przyszłego 
kształtu i oczekiwanego kształtu ochrony, służby 
zdrowia był uprzejmy odpowiedzieć pan minister 
Cieszyński.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

To pan senator przypomni to pytanie, jak bę-
dzie odpowiadał pan minister Cieszyński.

Teraz pan senator Czerwiński.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Pani Senator, 
pytanie jest proste. W swoim sprawozdaniu pani 
przedstawiła, że państwo opieraliście się na donie-
sieniach medialnych, jeśli chodzi o ustalenie pod-
miotów, które mogą być zainteresowane art. 43–46. 
Czy to były tylko doniesienia medialne, czy też 
zasięgaliście państwo informacji u źródła, czy-
li w czynnikach rządowych? Czy to jest poważne, 
żeby komisja, opierając się na informacjach me-
dialnych, wysuwała swoje konkluzje? 

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Proszę bardzo.

SENATOR 
EWA MATECKA 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze, za to pyta-
nie. Żyjąc we współczesnym świecie, zasięgamy 
informacji z różnych źródeł. I czytając na temat 
różnych wydarzeń, na temat tak bardzo ważnego, 
uroczyście obchodzonego momentu sprowadzenia 
kilku ton środków ochrony osobistej z Chin i rela-
cji, o których mówił również sam pan premier… 
Pan premier powiedział, że wydał takie polecenie, 
zarówno KGHM, jak i Lotosowi. I czytając rów-
nież o tym, że firmy te poniosły wszystkie koszty 
związane ze sprowadzeniem tego sprzętu i kosz-
ty związane z wynajęciem transportu, tego duże-
go antonowa… Wiem o tym, że nie mają jeszcze 

zwróconych kosztów, a liczą na zwrot tych kosz-
tów. I stąd nasuwa mi się jednoznaczna odpowiedź, 
że art. 43 jest dedykowany tym podmiotom, które 
zrealizowały zlecenie prezesa Rady Ministrów. Bo 
gdyby nie było, Szanowny Panie Senatorze, takiej 
potrzeby zaspokojenia potrzeb przedsiębiorstw, 
które poniosły koszty związane z poleceniem pre-
zesa Rady Ministrów, to nie byłby potrzebny taki 
zapis.

Sprawa byłaby prostsza, gdyby pan minister 
był uprzejmy odpowiedzieć mi na to pytanie, któ-
re zadałam na posiedzeniu Komisji Zdrowia, któ-
re konkretnie podmioty są w takiej sytuacji, że 
zrealizowały to zlecenie, poniosły koszty i teraz, 
korzystając z art. 43, mogą zadośćuczynić swoim 
oczekiwaniom. W związku z tym, że pan minister 
nie odpowiedział wprost na to pytanie na posiedze-
niu komisji, ja korzystam ze swojej wiedzy, i dlate-
go przekazałam taką informację. Zapis art. 43 nie 
mówi nic o tym, że chodzi o firmy, które będą re-
alizowały, czy firmy, które zrealizują w przyszłości, 
czy takie, które są w trakcie realizacji, tylko te, któ-
re już zrealizowały. A zatem dla mnie odpowiedź 
na to pytanie jest jasna i prosta. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Proszę bardzo, Pani Senator. Pani senator 

Hibner. Proszę.

SENATOR 
JOLANTA HIBNER 

Dziękuję bardzo.
Ja mam takie pytanie: czy na posiedzeniu komi-

sji dyskutowali państwo o tym i dostawali informa-
cje na temat druku kart, które były przyjęte przez 
Pocztę Polską? Rozumiem, że to nie Poczta Polska 
je drukowała, tylko inne podmioty. Czy całość tych 
wydrukowanych kart, które zostały przekazane 
Poczcie, będzie utylizowana przez Pocztę Polską, 
czy będą brane pod uwagę jeszcze inne podmioty? 
Skończyły się już wybory, a my w dalszym ciągu 
mamy płacić i finansować dawne sprawy, które już 
się zamknęły. Mam właśnie takie pytanie, czy bę-
dzie tylko zwrot dla Poczty Polskiej za przechowy-
wanie… No, tutaj prezes mówił, że oni dostali od 
kogoś te karty, oni ich nie drukowali, oni je dostali 
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i trzymają w swoich magazynach. Ja chciałabym 
się dowiedzieć, czy w dalszym ciągu w tych ma-
gazynach są trzymane te karty, czy one zostały już 
zutylizowane, czy my wszyscy będziemy ponosić 
koszty nie tylko wydruku, nie tylko przechowywa-
nia, magazynowania, przewożenia, ale i utylizacji. 
Czy ta sprawa była dyskutowana? Jeżeli nie, to ja 
będę się pytała pana ministra, czy w ogóle takie 
sprawy były podnoszone. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo.

SENATOR 
EWA MATECKA 

Szanowna Pani Senator, na posiedzeniu Komisji 
Zdrowia nie dyskutowaliśmy szczegółowo na temat 
kart wyborczych ani na temat miejsca czy sposobu 
przechowywania kart wyborczych. Zauważyliśmy 
tylko, że zapis art. 22 tejże ustawy jest wyraźnie de-
dykowany podmiotowi, którym była Poczta Polska, 
która to Poczta Polska poniosła koszt z powodu 
organizacji nieodbytych wyborów prezydenckich 
w trybie korespondencyjnym w dniu 10 maja. 
Jednak o tego typu szczegółach, o których mówi 
pani senator, na posiedzeniu Komisji Zdrowia nie 
rozmawialiśmy. Zwróciliśmy tylko uwagę, że ta 
poprawka jest niekonstytucyjna i dalece wychodzi 
poza materię przedstawionej nam ustawy.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Pani Senator.
Czy są jeszcze jakieś pytania?
Nie widzę chętnych.
Dziękuję pani senator sprawozdawcy.
(Senator Ewa Matecka: Dziękuję bardzo.)
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 

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

W związku z tym zapytam: czy pan minister 
Janusz Cieszyński pragnie zabrać głos w sprawie 
rozpatrywanej ustawy? Proszę uprzejmie.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ZDROWIA 
JANUSZ CIESZYŃSKI 

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja, prawdę mówiąc, chciałbym zabrać głos 

w chyba nieprzewidzianym w Regulaminie Senatu 
trybie sprostowania w związku z pewnymi in-
formacjami, które padły ze strony pani senator. 
Otóż w mojej ocenie nie jest ścisłe stwierdzenie, 
że ustawa nie zawiera rozwiązań, które są zwią-
zane z funkcjonowaniem systemu ochrony zdro-
wia na jesieni. W szczególności pragnę zauważyć, 
że wprost wskazałem, które to rozwiązania w tej 
ustawie taką funkcję pełnią. Gwoli przypomnie-
nia, chciałbym powiedzieć, o co dokładnie chodzi. 
Mianowicie jeden z przepisów, zresztą zakwestio-
nowany przez Biuro Legislacyjne Senatu, dotyczy 
tego, aby polecenia wydane przez ministra zdrowia, 
prezesa Rady Ministrów i wojewodów, dotyczące 
fundamentalnej kwestii, jaką jest funkcjonowanie 
szpitali jednoimiennych, zostały utrzymane w ży-
ciu właśnie ze względu na to, że odpowiedni prze-
pis został zawarty w tej ustawie. Tak że, Szanowni 
Państwo, wszystkie polecenia dotyczące dodatków 
dla personelu medycznego, funkcjonowania szpita-
li jednoimiennych i wszystkich innych decyzji wy-
danych wobec placówek systemu ochrony zdrowia 
w związku z epidemią zostaną utrzymane, właśnie 
ze względu na to, że odpowiedni przepis jest za-
warty w tej ustawie. Dlatego jeszcze raz serdecznie 
proszę o to, aby ten przepis w tekście, który wyj-
dzie z Senatu, pozostał. Bez tego z dnia na dzień 
na początku września przestaniemy mieć szpitale 
jednoimienne, które, jak państwo z pewnością pa-
miętacie, były, można powiedzieć, sercem systemu 
ochrony zdrowia w odniesieniu właśnie do epide-
mii COVID-19.

Wspomniała też pani senator o teleporadach. 
To także było wczoraj przedmiotem dyskusji. 
W szczególności wskazywałem państwu, że kwe-
stie związane w teleporadami będą ujęte w stan-
dardzie organizacyjnym dotyczącym teleporad, 
który dzisiaj otrzymał zwolnienie z komisji praw-
niczej w Rządowym Centrum Legislacji i będzie, 
mam nadzieję, jeszcze do końca tego tygodnia wy-
dany w postaci rozporządzenia ministra zdrowia. 
Równocześnie z tym rozporządzeniem będą opu-
blikowane wytyczne konsultanta krajowego, pani 
prof. Agnieszki Mastalerz-Migas właśnie w zakre-
sie tego, jak mają funkcjonować teleporady w pod-
stawowej opiece zdrowotnej. To właśnie w tego 
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rodzaju dokumentach takie kwestie są regulowa-
ne i w naszej ocenie one po prostu nie wymagają 
zmian natury ustawowej.

To, co wymaga zmian ustawowych, czyli np. 
stworzenie dodatkowych systemów, o co wnosił 
klub Prawa i Sprawiedliwości wczoraj w jednej 
z poprawek, nie uzyskało aprobaty państwa senato-
rów i ta poprawka nie została wczoraj, podczas prac 
komisji przyjęta. Chociaż w mojej ocenie byłoby to 
zasadne, ponieważ umożliwiłoby to zautomatyzo-
wanie prowadzenia dochodzeń epidemiologicznych 
w przypadkach związanych z większymi impreza-
mi, takimi jak np. wesela. Mamy liczne informacje 
o co najmniej kilku takich przypadkach, kiedy wła-
śnie na weselu czy na imprezie okolicznościowej 
było duże ognisko, które powodowało, że transmi-
sja następowała nie tylko w ramach samej imprezy, 
lecz także później, np. w ramach zakładów pracy, 
w których pracowali uczestnicy tych imprez. Tak 
że to są konkretne kwestie, które chcielibyśmy, aby 
w tej ustawie się znalazły. I, no, niestety wczoraj 
na posiedzeniu komisji poparcia dla tego nie było.

Warto też wskazać, że wiele zastrzeżeń legi-
slacyjnych złożonych przez Biuro Legislacyjne 
uzyskało… Poparcie rządu nie jest w tej sytuacji 
znaczące, ale poparcie Wysokiej Komisji. I tutaj 
wspólnie właśnie doszliśmy do wniosku, że wiele 
tych uwag legislacyjnych było zasadnych. I to jest 
zupełnie normalne i to jest bardzo dobra prakty-
ka, że bardzo często dzięki doskonałej pracy pra-
cowników Biura Legislacyjnego Senatu udaje nam 
się poprawić pewne kwestie, których w toku prac 
zarówno na poziomie rządowym, w ramach prac 
Rządowego Centrum Legislacji, jak i w Sejmie po 
prostu nie udało się wyłapać. Chciałbym z tego 
miejsca raz jeszcze za to bardzo podziękować.

Chciałbym też odnieść się do kwestii art. 43, 
który…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 
Ministrze, przepraszam, nie słychać pana dobrze. 
Niech pan… Z boku jest przycisk, wyżej, z prawej 
strony…)

(Głos z sali: Chyba jest maksymalnie.)
(Głos z sali: Nie, nie.)
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: To proszę 

trochę głośniej… Bo pan jest dość wysoki.)
Dobrze, Panie Marszałku, będę się starał mówić 

bardziej donośnie.
Otóż jeżeli chodzi o art. 43, to w mojej oce-

nie on adekwatnie wskazuje cel i środki do jego 
osiągnięcia. Mianowicie art. 43 wskazuje, że pod-
mioty, które w związku z przeciwdziałaniem 

COVID-19 realizowały polecenie prezesa Rady 
Ministrów – tu już wiemy dokładnie, że jest 
zamknięty i ściśle określony katalog tych pod-
miotów – w  zakresie dokonywania zakupów 
i dystrybucji… W skrócie można powiedzieć: 
środków ochrony indywidualnej, tak to można 
powiedzieć, chociaż rzeczywiście fachowo to by 
należało rozwinąć, ale pewnie nie ma teraz na 
to czasu i nie ma takiej potrzeby. Te podmioty 
mogą wystąpić do szefa Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów o zwrot kosztów całkowitych reali-
zacji tego polecenia. Szanowni Państwo, to jest 
w mojej ocenie zupełnie jasna sprawa, ponie-
waż to umożliwia zwrot ze środków Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19, co z kolei jest przed-
miotem art. 44 tej ustawy, zwrot odpowiednich 
środków tym podmiotom, wobec których wspo-
mniane decyzje były wydawane. I to sprawia, 
że pewne kwestie, o których była mowa właśnie 
w przepisach dotyczących tychże poleceń, sta-
ją się już zupełnie jasne, ponieważ to… Przecież 
sami państwo pamiętają, kiedy te przepisy po-
wstawały. To były przepisy, które powstawały 
na początku marca. One pojawiły się w ustawie, 
jeśli dobrze pamiętam, z 2 marca tego roku, kie-
dy dzięki fantastycznej współpracy obydwu izb 
parlamentu udało się te przepisy bardzo szyb-
ko uchwalić. Później doszły też instrumenty fi-
nansowe, dodatkowe środki, m.in. z Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19, i zaszła potrzeba do-
precyzowania przepisów w sprawie, wydaje się, 
zupełnie oczywistej. No bo jeżeli ktoś współpra-
cował na zlecenie premiera czy ministra zdrowia, 
żeby realizować cele związane z przeciwdziała-
niem COVID-19, to zwrot kosztów do uzasadnio-
nego poziomu najzwyczajniej w świecie mu się 
należy. W mojej ocenie ten przepis nie zawie-
ra żadnych wad. Mam nadzieję, że tekst ustawy, 
który z powrotem trafi do Sejmu z Senatu, będzie 
ten przepis zawierał. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Proszę o  zadanie pytania pana senatora 
Wojciecha Koniecznego.
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SENATOR 
WOJCIECH KONIECZNY 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Szanowni 

Państwo! Ja mam następujące pytanie. Dlaczego 
w tej ustawie nie został poruszony bardzo istotny 
problem, czyli problem dotyczący szpitali? Chodzi 
o szpitale zarówno jednoimienne, jak i te będące 
w podwyższonej gotowości. Ich funkcjonowanie 
zostało zmienione, przeważnie decyzją wojewo-
dy. Wskutek tej decyzji ponoszą one straty, mają 
zwiększone koszty działalności. Wytłumaczę to na 
przykładzie szpitala o podwyższonej gotowości, któ-
ry musi posiadać w swojej strukturze tzw. oddział 
przejściowy, ponieważ jest to zawarte w poleceniu 
wojewody. W związku z tym któryś z oddziałów 
musiał być przekształcony i teraz ten oddział nie 
leczy pacjentów, jak również nie przynosi docho-
dów. W związku z tym kontrakt nie jest realizowany. 
Dlaczego w tej ustawie nie jest jednoznacznie powie-
dziane, jak NFZ podejdzie do tych niewykonanych 
ryczałtów? Wiadomo, że szpitale nie wykonują kilku 
czy kilkunastu ryczałtów według starych przepisów, 
tych, które obowiązywały przed COVID. Dlaczego 
państwo się tym nie zajęliście, skoro ustawa mówi 
o tym, że zapewnia się nam bezpieczeństwo zarów-
no w okresie epidemii, jak i po nim? Dlaczego NFZ 
nie wypowiada się na temat tego, że te pieniądze 
nie będą zwracane przez szpitale, skoro dbamy o to, 
aby spółki, które dostały polecenie – tak jak pan mi-
nister przed chwilą nam tłumaczył – i zakupywa-
ły sprzęt, dostały zadośćuczynienie, miały pokryte 
koszty? Dlaczego nie zajmujemy się szpitalami? 
Dlaczego szpitale są ominięte w tej ustawie i nie ma 
w niej nic na temat ich finansowania zarówno teraz, 
jak i po epidemii? Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Proszę bardzo.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ZDROWIA 
JANUSZ CIESZYŃSKI 

Szanowny Panie Senatorze, to nie było przed-
miotem obrad na wczorajszym posiedzeniu 

komisji, ale pragnę zwrócić uwagę pana senatora 
na art. 4 ust. 61, gdzie w art. 136c ust. 2 otrzymuje 
brzmienie: wysokość ryczałtu systemu zabezpie-
czenia ustala się za okres rozliczeniowy określo-
ny w umowie. To jest, Szanowny Panie Senatorze, 
przepis, który pozwoli nam zrealizować zada-
nie, o którym pan mówi, czyli wydłużyć na po-
ziomie umowy zawartej pomiędzy Narodowym 
Funduszem Zdrowia a  konkretnym szpitalem 
okres realizacji ryczałtu w taki sposób, aby środki, 
które nie mogły być ze względu na podwyższoną 
gotowość, o której pan mówił, wydatkowane w tym 
roku, mogły być wydane w terminie późniejszym 
i aby cały wydłużony okres mógł być odpowiednio 
rozliczony.

Muszę jednakże wyrazić tutaj pewną obawę, 
ponieważ szeroki pakiet poprawek zgłoszonych 
na wniosek Biura Legislacyjnego zawiera w so-
bie element, który przewiduje usunięcie tego 
zapisu. Czyli nie uda nam się osiągnąć celu, o któ-
rym mówi pan senator, tj. doprowadzić do tego, 
że będziemy w stanie w bardziej elastyczny spo-
sób, w związku z wystąpieniem stanu epidemii, 
zarządzać rozliczeniami pomiędzy szpitalami 
a Narodowym Funduszem Zdrowia. Mam nadzie-
ję, że ta informacja sprawi, że przynajmniej pana 
senatora przekonam do tego, żeby tej konkretnej 
poprawki – w razie czego, jeżeli ona zostałaby zgło-
szona – nie popierać. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Pan senator Aleksander Pociej.

SENATOR 
ALEKSANDER POCIEJ 

Panie Ministrze, to pytanie jest niejako trochę 
obok tematu komisji… Jeżeli będzie pan potrafił od-
powiedzieć, to bardzo proszę, jeżeli nie, to oczywi-
ście zrozumiem. Czy są prowadzone jakiekolwiek 
rozmowy pomiędzy rządem a Komisją Europejską 
na temat przedłużenia czasu na wykorzystanie pie-
niędzy z tej kończącej się w tym roku perspektywy, 
tej 5-letniej? Zamrożenie gospodarki przez 3 mie-
siące na wiosnę, jest też możliwość, że będzie ona 
zamrożona – oby nie! – jesienią… To powoduje, 
że może wypaść nam pół roku na wykorzystanie 
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tych funduszy. Czy cokolwiek słyszał pan mini-
ster w tym zakresie? Czy są prowadzone jakieś 
rozmowy?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 
Janusz Cieszyński: No, Panie Senatorze…)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ZDROWIA 
JANUSZ CIESZYŃSKI 

Wydaje się, że rzeczywiście nie sposób się 
z panem nie zgodzić, że jest to kwestia troszecz-
kę poza zasadniczym tematem, tj. ustawą, o któ-
rej dzisiaj rozmawiamy. Ale postaram się udzielić 
odpowiedzi z perspektywy osoby nadzorującej 
projekty realizowane właśnie ze środków Unii 
Europejskiej. Nie jestem pewien, czy przesunię-
ciu ulega sama perspektywa, ramy czasowe samej 
perspektywy… W każdym razie dzięki doskonałej 
współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki 
Regionalnej udało się doprowadzić do tego, że ter-
miny zadań realizowanych w ramach projektu są 
przesunięte. O ile mnie pamięć nie myli, to prze-
sunięcie jest o co najmniej 3 miesiące. Ale myślę, 
że szczegółowe i bardzo dokładne informacje w tej 
sprawie zna pani minister Jarosińska-Jedynak i że 
to ona byłaby najwłaściwszym adresatem tego 
pytania.

(Senator Aleksander Pociej: Jasne, dziękuję 
bardzo.)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Pytania zadaje teraz pan senator Leszek 

Czarnobaj.

SENATOR 
LESZEK CZARNOBAJ 

Dziękuję, Panie Marszałku.

Panie Ministrze, powiedział pan, że ustawa za-
wiera również – bo przecież tak jest – rozwiązania, 
które będą poprawiały czy podnosiły skuteczność 
w zakresie ochrony zdrowia czy w zakresie prze-
ciwdziałania epidemii koronawirusa. Ale proszę 
oszacować, ile w tej całej materii, którą tutaj mamy 
– od podatku cukrowego aż do innych dobrych roz-
wiązań – jest takich rozwiązań, które naprawdę 
posłużą tylko i wyłącznie temu, co jest związane 
z walką z koronawirusem, a ile według pana mini-
stra jest tych, które zostały włączone, dlatego że… 
no, tak po prostu zostały włączone. To jest pierw-
sze pytanie.

Drugie pytanie, Panie Ministrze. Zapytam 
wprost: czy zapis w tej ustawie mówiący o ewen-
tualnym zwrocie poniesionych kosztów może doty-
czyć Orlenu i KGHM, czy nie? To jest po pierwsze. 
I dlaczego napisaliście państwo „może złożyć”, 
a nie jednoznacznie, tj. że ten, kto otrzymał polece-
nie, będzie otrzymywał zwrot kosztów? Dlaczego?

No i pytanie dotyczące rozliczeń. Chodzi o to, 
o co pytał pan senator Wojciech Konieczny. Jeżeli 
szpital mający umowę z NFZ dostał polecenie prze-
kształcenia – to dotyczy szpitali jednoimiennych 
– to oczywiście nie realizował kontraktu. I, tak 
jak pan mówi, będzie mógł realizować go w okre-
sie późniejszym. Jeżeli go nie zrealizuje, Panie 
Ministrze, to według obowiązującej metody licze-
nia w przyszłym roku będzie miał mniejszy kon-
trakt, bo nie zrealizował kontraktu tegorocznego. 
Czy ta ustawa… Czy w ogóle państwo planujecie… 
Czy jest możliwe, że tak powiem, przeciwdziała-
nie temu, by ktoś, kto realizował polecenie, nie zo-
stał ukarany tym, że w przyszłym roku będzie miał 
mniejszy kontrakt? Czy ta ustawa, w ogóle prawo-
dawstwo w Polsce i państwa działania będą zapo-
biegały temu zjawisku?

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Proszę bardzo.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ZDROWIA 
JANUSZ CIESZYŃSKI 

Szanowny Panie Senatorze, Wysoka Izbo, je-
żeli… Odpowiadając na to pytanie… W pierwszym 
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pytaniu zapytał pan o to, jaki odsetek tych zapisów 
wiąże się z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu 
się koronawirusa i z szeroko rozumianymi skut-
kami epidemii. Otóż, Szanowny Panie Senatorze, 
w mojej ocenie wszystkie zawarte tutaj zmiany 
tego właśnie dotyczą. I rzeczywiście jest tak – ja 
to wczoraj omawiałem dosyć szeroko podczas po-
siedzenia komisji – że są takie zapisy, które nie 
dotyczą stricte systemu ochrony zdrowia. To jest 
sprawa zupełnie oczywista. 

Szanowny Panie Senatorze, prześledźmy histo-
rię, drogę legislacyjną projektów, które były prze-
prowadzane właśnie w związku z tym, że w Polsce 
i na całym świecie wystąpiła ta epidemia. Jeżeli się 
przyjrzymy temu dokładnie, to okaże się, że skut-
kiem epidemii były nie tylko zmiany w systemie 
ochrony zdrowia, ponieważ system społeczny 
i gospodarczy to jest system naczyń połączonych. 
Okazało się, że w momencie, w którym w Polsce 
mamy epidemię i zmienia się sposób, w jaki kraj 
funkcjonuje, niezbędna jest zmiana wielu innych 
przepisów. Jak rozumiem, z rozmowy z panem se-
natorem Pociejem wynikało, że jest taka propozy-
cja, aby dzisiaj do tej ustawy dodać zmianę, która 
dotyczy odbywania spotkań izb czy samorządów 
zawodowych z wykorzystaniem mechanizmów po-
rozumiewania się na odległość. No, można wska-
zywać, że jest to coś, co nie jest stricte związane 
z systemem ochrony zdrowia, ale… Mam nadzie-
ję, że się pan ze mną zgodzi, iż to, że np. dzisiejsze 
nasze posiedzenie odbywa się także w trybie zdal-
nym, to jest pokłosie tej epidemii. 

Jeżeli zgodzimy się z tym, że epidemia nie za-
myka się tylko w murach szpitali, poradni czy 
przychodni, to, w mojej ocenie, powinniśmy tak-
że uznać, że przepisy związane np. z organizacją 
wyborów, która była dostosowana do warunków, 
stanu epidemii, że przepisy związane z rozlicze-
niem wydatków na środki niezbędne do zwal-
czania epidemii, że przepisy związane z tym, iż 
w dobie epidemii w sytuacji, w której ustawa do-
tycząca opłaty cukrowej wróciła do Sejmu i nie 
było możliwości wprowadzenia do niej popra-
wek… Dokonujemy takiej korekty teraz. Te zasa-
dy legislacji, Szanowni Państwo, w mojej ocenie 
są niezwykle istotne, ponieważ mają uporządko-
wać ten proces. I to jest oczywiście bardzo istotne. 
My ewidentnie znajdujemy się w stanie wyższej 
konieczności, w którym trzeba zastosować pew-
ne rozwiązania, które w normalnej sytuacji oczy-
wiście mogłyby budzić daleko idące wątpliwości. 
Ja się z tym w pełni zgadzam. W 2009 r. była taka 

sytuacja, że Sejm zajmował się ustawą, która nie 
była ogłoszona w Dzienniku Ustaw. To dotyczy-
ło tzw. pakietu ustaw ówczesnej minister, pani 
Kopacz, pakietu ustaw dotyczących systemu ochro-
ny zdrowia, w przypadku których została zaweto-
wana przez pana prezydenta Kaczyńskiego ustawa 
dotycząca przepisów wprowadzających. I wtedy ze 
względu na to, że tamta ustawa została zawetowa-
na, przygotowana została kolejna ustawa, która 
odnosiła się w swojej treści do ustaw, których nie 
było w Dzienniku Ustaw. Jeżeli spojrzymy na stro-
nę Sejmu tamtej kadencji, to zauważymy, że tam, 
tak samo jak tutaj, mieliśmy do czynienia z usta-
wą czy projektem ustawy, w przypadku którego 
nie było numeru, odnośnika do Dziennika Ustaw. 
Ale wtedy Trybunał Konstytucyjny i  Rządowe 
Centrum Legislacji zgodnie uznali, że celem ist-
nienia tych zasad jest przede wszystkim to, aby za-
pewnić pewien porządek, pewien ład legislacyjny. 
Jednocześnie na koniec dnia najważniejszy jest cel 
i ustawodawca powinien mieć prawo ten cel osią-
gnąć. Tego rodzaju instrument jest właśnie zawarty 
w tej ustawie.

Pytał mnie też pan senator o to, jakie firmy 
według mojej wiedzy będą objęte zasadami, któ-
re wprowadza art. 43. Ja nie mam dokładnej wie-
dzy, tę wiedzę posiada Kancelaria Prezesa Rady 
Ministrów. Wiem, że Kancelaria Prezesa Rady 
Ministrów takie decyzje wydawała i zajmowała się 
obsługą tych spraw.

Tak jak wskazałem już tutaj wcześniej, w mojej 
ocenie to jest przepis o charakterze stricte porząd-
kującym. Tutaj nie ma nic nowego, nic fundamen-
talnie zmieniającego porządek prawny. To jest 
przepis porządkujący. Ja miałem okazję przekonać 
się na własnej skórze, że wszelkie wątpliwości do-
tyczące działań podejmowanych w trakcie trwania 
epidemii są później rozpatrywane na niekorzyść po-
lityka, który je podejmował. No, taka jest rzeczywi-
stość. W obliczu tej rzeczywistości proszę nie dziwić 
się temu, że dbamy o to, aby podstawa prawna do 
wszystkich działań związanych ze zwalczaniem epi-
demii była w 100% pewna i niepodważalna, a więc 
zawarta w przepisach rangi ustawowej.

Pan senator pytał mnie też o to, co będzie ze 
szpitalami, które nie zrealizują kontraktu. Właśnie 
temu ma służyć ten przepis, o którym mówiłem 
w kontekście pytań pana senatora Koniecznego, 
pytań dotyczących art. 136b albo 136c. Nie pa-
miętam dokładnie, który to był artykuł, ale nie 
ma sensu, żebym teraz to sprawdzał. Chodzi 
o ustawę o świadczeniach. Dotyczy to możliwości 
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wydłużenia realizacji kontraktu do dnia, na któ-
ry szpital umówi się z Narodowym Funduszem 
Zdrowia. Pan senator ma w 100% rację, mówiąc, że 
szpitale działały w zupełnie ekstraordynaryjnych 
warunkach. Dlatego też potrzebne są ekstraordy-
naryjne mechanizmy, które wychodzą poza to, co 
przewidzieli twórcy sieci szpitali, czyli poza zasa-
dę, że jest to zawierane na okres 1 roku, że okres 
rozliczeniowy trwa właśnie 1 rok. Wydłużamy ten 
okres, dzięki czemu będziemy w stanie elastycz-
nie tym zarządzać. Jakie dokładnie będą tu za-
sady? To będzie przedmiotem naszych rozmów 
z podmiotami.

Proszę zauważyć, że m.in. dzięki temu, że po-
jawiły się środki z  Funduszu Przeciwdziałania 
COVID-19, możliwe było zrekompensowanie ubyt-
ków w składce zdrowotnej. W trakcie epidemii, 
kiedy wpływy ze składek od przedsiębiorców były 
rekordowo niskie, udało się sfinansować m.in. 
3-procentową podwyżkę wyceny świadczeń szpi-
talnych, 3-procentową podwyżkę wyceny wszystkich 
świadczeń realizowanych przez wszystkie podmio-
ty, za wyjątkiem takich specyficznych rzeczy, jak np. 
programy lekowe. To było związane właśnie z tym, 
że my też wiemy, że tu są dodatkowe koszty. I to też 
jest realizowane przez prezesa funduszu na podsta-
wie polecenia ministra zdrowia. Szanowni Państwo, 
jeżeli te przepisy, których usunięcie rekomendowa-
ło Biuro Legislacyjne, z tej ustawy znikną, to 5 czy 
6 września zniknie też 3-procentowa dopłata dla 
każdego podmiotu leczniczego w Polsce, dopłata 
wypłacana właśnie na tej podstawie. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 

Janusz Cieszyński: Czy ja mógłbym… Na jedno py-
tanie chyba nie odpowiedziałem.)

Tak? Proszę bardzo, niech pan odpowie.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 

Janusz Cieszyński: Ale czy pan senator mógłby mi 
je przypomnieć? Bo mogło mi coś umknąć.)

Proszę.

SENATOR 
LESZEK CZARNOBAJ 

Dotyczyło to… Bo pan minister mówił tak 
ogólnie…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz : 
Mikrofon.)

Przepraszam.
Pan minister mówił o  tym, że firmy, które 

otrzymały polecenie i działały na rzecz i w sprawie, 
mogą wystąpić o rekompensatę. Moje pytanie było 
tak jakby dwuczłonowe. Po pierwsze, czy to daje 
możliwość wystąpienia o rekompensatę Orlenowi 
i KGHM? To jest pierwsze pytanie. Drugie: dlacze-
go zapisaliście państwo, że mogą wystąpić?

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ZDROWIA 
JANUSZ CIESZYŃSKI 

Aha, okej. Jeżeli chodzi o konkretne firmy, to do 
tego się już odniosłem. 

Jeżeli zaś chodzi o to drugie pytanie, pytanie 
o to, dlaczego tu jest słowo „mogą”, to powiem tak. 
Szanowni Państwo, w większości sytuacji, kiedy 
przedsiębiorcy zwracają się do szeroko rozumianego 
państwa o jakiekolwiek środki finansowe, odbywa 
się to w trybie wnioskowym. To jest cała tajemnica 
tego przepisu. Rozumiem, że wątpliwość pana se-
natora dotyczy tego, że tu może być pewna arbitral-
ność, że np. kancelaria premiera może powiedzieć, 
że akurat temu przedsiębiorcy takiego wsparcia 
czy finansowania nie udzieli. W mojej ocenie tego 
przepisu nie powinno się czytać w ten sposób, po-
nieważ intencja ustawodawcy jest tu jednoznaczna. 
Chodzi o to, żeby była taka możliwość. No, składa się 
wniosek, a na podstawie tego wniosku… Ten przepis 
daje możliwość wystąpienia o przekazanie środków 
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Rozumiem 
wątpliwość pana senatora, jednakże w mojej ocenie 
ten przepis jest jednoznaczny i nie daje żadnej moż-
liwości, by odmówić tego dofinansowania, ponie-
waż, co warto zauważyć, możliwość jest przekazana 
przedsiębiorcy, a nie szefowi KPRM.

(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Marszałku, 
czy mogę…)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

SENATOR 
LESZEK CZARNOBAJ 

Panie Ministrze, mechanizm jest następujący: 
władza publiczna – załóżmy: pan premier – wydaje 
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polecenie firmie, firma je realizuje i w ramach 
zrealizowania tego polecenia może wystąpić. No 
nie, system wnioskowy polega na tym, że ja ogła-
szam konkurs i ten, kto chce, sobie wystartuje. 
Tu było polecenie: proszę to zrealizować, bo taka 
jest potrzeba państwa w zakresie walki z epide-
mią – i słusznie. A więc ja uważam, że powinien 
być zapis dotyczący tego, że ten, kto wydał pole-
cenie, musi zapłacić. To po pierwsze. Po drugie, 
kwestia, ile zapłacić, powinna być rozstrzygana na 
drodze negocjacji. I po trzecie, w przypadku bra-
ku porozumienia tę sprawę powinien rozstrzygać 
sąd. Państwo zapisujecie coś takiego, co może być 
bardzo niebezpieczne. Tak jak mówiliśmy, Panie 
Ministrze, nie zapisujcie tak otwarcie, jeśli chodzi 
o kwestie likwidacji całych zamówień publicznych, 
jeżeli chodzi o kwestie zamówień… I dlatego mówię 
też, że to jest zbyt uznaniowe, jeżeli chodzi o reali-
zację zwrotu kosztów tym, którym wydano polece-
nie. Nie ogłoszono konkursu, a wydano polecenie.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Proszę bardzo.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ZDROWIA 
JANUSZ CIESZYŃSKI 

Szanowny Panie Senatorze, moja ocena tego 
przepisu jest jednoznaczna. W mojej ocenie wyni-
ka z niego, że możliwość nie jest po stronie szefa 
KPRM, tylko po stronie podmiotu, który się o to 
ubiega. Jednocześnie jeżeli pan senator miałby ja-
kąś propozycję modyfikacji treści tego przepisu, to 
ja deklaruję pełną naszą otwartość na to, żeby się 
nad tym pochylić. Jeżeli pan senator zaproponu-
je inne rozwiązanie, które także przyczyni się do 
osiągnięcia tego celu, to ja jestem przekonany, że 
ono uzyska poparcie rządu.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Proszę bardzo. Panie Senatorze, rozumiem, że 
to jest uwaga, ale pytanie…

SENATOR 
LESZEK CZARNOBAJ 

Panie Ministrze, gdybym zaproponował, że nie 
dotyczy to firm państwowych, takich jak Orlen, 
KGHM, to może szef nie byłby zadowolony. Dlatego 
myślę, że interpretacja pana ministra jest wystar-
czającą rekomendacją, że ci, którzy realizowali za-
danie, otrzymają wynagrodzenie.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ZDROWIA 
JANUSZ CIESZYŃSKI 

Tak właśnie będzie.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Panie Ministrze, teraz ja mam pytanie.
W innym miejscu, w ustawie COVID-owej za-

mieściliście zwrot pieniędzy dla Poczty za wy-
drukowanie… Nie za wydrukowanie, tylko za 
przygotowanie tych wyborów 10 maja, które się nie 
odbyły, czyli za kompletowanie, za coś tam jeszcze, 
za przechowanie… itd. O ile kwestia tych zakupów, 
które bezpośrednio dotyczyły COVID, jest dla mnie 
zrozumiała… Ściągnęliście, bo była nadzwyczajna 
sytuacja; kupowaliście to, co było można, i to jak 
najszybciej. Ale jaki mają związek z ustawą COVID-
ową koszty, które poniosła Poczta, dotyczące przy-
gotowań do wyborów 10 maja, które się nie odbyły? 
To jest chyba 78 milionów. Panie Ministrze, chciał-
bym także wiedzieć, jakie jeszcze instytucje ponio-
sły wydatki związane z tym wyborami, które się 
nie odbyły. Takie pytanie panu zadaję: czy były ja-
kieś inne instytucje, które poniosły wydatki? I w ja-
kiej wysokości te wydatki trzeba będzie pokryć?

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ZDROWIA 
JANUSZ CIESZYŃSKI 

Panie Marszałku, odpowiadam na pytanie. 
Warto pochylić się nad konstrukcją art. 22, wła-
śnie ze względu na to, że jeżeli sobie popatrzymy 
na kwoty pojawiające się w przestrzeni medial-
nej… Chociażby dzisiaj w trakcie tej debaty któryś 
z senatorów wskazał kwotę 70 milionów zł, pan 
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marszałek wskazał kwotę 78 milionów zł. W mojej 
ocenie to jednoznacznie dowodzi, że niezbędne jest 
bardzo dokładne i precyzyjne ustalenie, ile powin-
na wynieść taka rekompensata.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: No to ja 
pana pytam.)

No i właśnie do tego zmierzam. Otóż, Szanowny 
Panie Marszałku, te przepisy przewidują, że wpro-
wadzany jest mechanizm szacowania wysokości 
tych zasadnie poniesionych kosztów. W tym sza-
cowaniu czy w przygotowywaniu umowy, na pod-
stawie której te środki zostaną przekazane, bierze 
udział Urząd Komunikacji Elektronicznej, czyli 
organ, który jako niezależny regulator nadzoru-
je działanie wszystkich instytucji na rynku pocz-
towym, ponieważ m.in. określa wysokość taryfy, 
w związku z czym ma bardzo dokładną infor-
mację o kosztach ponoszonych w związku z pro-
wadzeniem działalności pocztowej. I właśnie na 
okoliczność tego, aby można było ustalić, co to są 
i ile powinny wynieść te uzasadnione koszty, jest 
stworzony taki przepis, który przewiduje, że Urząd 
Komunikacji Elektronicznej wesprze Krajowe 
Biuro Wyborcze w oszacowywaniu tych kosztów.

Druga pozycja kosztowa dotyczy druku kart 
do głosowania, co z kolei jest zadaniem, które 
Krajowe Biuro Wyborcze może nie rokrocznie, ale 
przy każdej okazji realizowało. W związku z tym 
samo Krajowe Biuro Wyborcze w naszej ocenie 
dysponuje odpowiednią wiedzą niezbędną do 
tego, aby w adekwatny sposób określić wysokość 
właśnie tych uzasadnionych kosztów i, co za tym 
idzie, rekompensaty. Tak że według mojej wiedzy 
– przy czym tutaj warto wskazać, że w tej sprawie 
najlepiej byłoby zwrócić się do Krajowego Biura 
Wyborczego, które ma na ten temat najdokład-
niejszą wiedzę – będą to instytucje zaangażowane 
w dystrybucję oraz druk kart. Czyli, tak jak pan 
marszałek wskazał, będzie to Poczta Polska. Co do 
pozostałych instytucji, to proszę mi wybaczyć, ale 
przepis nie wskazuje ich z nazwy, jedynie wskazu-
je katalog, na podstawie którego będzie określone, 
jakie to mogą być instytucje.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Panie Ministrze, unika pan odpowiedzi, po-
dania sumy. Niby wiadomo mniej więcej, jakie 
koszty poniosła Poczta, i nie tylko Poczta… Pan, 
przychodząc z tą ustawą, powinien mieć tego typu 

informacje. To ja zadam panu pytanie pomoc-
nicze, ale niedotyczące Poczty: czy PWPW, czyli 
Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych, 
wydała na drukowanie, na zlecenie dla drukarni 
w Brodnicy ok. 4,5 miliona zł?

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ZDROWIA 
JANUSZ CIESZYŃSKI 

Szanowny Panie Marszałku, rozumiem treść 
pana pytania, ale nie sposób mi się zgodzić z pana 
tezą, jakobym unikał na nie odpowiedzi, ponieważ 
materia ustawy, którą przedstawiam w imieniu 
Rady Ministrów, dotyczy jednak czegoś innego. Nie 
wskazuje ona bowiem z nazwy ani nawet z funkcji, 
która mogłaby… No, gdybyśmy wskazali, że jest to 
np. operator wyznaczony na rynku pocztowym, to 
faktycznie nazwy by nie było, ale mógłby pan po-
wiedzieć: no, ale to jest oczywiste, że jest to Poczta 
Polska Spółka Akcyjna. Ale tutaj nie jest to wskazane. 
Art. 117a, b i c do tego się nie odnoszą, one wskazu-
ją jedynie, że wprowadza się mechanizm. Tak jak 
już mówiłem wczoraj podczas posiedzenia komisji, 
to jest mechanizm o charakterze bardziej technicz-
nym, organizacyjnym, księgowym, który pozwala 
określić wysokość kosztów poniesionych przez in-
stytucje zaangażowane w wybory. Bo mam nadzie-
ję, że pan marszałek się ze mną zgodzi, że Krajowe 
Biuro Wyborcze jako instytucja, która czuwa nad or-
ganizacją wyborów od wielu, wielu lat, dysponuje 
informacjami na temat tego, jakie są uzasadnione 
koszty w związku z wydrukiem kart. Jednocześnie 
ze względu na to, że Krajowe Biuro Wyborcze 
może nie mieć szczegółowej wiedzy dotyczącej me-
andrów funkcjonowania takiej firmy jak Poczta 
Polska, jako profesjonalny doradca, takie wspar-
cie przy negocjowaniu wspomnianej umowy, jest 
w tej ustawie wskazany prezes Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej, który zajmuje się regulacją tego ryn-
ku, a więc dysponuje bardzo szczegółową wiedzą.

I w związku z tym nie jesteśmy w stanie na 
podstawie przepisów – bo też warto wskazać, że 
tutaj nie ma żadnych przepisów określających li-
mity finansowania ani innych takich – które znaj-
dują się w ustawach, już dzisiaj oszacować, jakie 
to będą koszty. To jest instrument, w przypadku 
którego trzeba rzetelnie i fachowo oszacować wyso-
kość kosztów, a następnie na tej podstawie… Wtedy 
Krajowe Biuro Wyborcze będzie miało podstawę do 
przekazania środków.
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WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 

Janusz Cieszyński: Dziękuję.)
Ja do tego, co pan mówił, ustosunkuję się 

w swoim wystąpieniu. Nie chcę przedłużać pytań.
Pani senator Halina Bieda

SENATOR 
HALINA BIEDA 

Panie Marszałku, Panie Ministrze, ja chciała-
bym tylko dopytać o te teleporady. Bo pan minister 
mówił, że informacja będzie w rozporządzeniu. 
Mamy bardzo dużo głosów, zwłaszcza osób star-
szych, w kontekście tego, kiedy to nastąpi. Czy pan 
mógłby powiedzieć trochę więcej? Dziękuję.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ZDROWIA 
JANUSZ CIESZYŃSKI 

Oczywiście. Tak jak wskazywałem wczoraj pod-
czas posiedzenia komisji, obecnie zakończył prace 
zespół ekspertów pod przewodnictwem pani prof. 
Agnieszki Mastalerz-Migas, konsultanta krajo-
wego w dziedzinie medycyny rodzinnej, którego 
zadaniem było opracowanie standardu organiza-
cyjnego wydanego na podstawie ustawy o działal-
ności leczniczej, dotyczącego udzielania teleporad 
w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej. 
I ten standard został następnie, zgodnie z zasa-
dami procedowania tego typu aktów prawnych, 
skierowany… Został on też oczywiście poddany 
konsultacjom. W tych konsultacjach wzięło udział 
wiele podmiotów: Naczelna Izba Lekarska, taka 
organizacja nazywająca się Telemedyczna Grupa 
Robocza, która zrzesza podmioty zainteresowane 
rozwojem telemedycyny, federacja Porozumienie 
Zielonogórskie, która zrzesza największą grupę le-
karzy rodzinnych w Polsce. Wzięło w tym też udział 
wiele innych organizacji, które wskazały, jak nale-
żałoby to zmodyfikować. Istotna część tych uwag 
została uwzględniona. I następnie wspomniany 
standard został skierowany do zaakceptowania 
czy też do uzyskania zwolnienia z komisji praw-
niczej do Rządowego Centrum Legislacji. Dzisiaj 
takie zwolnienie otrzymaliśmy. Tak że to już jest 

gotowe do podpisu ministra zdrowia. Ale pan mi-
nister Kraska siedzi tutaj, tak więc w trakcie po-
siedzenia nie będzie mógł podpisać. Ale jestem 
przekonany, że jeszcze w tym tygodniu to na pewno 
będzie podpisane, już mówiąc zupełnie poważnie.

(Senator Halina Bieda: To ja może dopytam. Bo 
ja rozumiem, proces legislacyjny, wszystko trwa. 
Ale w tym rozporządzeniu, jak ono wejdzie w ży-
cie… Jak tylko pan minister Kraska to podpisze – li-
czymy, że to będzie szybko – to ono od razu wejdzie 
w życie. I ta opcja…)

Ono wejdzie w życie, Szanowna Pani Senator, 
w ciągu 60 dni, tak aby dać podmiotom czas na do-
stosowanie się do tych warunków.

Tak jak już wskazywałem, równocześnie z tym 
rozporządzeniem zostaną wydane wytyczne konsul-
tanta krajowego. Powstały one w ramach prac zespo-
łu roboczego, w których brali udział przedstawiciele 
zarówno ministerstwa, jak i Narodowego Funduszu 
Zdrowia, ale też praktycy, eksperci, którzy w imieniu 
swoich organizacji i korzystając ze swoich doświad-
czeń, przekazali swoje uwagi do tych wytycznych. I to 
w mojej ocenie powinno kompleksowo uregulować, 
w jaki sposób będą realizowane porady na odległość 
w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Bo to wła-
śnie w podstawowej opiece zdrowotnej tych teleporad 
jest najwięcej. Warto też wskazać, że myśmy, wsłu-
chując się w te głosy, o których pani senator mówi, 
przeprowadzili ankietę wśród osób, którym udzie-
lono porady w gabinecie lekarza rodzinnego. To była 
ankieta dotycząca samego sposobu przeprowadze-
nia porady – dzięki temu wiemy np. to, że 8 na 10 
tych porad to były właśnie teleporady – ale były także 
pytania o satysfakcję pacjenta. Te wyniki są w mojej 
ocenie dobre, tzn. w 10-stopniowej skali średni wynik 
to było 8, a najwyższą notę dało temu rozwiązaniu 
45% ankietowanych. Oczywiście prawda jest taka, że 
sama satysfakcja pacjenta w przypadku porady lekar-
skiej nie jest wystarczająca, ponieważ liczy się także 
skutek medyczny. Ze względu na to przeprowadzili-
śmy analizę dotyczącą preskrypcji i realizacji recept, 
czyli sprawdziliśmy, mówiąc w uproszczony sposób, 
czy pacjenci dostają recepty i czy później realizują je 
w aptekach. Także w dobie epidemii. No i okazało się, 
że…

(Rozmowy na sali)
Dopowiem, bo to jest troszkę bardziej 

skomplikowane.
Co do 90%…
(Senator Halina Bieda: Panie Ministrze, termin 

nie jest skomplikowany. Ja już sobie wyliczyłam. 
Listopad. Dziękuję.)
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Pani senator oczywiście ma rację. W 90% rze-
czywiście jest to realizowane, ale w odniesieniu 
do części schorzeń, części leków preskrypcja bar-
dzo istotnie spadała, ponieważ np. dzieci pozostały 
w domach i infekcje, które najczęściej się przytra-
fiały w szkole, po prostu nie miały miejsca, a co 
za tym idzie, spadła preskrypcja. Dlatego staramy 
się tę sytuację monitorować z wielu stron. Wyniki 
tego monitoringu pokrótce pani senator streściłem.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Pani senator Jolanta Hibner.

SENATOR 
JOLANTA HIBNER 

Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, zajmujemy się ustawą w celu 

zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia. 
Chciałabym się dowiedzieć, co wspólnego z ochro-
ną zdrowia ma zapewnienie finansowania wydru-
ku kart, przechowywania czy ich utylizacji. Co to 
ma wspólnego z ochroną zdrowia? Pytam, bo moim 
zdaniem to się tu nie mieści. Pan powiedział, że 
to wszystko jest z polecenia premiera, ten zwrot 
kosztów różnych zakupów, także przyszłościowych. 
Chciałabym się dowiedzieć, czy pan premier dawał 
polecenie zakupu maseczek, testów, respiratorów, 
tego wszystkiego, co w tej chwili się kończy. Nie 
zawsze to… No, albo nie przyszło, albo się okazało, 
że nie zawsze jest odpowiedniej jakości. W takim 
razie, jeżeli będzie takie polecenie, że będziemy ku-
pować np. czołgi na granicy, bo też będą chroniły 
zdrowie i życie, to będziemy z tego korzystać? Czy 
jest to tak zapisane tylko po to, żeby dać symptom 
tego, że jeden raz pan premier podjął decyzję i ka-
zał, że tak powiem, działać, chociaż nie było jeszcze 
wtedy odpowiednich przepisów? Czy to nie jest na 
zasadzie… No, czy nie jest to jakby usprawiedliwie-
nie pewnej niekompetencji, działań podejmowa-
nych w tamtym momencie przez pana premiera?

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Pani Senator.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ZDROWIA 
JANUSZ CIESZYŃSKI 

Szanowna Pani Senator, podczas pani wystą-
pienia padło tyle pytań, że nie wiem, czy wszystkie 
zapamiętałem. Chętnie odpowiem na większość; 
mam nadzieję, że je zapamiętałem. Otóż pyta pani, 
czy nie jest przypadkiem tak, że te nasze dzisiejsze 
działania mają na celu, można powiedzieć, niejako 
przykrycie pewnych niewłaściwych działań pre-
miera i całego rządu. To jest bardzo dobre pytanie. 
Wydaje mi się, że w jakiejś części na to odpowiada-
łem, ale bardzo chętnie do tego wrócę.

Otóż, Szanowna Pani Senator, dzisiaj, kiedy sy-
tuacja zarówno w Polsce, jak i na świecie jest zupeł-
nie inna niż na początku marca, bardzo łatwo jest 
recenzować poczynania pana premiera. A prawda 
jest taka: jak tylko opuszczamy salę plenarną i salę 
posiedzeń komisji, to nawet państwo, przedstawi-
ciele opozycji parlamentarnej, tutaj większości, 
to przyznają, że czego jak czego, ale odwagi w po-
dejmowaniu decyzji panu premierowi i rządowi 
Prawa i Sprawiedliwości nie brakowało. A decyzje 
były trudne, były podejmowane w wyjątkowych 
warunkach. Ich ocena jest oczywiście niezbędna, 
dlatego że jeżeli nie ocenimy sobie tego, jak dzia-
łaliśmy wtedy, to może się zdarzyć, że tam, gdzie 
coś poszło nie tak, nie w 100% tak, jak powinno, to 
takie same sytuacje powtórzą się później. Jednak 
w mojej ocenie sugerowanie, że to jest próba ja-
kiegoś przykrycia niewłaściwych działań, nie jest 
po prostu oparte na prawdzie. To, o czym tu mówi-
my… Te przepisy dotyczą tego, aby w jednoznacz-
ny sposób rozstrzygnąć prawnie to, w jaki sposób 
przekazać środki z Funduszu Przeciwdziałania 
COVID-19, którego, przypomnę, gdy były podej-
mowane decyzje na temat ustaw o wydawaniu po-
leceń, jeszcze nie było, on został stworzony później. 
Stąd też prawdopodobnie niezbędne jest stworze-
nie takiej konstrukcji legislacyjnej. 

Wydaje mi się, że to jest działanie spowodowane 
przede wszystkim tym, co, mogę powiedzieć, spo-
tkało np. mnie. Jak trzeba było, Pani Senator, kupo-
wać maski, jak trzeba było kupować kombinezony, 
jak trzeba było kupować płyny, respiratory itd., to 
większość osób, które teraz występują w mediach 
czy właściwie wszystkie te osoby, które teraz wystę-
pują w mediach i krytykują te zakupy… No, te osoby 
nie proponowały nic w zamian. Te osoby nie miały 
wtedy możliwości podpisywania jakichkolwiek do-
kumentów, ponieważ ich tam po prostu nie było. 
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Pan poseł Dariusz Joński, który mieni się w me-
diach Sherlockiem, kilka dni przed tym zakupem, 
który później, jak twierdzi, wytropił, skierował do 
Ministerstwa Zdrowia interpelację, w której zwraca 
się o zakup respiratorów. Każdy, kto wtedy funkcjo-
nował na tym rynku i próbował kupić taki sprzęt, 
doskonale wie, jak ten rynek wtedy wyglądał. A więc 
bardzo proszę nie dziwić się rządowi i większości 
parlamentarnej, że proponuje przepisy, które w spo-
sób stuprocentowo ścisły – może nawet, powiedział-
bym, nadmiarowo – regulują te kwestie. Chodzi o to, 
że później te wszystkie uczynki z czasów epidemii, 
z czasów, kiedy cała Polska, jak myślę, obawiała się 
tego, co będzie w związku z epidemią koronawirusa, 
będą rozliczane przez osoby, które do tej walki z epi-
demią nie przyłożyły ręki, a dzisiaj siadają w bardzo 
wygodnym fotelu recenzenta. Nie mówię oczywiście 
o pani senator, mówię o innych osobach, które co-
dziennie możemy zobaczyć w środkach masowe-
go przekazu. Czy tu pojawia się nowe rozwiązanie? 
Nie, to rozwiązanie jedynie doprecyzowuje sposób, 
w jaki przekazane będą, w związku z wydanymi 
przez pana premiera decyzjami, środki z Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19. 

Przed chwilą odpowiadałem na pytania pana 
marszałka dotyczące wielkości tych kosztów. Doszło 
do tego, że na poziomie ustawy wpisujemy coś, co 
powinno się wiązać ze zwykłym zdrowym roz-
sądkiem, czyli to, w jaki sposób ustalimy wartość 
produktów, które przecież kupiono nie na czar-
nym rynku, tylko na fakturę i w oficjalnym obrocie 
w związku z przeciwdziałaniem epidemii, przeciw-
działaniem rozwijaniu się epidemii. Teraz okazuje 
się, że doszliśmy do takiego poziomu braku zaufa-
nia, że wpisujemy nawet to, w jaki sposób to powin-
no być szacowane. Chociaż chyba nikt nie oskarża 
nikogo z członków rządu – ja przynajmniej nie sły-
szałem takich głosów w przestrzeni publicznej – 
o to, że w jakiś sposób rozdysponował te środki na 
własną lub czyjąś korzyść. Ja oczywiście rozumiem 
państwa prawo, i to jest bardzo dobre… Było bar-
dzo długie posiedzenie komisji pod przewodnic-
twem pana senatora Pocieja i pani przewodniczącej 
Małeckiej-Libery, na którym tematy zakupów były 
bardzo dokładnie omawiane. I my przed tą rozmową 
nie uciekamy. A te przepisy są właśnie po to, żeby 
nie było żadnych wątpliwości co do tego, jak zadania 
bezpośrednio związane z przeciwdziałaniem roz-
przestrzenianiu się epidemii i pośrednio wynikające 
z tego, że w 2020 r. ta epidemia nawiedziła Polskę… 
żeby mieć stuprocentową pewność co do tego, na 
jakich warunkach one mają być rozliczone.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, pani senator Hibner.

SENATOR 
JOLANTA HIBNER 

Ja chciałabym o coś dopytać, bo pan minister 
nie odpowiedział na pytanie. Cały czas mówimy 
o ochronie zdrowia. Ja rozumiem, że do katego-
rii ochrony zdrowia nie można włączyć ani dru-
ku kart, ani ich przechowywania, ani utylizacji. 
I ponawiam pytanie: dlaczego to jest wpisane? 
Dlaczego to nie jest w innych ustawach? Ja rozu-
miem, że istnieje taka potrzeba, ale dlaczego to 
służba zdrowia ma brać na siebie coś, co akurat 
w ogóle nie jest związane z jej funkcjonowaniem? 
Pan minister jeszcze mówi, że Krajowe Biuro 
Wyborcze dokładnie przekaże… Przewodniczący 
Krajowego Biura Wyborczego tutaj, na tej sali, pra-
wie 2 dni przed 10 maja powiedział, że on kart nie 
drukuje, on nic nie wie, on nie wie nawet, gdzie są 
karty, nie wie, co się z nimi dzieje. A więc jak moż-
na w ogóle mówić cokolwiek takiego, jak pan mówi, 
że on będzie wiedział? Skąd on ma wiedzieć? No, 
chyba że dostanie od państwa te informacje. Ale 
to nie są jego informacje, ponieważ on w tym nie 
brał udziału. A więc wie pan, po prostu tutaj jest 
dla mnie… Ja nie mówię, że tu nie były poniesio-
ne koszty, ale nie powinno to być podpinane pod 
funkcjonowanie ochrony zdrowia, bo to naprawdę 
kupy się nie trzyma. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Czyli to nie w tej ustawie… Dziękuję. Ja mam 
o to samo pytanie.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 
Janusz Cieszyński: Przyjmuję…)

Proszę bardzo.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ZDROWIA 
JANUSZ CIESZYŃSKI 

Przyjmuję, też jako pokłosie wczorajszej dys-
kusji na posiedzeniu komisji, argument, że 
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rzeczywiście nie dochowałem tu staranności i że 
trzeba było popracować także nad tytułem ustawy 
w trakcie prac w Sejmie. Rzeczywiście, przyjmuję 
to, bo to na pewno poprawiłoby sytuację.

Jeżeli zaś chodzi o drugą kwestię, to, Szanowna 
Pani Senator, w mojej ocenie to, co pani mówi, to… 
Ja oczywiście tego nie kwestionuję, jeżeli chodzi 
o rolę Krajowego Biura Wyborczego, ale jedyne, 
do czego się odnosiłem, to jest fakt, że w zakresie 
kosztów druku kart Krajowe Biuro Wyborcze ma 
wiedzę o tym, jak wygląda ten rynek. Nie mówię, 
że ono było odpowiedzialne za tę transakcję. Ale tak 
samo jak każdy z nas dysponuje pewną ekspercką 
wiedzą z tej dziedziny życia, którą się zajmuje, i jest 
w stanie się na ten temat wypowiedzieć, a także 
np. oszacować pewne koszty, tak też w mojej oce-
nie Krajowe Biuro Wyborcze, jeżeli chodzi o druk 
kart, jest w stanie w ekspercki sposób się z tego 
zadania wywiązać. Znacznie trudniej byłoby to zro-
bić w kwestii usług, które świadczy Poczta Polska. 
W związku z tym ustawa przewiduje zaangażowa-
nie prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, 
który informacji z zakresu takiej eksperckiej wie-
dzy może Krajowemu Biuru Wyborczemu udzielić.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Pani senator Beata Małecka-Libera.

SENATOR 
BEATA MAŁECKA-LIBERA 

Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, przed chwilą przyznał pan, że 

sytuacja epidemiczna na początku była nadzwy-
czajna. Ale to państwo podjęliście decyzję, że nie 
będziecie działać zgodnie z ustawą o sytuacjach 
nadzwyczajnych, tylko sami brnęliście w poszcze-
gólne tarcze osłonowe. Tak więc to był państwa 
wybór. I niezależnie od tego, czy kupowaliście 
u diabła, czy nie, to musiało i musi odbywać się 
zgodnie z prawem, bo chodzi tu o wydatkowa-
nie pieniędzy publicznych. Dlatego moje pytanie 
znowu odnosi się do art. 43. Ja bym bardzo chcia-
ła wiedzieć, ile takich poleceń pan prezes Rady 
Ministrów i komu wydał. Ja wiem, że pan może 
w tej chwili na to pytanie nie odpowie, ale ja bym 
chciała dostać pisemną odpowiedź co do tego, ile 
takich poleceń zostało wydanych.

A jeszcze bardziej konkretnie chcę dopytać, czy 
pan prezes Rady Ministrów, który wydawał pole-
cenia zakupu i dystrybucji tego sprzętu ochrony 
osobistej, uwzględniał także placówki lecznicze. No 
bo przecież mówimy o ustawie dotyczącej ochro-
ny zdrowia. Co do tego, że szpitale przekształco-
ne – chodzi o te 21 szpitali jednoimiennych – były 
wyposażone w sprzęt później, to jest zgoda. Ale 
inne szpitale, niecovidowskie, kupowały sprzęt na 
własną rękę albo też być może z polecenia Rady 
Ministrów czy też bez tego polecenia, a być może 
na innych zasadach. Chciałabym więc wiedzieć, czy 
ten wspominany artykuł będzie dotyczył także pod-
miotów leczniczych i szpitali.

I kolejne pytanie. Czy w ramach rekompensa-
ty, tych zwrotów kosztów, będą zwracane również 
środki za zwiększoną liczbę testów, które wykony-
wały stacje sanepidu?

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Pani Senator.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ZDROWIA 
JANUSZ CIESZYŃSKI 

Szanowna Pani Przewodnicząca, tak jak już wska-
zywałem, nie posiadam szczegółowej wiedzy na te-
mat podmiotów objętych poleceniami prezesa Rady 
Ministrów, a także, co za tym idzie, na temat treści 
tych poleceń. Wobec tego nie jestem w stanie odpo-
wiedzieć pani przewodniczącej na tak zadane pytania.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz : 
Dziękuję…)

(Senator Beata Małecka-Libera: A  szpitale 
i podmioty lecznicze, Panie Ministrze? Czy one 
wchodzą w zakres tego artykułu, jeżeli poniosły 
koszty?)

Szanowna Pani Przewodnicząca, jeżeli chodzi 
o podmioty, które zostały objęte tymi polecenia-
mi, to ja, tak jak już wskazałem, nie dysponuję li-
stą tych podmiotów, a co za tym idzie, nie mam 
także informacji na temat przedmiotu ich dzia-
łalności. Wobec tego nie jestem w stanie udzielić 
pani dokładnej odpowiedzi. Być może potrzebne 
jest tu takie uzupełnienie – odpowiadam tak jakby 
obok tego pytania, ale pozostając w temacie – że 
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podmioty lecznicze, także te niebędące szpitalami 
jednoimiennymi, otrzymały już istotne wsparcie, 
zarówno finansowe, jak i rzeczowe, związane wła-
śnie z przeciwdziałaniem epidemii.

Bardzo dziękuję za pytanie dotyczące inspekcji 
sanitarnej, ponieważ inspekcja sanitarna od same-
go początku jest na froncie walki z koronawirusem, 
od samego początku otrzymuje też dodatkowe środ-
ki. Otrzymuje ona wsparcie rzeczowe i organiza-
cyjne, m.in. w zakresie cyfryzacji procesów, które 
odbywają się w ramach inspekcji. Raptem 3 godziny 
temu rozmawiałem na ten temat z panem ministrem 
Pinkasem. Od samego początku mamy zapewnienie 
pana premiera Morawieckiego, że nie zabraknie ani 
1 złotówki na realizację zadań Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pani senator Joanna Sekuła.

SENATOR 
JOANNA SEKUŁA 

Panie Ministrze! Szanowni Państwo! Panie 
Marszałku! 

Mówił pan o tym, że wszystko to, co znajdu-
je się w tej ustawie, dotyczy zwalczania COVID. 
Proszę mi więc wyjaśnić znaczenie art. 29, który 
wprost odnosi się do Instytutu Medycyny Pracy 
w Sosnowcu, do jego likwidacji. Ponieważ jestem 
sosnowiczanką, ten temat poruszył mnie bardzo 
mocno. To, że zlikwidowaliście państwo tę bardzo 
szacowną, istniejącą od dziesięcioleci instytucję, 
jest grzechem, w przypadku którego nie ma roz-
grzeszenia. Fakt, że w tej ustawie znalazł się ar-
tykuł o przekazaniu banalnych 20 milionów zł na 
likwidację tego instytutu, jest rzeczą absolutnie 
niedopuszczalną i karygodną. Mam przygotowa-
ną poprawkę wykreślającą art. 29 i będę żądała, aby 
została przeprowadzona publiczna debata na temat 
działań, które zostały podjęte przez ministerstwo, 
a w efekcie których ta instytucja została podzielo-
na na części, zdewastowana, zlikwidowana. Były to 
działania, które absolutnie nie mogą znaleźć finału 
w postaci art. 29, kończącego sprawę przekazaniem 
20 milionów na likwidację. Czy pan może mi cokol-
wiek powiedzieć na ten temat?

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ZDROWIA 
JANUSZ CIESZYŃSKI 

Tak, jak najbardziej. Przekazanie tej kwoty jest 
niezbędne do zaspokojenia roszczeń wierzycieli 
i pracowników oraz do pokrycia kosztów pracy li-
kwidatora instytutu w Sosnowcu. Bez przekazania 
tych środków osoby, które pracowały w tej instytu-
cji wiele lat, nie otrzymają należnych wynagrodzeń.

(Senator Joanna Sekuła: Panie Ministrze, ale ja 
prosiłam o to, żeby wykazał pan, jaki ma to zwią-
zek z COVID.)

A, to już pani senator tłumaczę. Otóż ma to 
taki związek, że ze względu na epidemię proces 
likwidacji instytutu uległ wydłużeniu, w związku 
z czym niezbędne jest przeznaczenie na ten cel do-
datkowych środków. Ponieważ przekazanie tych 
środków, zgodnie z rekomendacją Ministerstwa 
Finansów, wymaga od nas wydania przepisów na 
poziomie ustawy, zostało to uwzględnione w tym 
właśnie akcie prawnym.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Uwaga do protokołu. Panie Ministrze, ponie-

waż pan nie odpowiedział na moje pytanie dotyczą-
ce szacunku kosztów rekompensat, przyznanych 
przez ustawę firmom, które przygotowały wybory 
w dniu 10 maja – tym, które przechowywały i dru-
kowały karty czy wykonywały jeszcze inne czynno-
ści – to ja bym prosił o odpowiedź dotyczącą tych 
problemów na piśmie. Chodzi o listę firm i to, jakie 
poniosły koszty. Jeżeli nie będzie można wskazać 
dokładnych kosztów, to proszę o podanie szacun-
ków w przypadku poszczególnych firm. Dobrze?

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ZDROWIA 
JANUSZ CIESZYŃSKI 

Oczywiście. Ale bardzo proszę o… Uprzedzam 
z góry, że to zadanie przekażę panu ministrowi 
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Michałowi Dworczykowi, który będzie miał na ten 
temat lepszą wiedzę.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Panie Ministrze, to mnie nie obchodzi, komu 
pan przekaże. Jest ustawa, która przewiduje po-
niesienie kosztów, w związku z tym proszę o wy-
kazanie tych kosztów i firm…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 
Janusz Cieszyński: Oczywiście.)

…którym potrzebne jest zrefundowanie kosz-
tów poniesionych przez nie.

Teraz pani Joanna Sekuła.
(Głos z sali: Już była.)
(Głos z sali: Była przed chwilą.)
A, była.
Pani senator Agnieszka Gorgoń-Komor. Proszę 

uprzejmie.

SENATOR 
AGNIESZKA GORGOŃ-KOMOR 

Witam serdecznie. Bardzo dziękuję.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Zdalnie.)
Doczekałam się na udzielenie głosu, chociaż 

zgłaszałam się dużo wcześniej. Nie wiem, czy mnie 
dobrze słychać. Czy tak, Panie Marszałku?

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Tak, ale 
proszę mówić głośno.)

Dobrze. Będę mówić głośniej, bo niestety jako 
senator, który dzisiaj obraduje zdalnie, nie słysza-
łam wypowiedzi pana ministra w wielu kwestiach. 
Powiem szczerze: gdybym tak udzielała teleporad 
moim pacjentom w starszym wieku, to myślę, że 
mogłabym nie dopełnić swoich obowiązków jako 
lekarz. A chcę powiedzieć, że obecnie lekarz wypi-
suje recepty, podejmuje decyzje na podstawie bada-
nia fizykalnego. Oczywiście w dobie COVID, kiedy 
zagroziła nam pandemia, kiedy już wybuchła pan-
demia, to rozwiązanie jest dopuszczalne, ale nie 
można się tym fascynować, gdyż nie wyobrażam 
sobie, jak chirurg czy lekarz praktyk w medycynie 
akademickiej może udzielać teleporad.

Pan minister powiedział tutaj o POZ, a ja chcę 
zadać panu ministrowi takie pytanie: czy pan mi-
nister wie, co to jest procedura 89.0099? I czy pan 
wie, jak jest wyceniona ta procedura w specjalisty-
ce, np. w przypadku porady kardiologicznej? Czy 

te 3%, o których pan mówił, dla podmiotów leczni-
czych, o których ma mówić ta ustawa, jeżeli zosta-
nie przegłosowana, będzie w rezultacie powodować 
to, że będzie większa wycena różnych porad me-
dycznych? A przede wszystkim chciałabym powie-
dzieć coś takiego. Może pan ma taką wiedzę, ale ja 
jako specjalista drugiego stopnia w 2 dziedzinach 
świadczę takie porady i widzę, mimo ankiety za-
dowolenia pacjenta, którą pan cytował… Może pan 
jest z tego zadowolony, ale w praktyce, w takiej me-
dycynie, która dotyczy leczenia ludzi, nie do koń-
ca to się sprawdza. Zobaczymy, jakie będą efekty 
w przypadku przeżywalności, stosowania się do 
różnych naszych zaleceń, bo oczywiście w przy-
padku kontynuacji recept to jak najbardziej się 
sprawdziło. Czyli pierwsze pytanie dotyczy wła-
śnie tej wyceny teleporad.

I drugie moje pytanie: czy ustawa – wczoraj za-
dałam to pytanie na posiedzeniu Komisji Zdrowia, 
ale pan w ogóle pominął, zignorował moje pytanie 
– ma jakieś szczególne rozwiązania na nadchodzą-
cy okres? O to pytają lekarze praktycy, m.in. leka-
rze POZ, gdyż tam we wrześniu zostaną skierowani 
pacjenci, mali pacjenci do osiemnastego roku ży-
cia i starsi pacjenci, w zasadzie wszyscy, ale teraz 
o tych młodocianych mi chodzi. Czy są jakieś wy-
tyczne, jak lekarze pierwszego kontaktu – to są nie 
tylko lekarze POZ, to lekarze z izb przyjęć, SOR-ów, 
przede wszystkim szpitali pediatrycznych – mają 
sobie radzić z objawami infekcji, które często są 
tożsame z objawami COVID-19? I bardzo proszę, 
aby pan nie odpowiadał mi wielowątkowo. Ja po-
proszę o konkretne odpowiedzi na moje pytania. 
Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Ministrze. Tylko proszę 

w miarę głośno.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ZDROWIA 
JANUSZ CIESZYŃSKI 

Dobrze. Bardzo panią senator przepraszam 
za jakość połączenia, ale akurat w tym zakresie 
odpowiedzialność w mojej ocenie spoczywa na 
Kancelarii Senatu. Oczywiście postaram się mówić 
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głośniej, tak aby ten mój głos dotarł do pani senator 
i abym mógł te wątpliwości, które pani podniosła, 
rozwiać.

Zacznę od kwestii teleporad. Otóż, Szanowna 
Pani Senator, rząd Platformy Obywatelskiej wpro-
wadził przepis do ustawy o zawodzie lekarza i leka-
rza dentysty – to jest konkretnie art. 2 ust. 4 – który 
wskazuje, że lekarz może wykonywać czynności 
także za pośrednictwem systemów teleinforma-
tycznych lub systemów łączności. I to jest dosko-
nały przepis. Raz jeszcze wielkie podziękowania 
dla wszystkich państwa z Platformy Obywatelskiej, 
którzy byli zaangażowani w to, żeby on znalazł się 
w polskim porządku prawnym. Stanowi on podsta-
wę prawną do udzielania świadczeń opieki zdro-
wotnej także na odległość. To tyle, jeżeli chodzi 
o kwestię teleporad.

Jeżeli zaś chodzi o szczegółowe kwestie doty-
czące jakości i innych z tym związanych rzeczy, to 
ja się absolutnie z panią zgadzam, że teleporada to 
nie jest panaceum na wszystkie wyzwania w sys-
temie ochrony zdrowia. Ja się z panią absolutnie 
zgadzam, że na pewno musimy mieć bardzo dobrze 
ustalone, co jest świadczeniem gwarantowanym, 
które może być wykonane za pomocą technik po-
rozumiewania się na odległość. Wydaje się, że pani 
wskazanie, że jest to np. kontynuacja preskrypcji, 
jest bardzo trafne. Z ankiety, którą przeprowa-
dziliśmy, wynika, że właśnie tego dotyczy 60% 
teleporad zrealizowanych w podstawowej opiece 
zdrowotnej. Mówię o podstawowej opiece zdrowot-
nej dlatego, że na mocy rozporządzeń koszykowych 
to właśnie przede wszystkim w POZ jest możliwe 
wykonywanie, właśnie w ramach wymogów koszy-
kowych, tych świadczeń na odległość. Tak że jeżeli 
chodzi o specjalistykę, to były to pewne tymczaso-
we rozwiązania przyjęte na czas COVID, ale one są 
wyłącznie na poziomie wytycznych Narodowego 
Funduszu Zdrowia. A jeżeli chodzi o w pełni ure-
gulowaną kwestię dotyczącą właśnie świadczeń 
na odległość, to tyczy ona wyłącznie podstawowej 
opieki zdrowotnej, jeszcze z 2 wyjątkami.

Jeżeli chodzi o pytanie dotyczące konkretnego 
produktu rozliczeniowego, to bardzo panią prze-
praszam, ale nie mam w głowie wszystkich tych 
produktów.

Pytała też pani ogólnie, jak rozumiem, o wyce-
nę świadczeń specjalistycznych. One także zosta-
ły objęte tą 3-procentową podwyżką COVID-ową.

I  zadała też pani pytanie, jak rozwiązania 
z ustawy, o której dzisiaj rozmawiamy, wpłyną 
na sytuację na jesieni. Otóż w szczególności ta 

3-procentowa podwyżka, o której mówiliśmy, jest 
realizowana na podstawie polecenia ministra zdro-
wia wydanego prezesowi Narodowego Funduszu 
Zdrowia. Czyli wykreślenie, zgodnie z opinią Biura 
Legislacyjnego Senatu, tego punktu będzie ozna-
czało, że nie będzie możliwe od początku wrze-
śnia przekazywanie tych dodatkowych środków. 
Podobnie będzie, jeżeli chodzi o inne elementy, np. 
w ramach tego samego przepisu możliwość dal-
szego funkcjonowania szpitali jednoimiennych 
w obecnej formie, możliwość wypłacania dodat-
ków tym lekarzom, którzy nie zdecydują się na 
pracę w wielu miejscach, tylko będą pracowali 
w jednym w związku z tym, że pracują z pacjen-
tami COVID-owymi… Chodzi też o wiele innych 
poleceń ministra zdrowia, a także wiele innych 
rozwiązań, które m.in. dzięki zmianom w syste-
mie kształcenia pozwolą, zgodnie z postulatami 
młodych lekarzy, wcześniej, niż to do tej pory było 
przewidywane, wejść na rynek pracy specjalistom. 
To pomoże też rozwiązać problem związany z tym, 
że nie było organizacyjnych możliwości przepro-
wadzenia, tak jak to zwykle ma miejsce, egzami-
nów specjalizacyjnych.

Jeżeli zaś chodzi o pytanie… Przepraszam, zgu-
biłem wątek. Jeżeli zaś chodzi o pytanie pani sena-
tor… Ale nie, wydaje mi się, wyczerpałem… Chyba 
że pani senator chciałaby jeszcze uzupełnić…

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 

Janusz Cieszyński: Dziękuję.)
Zadaje pytanie senator Władysław Komarnicki 

– zdalnie.

SENATOR 
WŁADYSŁAW KOMARNICKI 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja chciałbym ponowić pytanie. A dlatego, Panie 

Ministrze, kieruję je do pana, bo pani senator spra-
wozdawca słusznie mnie do pana oddelegowała. 
Uznaję, że to jest bardzo ważne pytanie i ludzie in-
teresujący się służbą zdrowia czekają… Mianowicie 
chciałbym powtórzyć: jeżeli zakładacie państwo 
jako ministerstwo, że Narodowy Fundusz Zdrowia 
jest zbyteczny… Oczywiście, Panie Ministrze, być 
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może jest to słuszne, ale, tak jak wcześniej było 
powiedziane: kiedy macie państwo zamiar roz-
począć dyskusję na temat kształtu ochrony zdro-
wia w Polsce i w którym kierunku to będzie szło? 
Bo ja sobie wyobrażam, że debata dotycząca całe-
go narodu powinna wybrzmieć i być na tyle jasna 
i czytelna dla każdego, kogo spotka choroba czy 
nieszczęście, żeby wiedział, w jaki sposób będzie 
zaopiekowany.

Chciałbym spytać pana, jaka jest sytuacja po de-
klaracji naszego prezydenta, który przed wyborami 
obiecał 3 miliardy zł, które miały służyć dzieciom, 
na onkologię i koronawirusa, oraz 6 miliardów zł 
na Narodową Strategię Onkologiczną. Jakby był pan 
uprzejmy przybliżyć mi, kiedy te pieniądze wpłyną, 
z jakiej pozycji, byłbym panu zobowiązany.

Dziękuję, Panie Marszałku.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Panie Ministrze. Bo zostało za-

dane pytanie.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ZDROWIA 
JANUSZ CIESZYŃSKI 

Oczywiście. Dobrze.
To może tym razem zacznę od końca. Pytał pan 

senator o losy projektów, które zapowiedział pan 
prezydent Andrzej Duda.

Pierwsza kwestia, czyli Narodowa Strategia 
Onkologiczna. Uchwała Rady Ministrów została 
podjęta jeszcze w 2019 r., o ile mnie pamięć nie 
myli. I w ramach tego powstanie tzw. pierwszy 
polski cancer plan. Ten plan został przedstawio-
ny zgodnie z uchwałą Rady Ministrów i jeszcze 
w ubiegłym roku został przyjęty do realizacji. 
Wydaje mi się, że kwota, którą pan senator przy-
tacza, 6 miliardów zł, to jest ta kwota, która w ra-
mach tej uchwały Rady Ministrów została na ten 
cel przeznaczona. To jest program wieloletni, który 
będzie funkcjonował przez 10 lat. Tak że te środki 
w tym czasie będą wyasygnowane w konkretnych 
każdorocznych budżetach.

A jeżeli chodzi o deklarację dotyczącą Funduszu 
Medycznego, to tutaj faktycznie pan senator ma ra-
cję, bo ta kwota 3 miliardów zł, no, niestety, się nie 

zmaterializuje, ponieważ podjęto decyzję o tym, że 
wartość tego funduszu będzie wynosiła 4 miliar-
dy zł rocznie. I w takiej kwocie te środki będą prze-
znaczone. Tak jak pan słusznie zauważył, będą tam 
środki m.in. właśnie na bezlimitowe leczenie dzie-
ci, będą tam środki na nowoczesne leki, będą tam 
też środki na inwestycje, zarówno dla wiodących 
ośrodków, jak i dla mniejszych szpitali powiato-
wych, które będą chciały wnosić o pieniądze na to, 
aby przeprowadzić restrukturyzację, przeprofilo-
wanie czy dostosowanie infrastruktury do charak-
teru swojej działalności.

Pytanie zaczął pan od tego, czy odbędzie się 
w Polsce dyskusja, taka debata na temat kształtu 
systemu ochrony zdrowia. Otóż, Szanowny Panie 
Senatorze, w latach 2018–2019 pod patronatem 
pana prof. Łukasza Szumowskiego, ministra zdro-
wia, odbyła się taka narodowa debata „Wspólnie 
dla zdrowia”. To był cykl wydarzeń, które odby-
wały się w kilku miastach w całej Polsce. Brała 
w nim udział, o ile się nie mylę, ponad setka eks-
pertów, którzy dyskutowali właśnie na temat tego, 
jak powinien wyglądać system ochrony zdrowia 
w nadchodzących latach. Wyniki tych prac zosta-
ły zebrane w taki podsumowujący raport. I wnio-
ski z tego raportu są systematycznie wdrażane 
przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz 
Zdrowia.

Wskazał pan także, że w ustawie, o której mówi-
my, dążymy do likwidacji Narodowego Funduszu 
Zdrowia. No, nie sposób się z tym zgodzić. To jest, 
można powiedzieć, kierunek zupełnie odwrotny, 
ponieważ mówimy tutaj właśnie o istotnym wspar-
ciu organizacyjnym funkcjonowania Narodowego 
Funduszu Zdrowia. I tego w mojej ocenie dotyczy 
omawiana ustawa. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Proszę o zadanie pytań pana senatora Leszka 

Czarnobaja.

SENATOR 
LESZEK CZARNOBAJ 

Panie Marszałku, Panie Ministrze, ostatnie 
pytanie. Muszę powiedzieć, że oczywiście róż-
nimy się tutaj podejściem do wielu spraw, ale 
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z zaciekawieniem słucham i poznaję logikę pana 
ministra dotyczącą łączenia wszystkich wyda-
rzeń, które mogą mieć miejsce, z koronawirusem. 
Oczywiście możemy się nie zgadzać. To, co dotyczy 
produkcji kart do głosowania, według pana mini-
stra ma połączenie z koronawirusem, a ja mogę 
uważać odwrotnie.

Chciałbym o coś zapytać pana ministra. Bo wła-
ściwie można by, idąc tym tropem, wysnuć wnio-
sek, że jeśli polecimy na Marsa, to też będziemy 
walczyć z koronawirusem, bo tam go ponoć nie 
ma. Ale pytam całkiem poważnie, Panie Ministrze. 
Proszę mi powiedzieć…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 
Janusz Cieszyński: Chyba pan senator nie chce wy-
strzelić mnie w kosmos?)

Nie, nie. Broń Boże! Pan jest tu odpowiedzial-
ny za to, co pan rozpoczął. Pan musi wziąć za to 
wszystko odpowiedzialność, Panie Ministrze. Pan 
zresztą kiedyś powiedział w wywiadzie, że bierze 
pan za to odpowiedzialność. Dlatego proszę się nie 
dziwić naszym pytaniom. Ja myślę, że one wyja-
śniają wiele rzeczy.

Króciutkie pytanie: Panie Ministrze – jeszcze 
raz – chciałbym usłyszeć, w jaki sposób, zgodnie 
z pańską logiką, powiązana jest pionizacja, czyli 
kompletna centralizacja, NFZ z walką z epidemią.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 
Janusz Cieszyński: Już tłumaczę.)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Proszę bardzo.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ZDROWIA 
JANUSZ CIESZYŃSKI 

Jak już wielokrotnie w tym cyklu pytań i od-
powiedzi padało… Zawsze kiedy mówimy o pie-
niądzach w systemie ochrony zdrowia, pojawia 
się Narodowy Fundusz Zdrowia, bo to właśnie on 
dysponuje środkami. Zmiany w funkcjonowaniu 
Narodowego Funduszu Zdrowia są dalszym cią-
giem realizacji strategii NFZ, która to realizacja 
była zaplanowana na początek tego roku. Ze wzglę-
du na epidemię pewne działania zostały odroczone.

Bardzo ważną okolicznością, o której chciał-
bym powiedzieć, jest to, że w imieniu klubu Prawa 

i Sprawiedliwości podczas dzisiejszej debaty zo-
stały zgłoszone poprawki, które w pewnym sen-
sie przewidują ograniczenie zmian właśnie w tym 
zakresie, o którym pan senator mówi. Pojawiły się 
różne wątpliwości i w mojej ocenie część tych wąt-
pliwości zasługuje na uwzględnienie. W związku 
z tym, aby w jasny sposób wskazać, że to, o czym od 
samego początku mówimy, czyli coś, co pan sena-
tor złączył w jedno, kiedy powiedział, że pionizacja 
równa się centralizacja… No, w mojej ocenie jest to 
porównanie nieuprawnione. Pionizacja ma służyć 
temu, aby instytucja funkcjonowała w sposób jed-
nolity we wszystkich aspektach swojego działania, 
bez względu na to, jakiego regionu to dotyczy, na-
tomiast centralizacja – jest to faktycznie bardzo 
źle kojarzące się w Polsce słowo – oznacza właśnie 
centralne, planowe, w złym tego słowa znaczeniu, 
zarządzanie. Chodzi o takie zarządzanie wszyst-
kim zza jakiegoś biurka w Warszawie. Do takiej 
sytuacji absolutnie nie chcemy doprowadzić, stąd 
pakiet poprawek, które doprecyzowują nasze in-
tencje. Nie ukrywam, że bardzo liczę na poparcie 
całej Izby. Ja rozumiem pojawiające się wątpliwo-
ści, ale myślę, że tym pakietem poprawek w istotny 
sposób je rozwiewamy.

Wracając do sedna pytania pana senatora o to, 
jaki to ma związek z sytuacją epidemiczną, po-
wiem, że ma to związek fundamentalny, ponieważ 
to od sprawności Narodowego Funduszu Zdrowia 
zależy to, jak dobrze poradzimy sobie z przeka-
zaniem środków na zwalczanie epidemii. Wtedy, 
kiedy okazało się, że zgodnie z postulatami zgła-
szanymi przez państwa reprezentujących Koalicję 
Obywatelską, czyli postulatami o dodatkach dla 
personelu medycznego… Tu nie była potrzeb-
na ustawa. My to zrealizowaliśmy zarządzeniem 
prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. To nam 
umożliwiło znaczne uelastycznienie zarządzania 
tymi środkami, a co za tym idzie, doprowadze-
nie do tego, że takie działania rzeczywiście były 
możliwe. Ja nie ukrywam, że analizowaliśmy róż-
ne koncepcje, w tym koncepcję, która pierwotnie 
miała być zalążkiem przepisu, który chcieliśmy 
faktycznie dodać do jednej z ustaw, ale ostateczna 
koncepcja okazała się od nich fundamentalnie róż-
na. Polecenia realizowane bardzo skutecznie przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia… To są dziesiątki mi-
lionów złotych, które trafiły do tysięcy pracowni-
ków ochrony zdrowia. I właśnie dzięki sprawności, 
dzięki możliwości współpracy w tej formule udało 
nam się ten cel osiągnąć. To jest tylko przykład. 
NFZ realizował wiele takich zadań i z realizacji 
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tych zadań, w mojej ocenie, wywiązał się bardzo 
dobrze.

(Senator Leszek Czarnobaj: Ja mam tylko jedno 
króciutkie pytanie.)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Proszę bardzo, pan senator Leszek Czarnobaj 
– jeszcze raz.

SENATOR 
LESZEK CZARNOBAJ 

Panie Ministrze, czyli, jak rozumiem, to, co do-
tyczy spraw związanych z, powiedzmy, NFZ, służyć 
będzie lepszemu zarządzaniu – według jednakowych 
przepisów, norm w całym kraju. Oczywiście decyzję 
w tym zakresie będzie podejmował minister resorto-
wy czy pan premier – w zależności od wagi sprawy. 
I te standardy będą jako standardy funkcjonalne we 
wszystkich województwach jednakowe. Tak?

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ZDROWIA 
JANUSZ CIESZYŃSKI 

Dokładnie taki jest cel tej pionizacji.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Pan senator Jerzy Czerwiński. Proszę bardzo.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Ja bym wrócił do art. 22, tego, nazwijmy to, 

spornego, tzn. na tej sali cytowanego jako sporny. 
Ja uważam, że jest słuszny, ale żeby on miał zadzia-
łać, musi być w sposób skuteczny sformułowany. 
Otóż jeśli pan ma przed sobą tekst tego artykułu, to 
zauważy pan, że on mówi o tym, że podmioty, któ-
re zrealizowały polecenie prezesa Rady Ministrów… 
Ja troszeczkę pominę, ale później powiem dlaczego. 

I dalej: wydane na podstawie… I tu są wymienione 
podstawy prawne: art. 11 ust. 2, art. 11 ust. 3 wska-
zanej ustawy itd. I to się trzyma kupy, ale wcześniej 
jest napisane, jeśli chodzi o to polecenie, tak: zwią-
zane bezpośrednio z przeprowadzeniem wyborów 
powszechnych na prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej zarządzonych w 2020 r… To jest oczywiste, 
ale potem jest dopisek: z możliwością głosowania 
korespondencyjnego. Otóż wybory 10 maja to nie 
były wybory z możliwością głosowania korespon-
dencyjnego, tylko całkowicie… Art. 2 ustawy, która 
została potem uchylona, stwierdza: zostaną przepro-
wadzone wyłącznie w drodze głosowania korespon-
dencyjnego. Ten niepotrzebny dopisek może rodzić 
wątpliwości interpretacyjne. Treść poprzednio za-
cytowana, czyli ta podstawa prawna i informacja 
o tym, o jakie wybory chodzi – zarządzone w 2020 r. 
– według mnie wystarczy. Dopisek „z możliwością 
głosowania korespondencyjnego” może powodować 
skutek odwrotny – że będą potem problemy z udo-
wodnieniem, że chodzi o wybory z dnia 10 maja. One 
nie były z możliwością głosowania korespondencyj-
nego – one były wyłącznie w trybie koresponden-
cyjnym. Czy takiej poprawki nie należałoby złożyć, 
żeby wykreślić tę część przepisu?

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ZDROWIA 
JANUSZ CIESZYŃSKI 

Szanowny Panie Senatorze, muszę przyznać, że 
jeżeli chodzi o tę uwagę, to tutaj należałoby się szcze-
gółowo zapoznać z treścią tych aktów prawnych. 
Warto wskazać, że to odniesienie dotyczy ustawy 
z dnia 2 czerwca. Muszę przyznać, że rzeczywiście 
tutaj należałoby to przeanalizować… No, trudno jest 
mi, stojąc na mównicy, takiej analizy dokonać.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Ministrze.
Więcej pytań nie ma.
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Czy pan senator Władysław Komarnicki zgłasza 
się do pytań? Nie.

Dziękuję, Panie Ministrze.
Więcej pytań nie ma.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 

Janusz Cieszyński: Panie Marszałku, czy można 
prosić o 3 minuty przerwy, żeby móc rozwiać wąt-
pliwości pana senatora? Żeby ewentualnie treść ta-
kiej poprawki…)

Panie Ministrze, będzie dyskusja, a w czasie 
dyskusji…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 
Janusz Cieszyński: Rozumiem, dobrze.)

Do końca dyskusji można zgłaszać poprawki. 
Tak że pan sobie to skonsultuje bez problemu.

Informuję, że przedstawiciel rządu zobowiązał 
się do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytania 
zadane przez senatora Bogdana Borusewicza i pa-
nią senator Beatę Małecką-Liberę.

Zamykam dyskusję… A nie, oczywiście otwie-
ram dyskusję.

(Wesołość na sali)
Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu panią senator Beatę 

Małecką-Liberę.

SENATOR 
BEATA MAŁECKA-LIBERA 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ta ustawa była oczekiwana przez środowisko 

medyczne, przez pracowników medycznych, przez 
pacjentów. Od samego początku epidemii wszyscy 
czekaliśmy na tzw. tarczę osłonową dla ochrony 
zdrowia. Tytuł, który został tej ustawie nadany – 
to jest ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu 
zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia – 
dał nam taką nadzieję, że będziemy mówić nie tyle 
o przeszłości, ile o przyszłości.

Myślę, że wszyscy doskonale wiedzą, jaka jest 
sytuacja w ochronie zdrowia. Chaos, który towa-
rzyszył początkowi epidemii, wcale nie ustępuje. 
W tej chwili szpitale COVID-owskie są przekształ-
cane z powrotem w zwykłe szpitale, przywraca 
się tam normalny zakres świadczonych usług, ale 
to wcale nie powoduje uporządkowania systemu. 
Pacjenci w dalszym ciągu mają problem z dostę-
pem do świadczeń zdrowotnych, do porad lekar-
skich, a czasami nawet do POZ. Drzwi POZ są 
bardzo często zamknięte, bo udziela się tylko po-
rad telemedycznych.

Spodziewaliśmy się raczej, że będziemy tutaj 
debatować nad konkretnymi rozwiązaniami, nad 
tym, co nas czeka. A wiemy, że zbliżająca się jesień 
i nieustępująca epidemia zwiększają zagrożenie 
zdrowotne. Niestety dyrektorzy szpitali i personel 
medyczny głośno mówią, że szpitale nie są przy-
stosowane, nie są przygotowane na te nowe wy-
zwania, że nie ma procedur i nie wiadomo, w jaki 
sposób postępować z pacjentami z chorobami prze-
wlekłymi. No, przecież nie leczymy tylko korona-
wirusa czy chorób zakaźnych. Ta ustawa powinna 
być poświęcona przede wszystkim takim właśnie 
tematom, ale tego w tej ustawie nie ma, proszę 
państwa. Minister zdrowia mówi, że kilka dni temu 
powołał zespół ekspertów i że ten zespół będzie do-
piero taką strategię przygotowywał. Otóż w moim 
odczuciu taka strategia powinna być już przygo-
towana przynajmniej miesiąc temu. Oczywiście 
w zależności od rozwoju epidemii, od wskaźników 
epidemicznych, powinniśmy wybrać plan A albo 
plan B. A więc wiemy już, proszę państwa, czego 
w ustawie nie ma. Nie ma niczego, co zapewniałoby 
sprawne postępowanie na wypadek rozwoju epide-
mii, zwiększonej zachorowalności. Nie ma niczego, 
co porządkowałoby system ochrony zdrowia.

A co jest? No więc przede wszystkim jest to, 
co wybrzmiewało na tej sali przez 2 godziny, czyli 
rekompensata dla Poczty Polskiej, rekompensata 
kompletnie niezwiązana z ochroną zdrowia, która 
ma pokryć koszty wydrukowania pakietów wybor-
czych, tzw. pakietów pana ministra Sasina. Rodzi 
się tylko pytanie, czy to na pewno jest odpowiednia 
ustawa. Czy my jako Komisja Zdrowia powinniśmy 
zajmować się takim tematem?

Padały tutaj także pytania o słynne art. 22 i 43, 
na mocy których zostaną rozdysponowane środ-
ki na pokrycie kosztów zakupu czy też dystrybu-
cji sprzętu ochrony osobistej. To, czy takie tematy 
powinny pojawiać się na posiedzeniach Komisji 
Zdrowia, jest bardzo wątpliwe, tym bardziej że 
pan minister nie odpowiedział nam konkretnie, 
które podmioty dostaną rekompensatę i w jakiej 
wysokości. Czyli mamy wydać zgodę na wydatko-
wanie pieniędzy publicznych, ale tak naprawdę nie 
wiemy, w jakiej wysokości i dla kogo. To jest clou 
całej tej ustawy, wokół czego dzisiaj zogniskowała 
się cała ta debata.

Ale jest jeszcze kilka innych elementów, o któ-
rych warto powiedzieć. Oprócz tego słynnego wy-
datkowania pieniędzy publicznych na pokrycie 
wydatków związanych z pakietem wyborczym, 
jest także bardzo ciekawy pakiet, który pojawił 
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się poprzez poprawkę poselską, bo przypomi-
nam, że ustawa jest rządowa. Dotyczy on bar-
dzo ważnego, systemowego rozwiązania, zmian 
w Narodowym Funduszu Zdrowia, tzw. centrali-
zacji czy też pionizacji. Ale to nie jest tylko kwestia 
organizacyjna, to jest także kwestia dystrybucji 
środków. I tutaj pada kolejne pytanie: dlaczego 
w ten sposób, poprzez poprawki, zresztą niekon-
stytucyjne, zgłoszone przez posłów, rozmawia-
my o bardzo ważnym systemowym rozwiązaniu? 
Czy my mamy teraz mówić o epidemii, o pro-
blemach związanych z epidemią, czy mamy te-
raz rozwiązywać problem państwa związany 
z organizacją systemu Narodowego Funduszu 
Zdrowia? Przypominam tylko, że jedną z obiet-
nic wyborczych PiS była likwidacja Narodowego 
Funduszu Zdrowia. Proszę zwrócić uwagę, jakie 
koło państwo zataczacie: początkowo mówicie, że 
Narodowy Fundusz Zdrowia nie spełnia oczeki-
wań i należy go zlikwidować, a teraz następuje 
pionizacja. Po co? Chodzi o więcej władzy, o to, 
żeby decyzje znowu były podejmowane tylko i wy-
łącznie w Warszawie, żeby decyzje były w jednych 
rękach, a być może także o to, żeby ręcznie ste-
rować środkami finansowymi. To wszystko rodzi 
ogromne obawy, tym bardziej że, jak pamiętamy… 
Te osoby, które są związane z ochroną zdrowia, 
na pewno pamiętają początki, kiedy powstawa-
ło ubezpieczenie. Mówiło się wtedy, że kasy cho-
rych powstają po to, żeby służyć pacjentom, żeby 
jako płatnik móc kupować najlepszej jakości usłu-
gę i świadczenie zdrowotne i być jak najdalej od 
polityki. To, co państwo teraz proponujecie, to 
jest absolutny powrót do tego, od czego chcieli-
śmy odejść. Pomysł monopolizacji Narodowego 
Funduszu Zdrowia od początku uważam za ab-
solutnie błędny, a teraz zostaje on jeszcze pogłę-
biony. I to jest druga sprawa, która pojawia się 
w tej ustawie wprowadzona niekonstytucyjnie. Ta 
ustawa zawiera szereg artykułów… A dzisiaj pan 
minister jeszcze mówi, że do tej poprawki, która 
została wprowadzona w sposób niekonstytucyj-
ny, PiS będzie dodawał kolejne poprawki. No więc 
sami państwo sobie odpowiedzieliście na pyta-
nie, w jaki sposób prawny, legislacyjny to wszyst-
ko jest procedowane i uchwalane.

Chcę zwrócić uwagę na jeszcze jedną ważną 
kwestię, która tutaj nie wybrzmiała, a która jest 
równie istotna. Otóż jedną z propozycji zawartych 
w tej ustawie jest zlikwidowanie programów leko-
wych. Mogłoby się wydawać, że to niekoniecznie 
muszą być programy, można to zapewnić w inny 

sposób, zresztą pan minister zapewniał wczoraj 
na posiedzeniu komisji, że będzie to refundowa-
ne. Wszystko niby jest w porządku. Ale są obawy 
tych osób, które już są w tych programach, poja-
wiają się takie oto głosy: „W takim razie to zależy, 
w którym momencie wejdę do programu lekowe-
go” i „Czy na pewno będę miał te leki, które te-
raz otrzymuję z programu lekowego?”. A dlaczego, 
Szanowni Państwo, jest to tak niebezpieczne? M.in. 
dlatego, że Ministerstwo Finansów przygotowało 
projekt obniżenia o 1 miliard środków finansowych 
na refundację leków. A jeżeli zmniejszymy środ-
ki na refundację i zlikwidujemy programy lekowe, 
które już nie będą gwarantowały tych leków pacjen-
tom z chorobą nowotworową, z chorobą rzadką, to 
istnieje duże niebezpieczeństwo, że jednak wystą-
pią braki. Nie dziwmy się pacjentom. Pacjenci w tej 
chwili mają kłopoty z dostaniem się do lekarza, do 
poradni specjalistycznej, do stomatologa, tak jak 
powiedziałam, bardzo często także do lekarza ro-
dzinnego. I to oni do nas cały czas apelują, wysy-
łają sygnały, że ten system, który jest w tej chwili, 
i ta organizacja absolutnie, absolutnie nie zdadzą 
egzaminu jesienią. Mówią to także sami lekarze 
i personel medyczny: że nie znają procedur, że nie 
wiedzą, w jaki sposób mają przyjmować pacjentów 
z chorobą przewlekłą.

I to są właśnie te zadania, którymi powinniśmy 
się zajmować i które ustawa powinna regulować. 
Pominę już fakt, że nie ma tego podstawowego roz-
wiązania, o którym mowa w samym tytule, że bra-
kuje nam strategii, że są wprowadzone rozwiązania 
niekonstytucyjne. Do tego wszystkiego okazuje się 
także, że jest sprzeczność pomiędzy poszczególny-
mi artykułami. Dlatego też mamy duże wątpliwości 
i od początku mieliśmy, czy powinniśmy w ogóle 
tę ustawę przyjąć. Ale ponieważ pojawiło się kilka 
drobnych szczegółowych zapisów, niektórych rze-
czywiście istotnych, niektórych mniej istotnych, 
które dotyczą tych 16 różnych ustaw, które można 
też było nowelizować odrębnie, zdecydowaliśmy 
się przyjąć poprawki i przyjąć ustawę, która tak 
naprawdę dla Komisji Zdrowia, zgodnie z tytułem, 
jest po prostu wstydliwa. Dziękuję. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

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

Aleksandra Pocieja.
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SENATOR 
ALEKSANDER POCIEJ 

Panie Marszałku, cieszę się, że osobiście, bo 
ostatnim razem występowałem…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Ostatnim 
razem nasza wymiana zdań miała dość dużą oglą-
dalność, tak to nazwijmy.)

Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Jest pewien problem generalnie dotyczący spo-

sobu procedowania przez Prawo i Sprawiedliwość 
różnych ustaw. I ten sposób procedowania, właśnie 
ten niekonstytucyjny, który dopuszcza nieprzecho-
dzenie wszystkich etapów legislacyjnych, dopro-
wadza do błędów, które później mszczą się w ten 
sposób, że po raz kolejny trzeba albo na bieżąco 
wprowadzać dziesiątki poprawek, albo pisać pew-
ne rzeczy od początku.

Ja w poprzedniej kadencji, kiedy była mowa 
o Sądzie Najwyższym, wielokrotnie zwracałem 
uwagę Ministerstwa Sprawiedliwości na ten spo-
sób procedowania. W jakimś zakresie to jest bar-
dziej zrozumiałe, że działacie państwo akurat pod 
presją czasu. Ale rozumiałbym, gdyby to się działo 
w przypadku pierwszej czy drugiej z tych ustaw 
COVID-owych. Teraz, jak myślę, ten bałagan nie-
stety nie jest już spowodowany tylko i wyłącznie 
przez czas.

Mówił pan minister o tym, że są tacy, którzy 
niczego właściwie nie zrobili, a chodzą po telewi-
zjach i krytykują. Rozumiem, że miał pan minister 
na myśli głównie kolegę z ugrupowania, czyli pana 
Sośnierza, który jest głównym krytykiem rozwią-
zań i działań ministerstwa. No, ale czasami można 
powiedzieć, że jest to krytyka zawiniona.

Ale również ta uwaga… Nie wiem, jak to się 
skończy, ale jak zwykle pan senator Czerwiński 
ze swoją wnikliwością dopatrzył się pewnej nie-
ścisłości. Powód, dla którego ja w ogóle zabieram 
głos, to jest taka sama nieścisłość, pomyłka. No, 
akurat to jest problem, za który bardziej jest od-
powiedzialne Ministerstwo Sprawiedliwości, ale 
ponieważ to Ministerstwo Zdrowia jest tym, któ-
re było gospodarzem tej ustawy, to Ministerstwo 
Sprawiedliwości na to nie miało większego wpły-
wu. Otóż tak było to prowadzone, że w toku prac 
nad projektem ustawy nowelizacyjnej zapropono-
wano pewne rozwiązania. Jedne dotyczyły Służby 
Więziennej, drugie dotyczyły samorządów adwo-
kackich i samorządu radców prawnych. Chodziło 
o to – co było słuszne w założeniu – żeby samo-
rządy przez cały czas trwania tej epidemii, wtedy 

kiedy są obostrzenia, miały ułatwioną możliwość 
dokonywania zmian we władzach. Tak się niestety 
porobiło, że poprzez nieuwagę zrobiono dokładnie 
odwrotnie, czyli tam, gdzie miało to być nie na czas 
określony, tylko na czas trwania obostrzeń, przypi-
sano tę możliwość nie samorządom, tylko Służbie 
Więziennictwa, a ograniczenie dotyczące 180 dni 
przypisano tymże samorządom adwokackim i sa-
morządowi radców prawnych. W związku z tym 
moja bardzo mała poprawka, która przywraca sens 
pierwotny i założenia tych zmian, tak żeby to było 
zgodne z logiką i zgodne również z zamierzeniami 
Ministerstwa Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Michał Kamiński)

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

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

nym panią senator Agnieszkę Gorgoń-Komor.

SENATOR 
AGNIESZKA GORGOŃ-KOMOR 

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Szanowne Panie i Panowie Senatorowie!
Ja króciutko zabiorę głos w tej dyskusji, ponie-

waż wiele wątków w swojej wypowiedzi zawarła już 
pani przewodnicząca Komisji Zdrowia, pani Beata 
Małecka-Libera.

Chciałabym też podziękować pani senator 
sprawozdawcy, pani Ewie Mateckiej za bardzo 
wyczerpujące, zwarte podsumowanie przebiegu 
posiedzenia naszej Komisji Zdrowia.

Proszę państwa, spodziewałam się wielkiego 
show, myślałam, że w tym okresie powyborczym 
naprawdę rząd w postaci resortu zdrowia się napra-
cuje i przygotuje coś dla nas, medyków, którzy nie tyl-
ko pracują w szpitalach jednoimiennych, ale pracują 
na co dzień z pacjentami podejrzanymi o COVID, do 
momentu postawienia rozpoznania często pracują 
tak jak w szpitalach jednoimiennych, ale o nich prak-
tycznie w ogóle się nie mówi. My wiemy, że musimy 
leczyć inne choroby niż COVID albo współistniejące 
z COVID. A tutaj pan minister oczywiście ciągle pod-
kreśla rangę szpitali jednoimiennych. Pamiętam, jak 
na jednym z posiedzeń senackiej Komisji Zdrowia 
pan wiceminister Kraska powiedział, że tylko w 30% 
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te oddziały w szpitalach jednoimiennych zostały wy-
korzystane, a tak wielkie nakłady finansowe zostały 
na to nałożone. W ogóle nie zostałam poinformowa-
na ani nie mam teraz wiedzy – być może w którymś 
momencie pan minister do tego się ustosunkuje – 
na jakim etapie teraz jesteśmy i czy zostały już zli-
kwidowane te miejsca do 30% wartości wyjściowej. 
Chciałabym tutaj podkreślić rangę wszystkich lekarzy 
pierwszego kontaktu, pracowników służby zdrowia, 
którzy pracują w SOR-ach, w karetkach, na izbach 
przyjęć. My też pracujemy z pacjentami, którzy są za-
rażeni wirusem SARS-CoV-2 i żadnych dodatków fi-
nansowych za tę pracę nie otrzymujemy. To tak gwoli 
przypomnienia.

Dopiero po pewnym wgłębieniu się w ustawę 
moją wątpliwość wzbudził art. 1, który dotyczy 
ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Ja 
wiem, że teraz trzeba przygotować jakieś specjal-
ne rozwiązania, tak aby specjaliści, którzy zdawali 
test w sesji wiosennej, ale nie mogli z różnych przy-
czyn… Nie wiem jakich, być może organizacyjnych. 
Może Centrum Egzaminów Medycznych nie wy-
wiązało się ze swoich obowiązków i nie powołało 
komisji. No, mogliśmy uczestniczyć w weselach, ale 
komisje egzaminacyjne nie były powoływane. Ci 
lekarze nie mogą mieć dzisiaj tytułu specjalisty, bo 
nawet nie ma im kto podpisać dyplomu. Wiem, że 
to jest potrzebne i że wielu młodych lekarzy, którzy 
już są specjalistami, którzy zdali test i dostali róż-
ne oceny, być może będzie się cieszyć z tego, że nie 
będzie trzeba zdawać egzaminu ustnego czy prak-
tycznego. No, ja rozmawiałam z wieloma specjali-
stami. My wszyscy zdawaliśmy egzamin 2-etapowo 
i zależy nam na tym, aby kształcenie kadr medycz-
nych w Polsce było nadal na wysokim poziomie. 
Myślę, że ten przepis jest tylko tymczasowy, że nie 
będzie obowiązywał na przyszłość, choć nie wiemy 
do końca, jak to będzie procedowane.

Proszę państwa, chciałabym tylko powiedzieć 
ministrowi Cieszyńskiemu, że kod 89.0099 to po-
rada lekarska za pośrednictwem systemów tele-
informatycznych i systemów łączności. Myślę, że 
ktoś taki jak pan minister Cieszyński, reprezentant 
resortu zdrowia, który jest zafascynowany telepo-
radami, powinien to wiedzieć.

Generalnie, kończąc swoją wypowiedź, powiem 
tak: centralizacja Narodowego Funduszu Zdrowia 
to nic innego jak powrót do przeszłości. To nie 
ma nic wspólnego z tym, co powinno się w Polsce 
dziać. To nie jest taka zmiana systemu ochrony 
zdrowia, która służyłaby wszystkim pacjentom, 
a także zatrzymywała kadrę medyczną w Polsce.

To, co się dzieje z kodeksem karnym, z art. 37a, 
także nie zatrzyma w Polsce kadry medycznej. 
Będziemy się bać wykonywać swój zawód. I pielę-
gniarki, i ratownicy medyczni, i lekarze będą tak 
bardzo ograniczeni tym zapisem, że w niedalekiej 
przyszłości studia medyczne nie będą już atrak-
cyjne dla młodych ludzi. To może nie jest odpo-
wiednie miejsce, żeby ten temat poruszać. My jako 
senatorowie demokratycznej większości na pewno 
zajmiemy się tym w osobnym punkcie. To jest bar-
dzo ważny temat i będziemy nad tym w niedalekiej 
przyszłości debatować. Może zabrzmi to troszkę 
sarkastycznie, może trochę złośliwie, ale pragnę 
za to podziękować, bo na pewno będzie to miało 
wpływ na kształcenie kadry medycznej w Polsce. 
Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Bardzo dziękuję, Pani Senator.
Bardzo proszę o  zabranie głosu, również 

w  trybie zdalnym, pana senatora Wojciecha 
Koniecznego.

SENATOR 
WOJCIECH KONIECZNY 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Szanowni 

Państwo! 
Rzeczywiście, tak jak stwierdziła pani przewod-

nicząca Beata Małecka-Libera, w tej ustawie najlep-
szy jest tytuł. Aż szkoda, że nie odpowiada on treści 
tej ustawy. No, tytuł rzeczywiście udał się bardzo 
dobrze. Szkoda, że ustawa nie rozwiązuje proble-
mów, na które tak ładnie w tym tytule wskazuje.

Podczas posiedzenia Komisji Zdrowia rzeczy-
wiście nie było dyskusji na temat tych wyborów, 
które się nie odbyły. To jest coś, czego nie było, 
a co mamy jednak sfinansować realnymi pieniędz-
mi. Proszę się nie dziwić, bo to nie jest temat dla 
Komisji Zdrowia, to nie jest temat dla ludzi, któ-
rzy zajmują się tym, żeby pomóc pacjentom, żeby 
odbudować nasz system ochrony zdrowia. No nie-
stety, taki temat w tej ustawie występuje. Nie dzi-
wię się krytyce takiego rozwiązania, krytyce, która 
została podjęta przez właściwie wszystkich sena-
torów. Nie możemy w ustawie COVID-owej zaj-
mować się wyborami, jakimikolwiek wyborami. 
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Nie mówię o tych, co się nie odbyły, tylko o jakich-
kolwiek wyborach. No, to jest trochę wstydliwe. 
Myślę, że i pan minister na pewno w głębi serca 
dziwi się, co musi nam tutaj dzisiaj prezentować. 
No, ale trudno.

Nie ma w tej ustawie nic o oddłużeniu szpitali, 
o realnej wycenie świadczeń zdrowotnych, nie ma 
nic o likwidacji kolejek. Nie ma nic o tym, co naj-
bardziej dotyka pacjentów. Nie ma nic o limitach, 
o tym, że powinny być dawno zniesione. O tym 
ta ustawa nie mówi, mimo że ma mówić również 
o tym, co się wydarzy po COVID, o tym, żeby na-
prawić ten stracony czas. Te operacje, które się nie 
odbyły, te zabiegi, które nie były wykonywane, ten 
brak przyjęć do szpitali, z różnych powodów. Na 
ten temat nie ma tu nic, to nie budzi takiego du-
żego zainteresowania ministerstwa, co osobiście 
mnie bardzo dziwi.

Odpowiedź pana ministra na moje pytanie, 
taka, że wydłuży czas, kiedy może być realizowa-
ny kontrakt czy też ryczałt… To nie o to chodzi. 
Szpitale mają tak dużo zaległości, że w ogóle nie 
chodzi o to, żeby kiedyś mogły to nadrobić. Zresztą 
nie nadrobią, z różnych powodów. Kadrowo, loka-
lowo, nie są w stanie…

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Przepraszam bardzo, Panie Senatorze, ale 
mam wrażenie, że mamy jakiś techniczny problem 
z kontaktem z panem. Nawet w tym momencie pan 
nam zanikł, co było momentem bardzo przykrym 
wizualnie, bo pan po prostu zniknął, a przedtem…

(Senator Wojciech Konieczny: Już jestem…)
…również przestaliśmy pana słyszeć. Ten zgoła 

apokaliptyczny wymiar naszych obrad chciałbym 
jakoś podsumować.

W związku z tym zapytam służby techniczne, 
co oznacza ten fakt, że pan senator zniknął.

(Rozmowy na sali)
Aha, Panie Senatorze, jeżeli pan nas słyszy… 

No, proszę mi wybaczyć, że tego typu…
(Senator Wojciech Konieczny: Ja słyszę.)
Aha, to świetnie. Cieszymy się, że słyszymy 

pana będącego w dobrym zdrowiu. No, zdaje się, 
że pan może kontynuować swoją wypowiedź, 
choć jesteśmy pozbawieni przyjemności ogląda-
nia pana.

Czy jest pan skłonny kontynuować swoją wypo-
wiedź ze świadomością, że nie jest pan widoczny?

(Senator Wojciech Konieczny: Oczywiście. 
Nawet, być może, nieco mi to pomoże.)

Kiedy pan senator był łaskaw wypowiedzieć te 
słowa, to wizualna łączność wróciła, ale po chwili 
zgasła. Ja pozwolę sobie już nie przeszkadzać panu. 
Bardzo prosiłbym, aby kontynuował pan swoją wy-
powiedź, jak rozumiem, niezależnie od wizualnych 
efektów.

SENATOR 
WOJCIECH KONIECZNY 

Dziękuję bardzo.
Ja pana marszałka widzę w twarzowej masce. 

Będę kontynuował.
Nie wiem, kiedy zginął głos, ale wracam do 

ważnych tematów. Pan minister apeluje o to, żeby 
przedstawiać konstruktywne rozwiązania. Otóż 
jest konstruktywne rozwiązanie sprawy, której 
jednak nie podejmuje ta ustawa, to znaczy tego, co 
się wydarzy za miesiąc, za 2, 3 miesiące. Będziemy 
mieli natłok pacjentów. Będzie jednocześnie epide-
mia grypy i epidemia SARS-CoV-2. Wcale do tego 
się nie przygotowujemy. Powołano grupę eksper-
tów, która debatuje, ale nie wiadomo nad czym. 
Szkoda, że pan minister nie przedstawił nam wła-
śnie tego, jakie mają być rozwiązania. Ja podpo-
wiem rozwiązanie, bo trzeba być konstruktywnym. 
Otóż w tej chwili na badania w kierunku korona-
wirusa czeka się 5–7 godzin. Nie możemy dalej 
stosować takiej metody, że pacjenci podejrzewani 
o koronawirusa zgłaszają się na SOR, do izby przy-
jęć. Muszą zacząć działać placówki POZ. W placów-
kach POZ muszą być pobierane badania, muszą 
tam być punkty pobierania badań. Te badania mu-
szą być szybko wykonywane. Zakłady POZ muszą 
otrzymywać wyniki, pacjenci z objawami grypopo-
dobnymi powinni być załatwiani w tych zakładach, 
a nie kierowani na SOR, gdzie przybędzie 200–300 
pacjentów dziennie z objawami zakażeń. Proszę się 
tym zająć. Proszę się zająć realnym problemem, 
tym, co się niedługo wydarzy. Tak, aby zapobiec zu-
pełnemu rozłożeniu systemu, co niestety może nas 
spotkać już niebawem, w październiku, listopadzie.

Pan minister stawia na teleporady. Oczywiście 
teleporady są jakimś rozwiązaniem, tylko nie ro-
zumiem, dlaczego jednocześnie wprowadza się 
tak drakońskie kary dla lekarzy, pielęgniarek, 
ratowników medycznych, jak w  niesławnym 
art.  37a. Jak pan minister sobie to wyobraża? 
Jeżeli pacjent zwróci się telefonicznie i powie 



37

14. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 11 sierpnia 2020 r.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia  
w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu

lekarzowi rodzinnemu, że ma gorączkę, boli go 
głowa, ma kaszel, łamie go w kościach, to jak ten 
lekarz mu pomoże telefonicznie? Przecież ten le-
karz go skieruje do SOR, jeżeli nie będzie mógł 
wykonać badania w swoim POZ, lub na izbę przy-
jęć, lub do sanepidu, skieruje go tam, gdzie będzie 
już straszny tłok, gdzie będą ludzie ze wszystkimi 
schorzeniami. A jeśli go nie skieruje, a okaże się, 
że jednak jest to koronawirus, no to będzie od-
powiadał z art. 37a za nieumyślne spowodowa-
nie uszczerbku na zdrowiu, za błąd medyczny, 
i pójdzie siedzieć do więzienia. Ten paragraf, ten 
artykuł trzeba jak najszybciej wyrzucić z polskie-
go prawodawstwa. Temu służyła poprawka, nad 
którą obradowano podczas posiedzenia Komisji 
Zdrowia. Trzeba jak najszybciej zadziałać, po-
nieważ nie mamy czasu, nie mamy czasu, sezon 
jesienno-zimowy się zbliża i naprawdę długo-
trwałe obradowanie nad tym jest niewskazane. 
Mam nadzieję, że pan minister zastanowi się nad 
tym i być może rząd wniesie poprawkę usuwającą 
art. 37a z kodeksu karnego, gdyż karanie lekarzy 
w dobie epidemii koronawirusa, kiedy podejmują 
tak trudne decyzje i nie mają możliwości przyję-
cia tylu pacjentów, ilu będzie tego wymagało… To 
jest kwadratura koła. Tego nie da się rozwiązać. 
Trzeba się zastanowić – albo jedno, albo drugie. 
Jeżeli teleporady, to nie art. 37a. Niestety, trze-
ba do tego podejść odpowiedzialnie, a nie tak, że 
każde ministerstwo realizuje jakieś swoje wy-
obrażenia o tym, jak należy leczyć ludzi, jak nale-
ży odpowiadać za błędy itd., itd. Jeśli nie uda się 
nam na tym posiedzeniu wnieść takiej poprawki, 
to naprawdę proponuję, aby tym jak najszybciej 
się zająć, ponieważ teleporady obarczone tak du-
żym ryzykiem błędu nie będą skuteczne. To się 
nie uda, obojętnie, co eksperci będą mówili i jakie 
będą na ten temat wydawane przez nich decyzje.

Co do zachwytu pana ministra nad teleporada-
mi i tego, że tak duży jest procent pacjentów, którzy 
są zadowoleni – dobrze, że tak jest, ale muszę po-
wiedzieć, że gdyby przeprowadzić ankietę na temat 
tego, czy pacjent może sobie sam wypisać lekar-
stwo bez wizyty u lekarza, ewentualnie zlecić sobie 
jakieś badanie, to stopień zadowolenia pacjentów 
z takiego rozwiązania to byłoby chyba 99%. Może 
więc nie idźmy tą drogą i stosujmy medycynę jako 
naukę, jako coś, co jest dopracowane, co jest prze-
myślane, i po prostu niech te rozwiązania prawne, 
które wprowadzamy, idą w tym kierunku. Niestety 
w tej ustawie mało jest takich rozwiązań, chociaż 
niektóre są i pewnie wymagają poparcia.

Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że ta reflek-
sja nad połączeniem teleporad i odpowiedzialności 
karnej w postaci więzienia w pewien sposób zo-
stanie w pamięci pana ministra. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze, za przemó-
wienie, któremu towarzyszyły problemy technicz-
ne, ale zostały one przezwyciężone.

A teraz proszę o zabranie głosu pana senatora 
Leszka Czarnobaja.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

SENATOR 
LESZEK CZARNOBAJ 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Szanowni 

Państwo!
Panie Ministrze, wiele słów padło w tej dysku-

sji, wiele tematów poruszaliśmy, wiele było suge-
stii, również takich, które wykraczały poza materię 
tej ustawy. Ale ja przypomnę, Panie Ministrze, 
Szanowni Państwo, tytuł tej ustawy, w którym 
znajdują się słowa „w celu zapewnienia funkcjo-
nowania ochrony zdrowia w związku z epidemią 
COVID-19 oraz po jej ustaniu”. Jak tak się przeczyta 
tę ustawę, Panie Ministrze, to można powiedzieć, 
że są pewne fragmenty, które wpisują się w ten ty-
tuł i zakres tej ustawy, ale generalnie jest to zbiór 
pewnych drobnych rzeczy, które z punktu widzenia 
funkcjonowania całego systemu może i są mniej 
lub bardziej istotne… Pan minister chwalił tu tele-
porady, telemedycynę, to wszystko, co jest związa-
ne z całym systemem wsparcia. Ale przecież, Panie 
Ministrze, powiedział pan kilka bardzo ważnych 
zdań i chcę, żeby panu, gdy będzie pan wsłuchiwał 
się w naszą dyskusję, przyświecała idea, że praw-
dziwa cnota krytyk się nie boi. I myślę, że pan tak 
będzie to odbierał. Bo tak jak powiedział pan se-
nator Pociej, największym krytykantem, który 
mówi o tym, że nie macie państwo zielonego poję-
cia o tym, co się dzieje, jeśli chodzi o walkę z koro-
nawirusem, jest wymieniany tu poseł Zjednoczonej 
Prawicy.

Powiedział pan, Panie Ministrze, że rząd 
Zjednoczonej Prawicy jest w 100% precyzyjny, 
a pan premier ma odwagę podejmować ważne 
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decyzje. Panie Ministrze, to ja tylko tak króciutko 
przypomnę tę 100-procentową precyzję. Jeszcze 
w marcu, kiedy zgłaszaliśmy sprawę dyskusji na 
temat rodzącej się w świecie i w Europie epide-
mii, senatorowie Prawa i Sprawiedliwości mówili 
„Polacy, nic się nie stało!” i głosowali przeciw takiej 
debacie. A co precyzyjnie powiedział pan minister 
Pinkas? Otóż tak: słuchajcie, jak chcecie wiedzieć, 
co to jest koronawirus, zapytajcie babcie, jak się le-
czy grypę – herbatką, cytryną… To były takie i inne 
porównania. No, skoro na tym polega precyzja, to… 
Oczywiście ta precyzja w ciągu rozwoju całej epi-
demii się zmieniała, wraz z punktem widzenia, ale 
na początku byliście państwo jak dzieci we mgle. 
Teraz kilka słów co do tej odwagi pana premiera. 
Panie Ministrze, przecież tu nie chodzi o to, żeby 
być odważnym. No bo czyż można nazwać odwagą 
to, że pan premier mówi: idźcie odważnie na wybo-
ry, koronawirus już nie funkcjonuje, przyszło lato, 
więc grypa i koronawirus są odwrocie? Czy to jest 
ta odwaga? Nie, to jest taka trochę perfidia.

I dlatego, Panie Ministrze, jeżeli chodzi o pre-
cyzję i odwagę, to chcąc przygotować to, co jest 
zawarte w  tytule ustawy, trzeba przygotować 
strategię dotyczącą dnia dzisiejszego, ale przede 
wszystkim dnia jutrzejszego – tego, jakie będą ele-
menty działania, jeśli chodzi o zwalczanie korona-
wirusa czy funkcjonowania państwa polskiego po 
koronawirusie. A państwo robicie takie drobne ru-
chy na zasadzie: aha, trzeba coś tam wyrównać, 
coś tam zapłacić, a my właściwie jesteśmy odważni 
i precyzyjni, więc precyzyjnie zapłacimy Poczcie 
Polskiej. I do tego jeszcze można powiedzieć: ale 
zaraz, zaraz, pamiętamy, że w kolejce ktoś jeszcze 
czeka. I ta precyzja polega na tym – sam pan mi-
nister zapewne już w trakcie debaty to zauważył – 
że ci, którzy otrzymali od polskiego rządu zlecenie 
walki z koronawirusem, bo praktycznie to było zle-
cenie, mogą składać wnioski. Ale, Panie Ministrze, 
w tego rodzaju przypadkach konstruuje się ustawę 
w sposób precyzyjny, wiele tematów, które tutaj 
uwzględniono, powinno być rozbitych, np. na kilka 
działów, powinno być kilka elementów dotyczących 
ustaw, które rozwiązują kwestie w sposób strate-
giczny. Tak jak pan powiedział: centralizujemy 
NFZ, żeby według jednej procedury, według jed-
nego systemu wydawać polecenia – tak jak mogę 
sobie tutaj dodać – w całej Polsce.

Panie Ministrze, w czasie, w którym jest epide-
mia, ogłasza się stan klęski żywiołowej, i to w ca-
łym kraju, jeżeli dotyczy to całego kraju, i postępuje 
się według jednej procedury. A  to, co dotyczy 

normalnego funkcjonowania, to… Ani ta ustawa, 
ani to, co państwo robicie, nie rozwiązuje problemu 
w sposób kompleksowy, a jedynie fragmentarycz-
ny, i to jeszcze fragmentaryczny z uwzględnieniem 
różnych interesów. Na pewno najmniej jest tutaj 
o tym, co będzie dotyczyło pacjenta, jakie korzyści 
z tych pomysłów będzie miał pacjent.

Skoro mówimy o tym, jak tytuł tej ustawy wiąże 
z epidemią koronawirusa, no to… Panie Ministrze, 
kilka przykładów na to w debacie już było. No, jak 
powiązać kwestię epidemii z podatkiem cukro-
wym? Przecież w czasie epidemii raczej obniża się 
podatki. Oczywiście można to połączyć tak, jak pan 
minister to bardzo pięknie połączył. I przecież, tak 
jak powiedziałem, można to połączyć tak, że np. lot 
na Marsa będzie ograniczał ilość zachorowań na 
koronawirusa, dlatego będziemy finansowali ba-
dania związane z lotem na Marsa.

W związku z tym proponuję, Panie Ministrze, 
żebyście państwo w ramach swojej odwagi i precy-
zji wzięli się do solidnej pracy, z dużym udziałem 
ekspertów, ludzi, którzy znają dziedzinę, żebyście 
otworzyli się na dyskusję – bo nie ma ludzi, którzy 
znają rozwiązania we wszystkich dziedzinach i we 
wszystkich sprawach – i byście stworzyli strate-
giczny program dla Polski, jeżeli chodzi o dzisiaj, 
ale również o to, jak będzie wyglądała Polska po 
koronawirusie. Sprawa jest bardzo poważna, bar-
dzo istotna i dlatego to nie mogą być takie jednost-
kowe i fragmentaryczne decyzje, jak to jest w tej 
ustawie. Panie Ministrze, to nie jest ani odwaga, 
ani precyzja. Projekt tej ustawy rozwiązuje drobne 
kwestie – które na pewno są istotne, bo przecież 
Polska Poczta oczekuje na pieniądze, Orlen i inni 
też na nie czekają, może są jeszcze inni – ale Polacy 
oczekują działań kompleksowych. Tak jak mówili 
tu przedstawiciele świata medycznego, senatoro-
wie, którzy są lekarzami, potrzebne są rozwiąza-
nia, działania, wsparcie i funkcjonowanie w całym 
systemie.

A skoro mówimy o tym, że podmioty mogą się 
zwracać o zwrot poniesionych kosztów… Przecież 
tutaj powinien być system rozdziału takich pienię-
dzy albo system zlecania, żeby było jednoznacznie 
określone, w jaki sposób się to wszystko odbywa, 
czy to będzie zawarte w ustawie, czy w rozporzą-
dzeniu. Nie róbmy tego na takiej zasadzie, jak to 
jest w tej ustawie.

Poprawki, które wnosimy jako Koalicja 
Obywatelska i te, które, jak uważamy, nie powin-
ny znaleźć się w ustawie… Będziemy głosowa-
li za przyjęciem ustawy. Mimo tych wszystkich 
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mankamentów, które tu dzisiaj wymieniamy, za-
głosujemy za ustawą. Mam taką nadzieję. Ale ele-
menty, o których tutaj mówiliśmy, będziemy chcieli 
z tej ustawy wyrzucić. I proszę, wręcz nakłaniam: 
Panie Ministrze, podejdźcie w sposób precyzyjny, 
dokładny, odważny do kompleksowego rozwiązy-
wania problemów, kompleksowego określenia ce-
lów, zadań, tego, w jaki sposób to wszystko będzie 
funkcjonowało, zamiast zajmować się jednostko-
wymi sprawami, które są umieszczone w tej usta-
wie. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

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

Marka Borowskiego.

SENATOR 
MAREK BOROWSKI 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Ja zacznę od tego, na czym pan senator 

Czarnobaj skończył, tzn. od potrzeby opracowania 
kompleksowego programu, zwłaszcza w kontek-
ście tego, co się nam szykuje. Lekarze epidemiolo-
dzy alarmują, że tu nawet nie chodzi o drugą falę, 
bo mniej więcej widzimy, wiemy, jak to wszystko 
wygląda, tylko o zetknięcie się tej drugiej fali z epi-
demią zwykłej grypy. To może powodować napraw-
dę niezwykle poważne konsekwencje. Tak że taki 
plan, taki program jest potrzebny. Powinien być on 
szeroko przedyskutowany ze środowiskiem, a nie 
ogłaszany ex cathedra. Przede wszystkim powinien 
być publicznie zaprezentowany, bo będzie się on 
wiązał także z ograniczeniami i z pewnymi obo-
wiązkami dla obywateli.

Ale cóż tu mówić o programie, jeżeli przez 
ostatnie 3 lata państwo łamaliście własną ustawę? 
W ustawie o świadczeniach zdrowotnych po straj-
ku rezydentów zapisaliście, ile powinny wynosić 
nakłady na zdrowie jako procent produktu krajo-
wego brutto, i rok po roku nie realizowaliście tej 
ustawy. Ja muszę powiedzieć, że jestem zaskoczony 
tym, że pan minister Szumowski, odpowiedzialny 
za te sprawy, który notabene negocjował z rezy-
dentami i podpisał porozumienie, co wtedy było 
sukcesem, było dobrym rozwiązaniem, a następ-
nie wprowadził do ustawy odpowiednie wskaźniki 

procentowe, tolerował to, że rząd co roku przyjmo-
wał budżet i rozwiązania, które zasadę dotyczącą 
tych wskaźników łamały. W 2018 r. zabrakło 6 mi-
liardów zł, w roku 2019 zabrakło 11 miliardów zł, 
a w roku 2020, według planu oczywiście, bo sytu-
acja jest dzisiaj inna, brakowało 12 miliardów zł.

Panie Ministrze, pan kręci głową. Ja wiem, dla-
czego pan kręci głową. Dlatego, że oszukaliście re-
zydentów i oszukaliście obywateli, ponieważ nagle 
wytłumaczyliście im, że wszystkie te wskaźniki od-
noszą się do produktu krajowego brutto z 2017 r.

(Rozmowy na sali)
Otóż niczego takiego nie było w tym porozu-

mieniu i niczego takiego nie ma w ustawie. To jest 
sprawa pierwsza.

Sprawa druga. Przechodzę teraz do tej ustawy. 
Mnie zainteresowały wrzutki, które dotyczą prze-
kazywania pieniędzy dla firm, dla Poczty i praw-
dopodobnie dla KGHM – wprawdzie nie jest to 
napisane wyraźnie, ale wśród podmiotów, które 
realizowały polecenia, jest m.in. KGHM – oraz uzy-
skania rekompensaty z takich czy innych funduszy 
publicznych. Już wcześniej zastanawiało mnie to, 
jak to jest, że duży kraj w środku Europy, podob-
no dumny kraj, mający bardzo wielu ministrów, 
jeszcze więcej wiceministrów, urzędników, agen-
cje itd., musi zlecać zakup maseczek Kombinatowi 
Górniczo-Hutniczemu Miedzi, który, jak wiado-
mo, nic innego nie robi, tylko specjalizuje się 
w zakupach, produkcji i dystrybucji maseczek. 
Prawdopodobnie były też jakieś inne podmioty.

Zastanawiam się, skąd to się wzięło. Otóż sta-
wiam taką tezę, Panie Ministrze, że wzięło się to 
z tego, żeby jak najbardziej odsunąć od siebie od-
powiedzialność za decyzje. Bo KGHM podjął decy-
zję. Wiemy, że ta decyzja była częściowo fatalna, 
wiemy, że część tego sprzętu, który sprowadził, nie 
nadawała się… Tak nota bene, tego antonowa, który 
przywiózł ok. 3 tirów sprzętu, witał sam pan pre-
mier. Muszę powiedzieć, że to było… Nie wiem, czy 
pan minister Szumowski też tam był. W każdym 
razie to było żenujące widowisko, no, po prostu zu-
pełnie jak w jakimś kraiku, w którym nie widziano 
dużego samolotu. I właśnie to odsuwanie od siebie 
odpowiedzialności skutkowało potem takimi re-
zultatami. A na dowód tego powiem, że to odsuwa-
nie odpowiedzialności miało swój wyraz również 
w jednej z tarcz. I pan minister Cieszyński wie do-
skonale w której, bośmy tu o tym rozmawiali, tu, 
w tym miejscu o tym rozmawialiśmy.

Mianowicie chodzi o ten słynny przepis, któ-
ry zwalnia urzędników od konsekwencji za błędne 
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decyzje, niedbalstwo, brak kompetencji itd. Nie 
mówię o korupcji, bo to jest już normalnie prze-
stępstwo. Otóż ten przepis, Panie  Ministrze, był 
przez nas tutaj ostro krytykowany. Myśmy zgło-
sili poprawkę skreślającą ten przepis. Oczywiście 
Sejm go przywrócił. Ale ja pamiętam naszą rozmo-
wę, Panie Ministrze. Myśmy pytali, skąd ten prze-
pis, jak można w ogóle taki przepis wstawiać. I pan 
tłumaczył, że chodzi o to, że sytuacja jest napięta, 
ludzie muszą szybko podejmować decyzje, no i je-
żeli podejmą gdzieś błędną decyzję, nieumyślnie 
itd., to żeby nie byli ciągani po sądach, przez pro-
kuratorów itd. itd. I że o to chodzi w tym prze-
pisie. Ja pamiętam, Panie Ministrze, że ja wtedy 
powiedziałem: wie pan co, coś w tym jest, co pan 
mówi, i wobec tego może bym spróbował przeko-
nać, żeby tego przepisu nie skreślać. Ale warunek 
jest taki, że raz w miesiącu minister zdrowia bę-
dzie na posiedzeniu Komisji Zdrowia przedstawiał 
informację o tym, co kupiono, od kogo kupiono, za 
ile kupiono itd. Odpowiedź była: nie. Mniej więcej 
w tym samym czasie, kiedy ten przepis był przez 
państwa forsowany – i przez pana osobiście, Panie 
Ministrze – dokonywano słynnego zakupu od in-
struktora narciarskiego.

Tak więc muszę powiedzieć, że cała ta działal-
ność w tym zakresie świadczy po prostu o tym, że 
rząd nie chce brać odpowiedzialności za to, co robi 
– ale bardzo chętnie obarczy odpowiedzialnością 
pracowników służby zdrowia. Słynny art. 37a ko-
deksu karnego, który jest dzisiaj tak krytykowany 
i którego tak się obawiają pracownicy służby zdro-
wia, jest dokładnie odwrotny niż ten, który dotyczy 
urzędników. W kwestii urzędników jest powie-
dziane: no, pomyliłeś się, to trudno, nie zwróci-
łeś uwagi, zaniedbałeś, będziesz rozgrzeszony. 
W przypadku pracowników służby zdrowia jest 
dokładnie odwrotnie: zdarzyło się, może się i po-
myliłeś, trudno powiedzieć, w każdym razie jakoś 
tam to było uzasadnione – jednak będziesz pono-
sił konsekwencje, a w każdym razie jest poważne 
ryzyko takich konsekwencji.

Ja się zastanawiam, jak to jest możliwe, że re-
sort zdrowia, minister zdrowia, wiceminister 
zdrowia tak zadbali o urzędników, a nie zadbali 
o pracowników, którzy im w pewnym sensie pod-
legają, za których są odpowiedzialni. I wystawili 
ich po prostu na strzał. Bo to był pomysł pana mi-
nistra Ziobry, ja nie mam co do tego żadnych wąt-
pliwości, pana ministra znanego z tego, że ściga 
lekarzy, a jednego to ściga już 20 lat. I jak to moż-
liwe, że resort zdrowia dopuścił do tego, żeby tego 

rodzaju przepis się przemknął, żeby tego rodzaju 
przepis się znalazł w ustawach. Mogę tylko powie-
dzieć na koniec, że powinniście się tego wstydzić, 
i mam nadzieję, że jakieś poczucie wstydu jeszcze 
macie. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

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

ka, senatora Bogdana Borusewicza.

SENATOR 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Panie Marszałku! Panie Ministrze!
Otóż mamy kolejną ustawę COVID-ową i kolej-

ną powtórkę tych wszystkich rzeczy, które kryty-
kowaliśmy w poprzednich ustawach. Do ustawy, 
która miała się zajmować COVID, służbą zdrowia, 
znowu dołączono rzeczy, które w tej ustawie po-
jawić się nie powinny, bo nie mają nic wspólnego 
z COVID. No, cóż wspólnego z COVID ma art. 22 
tej ustawy, w którym przewiduje się pokrycie kosz-
tów wydatkowanych przez instytucje, by w związku 
z rozporządzeniem premiera przygotować wybory 
10 maja br., które się nie odbyły? 78 milionów, ok. 
78 milionów wydała Poczta na konfekcjonowanie 
i przechowywanie pakietów wyborczych, czyli two-
rzenie tych pakietów wyborczych. Jeszcze niedaw-
no nie widziałem, jakie koszty poniosły inne firmy. 
Pytałem pana ministra, pan minister stwierdził, że 
oczywiście pełną informację, całą wiedzę ma mi-
nister komunikacji elektronicznej. No ale to jest 
ustawa rządowa, pan minister tę ustawę prowadzi. 
W przypadku każdej ustawy powinny być podane 
koszty tej ustawy, to, jakie generuje ona koszty. Ja 
mam wrażenie, że pan minister nie chce odpowie-
dzieć, że zasłania się regułkami, bardzo ogólnymi. 
No to powinien odpowiedzieć kto inny. Jest więc 
ustawa, która akurat w tym punkcie nie jest po-
liczona. Zasada pracy nad ustawami jest taka, że 
trzeba przedstawić koszty, które dana ustawa nie-
sie – a to przecież są koszty – jeżeli nawet nie na 
piśmie, no to w odpowiedzi na pytanie. Tak więc 
78 milionów – Poczta Polska, wicepremier Sasin 
zlecił to na podstawie rozporządzenia premie-
ra Morawieckiego, no i 4,5 miliona – Państwowa 
Wytwórnia Papierów Wartościowych. Tylko tam 
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jest jeszcze jeden problem. Otóż minister Mariusz 
Kamiński nie zlecił PWPW i nie sporządził umo-
wy z tą wytwórnią, więc na jakiej podstawie będzie 
się wypłacało rekompensatę? Ale przecież ta firma 
Skarbu Państwa poniosła realne koszty. Tylko że 
to nie jest tylko problem zwrotu kosztów. Problem 
jest związany z tym, że te koszty zostały poniesione 
i decyzje były realizowane przed wejściem ustawy 
o wyborach 10 maja. Nie było podstawy prawnej. 
A skoro nie było podstawy prawnej, to jest pytanie: 
w jaki sposób stworzyć ustawę? W taki sposób, że 
zapisuje się te wszystkie koszty, które zostały po-
niesione, i… Tak ta ustawa jest sformułowana. Czy 
jeszcze jakieś inne firmy poniosły koszty? Nie wie-
my. Pytałem o to, ale pan minister nie udzielił mi 
odpowiedzi. Podejrzewam, że takie koszty mogły 
być także gdzie indziej.

Ja wiem, że rząd nie ma się czym chwalić. 
Premier Morawiecki podjął decyzję wtedy, kiedy 
nie było ustawy. To była decyzja bezprawna i te-
raz trzeba jakoś z tego wybrnąć. To nie będzie taka 
łatwa sprawa, dlatego że niezależnie od tego, jak 
to zostanie zaklajstrowane, odpowiedzialność za 
bezprawne decyzje wciąż będzie istnieć. Ona nie 
zniknie, będziemy do tego wracać. Można się powo-
ływać na nadzwyczajne okoliczności, one są oczy-
wiście do uwzględnienia, ale to nie my będziemy 
je w przyszłości uwzględniali, tylko te organa, któ-
re będą te sprawy rozstrzygać i będą rozważać tę 
sytuację.

To jest kolejna taka próba – do rozwiązań po-
trzebnych, takich, które akceptujemy, dorzuca 
się rozwiązania, które nie są do zaakceptowania. 
Wskazujemy różne trudne do zaakceptowania roz-
wiązania, a pan minister odpowiada: jeżeli tego nie 
zaakceptujecie, to nie będzie podwyżki dla służby 
zdrowia, nie będzie 3-procentowego wzrostu na-
kładów na ochronę zdrowia. Właśnie w ten sposób 
konstruujecie przepisy. To jest w zasadzie pewnym 
szantażem. Taka jest kolejna ustawa COVID-owa. 
Zmienialiście w ustawach COVID-owych prawo, 
które dotyczy kompletnie innych dziedzin, wpro-
wadzaliście na skróty różne rozwiązania.

Jakie są konsekwencje? Zgłosiła się do mnie 
młoda kobieta, która przeszła na urlop macierzyń-
ski po pierwszej ustawie COVID-owej. Okazało się, 
że straciła w związku z tym 2 tysiące 300 zł mie-
sięcznie. Nie rocznie, tylko miesięcznie. Obniżono 
o 20% uposażenia, na co my się zgodziliśmy, ale 
nie wyłączono z tego kobiet, które przeszły w tym 
czasie na urlopy macierzyńskie. Średnia przed tą 
ustawą obejmowała różnego typu premie. Po tym, 

jak ustawa została wprowadzona, jest to tylko 80% 
płacy, uposażenia.

Dlaczego tak się stało? Dlatego, że pośpiesznie, 
w sposób, który uniemożliwiał nam, także tutaj, 
w Senacie, analizę sytuacji… My tego nie wyłowi-
liśmy, ale rząd czy pan minister też o tym nie po-
myślał. A po to jest Sejm i Senat, żeby można było 
tego typu kiksy wyłowić. No i teraz cała grupa ko-
biet, która w tym czasie przeszła na urlopy ma-
cierzyńskie, straciła od kilkuset do kilku tysięcy zł 
miesięcznie. Takie są rezultaty pospiesznego dzia-
łania i poganiania Senatu. Robimy ustawy COVID-
owe i potem poganiamy: szybko, szybko, szybko, 
natychmiast! Bo wszyscy czekają. Tak się nie da 
stanowić prawa. Nie da się stanowić prawa, wrzu-
cając do ustawy, która obejmuje jedną dziedzinę, 
rozwiązania z zupełnie innych dziedzin.

Dlatego to nie jest tak, Panie Ministrze, że nie 
chcemy wesprzeć rządu…

(Wicemarszałek Michał Kamiński: Czas, Panie 
Marszałku.)

…w walce z tą sytuacją – sytuacją coraz gor-
szą gospodarczo. Ale nie możecie w ten sposób 
działać – wrzucać do ustaw COVID-owych coś po-
spiesznie albo wrzucać coś, co z COVID nie ma nic 
wspólnego.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

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

Jerzego Czerwińskiego.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Przyznam, że do wystąpienia sprowokowa-

ło mnie jedno ze zdań wygłoszonych przez pana 
marszałka Borusewicza. Ale ta narracja jest po-
wszechna w wystąpieniach posłów i senatorów 
z drugiej strony sali. I chciałbym podać kilka fak-
tów, które oddzielą nam wyraźnie fikcję literacką 
od rzeczywistości.

Pierwsza kwestia, zasadnicza: czy działa-
nia, które były podejmowane w związku z walką 
z pandemią, a były związane z wyborami, dzia-
łania faktyczne, miałyby podstawę prawną? Ja 
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przypomnę tutaj, że w art. 22 tej ustawy konkret-
nie są podane 2 artykuły – art. 11 ust. 2 oraz art. 11 
ust. 3 jednej z ustaw COVID-owych. One mają na-
stępujące brzmienie… Ja opuszczę rzeczy niepo-
trzebne. W art. 11 ust. 2: prezes Rady Ministrów 
może, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, 
wydawać polecenia obowiązujące podmioty oraz 
przedsiębiorców. Czyli prezes Rady Ministrów, 
w związku z przeciwdziałaniem COVID, może wy-
dawać polecenia przedsiębiorcom. Po nowelizacji 
tego artykułu ust. 3 miał następujące brzmienie: 
„Prezes Rady Ministrów może, z własnej inicjaty-
wy, wydawać polecenia obowiązujące podmioty”, 
wcześniej wskazane, czyli w ust. 2, to jest przedsię-
biorców. A w ust. 4 czytamy: polecenia, o których 
mowa wcześniej, są wydawane w związku z prze-
ciwdziałaniem COVID-19.

I teraz bardzo proste pytanie: czy ten mara-
ton wyborczy, który rozpoczął się 5 lutego, a za-
kończył tak naprawdę 3 sierpnia uchwałą Sądu 
Najwyższego… Czy podejmowane wtedy prawne 
i przede wszystkim faktyczne działania miały pod-
stawę prawną? Zacytowałem państwu te artyku-
ły. Wszystko to było robione, żeby przeciwdziałać 
COVID-19, żeby w trakcie przygotowań do głoso-
wania, samego aktu głosowania i zliczania głosów 
ten wirus się po prostu nie rozprzestrzenił. Jest 
podstawa faktyczna, jest podstawa prawna. Jeśli 
państwo twierdzicie, że jest inaczej, to żyjemy w ja-
kichś innych rzeczywistościach.

A tu trzeba jeszcze jedno wyraźnie powiedzieć. 
Udział poszczególnych stron sceny politycznej 
w tym półrocznym ciągu wyborczym zasadni-
czo się różnił. Wybory zostały rozpisane na pod-
stawie kodeksu wyborczego w brzmieniu sprzed 
daty rozpisania, które nastąpiło 5 lutego. No, nikt 
wtedy jeszcze nie myślał ani nawet nie słyszał 
o koronawirusie, a przynajmniej o jego skutkach. 
Przypominam, że w Polsce pokazał się on dopiero 
na początku marca, bodajże 6 marca, czyli mie-
siąc później. Wtedy jedna ze stron sceny politycznej 
robiła wszystko, żeby wybory zostały przeprowa-
dzone zgodnie z konstytucją, czyli w pewnych ra-
mach czasowych. To było pierwsze ograniczenie. 
No, może nie ograniczenie, ale wymóg. Drugi wy-
móg był taki, żeby one zostały przeprowadzone 
bez narażania obywateli na utratę zdrowia, a nie-
kiedy życia, właśnie w związku z występowaniem 
COVID-19. Tu były tak naprawdę 4 reżimy. Ten 
pierwotny reżim obowiązywał przy rozpisywaniu 
wyborów. Następny tyczył się głównie wyborów ko-
respondencyjnych, ich zakresu, trybu itd. Kolejny 

reżim to dopuszczenie zastosowania głosowania 
korespondencyjnego w grupach zwiększonego ry-
zyka, tak żeby to obejmowało nie tylko osoby nie-
pełnosprawne, które już wcześniej mogły głosować 
korespondencyjnie, ale także osoby powyżej sześć-
dziesiątego roku życia. W dalszym ciągu mówię 
o trybie, nazwijmy to, starego kodeksu, ale z po-
szerzonym zakresem podmiotowym.

Co się wtedy wydarzyło? Ano ta druga część sce-
ny politycznej wyczuła szansę zmiany swojego kan-
dydata, który dołował w sondażach. Dążono do tego 
na różne sposoby, ale sposobem najbardziej perfid-
nym, o którym się dużo nie mówi, było po prostu 
zablokowanie możliwości powołania obwodowych 
wyborczych komisji, bez których tak naprawdę wy-
bory nie mogłyby się odbyć. Mówię jeszcze o tym 
starym trybie z poszerzonym zakresem głosowa-
nia korespondencyjnego. No, odczytam dane PKW. 
Komitet wyborczy Andrzeja Dudy zgłosił do komi-
sji obwodowych 33 tysiące 103 kandydatów. To jest 
dokładnie policzone, co do osoby. A przypomnę, że 
komisji obwodowych jest 27 tysięcy. Komitet pana 
Krzysztofa Bosaka zgłosił 12 tysięcy kandydatów, 
komitet Władysława Kosiniaka-Kamysza – 9 ty-
sięcy, komitet Roberta Biedronia 9 – tysięcy, a ko-
mitet kandydatki, która się nie sprawdziła – 379 
kandydatów, czyli 1%, dokładnie nieco ponad 1%. 
Pytanie jest takie: to kto jest odpowiedzialny za to, 
że wybory nie odbyły się w pierwotnym terminie 
10 maja? Już nie mówię o tym, że rozpoczęła się 
nagonka, że wpływano na psychikę Polaków, i to 
bardzo prostymi metodami. Tutaj, na tej mównicy, 
mówiono o słynnych śmiercionośnych kopertach. 
Dotkniesz jakikolwiek papier, będziesz porażony.

Proszę państwa, te wybory już wtedy nie mogły 
się odbyć w tym starym trybie z poszerzonym za-
kresem głosowania korespondencyjnego. Ze wzglę-
du na stan faktyczny, opierając się na tej podstawie 
prawnej, o której przed chwilą tutaj mówiłem, zde-
cydowaliśmy się przeprowadzić wybory całkowi-
cie korespondencyjne, tak żeby uchronić Polaków 
od wizyty w lokalach wyborczych. I co wtedy? No, 
wtedy przeciwdziałała temu większość Wysokiej 
Izby. Zamiast rozpatrzyć ustawę jak najszybciej 
i ochronić Polaków, rozpatrywaliśmy ją 30 dni, 
tak aby do tych wyborów nie doszło, aby na tyle 
utrudnić ich zorganizowanie, żeby stało się to po 
prostu niemożliwe.

Na koniec dodam jeszcze jako ciekawostkę, że 
uchwaliliśmy tę ustawę w dwudziestym dziewią-
tym z przysługujących nam 30 dni, a pan mar-
szałek trzymał ją jeszcze 1 dzień, tak żeby dopiero 
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w trzydziestym dniu – tyle można było maksy-
malnie utargować, mówiąc w cudzysłowie – prze-
słać tę ustawę do Sejmu. No i nie mogły się odbyć 
wybory w pełni korespondencyjne, czyli ten trze-
ci reżim. Wracamy do reżimu, nazwałbym to, być 
może w części obowiązującego, ale dla wszystkich, 
a mianowicie dla wszystkich chętnych możliwe są 
wybory korespondencyjne. No, już nie w terminie 
konstytucyjnym, bo ten nie był możliwy do realiza-
cji bezpośrednio. To był ten czwarty reżim i wybory 
się odbyły. Nawiasem mówiąc, także były kwestio-
nowane, bo przecież był złożony protest wyborczy. 
Na domiar złego te wybory w trybie w pełni kore-
spondencyjnym, czyli 10 maja, nie odbyły się także 
poprzez przeciwdziałanie np. niektórych prezy-
dentów miasta związanych z drugą stroną sceny 
politycznej. To nie tylko nieprzekazywanie spisów 
wyborców, ale taka małostkowość, że zabraniano 
Poczcie wystawienia ewentualnych urn na zbiera-
nie głosów przed lokalami wyborczymi, na dzier-
żawę gruntu, tego kwadratu metr na metr. Tak 
walczono o to, żeby mógł się pojawić nowy kan-
dydat, walczyła partia specjalnej troski, bo inaczej 
tego nie można określić. Co trzeba zrobić, żeby tyle 
artykułów, powiedziałbym, połamać, oczywiście 
pod pretekstem walki z koronawirusem i zacho-
wania zdrowia Polaków, żeby wprowadzić nowego 
kandydata? Zrobiliście to, wyszło, jak wyszło, wy-
szło jak zawsze.

Proszę zauważyć, ta ustawa tak naprawdę tyl-
ko podsumowuje, oczywiście w tej części, walkę 
z koronawirusem w trakcie tego długo trwające-
go, półrocznego procesu wyborczego. Kto powinien 
być nagrodzony? Ten, kto wykonywał prawo, ten, 
kto starał się ochronić zdrowie Polaków i starał się 
przeprowadzić wybory w terminie konstytucyjnym 
poprzez działania prawne, ale także faktyczne. Kto 
powinien być zganiony? No, ci, którzy blokowali na 
wszelkie możliwe sposoby. Kilka tutaj wymieniłem, 
przypomnę: śmiercionośne koperty, fakt niewysta-
wienia kandydatów do komisji obwodowych, fakt 
nieprzedstawienia spisów wyborców odpowiedniej 
instytucji, fakt nawet braku dzierżawy terenu na 
postawienie urn wyborczych. No i co? I tych się nie 
gani, te osoby, te instytucje, te organy nie są ganio-
ne, czy też ta formacja polityczna.

Przemyślcie państwo tę sprawę. To wy po raz 
pierwszy doprowadziliście do tego, że wybory – no, 
oczywiście z koronawirusem włącznie – nie zosta-
ły przeprowadzone w terminie konstytucyjnym. 
Dajcie nam spokojnie posprzątać po tym akcie, po 
tej waszej działalności. Nie ma innej możliwości 

niż doprowadzenie tego do końca. Sam wynik wy-
borczy jest już jasny, już się go nie da wzruszyć, 
chociaż próbowaliście na różne sposoby.

Dziękuję, Panie Marszałku.
(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Marszałku…)

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, pan Leszek Czarnobaj.
W jakim trybie?
(Senator Leszek Czarnobaj: 5 minut.)
Aha, 5 minut. Oczywiście.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

SENATOR 
LESZEK CZARNOBAJ 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Miał pan przykład precyzji i odwagi. Gratuluję.
(Głos z sali: Proszę się nie podlizywać.)
Panie Senatorze, aż taki naiwny to ja nie jestem.
(Senator Jerzy Czerwiński: Dlaczego nie?)
Musiałbym brać przykład z pana.
Ale ad rem. Panie Senatorze, ja bardzo pana 

serdecznie proszę, możemy się różnić i spierać, 
ale używanie wobec któregokolwiek z ugrupowań, 
grup społecznych określenia „partia specjalnej tro-
ski” jest rzeczą niedopuszczalną. Ja wiem, że panu 
jest to obojętne, ale dbając o dobro tej Izby, bar-
dzo pana proszę: niech pan przyjdzie tu po moim 
wystąpieniu i niech pan powie „przepraszam, za-
galopowałem się”. Jeżeli ma pan trochę, odrobi-
nę honoru, to niech pan skreśli z protokołu słowa 
„partia specjalnej troski”. To po pierwsze.

Po drugie, skoro pan tak mówił o tych wygra-
nych wyborach, o tych innych rzeczach, to muszę 
również się do tego odnieść. Gdyby doszło do tych 
wyborów korespondencyjnych… No, takiego ba-
łaganu to nie ma nawet w Kongu-Kinszasie albo 
w innych krajach Trzeciego Świata. Przecież to 
byłby totalny horror. Wyście nie potrafili zorgani-
zować wyborów korespondencyjnych za granicą, 
a chcieliście dla 30 milionów ludzi w kraju wybory 
korespondencyjne robić? Czy pan w ogóle wie, co 
pan mówi? To jedno. Poza tym, jeżeli już mówimy 
o wyborach, to chcę powiedzieć tak. Słyszymy „daj-
cie nam posprzątać”, słyszymy o tym, kto jest win-
ny, kogo nagradzać. To ja panu powiem tak. Dzisiaj 
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te same pytania zadają w innym kraju w Europie. 
Ulica i zagranica inspiruje. Dajcie nam spokojnie 
pracować i żyć, budujmy przyszłość wielkiego na-
rodu i państwa – państwa, w którym odbyły się 
niedawno wybory… To są te same słowa i porówna-
nia. Było tak, że wszystkie instytucje państwa funk-
cjonowały na rzecz wygrania kandydata Andrzeja 
Dudy. Telewizja publiczna – nawiązał pan do tego 
– non stop nadawała kłamstwa i fałsz w stosunku 
do Trzaskowskiego, ale mówiła o pięknym poran-
ku, kiedy to pan prezydent wstał i oglądał kwitnące 
wiśnie w sadzie w centrum Polski itd. W związku 
z tym ja bardzo pana proszę, żeby te dyrdymały 
– użyję pana języka – jak to pan mówi o tym, kto 
jest winny, kogo nagrodzić, „dajcie nam spokojnie 
pracować”… Ja zachęcam pana ministra: spokojnie 
pracujmy w ramach dyskusji, spierajmy się, poka-
zujmy dobre i złe rozwiązania. My krytykujemy, 
bo od tego również jesteśmy, żeby złe rozwiązania 
wskazywać. Państwo będziecie wszystkiemu przy-
takiwać, co tutaj przyniosą, nawet więcej jeszcze 
będziecie robić, żeby tylko jak najszybciej te ustawy 
stąd wypchnąć. My nie, my chcemy z panem mi-
nistrem dyskutować, spierać się i może dojdziemy 
do jakiegoś porozumienia. A co pan mówi, Panie 
Senatorze? Że nie, że z tą partią specjalnej troski 
itd…W związku z tym…

(Rozmowy na sali)
Panie Senatorze, wygraliście metodami, któ-

rych, mówiąc delikatnie, nie powinno się stosować. 
I nie powinno się być dumnym z takiego zwycię-
stwa. Dlatego bardzo pana proszę, żeby pan powie-
dział: przepraszam, wymsknęło mi się z tą partią 
specjalnej troski.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Jerzy Czerwiński. Bardzo proszę.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Myślałem, że padną tu przynajmniej jakieś 

fakty. Nie było ich, ale jeden fakt trzeba podać. 
Państwo walczyliście z wynikiem wyborów do koń-
ca. Pełnomocnik komitetu wyborczego pana Rafała 
Trzaskowskiego złożył protest wyborczy. Proszę 

zauważyć, że ten protest nie przeszedł nawet eta-
pu formalnego. To oznacza, że… Jak zwykły czło-
wiek, który był, czuł, podejrzewał, że może zaszło 
złamanie przepisów kodeksu wyborczego, złożył 
swój protest… Przynajmniej 93 tego typu protesty 
zostały uznane za zasadne, ale oczywiście niema-
jące wpływu na wynik wyborów, a wy z pomocą 
pełnomocników, z obsługą prawną nie potrafiliście 
sformułować takiego protestu, który przeszedłby 
wstępny etap procedury – nawet żadnych dowo-
dów nie podaliście. Tu kiedyś była próba wzniece-
nia dyskusji – przypominam, pomiędzy pierwszą 
a drugą turą – w której argumenty to były wpisy 
na Facebooku. Proszę państwa, no tak nie moż-
na dyskutować. Przedstawiliście taką argumen-
tację i ktoś was skarcił po prostu… Bo to nie jest 
polityka – wybory, jeśli chodzi o kwestie liczenia 
i zgodność z prawem, nie są polityką. To jest pra-
wo. Sąd Najwyższy was po prostu skarcił. Zwykli 
ludzie potrafią napisać zrozumiały protest wybor-
czy i go uzasadnić, a wasi prawnicy nie – tak to nie-
stety wygląda. Możecie więc przyjąć do wiadomości 
wynik wyborczy – nawiasem mówiąc, dla nas jest 
on przede wszystkim zobowiązaniem, przy takiej 
frekwencji – albo możecie to kontynuować. Dzisiaj 
byliśmy świadkami… Połowa tych wypowiedzi była 
nie na temat sensu stricte dotyczący ustawy, tylko 
dotyczyła tego jednego artykułu, art. 22.

(Wicemarszałek Michał Kamiński: Podobnie 
pan teraz, Panie Senatorze, wypowiada się, mam 
wrażenie…)

Ale ja tego nie kryję, Panie Marszałku…
(Wicemarszałek Michał Kamiński: No tak, 

ale…)
Otóż tak to jest właśnie…
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Ale bar-

dzo trudno, wypowiadając się, Panie Senatorze… 
Przepraszam najmocniej, ja się staram nie przery-
wać, ale… Ja akceptuję tę sytuację, że zarówno pana 
przedmówca, jak i pan mówicie nie na temat, ale 
błagam, skoro już mówicie nie na temat, to przy-
najmniej nie zarzucajcie sobie wzajemnie, że mó-
wicie nie na temat, bo obaj mówicie nie na temat.)

Panie Marszałku, ja starałem się zacytować 
przynajmniej część art. 22, który jest w ustawie. 
Ale zostawmy już to.

Naprawdę, tu nie chodzi o to, żebyście ciągle 
podważali wynik wyborczy. A próba skorelowania 
go czy też zetknięcia, porównywania z tym, co się 
dzieje teraz na Białorusi, to może nie jest używanie 
brzydkich słów, ale… To jest jeszcze bardziej per-
fidne. Może pan za to przeprosić.
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WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Bardzo proszę, pan senator Marek Borowski.
(Senator Leszek Czarnobaj: W  ramach 

sprostowania…)
W takim razie w ramach sprostowania pan se-

nator Leszek Czarnobaj, z miejsca.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.
Pan marszałek Borowski będzie łaskaw 

zaczekać.

SENATOR 
LESZEK CZARNOBAJ 

Wysoka Izbo, Panie Marszałku, chciałbym 
pana marszałka poinformować o nieprawdziwej 
rzeczy, którą powiedział pan senator. Mianowicie 
w moim pierwszym wystąpieniu odnosiłem się tyl-
ko i wyłącznie do tego, co jest zapisane w ustawie. 
Ale po usłyszeniu tej argumentacji pana senatora, 
postanowiłem…

(Wicemarszałek Michał Kamiński: Ale nie…)
Ale ja chciałbym się wytłumaczyć panu 

marszałkowi…
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Ale ja dosko-

nale rozumiem kontekst…)
Ja tylko dokończę. Chciałbym powiedzieć panu se-

natorowi: Panie Senatorze, jeżeli pan uważa, że wybo-
ry to jest tylko akt głosowania, to gratuluję podejścia 
do tego, co to jest proces wyborczy. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Panie Senatorze, chciałbym powiedzieć, że ja 
doskonale zrozumiałem kontekst pana wypowie-
dzi, co więcej, pozwoliłem, zdając sobie sprawę 
z motywu, na to, żeby wykroczył pan, oburzony 
wypowiedzią pana przedmówcy, poza merytorycz-
ny zakres obrad. Uważam, że miał pan do tego peł-
ne prawo. Pana przedmówca odpowiedział na to, 
z tym że zareagowałem, gdy zarzucał on panu mó-
wienie nie na temat w czasie, gdy obaj panowie 
znajdowaliście się w tej niekomfortowej meryto-
rycznie sytuacji. Przepraszam najmocniej za te 
wyjaśnienia, ale staram się, żeby podczas prowa-
dzenia obrad każdy czuł się komfortowo i był trak-
towany równo, a muszę być bezstronny w sprawie 
prowadzonych obrad. I proszę to też uszanować.

Bardzo proszę, pan marszałek Borowski.

SENATOR 
MAREK BOROWSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Po stronie pana senatora Czerwińskiego do-

strzegliśmy takie zdziwienie, że wielu mówców, bo 
wcale nie wszyscy, tylko część, interesowało się tyl-
ko pewnym fragmentem tej ustawy. A konkretnie 
czym? Ano tymi wrzutkami właśnie. No ale, Panie 
Senatorze, tak to jest, skoro wkłada się do ustawy 
w sposób niekonstytucyjny – mamy to wszystko 
opisane w opinii naszego Biura Legislacyjnego, 
muszę powiedzieć, że aż przykro to czytać – tego 
rodzaju rzeczy, to proszę się nie dziwić, że potem 
sporo się o tym mówi, bo to jest zwyczajnie naru-
szenie reguł. A to, że poza tym w tej ustawie jest 
wiele innych, sensownych przepisów, było pod-
kreślane i o tym specjalnie nie ma co dyskutować.

Ale wrócę do takiej podstawowej sprawy, mery-
torycznej, którą pan podniósł. Jakże to bezprawnie, 
skoro ustawa mówiła, że prezes Rady Ministrów 
może wydawać polecenia? No to wydał polece-
nie panu Sasinowi, a pan Sasin wydał polecenie 
Poczcie i wydrukowano, przygotowano pakiety 
za siedemdziesiąt kilka milionów złotych. To, że 
prezes Rady Ministrów mógł wydawać polecenia, 
nie znaczy automatycznie, że każde polecenie jest 
dobre, przynosi tylko dobre skutki i nie może być 
rozliczane. To jest tak, jak z aktem prawnym. I te-
raz: w jakim momencie pan prezes Rady Ministrów 
wydał to polecenie? Wydał to polecenie w trakcie 
prac senackich nad tą ustawą. Do tej ustawy była 
cała masa zastrzeżeń konstytucjonalistów, potrze-
ba było również rozmów z ekspertami, a mimo 
tego, że prezes Rady Ministrów nie miał żadnych 
gwarancji, że tę ustawę uda się uchwalić w takim 
terminie, żeby przeprowadzić te wybory, podjął on 
taką decyzję i to go obciąża. Skoro pan minister 
Sasin tłumaczy się panem premierem, a zdaje się, 
że w pewnym momencie próbował zrzucić z sie-
bie odpowiedzialność, wskazując na premiera, to 
ja mogę mówić o odpowiedzialności premiera w tej 
sprawie.

I ja tu nie będę polemizował z szeregiem pań-
skich argumentów dotyczących tych wyborów, bo 
to w ogóle nie jest temat na dzisiaj, ta sprawa była 
już wielokrotnie dyskutowana i myśmy tu już pro-
stowali pańskie wypowiedzi, ale pan znów wraca 
do tych samych argumentów. Ja powiem tylko jed-
no: już chyba na tydzień czy na 10 dni przed wy-
borami było zupełnie jasne, że te wybory nie mogą 
się odbyć. Poza wszystkimi innymi powodami nie 
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mogły się odbyć z takiego powodu, że zakończy-
łyby się jedną wielką kompromitacją, ponieważ 
komisje potrzebowałyby miesiąca, żeby ogłosić 
wynik pierwszej tury. I ciekaw jestem, jak wtedy 
Polska by wyglądała w oczach świata i co państwo 
byście wtedy mówili. Dlatego ja powtarzam za każ-
dym razem, że Prawo i Sprawiedliwość, rządzący, 
pan premier, no i oczywiście prezes powinni być 
Senatowi wdzięczni, że uchronił ich i kraj od tego 
rodzaju kompromitacji. No, ale na „dziękuję” trze-
ba będzie jeszcze poczekać. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Informuję – i, jak rozumiem, informuję zgodnie 

z prawdą – że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że następujący sena-

torowie złożyli swoje przemówienia w dyskusji do 
protokołu: Aleksander Szwed, Janusz Pęcherz… 
Nie, przepraszam… Tak, Janusz Pęcherz, Agnieszka 
Kołacz-Leszczyńska, Gabriela Morawska-Stanecka, 
Joanna Sekuła, Jerzy Czerwiński, Józef…

(Rozmowy na sali)
A, przepraszam bardzo…
(Głos z sali: Przepraszam, Panie Marszałku, nie 

składałam przemówienia do protokołu.)
Przepraszam bardzo, w  takim razie prze-

mówienia do protokołu złożyli senatorowie 
Aleksander Szwed, Janusz Pęcherz i Agnieszka 
Kołacz-Leszczyńska*, a także…

(Rozmowy na sali)
Proszę państwa, to wszyscy senatorowie, którzy 

złożyli swoje przemówienia do protokołu. A wnio-
ski o charakterze legislacyjnym na piśmie złożyli: 
pan senator Aleksander Pociej, pan senator Marek 
Martynowski, pani senator Beata Małecka-Libera, 
pan senator Beniamin Godula…

(Głos z sali: Godyla.)
…Godyla, przepraszam, pani senator Gabriela 

Morawska-Stanecka, pani senator Joanna Sekuła, 
pan senator Jerzy Czerwiński, pan senator Józef 
Zając.

Zamykam dyskusję.
Informuję, że ponieważ zostały zgłoszone wnio-

ski o charakterze legislacyjnym, proszę Komisję 

* Przemówienia w dyskusji złożyli do protokołu również 
senatorowie Beniamin Godyla i Robert Dowhan. Przemó-
wienia – w załączeniu.

Zdrowia o ustosunkowanie się do przedstawionych 
wniosków i przygotowanie sprawozdania.

Czy przedstawiciel rządu chce ustosunkować 
się do przedstawionych wniosków?

(Głos z sali: Nie.)
(Wesołość na sali)
Ale bardzo bym prosił, żeby to przedstawiciel 

rządu odpowiadał na pytania skierowane do przed-
stawiciela rządu, a nie ktoś inny. Bronię pana, 
Panie Ministrze. Bo teraz ma pan bardzo zdezo-
rientowaną minę. Chodzi mi o to, że ktoś za pana 
odpowiedział, że nie chce pan zabrać głosu w dys-
kusji, i chcę się upewnić, czy na pewno jest pana 
wolą niezabranie teraz…

(Wesołość na sali)
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 

Janusz Cieszyński: Jestem w związku z tym nieco 
oszołomiony…)

No, tak bywa w życiu, Panie Ministrze.
(Wesołość na sali)
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Bo ja jestem z kolei oszołomiony pana oszoło-

mioną miną i dlatego staram się…
(Głos z sali: Do mikrofonu trzeba…)
Gdyby pan był łaskaw do mikrofonu złożyć tę 

istotną deklarację, na którą czeka nasza Izba, czy 
zechce pan zabrać głos, czy nie…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 
Janusz Cieszyński: Nie, dziękuję bardzo.)

(Wesołość na sali)
A, dziękuję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trze-
ciego porządku obrad: ustawa o wsparciu rynku 
ubezpieczeń należności handlowych w związku z prze-
ciwdziałaniem skutkom gospodarczym COVID-19.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 161, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 161 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu 
i  Finansów Publicznych, senatora Ryszarda 
Świlskiego, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
RYSZARD ŚWILSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Nie ulega wątpliwości, że w ostatnich mie-

siącach następują absolutne i widoczne zmiany 
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w całym systemie gospodarczym w skali makro czy 
też w skali mikro. Mówimy także o zmianach, które 
zachodzą na naszym rynku, rynku wewnętrznym.

Pochyliliśmy się dzisiaj podczas posiedze-
nia Komisji Budżetu i Finansów Publicznych nad 
ustawą, która tak naprawdę mówi o wsparciu 
rynku ubezpieczeń w całym procesie zmian doty-
czących… wsparciu podmiotów oferujących ubez-
pieczenia należności handlowych.

Osobom, które są zainteresowane tym tema-
tem, mówimy o tym, że do procesu handlowe-
go, do procesu ubezpieczeń wejdzie nowy gracz 
w ramach reasekuracji. Mówimy tutaj o Skarbie 
Państwa, mówimy o zobowiązaniach, które chce 
na siebie wziąć właściwe w tym wypadku minister-
stwo. Mówimy też o procesie, który w pewien spo-
sób, miejmy nadzieję, że skuteczny, będzie takim 
elementem zabezpieczającym dla całego systemu 
zamówień, transakcji, które są zawierane między 
stronami w obrocie handlowym.

Wiemy doskonale, że dzisiejsza sytuacja nijak 
ma się do sytuacji sprzed roku czy sprzed 2 lat. 
Dobrze się dzisiaj dzieje – taka dyskusja podczas 
posiedzenia komisji się odbyła – że Skarb Państwa 
chce się do tego procesu włączyć. Nie ulega wątpli-
wości, że tego typu podejście powoduje bezpieczeń-
stwo procesu handlowego.

Mamy też świadomość tego, że jeżeli ktoś będzie 
chciał się podzielić ryzykiem ubezpieczeniowym, 
to będzie to element absolutnie właściwy dla całego 
systemu gospodarczego. Podczas posiedzenia komi-
sji omawialiśmy cały system i proces dochodzenia 
do tego elementu. Dla państwa wiedzy: taki ele-
ment ustawowy został wprowadzony w Niemczech. 
Mamy też wiedzę o tym, że podobne rozwiązania, 
może nieco inaczej przedstawiane, funkcjonują już 
we Francji. Jesteśmy kolejnym krajem, który może 
wprowadzić te rozwiązania do systemu transakcji 
między zamawiającym a kontrahentem.

Będą tu wbrew pozorom znaczące skutki dla 
budżetu państwa. Zastosowaliśmy pewnego ro-
dzaju analogie do sytuacji z lat 2008–2010. Dzisiaj 
nie potrafimy oczywiście powiedzieć, jakie by były 
skutki finansowe takiego, a nie innego podejścia 
do programu, ale podejście, które prezentujemy 
dzisiaj w tej ustawie, pozwala na to, żeby mówić 
o zabezpieczeniu dwóch stron procesu zawiera-
nia transakcji. To będzie też taki moment, w któ-
rym unikniemy, miejmy nadzieję, spadku obrotów 
w całym systemie gospodarczym.

Powołanie programu rządowego i późniejsza 
– to będzie tak naprawdę drugi krok – realizacja 

tego programu spowoduje, że podmioty gospodar-
cze będą się czuły bezpieczniej, jeżeli chodzi o reali-
zację całego łańcucha zamówień i dostaw.

Rozmawialiśmy o kosztach związanych z tym 
procesem, mówiliśmy o tym, że środki budżeto-
we będą zabezpieczone w funduszu COVID-owym. 
Wnioskodawca, czyli strona rządowa, poinformo-
wał nas, że będzie to – jeżeli się pomylę, to, jak ro-
zumiem, pani minister przedstawi dokładną sumę 
– kwota rzędu 2,7 miliarda zł. Proces będzie roz-
łożony na 6 lat, a zabezpieczenie poszczególnych 
okresów będzie tak skonstruowane, że największe 
zobowiązania będą przypadały na przyszły rok.

Mówimy o ubezpieczeniu kredytu kupieckie-
go, bo wydaje się, że będzie to mechanizm, który 
spowoduje, że nie będziemy odczuwali uszczerbku 
wynikającego chociażby z utraty w zakresie VAT 
i nie będziemy odczuwali uszczerbku związane-
go z tym, że te transakcje handlowe będą znikome 
czy też będą w mniejszym zakresie niż do tej pory.

Nie wnieśliśmy, jako komisja, żadnych poprawek 
do tej ustawy. Nie chcemy hamować obrotu handlo-
wego. Chcemy poprzez tę ustawę wprowadzić taką 
reasekurację, w której Skarb Państwa rzeczywiście 
będzie graczem, nie chcę powiedzieć, że na rynku 
ubezpieczeń, ale będzie graczem w całym tym obro-
cie gospodarczym. Zasady, które będą przedstawio-
ne, są w jasny i klarowny sposób omówione. Komisja 
Budżetu i Finansów Publicznych jednogłośnie przy-
jęła propozycję tych zapisów ustawowych.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Z przykrością konstatuję, Panie Senatorze, że 
nikt nie chce zadać panu pytania.

Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. 
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 
parlamentarnych został upoważniony minister 
rozwoju.

Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawić sta-
nowisko rządu?

(Głos z sali: Tak.)
Bardzo proszę, Pani Minister.
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PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ROZWOJU 
OLGA SEMENIUK 

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Będąc pod ogromnym wrażeniem całej tej deba-

ty w punkcie drugim, postaram się w punkcie trze-
cim streścić najkrócej, jak potrafię projekt ustawy 
dotyczącej ubezpieczeń.

Z uwagi na COVID-19 i jego istotny wpływ na 
gospodarkę zakłady ubezpieczeń oferujące ubez-
pieczenia należności handlowych dokonują prze-
glądu swoich portfeli. Dostawaliśmy jasne sygnały 
z rynku, że mogą one znacznie obniżyć limity lub 
zlikwidować w ogóle ekspozycje, a cięcia mogą 
dotknąć pojedynczych przedsiębiorców, ale także 
całych branż lub rynków. Dlatego potrzebna jest 
systemowa odpowiedź, którą proponujemy w ni-
niejszej ustawie.

W 2019 r. ubezpieczono należności handlowe 
na kwotę 165 miliardów zł, w tym 60 miliardów zł 
w eksporcie. Przyznane limity ubezpieczeniowe 
umożliwiły polskim przedsiębiorcom zrealizowa-
nie i zabezpieczenie ponad 533 miliardów obrotów 
handlowych. W tym 118 miliardów zł dotyczyło 
transakcji zagranicznych, co stanowiło około 12% 
eksportu Polski ogółem.

W zależności od rozwoju sytuacji istnieje zagro-
żenie, że ekspozycja ta może zostać zredukowana 
o 20%–50% w porównaniu ze stanem sprzed poja-
wienia się pandemii COVID-19, a to może oznaczać 
redukcję limitów ubezpieczonych należności nawet 
o 80 miliardów zł.

Pozbawienie polskich przedsiębiorców ubez-
pieczeń oznaczać będzie niedopuszczalne podnie-
sienie ryzyka transakcji, a tym samym doprowadzi 
do spowolnienia wymiany handlowej i całej gospo-
darki. Natychmiastowym skutkiem będzie istotne 
pogorszenie płynności finansowej, w tym znacz-
ny wzrost ryzyka niewypłacalności. Dla Skarbu 
Państwa spadek liczby transakcji handlowych 
oznaczał będzie pogorszenie się sytuacji makro-
ekonomicznej oraz zmniejszenie wpływów, zarów-
no z tytułu CIT, jak i VAT.

Projektowane rozwiązanie ma na celu zniwe-
lowanie tych wszystkich zagrożeń. Proponowany 
w przedłożonej Wysokiej Izbie ustawie mechanizm 
będzie polegał na zawarciu przez ministra rozwoju 
odpowiednio wystandaryzowanych umów reaseku-
racji z zakładami ubezpieczeń, które wyrażą chęć 
przystąpienia do programu rządowego. Tego typu 
reasekuracja zakłada, że Skarb Państwa w zamian 

za stały udział w składce ubezpieczeniowej przej-
muje część ryzyka ubezpieczeniowego możliwych 
odszkodowań. Te poziomy składek będą ewolu-
ować: 80%, potem 100% po przekroczeniu pew-
nych kwot wypłaconych odszkodowań. Staramy się 
tym samym chronić przychody i płynność zakła-
dów ubezpieczeń, ale jednocześnie po przekrocze-
niu określonej kwoty odszkodowań udział Skarbu 
Państwa w ryzyku ustaje. Wyznaczamy bezpieczną 
granicę zaangażowania państwa.

Przeniesienie ryzyka dotyczy całych portfeli 
ubezpieczeniowych. Zakłady ubezpieczeń nie wy-
bierają, co nam chcą przekazać, a czego nie. Nie ma 
zatem możliwości dokonania przez ubezpieczycieli 
negatywnej selekcji ryzyka. Tym samym działamy 
systemowo, ale i zabezpieczamy interesy Skarbu 
Państwa przed szczególnie ryzykownymi aktywa-
mi. To rozwiązanie wzorowane jest, tak jak już po-
wiedział mój przedmówca, na modelu niemieckim 
i francuskim. W Niemczech uruchomione zostało 
ono na znacznie większą skalę i jest już z powodze-
niem realizowane.

Wysoka Izbo, zwracam się z uprzejmą prośbą 
o przyjęcie ustawy w kształcie zreferowanym przez 
mojego przedmówcę. Tak jak już powiedział pan se-
nator, na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych odpowiedzieliśmy na wszelkie pytania 
związane z tą ustawą. Dziękuję.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Gabriela Morawska-Stanecka)

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo, Pani Minister.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie? Nie widzę zgłoszeń.

Dziękuję bardzo, Pani Minister.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z senatorów nie zapisał się 

do głosu.
Dla porządku informuję państwa, że pan se-

nator Aleksander Szwed i pan senator Mariusz 
Gromko złożyli swoje przemówienia w dyskusji 
do protokołu*.

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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Informuję również, że senator Gabriela 
Morawska-Stanecka – czyli ja – złożyła wnio-
sek o  charakterze legislacyjnym na piśmie do 
protokołu.

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

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Ale ponieważ został zgłoszony wniosek o cha-
rakterze legislacyjnym, proszę Komisję Budżetu 
i Finansów publicznych o ustosunkowanie się do 
przedstawionego wniosku i przygotowanie spra-
wozdania, tak aby pod koniec posiedzenia Senatu 
można było przeprowadzić głosowanie.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
czwartego porządku obrad: ustawa o odpowie-
dzialności za naruszenie przepisów rozporządze-
nia w sprawie wzajemnego uznawania towarów 
zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w in-
nym państwie członkowskim oraz wskazaniu or-
ganu prowadzącego punkt kontaktowy do spraw 
produktów.

Tekst ustawy zawarty jest w  druku nr  172, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 172 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Gospodarki 
Narodowej i  Innowacyjności, senatora Adama 
Szejnfelda, o przedstawienie sprawozdania komi-
sji. Sala nr 217. Proszę bardzo.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
ADAM SZEJNFELD 

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Szanowna Wysoka Izbo!
Przedstawiam sprawozdanie Komisji 

Gospodarki Narodowej i Innowacyjności z posie-
dzenia odbytego wczoraj, w dniu 10 sierpnia br. – 
i tu będzie długa nazwa, przepraszam – w sprawie 
projektu ustawy o odpowiedzialności za naruszenie 
przepisów rozporządzenia w sprawie wzajemnego 
uznawania towarów zgodnie z prawem wprowa-
dzonych do obrotu w innym państwie członkow-
skim oraz wskazaniu organu prowadzącego punkt 
kontaktowy do spraw produktów. To jest nazwa 
ustawy. Zawarta ona była w drukach sejmowych 
nr 495 i 507, nasze sprawozdanie macie państwo 
w druku nr 172 A, a jest ono konsekwencją druku 
nr 172.

Wysoka Izbo, omawiana ustawa ma słu-
żyć stosowaniu rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 2019/515 z dnia 19 marca 

2019 r., które w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej stosowane jest bezpośrednio już od 
19 kwietnia 2020 r. – czyli mamy pewien poślizg 
w stosunku do tego czasu. Rozporządzenie to ma 
za zadanie wzmocnić – to jest bardzo istotna kwe-
stia – funkcjonowanie rynku wewnętrznego Unii 
Europejskiej oraz ma przyczynić się do ogranicza-
nia barier w swobodnym przepływie towarów.

Ustawa, o której mowa, reguluje w prawie 
polskim zasadę odpowiedzialności za narusze-
nie przepisów tego rozporządzenia, czyli rozpo-
rządzenia Unii, w tym wskazuje: po pierwsze, 
upoważnione organy administracji publicznej; 
po drugie, maksymalną wysokość możliwych 
do stosowania kar; po trzecie, warunki i zasady 
ostatecznego ich ustalania: a także, po czwarte, 
wyznacza organy właściwe do prowadzenia punk-
tu kontaktowego do spraw produktów, w skrócie 
zwanego PCP.

Wysoki Senacie, Komisja Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności pracowała nad oma-
wianą ustawą, jak już powiedziałem, w  dniu 
10 sierpnia br. Komisja w głosowaniach jednogło-
śnie przyjęła poprawki legislacyjne, przygotowane 
przez Biuro Legislacyjne Senatu oraz zaakceptowa-
ne przez stronę rządową – podkreślam to, bo dla 
niektórych państwa senatorek i senatorów jest to 
istotne. Poprawki te ujęte są w naszym sprawozda-
niu, właśnie w druku nr 172 A. Komisja informuje 
jednocześnie, że jednogłośnie przyjęła całą ustawę 
i rekomenduje Wysokiemu Senatowi jej uchwale-
nie. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Szanowni Państwo, w związku z tym, że po-
siedzenie odbywa się częściowo zdalnie, niestety 
pewne informacje trafiają do nas z opóźnieniem.

Wracając do poprzedniego punktu porządku 
obrad, dla porządku stwierdzam, że również pan 
senator Beniamin Godyla złożył e-mailem swoje 
wystąpienie do protokołu*. Proszę o odnotowanie 
tego w protokole.

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie? Nie.

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.
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Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd, 
a do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 
legislacyjnych został upoważniony minister roz-
woju. W imieniu ministra rozwoju występuje, jak 
rozumiem, pani minister Olga Semeniuk.

Bardzo proszę, Pani Minister, o zabranie głosu. 
Widzę, że zmierza pani do mównicy.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ROZWOJU 
OLGA SEMENIUK 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
W kontekście ustawy o odpowiedzialności za 

naruszenie przepisów rozporządzenia w sprawie 
wzajemnego uznawania towarów zgodnie z pra-
wem wprowadzonych do obrotu w innym państwie 
członkowskim oraz wskazaniu organu prowa-
dzącego punkt kontaktowy mogę powiedzieć, że 
ta ustawa ma służyć stosowaniu rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej 
z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wzajemnego 
uznawania towarów zgodnie z prawem wprowa-
dzonych do obrotu w innym państwie członkow-
skim oraz uchylającego rozporządzenie…

(Głos z sali: To chyba było w poprzednim…)
Nie no, dobrze…
(Głos z sali: Nie, dobrze.)
To jest dobry punkt. To nie jest à propos…
(Głos z sali: To nie jest…)
Nie, nie, to jest dobry punkt.
Rozporządzenie jest stosowane bezpośrednio od 

dnia 19 kwietnia 2020 r. Celem rozporządzenia jest 
wzmocnienie funkcjonowania rynku wewnętrz-
nego Unii Europejskiej. Powinno ono przyczynić 
się do znoszenia barier w swobodnym przepływie 
towarów poprzez szersze stosowanie i skuteczniej-
sze funkcjonowanie zasady wzajemnego uznawa-
nia towarów w obszarze niezharmonizowanym. 
Rozporządzenie 2019/515 obliguje właściwe organy 
do respektowania wyników już przeprowadzonych 
badań towaru. Ma to wyeliminować wielokrotne 
badania i ułatwić wprowadzenie towarów na rynek 
w innym państwie członkowskim.

Aby to rozporządzenie było efektywnie stoso-
wane w Polsce i zapewniało skuteczną eliminację 
barier w swobodnym przepływie towarów, celo-
we jest przyjęcie ustawy o odpowiedzialności za 
naruszanie przepisów rozporządzenia w sprawie 
wzajemnego uznawania towarów zgodnie z pra-
wem wprowadzonych do obrotu w innym państwie 

członkowskim oraz wskazaniu organu prowadzą-
cego punkt kontaktowy do spraw produktu. Brak 
takiej ustawy mógłby doprowadzić do sytuacji, 
w której zasada wzajemnego uznawania nie była-
by skutecznie stosowana, a podmioty gospodarcze 
nie znałyby jednolitych kryteriów oceny rzetelności 
składanych przez siebie dobrowolnych oświadczeń 
o wzajemnym uznawaniu.

Jednocześnie chciałabym podkreślić, że na po-
siedzeniu komisji wszystkie poprawki zostały przy-
jęte. Bardzo proszę o przyjęcie tej ustawy. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję, Pani Minister.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie? 

Pan senator Adam Szejnfeld. Bardzo proszę 
pana senatora o zadanie pytania. Sala 217, jak 
rozumiem.

SENATOR 
ADAM SZEJNFELD 

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
No, mam pytanie do przedstawiciela rządu. 

Tak jak powiedziałem podczas obrad, ta ustawa 
nie wywoływała wielu kontrowersji. Jedna sprawa 
jednak budzi duże wątpliwości niektórych sena-
torów i chciałbym, żeby pani minister ewentual-
nie, jeżeli jest to możliwe, rozwiała te wątpliwości, 
a mianowicie chodzi o kary. Ustawa przewiduje, 
można powiedzieć, gigantyczną karę, ale zależy 
wobec jakiego podmiotu. W art. 3 ust. 3 mówi się 
o wysokości kary administracyjnej do – podkre-
ślam: do – 100 tysięcy zł, a więc jest tutaj bardzo 
duża elastyczność, można zażartować, od złotów-
ki do 100 tysięcy zł. Owszem, ust. 4 tego przepisu 
niejako ustawia pewne kryteria oceny sytuacji i też, 
nazwijmy to w cudzysłowie przynajmniej, wyli-
czenia adekwatnego, proporcjonalnego, jak sądzę 
i jak powinno być, poziomu tej kary. No, wymie-
nia się tu takie kryteria, jak: wagę i okoliczności 
naruszenia prawa; wysokość korzyści; uprzednie 
ukaranie bądź niekaranie karą administracyjną; 
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działanie podjęte przez strony dobrowolnie, jeżeli 
chodzi o chęć usunięcia skutków naruszenia pra-
wa; współpracę z organem prowadzącym postępo-
wania – ja skracam oczywiście tę listę warunków 
– a nawet warunki osobiste strony etc. Tak że są 
tutaj jakieś kryteria, które należy wziąć pod uwa-
gę, ale mimo to będzie tu niebywała elastyczność, 
będzie wręcz uznaniowość w nakładaniu tej kary. 
Chciałbym się dowiedzieć, skąd się wzięła kwota 
100 tysięcy zł, dlaczego nie 10 albo dlaczego nie 
1 milion. To po pierwsze. Po drugie, czy państwo 
się nie obawiacie w związku z tym, że tych organów 
do nakładania kar jest cała litania. Gdyby je wy-
mienić, to byłoby to dłuższe niż cała ustawa, kilka-
krotnie dłuższe niż cała ustawa. Znając przypadki, 
liczne niestety…

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Panie Senatorze, ja bardzo bym prosiła o skracanie 
wypowiedzi.)

Tak, już kropkę stawiam.
Znając liczne przypadki takiej uznaniowości, 

która nie jest adekwatna do podejmowanych czy-
nów, można mieć obawy o różne negatywne skut-
ki tak otwartego, że tak powiem, tak elastycznego 
przepisu. Chciałbym uzyskać odpowiedź na te py-
tania. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Pani Minister, bardzo proszę.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ROZWOJU 
OLGA SEMENIUK 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Szanowny Panie 
Senatorze!

Bardzo dziękuję za to pytanie. Ja zacznę może 
od środkowej części pana wypowiedzi dotyczącej 
tego, że rozstrzał finansowy pomiędzy zero a 100 
tysięcy zł jest uznaniowy. Wydaje się, że gdyby była 
jedna kwota ustalona na poziomie np. 5 tysięcy zł, 
to dopiero wtedy moglibyśmy mówić właśnie o tej 
uznaniowości, ponieważ jest różny stopień kar 
administracyjnych.

Odpowiedzialność podmiotów gospodar-
czych za przedstawioną treść, dokładność infor-
macji zawartych w dobrowolnym oświadczeniu 

o wzajemnym uznawaniu oraz za dostarczone 
dowody niezbędne do weryfikacji tych informa-
cji. Sankcja określona w ustawie administracyj-
ną karą pieniężną to właśnie ta granica, o której 
pan senator powiedział, od zera do 100 tysięcy zł. 
Systemowo stosowaną sankcją w prawie polskim 
za złożenie fałszywego oświadczenia jest odpowie-
dzialność karna osób fizycznych, art. 233 ustawy 
z dnia 6 czerwca 1997 r. z kodeksu karnego. Jego 
celem jest zachowanie spójności z istniejącymi 
rozwiązaniami, m.in. z ustawą o systemach oceny 
zgodności w nadzorze rynku i ustawą o ogólnym 
bezpieczeństwie produktów – stąd również ta 
kwota – oraz zachowanie skuteczności przepisów 
dotyczących odpowiedzialności podmiotów go-
spodarczych w obrocie gospodarczym. Zasadnym 
jest sankcjonowanie tych podmiotów poprzez na-
kładanie administracyjnych kar pieniężnych. Po 
to zostały ustalone te granice pomiędzy zero a 100 
tysięcy zł, aby właśnie w sposób nieuznaniowy 
traktować poszczególne wykroczenia i nakłada-
nie kar administracyjnych. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję, Pani Minister.
Czy jeszcze ktoś z senatorów chce zadać pyta-

nie? Pytam zwłaszcza tych obradujących online 
i w salach. Nie widzę chętnych.

W związku z tym otwieram dyskusję.
Informuję dla porządku, że senatorowie 

Aleksander Szwed i senator Mariusz Gromko zło-
żyli swoje przemówienia w dyskusji do protokołu*.

Czy jeszcze ktoś z państwa senatorów chce 
złożyć przemówienie do protokołu? Zwracam się 
zwłaszcza do senatorów, którzy są teraz online. 
Dziękuję bardzo.

W takim razie 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 
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz 
ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, 

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wnio-
sków o przyznanie płatności.

Tekst ustawy zawarty jest w  druku nr  174, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 174 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Komisja 
Rolnictwa i  Rozwoju Wsi, senatora Jerzego 
Chróścikowskiego, o przedstawienie sprawozda-
nia komisji.

SENATOR 
JERZY CHRÓŚCIKOWSKI 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt w imieniu Komisji Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi złożyć sprawozdanie o uchwalonej 
przez Sejm 24 lipca 2020 r. ustawie o wspieraniu 
rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz usta-
wy o krajowym systemie ewidencji producentów, 
ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji 
wniosków o przyznanie płatności.

Rozpatrzone to zostało w dniu 30 lipca. Komisja, 
po analizie i dyskusji, proponuje przyjąć ustawę 
bez poprawek.

Oczywiście była dyskusja, były 2 poprawki legisla-
cyjne, których komisja nie przyjęła, uznając, że one 
nie mają znaczącego wpływu na realizację tej ustawy.

Jeśli chodzi o działanie ustawy, to jej głów-
nym celem jest wprowadzenie do systemu praw-
nego podstawy prawnej do wdrożenia Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Mówiąc w skrócie, 
są to środki na wspieranie rolników w związku 
z COVID, bo również rolnicy, mikroprzedsiębior-
cy oraz mali i średni przedsiębiorcy są dotknię-
ci kryzysem. Tutaj, w ramach możliwości, Unia 
Europejska wyraziła zgodę na przesunięcie środ-
ków z działania, aby można zrekompensować to 
rolnikom. Oczywiście w tej chwili opracowuje się 
i przygotowuje możliwości dotyczące tego wspar-
cia. Myślę, że ministerstwo rolnictwa może szerzej 
się wypowie, jak zamierza to realizować i jakie pod-
mioty ewentualnie mogłyby korzystać.

Jeszcze raz proszę w imieniu komisji o wspar-
cie i przyjęcie tej ustawy bez poprawek. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie? Nie.

Dziękuję, Panie Senatorze, jeszcze raz.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 

Do prezentowania stanowiska rząd w toku prac 
parlamentarnych został upoważniony minister 
rolnictwa i rozwoju wsi.

Na sali witamy pana ministra Ryszarda 
Kamińskiego.

Czy pan minister pragnie zabrać głos w spra-
wie rozpatrywanej ustawy i przedstawić stanowi-
sko rządu?

Bardzo proszę.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ROLNICTWA  
I ROZWOJU WSI 
RYSZARD KAMIŃSKI 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Bardzo dziękuję senatorowi sprawozdawcy za 

wprowadzenie. Najkrócej, jak można, chciałbym 
powiedzieć, że rzeczywiście w trakcie COVID oka-
zało się, że tradycyjne łańcuchy dostaw i dystry-
bucji żywności są zrywane, a rolnicy, podobnie 
jak wszystkie inne sektory, mieli poważne proble-
my, szczególnie w marcu i kwietniu. I stąd róż-
nego rodzaju organizacje, a właściwie wszystkie 
organizacje występowały do nas o to, żebyśmy 
podjęli kroki dotyczące załagodzenia tej trudnej 
sytuacji. Sposób reagowania konsultowaliśmy 
z Komisją Europejską, osobiście z komisarzem 
Wojciechowskim, szukając rozwiązań.

Polska znalazła się wśród 5 państw Unii 
Europejskiej, które miały jeszcze dostępne środ-
ki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. I to 
na wniosek Krajowej Rady Izb Rolniczych i innych 
organizacji podjęliśmy starania, aby znaleźć wśród 
tych niewykorzystanych środków z  Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020… 
Chodziło o to, aby nie uszczuplić, nie zrezygnować 
z żadnego działania, ale znaleźć środki, które mo-
głyby doraźnie, tymczasowo zaradzić tej nadzwy-
czajnej sytuacji. Dlatego pojawił się pomysł, żeby to 
wyjątkowe, tymczasowe, jak to zostało ostatecznie 
nazwane wsparcie dla rolników, mikroprzedsię-
biorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 
szczególnie dotkniętym kryzysem związanym 
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z COVID, wprowadzone w kilku państwach Unii 
Europejskiej jako nowe działanie w ramach bazo-
wego rozporządzenia 1305/2013… My wnosiliśmy 
jeszcze w kwietniu o 1 miliard euro, bo takie kwoty 
były do dyspozycji. Wydawało nam się, że one są 
niezbędne w takim wymiarze, żeby w jakiś sposób 
złagodzić te kłopoty rolników. Początkowa odpo-
wiedź Komisji Europejskiej była taka: 1% Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Później jeszcze in-
terweniowała prezydencja chorwacka. Ostatecznie 
na koniec maja mówiliśmy o 1%. W czerwcu, do-
kładnie w momencie, w którym komitet moni-
torujący naszego PROW 2014–2020 obradował 
nad tym rozwiązaniem 1-procentowym, pojawi-
ła się informacja, że jest możliwy dodatkowy 1% 
i całą procedurę musieliśmy zmienić. Ostatecznie 
to, co przedkładamy Wysokiej Izbie, dotyczy 2% 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, czyli 
kwoty nieco ponad 1 miliard 200 milionów zł – nie 
euro – czyli znacząco mniej. Ale i tak wydaje się, że 
te środki, jeżeli zostaną uruchomione dla tych sek-
torów, które najbardziej zostały dotknięte…

Chcę od razu powiedzieć, że od samego począt-
ku mówiliśmy, że najbardziej dotkniętymi kryzy-
sem sektorami były sektory produkcji zwierzęcej. 
Jeżeli chodzi o produkcję roślinną, to żniwa, które 
teraz trwają, pokazują, że plony nie są najgorsze, 
czyli produkcja roślinna w 2020 r. nie spotkała się 
z jakimś tam wielkim uszczerbkiem. Ale produk-
cja zwierzęca, tam, gdzie jest potrzeba zaangażo-
wania pracowników, gdzie rolnicy muszą wkładać 
dużo pracy – tam obserwowaliśmy kłopoty. A poza 
tym poszczególne sektory produkcji zwierzęcej… 
Jagnięta zwykle przed Wielkanocą wyjeżdżają do 
Włoch. Nie wyjechały. 80% produkcji wołowiny jest 
na eksport, a były ogromne problemy logistyczne 
z eksportem. Były ogromne problemy z eksportem 
drobiu, a on też w znaczącym stopniu jest przezna-
czony na eksport. Były zawirowania na rynku wie-
przowiny. Później się okazało, że właściwie każdy 
sektor związany z produkcją zwierzęcą, również 
produkcją mleka… Pamiętaliśmy o tym. I zauwa-
żyliśmy już w marcu, że produkcja kwiatów pod 
osłonami również przeżywa kłopoty. Właściwie 
ta lista jest bardzo długa. I mając 1% PROW, za-
stanawialiśmy się, jak ten 1% rozdzielić, żeby choć 
symbolicznie wszystkie sektory, które są objęte 
tym wsparciem, które są dotknięte szeroko ro-
zumianym COVID, kolokwialnie mówiąc, zostały 
uwzględnione.

Ostatecznie rozwiązania, które znaleźliśmy, 
zostały przedstawione Wysokiej Izbie. Pragnę 

nadmienić, że wprowadzenie nowego działania do 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich jest do-
syć długą procedurą administracyjną. I tutaj pra-
cowaliśmy ściślej i stosunkowo szybko z Komisją 
Europejską. Poza wsparciem, czyli przesunięciem 
poszczególnych działań z już istniejącego PROW 
2014–2020, wprowadziliśmy również… tzn. suge-
rujemy wprowadzenie zmian administracyjnych, 
które ułatwiają procedowanie, a które nie będą 
przysparzały kłopotów, bo do dzisiaj obserwujemy 
kłopoty beneficjentów z COVID. Rolnicy będą skła-
dali wniosek… Tzn. jeżeli zakończymy z sukcesem 
kwestię tej ustawy, to rolnicy będą składali wnio-
sek o pomoc, który będzie jednocześnie wnioskiem 
o płatność, i będą mieli zagwarantowane prawo 
odwoływania się. Niemniej jednak skracamy ter-
miny konsultacyjne. A to wszystko po to, żeby zgod-
nie z wymogami, z tym, co postawiła przed nami 
Komisja Europejska, zakontraktowanie tych środ-
ków, a następnie wypłata mogły się odbyć jeszcze 
w tym roku. To jest logiczne, bo przecież COVID 
mamy teraz. A to, jak będzie za rok… To zobaczy-
my. Ale to wsparcie jest potrzebne bardzo szybko. 
Stąd właśnie tego typu zmiana administracyjna.

Drugi wątek, tj. art. 37, dotyczy braku obowiąz-
ku składania przez jednostki sektora finansów 
publicznych zabezpieczenia należytego wykona-
nia zobowiązań określonych w umowie o przy-
znaniu tej pomocy, a w przypadku pozostałych 
podmiotów ubiegających się o przyznanie pomo-
cy – przeniesienia tego obowiązku z etapu zawie-
rania umowy o przyznaniu pomocy na etap przed 
wypłatą pomocy. To jest również bardzo istotne po 
to, żeby usprawnić procedowanie, po to, żeby nie 
blokować systemu wypłaty środków, co jest bardzo 
istotne. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa podjęła już kroki przygotowawcze do 
tego, jeżeli ustawa zostanie przyjęta, i mamy na-
dzieję, że będziemy mogli te środki jeszcze w tym 
roku wypłacić.

Jeżeli trzeba powiedzieć o  czymś bardziej 
szczegółowo, to oczywiście jestem przygotowany 
do tego, żeby takiej informacji udzielić. Na razie 
dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

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

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie? Jest zgłoszenie. Pan senator Rafał 
Ambrozik chciał zadać pytanie.

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

SENATOR 
RAFAŁ AMBROZIK 

Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, ja mam pytanie. Czy są sza-

cunki, ile – mniej więcej – gospodarstw może 
skorzystać z tej pomocy? I do jakiej wysokości ta 
pomoc będzie udzielana?

Druga kwestia: kto będzie realizował nabór tych 
wniosków?

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Pan minister idzie po materiały. A, już… Bardzo 

proszę o odpowiedź.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ROLNICTWA  
I ROZWOJU WSI 
RYSZARD KAMIŃSKI  

Bardzo dziękuję za to pytanie.
Oczywiście co do stawek, to one są przygotowane, 

tzn. jest przygotowana szczegółowa informacja, bę-
dzie ona w rozporządzeniu ministra rolnictwa, które 
przygotowujemy. Sektory, które rekomendujemy do 
objęcia wsparciem, dotyczą, tak jak powiedziałem, 
wszystkich gospodarstw, które utrzymują zwierzę-
ta – jagnięta, bydło mięsne, czyli produkują wołowi-
nę, drób… I to jest w różnych sektorach. Oczywiście 
nie wszyscy mają do dyspozycji ten 1% PROW, nie 
wszystkie grupy producentów, hodowców – w tym 
wypadku zwierząt, drobiu – zostały tutaj uwzględ-
niane. Braliśmy tu pod uwagę tych producentów, 
którzy w największym stopniu zostali dotknięci 
COVID-em. Dla przykładu, Panie Senatorze, jeżeli 
mogę, to podam: w przypadku bydła mięsnego zapis 
w lit. a naszego rozporządzenia mówi, że jeżeli rol-
nik utrzymywał co najmniej 3 sztuki bydła mięsnego, 
i to jeszcze płci męskiej, to otrzymuje 5 tysięcy 100 zł 

– to jest minimum, do 20 sztuk. I jest ten najwyższy 
przedział: jeżeli utrzymywał więcej niż 50 sztuk, to 
będzie otrzymywał 20 tysięcy 200 zł. Wiemy o tym, 
że… To jest tylko przykład dotyczący bydła mięsne-
go. Wiemy o tym, że nie jest to pełna rekompensata 
strat, ale z pewnością – jak powiedziałem – dla tej 
pracochłonnej produkcji… Bardzo to ułatwi rolnikom 
utrzymanie płynności finansowej.

Wiemy o tym, że następuje kumulacja różnego ro-
dzaju niekorzystnych zjawisk w rolnictwie. Na szczę-
ście w tym roku nie mamy suszy. W ubiegłym roku 
rolnicy, którzy zostali dotknięci suszą… Następnego 
roku, czyli w roku 2020, na wiosnę wystąpiła kolejna 
klęska i pojawiły się zawirowania na rynku. Z jednej 
strony te zawirowania oznaczały znaczące wzrosty 
cen zbóż i bardzo znacząco podwyższone ceny pasz 
w przypadku produkcji drobiu i świń, a z drugiej 
strony – kłopoty ze sprzedażą. Ta kumulacja nieko-
rzystnych zjawisk skłoniła nas do tego, żeby przygo-
tować możliwe do zaproponowania stawki.

Ja chcę podkreślić jedną rzecz. Żeby móc w tym 
roku wypłacić środki w ramach wspomnianej po-
mocy, kierowaliśmy się przede wszystkim wie-
dzą o problemach w marcu i kwietniu. Chcieliśmy 
zautomatyzować system wypłat, tak żeby prosty, 
bardzo prosty wniosek, nie taki do weryfikacji, bo 
weryfikacja będzie następowała na podstawie sys-
temu, który prowadzi agencja restrukturyzacji… 
Odpowiadam na drugie pańskie pytanie. Chodziło 
o to, żeby Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa, ta, która obsługuje rolników we wszyst-
kich działaniach, mogła w swoim systemie IRZ, re-
jestracji zwierząt, znaleźć dane z marca i kwietnia 
i stwierdzić, do którego przedziału dany hodowca, 
dany producent zwierząt się kwalifikuje. Dalej bę-
dzie następowała automatyczna weryfikacja, tak 
żeby nie trzeba było udowadniać, jakie były liczeb-
ności zwierząt, które rolnik utrzymywał. To było 
dla nas kluczowe. Chodziło o to, żeby w miarę szyb-
ko stworzyć system wspierający wypłatę środków, 
ponieważ agencja nie miała dla tego działania goto-
wego systemu informatycznego. Ten system infor-
matyczny jest oczywiście potrzebny, żeby można 
było dokonać takich wypłat.

Takie są moje odpowiedzi. Mam 2 strony szcze-
gółowych informacji i służę tymi informacjami.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Proszę bardzo, Panie Senatorze.
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SENATOR 
RAFAŁ AMBROZIK 

Panie Ministrze, bardzo dobrze, że stało się 
tak, że Komisja Europejska uruchomiła te środ-
ki. Mam jednak pytanie. Budżet Unii Europejskiej 
jest na lata 2014–2020, ale można te środki wyko-
rzystywać jeszcze w kolejnych 3 latach. Jak to jest? 
Czy ewentualnie w przypadku eskalacji zagroże-
nia COVID-em będzie możliwość, szansa wspar-
cia rolników w przyszłości, przesunięcia kolejnych 
środków na pomoc rolnikom? Jakie jest stanowisko 
Komisji w tej kwestii?

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ROLNICTWA  
I ROZWOJU WSI 
RYSZARD KAMIŃSKI 

Panie Senatorze, oczywiście mamy nadzie-
ję, że ta nadzwyczajna sytuacja nie będzie trwała 
wiecznie, a przynajmniej nie za długo. Oczywiście 
wiemy, że możemy się spodziewać różnych scena-
riuszy. Stąd, tak jak pan powiedział, obowiązuje za-
sada n+3. Środki w Programie Rozwoju Obszarów 
Wiejskich są jeszcze dostępne.

Już teraz wiemy – dotyczy to oczywiście ca-
łej Europy, wszystkich państw Unii Europejskiej 
– że będziemy mieli okres przejściowy pomiędzy 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–
2020 r. a przygotowywanym właśnie planem wspól-
nej polityki rolnej, bo tak ten nowy program będzie 
się nazywał. Chodzi o CAP Plan. Będziemy mieli 
okres przejściowy. Już wiemy, że będzie tak na pew-
no w roku 2021, niewykluczone, że również w roku 
2022, ale to jeszcze się okaże. Do dyspozycji rolni-
ków będą kolejne środki. Wolelibyśmy oczywiście, 
żeby te środki, które będą dostępne w okresie przej-
ściowym, w roku 2021, były przeznaczane, zgodnie 
z pierwotnym planem, na działania modernizacyj-
ne, na działania częściowo przygotowawcze do no-
wego okresu. Wyzwania związane z tzw. zielonym 
ładem, o czym pewnie tutaj nie raz rozmawiano, 
są ogromne i jeżeli będzie trzeba, to jeszcze, pomi-
mo przeznaczenia 2% obecnego PROW… Jesteśmy 
w stanie podejmować, że tak powiem, doraźne 
decyzje.

(Głos z sali: Pole do dyskusji jest.)
Z pewnością, natomiast kłopot jest, jak zwy-

kle, proceduralny. My w kwietniu… Rolnicy na-
ciskali na izby rolnicze i inne organizacje, żeby 

natychmiast to uruchomić. Komisja Europejska 
w nadzwyczajnym trybie uruchomiła to działanie 
i jesteśmy… No, mamy sierpień – takie są niestety 
ramy czasowe tego bardzo szybkiego procedowa-
nia. Obyśmy nie musieli, Panie Senatorze, kolejnej 
takiej zmiany dokonywać. No ale jak trzeba będzie, 
to będziemy podejmowali takie działania.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

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

Jerzego Czerwińskiego.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
2 krótkie pytania. Tu mówimy o beneficjentach 

w sensie nie tylko o rolnikach, ale i o mikroprzed-
siębiorcach, o małych i średnich przedsiębiorcach, 
czyli, jak rozumiem, także tych z branży, nie wiem, 
przetwarzania żywności, hodowli zwierzęcej i jesz-
cze szerzej. Tak?

I druga kwestia. Jaka będzie metodyka, czy to bę-
dzie tak, że każdy, kto się zgłosi, dostanie – w kolejno-
ści zgłoszeń – jakąś określoną pulę? Czy to mogłoby 
być, załóżmy, od 1 sztuki? Czy to już jest określone? 
A może będzie inna metodyka, taka, że zbieramy 
wszystkie zgłoszenia i dzielimy środki przez liczbę 
zgłoszeń, tak że kwota zostaje jako ten dzielnik… może 
nie dzielnik, ale iloraz wygenerowana? Czyli czy to bę-
dzie na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy” i stała kwo-
ta, czy też kwota zależeć będzie od tego, ilu się zgłosi?

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Proszę bardzo, Panie Ministrze.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ROLNICTWA  
I ROZWOJU WSI 
RYSZARD KAMIŃSKI 

Panie Senatorze, Szanowni Państwo, przyjęli-
śmy to drugie rozwiązanie, czyli pieniądze niejako 
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czekają na wszystkich tych, którzy spełniają kry-
teria dostępowe. Budżet 2% Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich tak został alokowany, żeby 
każdy rolnik, który zgłosi się i który spełnia kry-
teria, co jest potwierdzone poprzez system agen-
cji restrukturyzacji, na to wsparcie mógł liczyć i te 
środki mógł otrzymać. Absolutnie nie będzie zasa-
dy „kto pierwszy, ten lepszy”. Wszyscy, o których 
mówiłem, takie wsparcie po prostu otrzymają.

Na pierwsze pytanie, dotyczące przedsiębior-
ców, odpowiedź jest taka. Komisja Europejska, 
tworząc ramy w rozporządzeniu nr 1305, tym 
bazowym dla PROW 2014–2020, tym ogólnym, 
stworzyła również możliwość wsparcia dla ma-
łych i średnich przedsiębiorstw. My stwierdzi-
liśmy, że oczywiście będziemy wspierać małe 
i średnie przedsiębiorstwa w sektorze rolnym, ale 
zaoferujemy również różnego rodzaju wsparcie 
dla różnych grup. W przypadku rolników chodzi 
o to wsparcie, o którym tutaj mówię, w postaci 
2% PROW – nie mamy miliarda euro, tylko mamy 
miliard złotych, znacząco mniej – natomiast dla 
małych i średnich przedsiębiorstw mieliśmy in-
strumenty finansowe, które są udzielane w syste-
mie bankowym, głównie banków spółdzielczych, 
ale nie tylko. Te środki są dystrybułowane przez 
Bank Gospodarstwa Krajowego, to są dopłaty do 
preferencyjnych kredytów, środki na uzyskanie 
płynności. To działanie już zostało uruchomione 
i przedsiębiorcy mali oraz średni, ale i duzi przed-
siębiorcy, mogą liczyć na to wsparcie. To cieszy 
się dużym zainteresowaniem sektora MŚP rolne-
go. Podejmowanie aktywności po COVID… Było 
wiele zapytań w tym zakresie. Nie wystarczyłoby 
na takie dotacje dla MŚP i jednocześnie dla rolni-
ków, stąd dla rolników są jednorazowe wypłaty 
w formie takich premii na podtrzymanie płyn-
ności, a dla małych i średnich przedsiębiorstw 
są to preferencyjne kredyty z dopłatą z Banku 
Gospodarstwa Krajowego. To są środki, które 
w PROW wstępnie też mieliśmy już w ramach 
COVID. Najpierw uruchomiliśmy 50 milionów 
euro, które były przewidziane jako gwarancje dla 
działań związanych z modernizacją gospodarstw. 
Jak mówię, w pierwszym kroku rozszerzyliśmy tę 
formułę również na kredyty obrotowe, o co mali 
i średni przedsiębiorcy zabiegali. Czyli nie tylko 
środki związane z kredytami inwestycyjnymi, ale 
również na poprawę płynności, na kredyty obro-
towe, o co, jak mówię, przedsiębiorcy zabiegali.

(Senator Jerzy Czerwiński: Jeśli można, Pani 
Marszałek, jedno dodatkowe pytanie.)

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Proszę bardzo.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Czyli rolnicy – na pewno dotacyjne kwestie, 
bezzwrotne…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Ryszard Kamiński: Tak, tak.)

To jest ważne. I może poda pan jakieś sumy, po-
wiedzmy, do jednej krówki, załóżmy, ile…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Ryszard Kamiński: Oczywiście, już, 
za chwilę…)

Przykładowo oczywiście…

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ROLNICTWA  
I ROZWOJU WSI 
RYSZARD KAMIŃSKI 

Pewnie o  tym wspomniałem, ale już, bar-
dzo chętnie, otwieram i mówię, Panie Senatorze. 
Proszę bardzo, w przypadku bydła mięsnego to 5 
tysięcy 100 zł, jeżeli rolnik posiadał co najmniej 3 
sztuki zwierząt, a nie więcej niż 20 sztuk. To pierw-
szy przedział, 5 tysięcy 100 zł, bydło mięsne; drugi 
przedział, 10 tysięcy – od 21 do 30 sztuk; 16 tysięcy 
200 zł – do 50 sztuk; i najwyższa kwota w tej gru-
pie, 20 tysięcy 200 zł, dotyczy więcej niż 50 sztuk 
zwierząt. To liczy się do bydła mięsnego, jeszcze do-
kładniej samców w wieku od 12 do 24 miesięcy, bo 
tam straty były największe. I odpowiednio dla trzo-
dy. W ostatnim etapie, kiedy pojawiła się możliwość 
alokowania drugiego procenta Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, dołączyliśmy bydło mlecz-
ne, bo jest jednak spora grupa takich producentów 
w Polsce, i tam stawki są już mniejsze, bo też spad-
ki cen w przypadku produkcji mleka były niższe 
niż w przypadku wołowiny, produkcji owczarskiej, 
jagniąt, szczególnie rzeźnych, czy drobiu. I stąd te 
różnice są. Ja oczywiście, jak mówię, mogę wszyst-
kie te stawki szczegółowo odczytać. My je przedsta-
wialiśmy podczas prac komisji. Myślę, że ta oferta 
na pewno… Bo często rolnicy zgłaszali, że to nie 
rekompensuje w całości. No tak, na pewno nie re-
kompensuje. Ja zastanawiam się, czy nawet gdyby-
śmy mieli 1 miliard euro, to ta rekompensata byłaby 
100-procentowa. Ale to jest takie działanie, które ma 
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Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich  
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w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020…

poprawić sytuację, a nie całkowicie rozwiązać pro-
blem, bo nie jesteśmy w stanie.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Proszę bardzo o zadanie pytania pana senatora 

Chróścikowskiego.

SENATOR 
JERZY CHRÓŚCIKOWSKI 

Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, co prawda już chyba w Sejmie 

były zadawane te pytania, ale rolnicy dalej je zadają: 
dlaczego zabezpieczenia zobowiązań należy dokonać 
w formie weksli in blanco? Czy to dlatego, że ta po-
moc będzie w formie umowy czy w formie decyzji, 
czy po prostu obawiacie się, że będą nieprawidłowo-
ści ze strony rolników i te weksle będą natychmiast 
wykorzystywane do ściągalności nieprawidłowości? 
Czy we wszystkich programach realizowane są we-
ksle, czy to jest dodatkowy zapis, tylko w tym art. 37a 
ust. 1? A podmioty sektora publicznego nie są tym 
objęte, są z tego zwolnione, co też bulwersuje rolni-
ków. Dlaczego akurat w przypadku sektora publicz-
nego nie ma weksli? A to są nie tylko spółki Skarbu 
Państwa, często są wydzielone itd. Czy niektóre będą 
zwolnione, a niektóre nie? Wiele pytań było już na 
ten temat, jak się już ujawniło, że ta ustawa jest przez 
Sejm przyjęta… Czy rolnicy mają się obawiać, że dając 
weksle, będą musieli oddawać pieniądze, jak przyj-
dzie specjalna kontrola, która będzie ich mocno we-
ryfikować? Bo chyba tego się rolnicy obawiają.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ROLNICTWA  
I ROZWOJU WSI 
RYSZARD KAMIŃSKI 

Chciałbym odpowiedzieć w ten sposób: korzysta-
jący ze środków unijnych rolnicy są przyzwyczajeni 

do tego rodzaju zabezpieczeń. Wydaje się, że to naj-
bardziej łagodne zabezpieczenie z tych, które są 
możliwe. Większych obaw wśród rolników chyba nie 
ma, a przynajmniej ja ich nie dostrzegam. Sektor 
publiczny to jest również… Tutaj zwracam uwagę 
na przeniesienie tego obowiązku wekslowego na 
pierwszy wniosek o płatność. W momencie, kiedy 
składamy wniosek o dofinansowanie… Dotychczas 
był to problem, również proceduralny. To znacznie 
przedłużało całą obsługę wniosków. Staramy się tego 
unikać, ale jednocześnie, jak wynika z realizacji całe-
go Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, pewne-
go rodzaju zabezpieczeń niestety nie da się uniknąć. 
W przypadku pomocy COVID-owskiej premia bę-
dzie wypłacana automatycznie. Rolnicy zupełnie 
nie muszą się tego obawiać, ponieważ weryfikacja 
będzie dokonywana przez samą agencję. Rolnik nie 
będzie musiał tutaj niczego udowadniać, co jest bar-
dzo istotne, bo zwykle te problemy z ewentualnym 
uruchomieniem weksla są związane z tym, że jest 
rozbieżność pomiędzy tym, co stwierdza agencja 
w ramach kontroli na miejscu, a tym, co deklaruje 
rolnik w ramach realizacji umowy. No, w zupełnie 
wyjątkowych przypadkach dochodzi do uruchomie-
nia takiego weksla. Akurat w przypadku tego dzia-
łania ja nie spodziewam się żadnych problemów. 
Myślę, że na to, żebyśmy w ogóle zrezygnowali z za-
bezpieczeń, nie ma szans. Byłoby nam bardzo cięż-
ko od tego uciec, ale myślę, że akurat w przypadku 
działań COVID-owskich nie będziemy mieli z tym 
kłopotów.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Nie ma już więcej pytań.
Otwieram dyskusję.
Czy ktoś z państwa senatorów chce zabrać głos 

w dyskusji? Nie.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie za-

pisał się do głosu.
Senator Aleksander Szwed złożył przemówienie 

w dyskusji do protokołu*.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Zarządzam…

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.
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Komunikaty

(Senator Sekretarz Rafał Ambrozik: Jeszcze 
ogłoszenie komunikatu.)

Tak, przed przerwą zostanie ogłoszony komu-
nikat. Bardzo proszę o odczytanie komunikatu, 
Panie Senatorze.

SENATOR SEKRETARZ 
RAFAŁ AMBROZIK 

Posiedzenie Komisji Zdrowia w sprawie roz-
patrzenia wniosków zgłoszonych w trakcie deba-
ty do ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu 

zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia 
w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej usta-
niu – druk senacki nr 169 – odbędzie się w dniu 
dzisiejszym o godzinie 21.00 w sali nr 182.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Zarządzam przerwę do dnia jutrzejszego, do 

godziny 10.00.
Dziękuję bardzo.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 19 minut 48)
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MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję za informację. Proszę o sprawdzenie 
sieci informatycznej. Ile czasu państwo potrzebują?

(Głos z sali: Tu możemy kontynuować, a tam 
sprawdzimy…)

(Rozmowy na sali)
No tak, ale za chwilę będzie głosowanie, tak że 

nie możemy kontynuować.
Proszę… Ogłaszam 5 minut przerwy technicz-

nej w celu sprawdzenia łączności z salą nr 217.
 

(Przerwa w obradach od godziny 10 minut 41  
do godziny 10 minut 45)

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Szanowni Państwo, wydaje się, że problem jest 
naprawiony.

Proszę o ponowne przystąpienie do głosowania, 
które ma na celu jedynie ustalenie listy senatorów 
biorących udział w posiedzeniu. Proszę o oddanie 
jakiegokolwiek głosu.

Proszę włączyć maszynę do głosowania. 
Sprawdzimy, czy system działa.

Proszę o podanie wyników głosowania.
Tym razem głosowało 76 senatorów. (Głosowanie 

nr 5)
Przyjmujemy, że tylu bierze udział w posiedzeniu.
Czy w sali nr 217 były jakieś problemy?
(Głos z sali: Wszystko dobrze.)
Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, informuję, że w głosowaniu 

wzięło udział 76 senatorów.
Co do komunikatów – informuję, że o godzi-

nie 15.00 zostanie ogłoszona godzinna przerwa 
w obradach.

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 10 minut 38)

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

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Wznawiam obrady.
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 państwo macie wyłączone aplikacje do zdalne-
go udziału w posiedzeniu.

Państwa senatorów biorących udział w posiedze-
niu w sposób zdalny informuję, że za 15 minut zablo-
kujemy możliwość przyłączania się do posiedzenia. 
W razie problemów prosimy o kontakt telefoniczny 
pod numer uprzednio państwu przekazany.

Szanowni Państwo, przystępujemy do głosowa-
nia, które ma na celu jedynie ustalenie listy sena-
torów biorących udział w posiedzeniu.

Proszę o oddanie jakiegokolwiek głosu w celu 
potwierdzenia obecności.

Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 74 senatorów i tylu bierze w tej chwi-

li udział w obradach. (Głosowanie nr 4)
(Senator Sekretarz Ryszard Świlski: Panie 

Marszałku…)
Tak?

SENATOR SEKRETARZ 
RYSZARD ŚWILSKI 

Sala nr 217… U części senatorów nie działają 
urządzenia do głosowania.
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Drugie czytanie projektu uchwały  
w sprawie uczczenia 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 r.  

i jej zapomnianych bohaterów

Informuję także, że połączone komisje, w tym 
komisja spraw zagranicznych, zakończyły proce-
dowanie projektu uchwały w sprawie Republiki 
Białorusi. Ten druk jest w tej chwili w obróbce se-
nackiej. Miło mi poinformować, że komisja przyjęła 
tę rezolucję w sposób jednogłośny i…

(Głos z sali: Komisje.)
Tak, komisje, komisje przyjęły to w sposób jed-

nogłośny. Jak tylko druk będzie gotowy, to zapro-
ponuję uzupełnienie porządku obrad o ten punkt.

Proponuję również uzupełnienie porządku ob-
rad o punkt: wybór przewodniczącego Komisji 
Nadzwyczajnej do spraw Klimatu – i rozpatrze-
nie go po informacji ministra spraw wewnętrznych 
i administracji, punkt zakończony głosowaniem, 
oraz o punkt: zmiany w składzie komisji senackiej 
– i rozpatrzenie go jako punktu ostatniego porząd-
ku obrad.

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dzie-
więtnastego porządku obrad: drugie czytanie pro-
jektu uchwały w sprawie uczczenia 100. rocznicy 
Bitwy Warszawskiej 1920 r. i jej zapomnianych 
bohaterów.

Witam obecną na posiedzeniu panią Zofię 
Jakubowicz, siostrzenicę kapitana Stefana 
Pogonowskiego… (Oklaski) …a także współprze-
wodniczących Społecznego Komitetu Budowy 
Pomnika kapitana Stefana Pogonowskiego, 
pana Roberta Dybalskiego oraz pana Piotra 
Paduszyńskiego. (Oklaski)

Przypominam, że projekt uchwały zo-
stał wniesiony przez pana senatora Krzysztofa 
Kwiatkowskiego. Projekt zawarty jest w druku 
nr 176, a sprawozdanie komisji w druku nr 176 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
pana senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego, 
o przedstawienie sprawozdania komisji o projek-
cie uchwały.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI 

Panie Marszałku! Szanowni Goście! Oczywiście 
w sposób szczególny chciałbym jeszcze raz przywitać 
siostrzenicę kapitana Stefana Pogonowskiego, panią 
Zofię Jakubowicz i obu panów przewodniczących.

Szanowne Panie i Panowie Senatorowie, jako 
sprawozdawca Komisji Ustawodawczej bardzo 

proszę w imieniu komisji o przyjęcie niniejszego 
projektu zawartego w druku senackim nr 176 S. 
Komisja obradowała 30 lipca. W ramach pierwsze-
go czytania rozpatrzyła przedmiotowy projekt. Po 
wniesieniu kilku poprawek powstał tekst jednoli-
ty, który państwo otrzymali. W sprawozdaniu tym 
pojawiły się niezamierzone literówki oraz zabrakło 
jednego przecinka, dlatego w projekcie uchwały – 
którą, mam nadzieję, za chwilę przyjmie cała Izba 
– poprawimy oczywiście te błędy językowe.

W imieniu komisji i grupy senatorów, którzy 
wnieśli ten projekt, bardzo proszę Wysoką Izbę 
o jego przyjęcie.

A teraz jako senator wnioskodawca: pozwól-
cie mi państwo na kilka słów refleksji w kontek-
ście tej uchwały i bohaterów, których w tej uchwale 
wspominamy.

Rok 1920 to oczywiście jedna z najważniej-
szych kart w historii Polski. Wszyscy pamiętamy 
o tych wydarzeniach i nie ma potrzeby przypo-
minać szczegółów, także tych, które oczywiście 
są ujęte w projekcie uchwały okolicznościowej, 
w której wspominamy o wadze i znaczeniu Bitwy 
Warszawskiej oraz o zwycięstwach polskiej armii 
nad nacierającymi bolszewikami – wadze i znacze-
niu nie tylko dla dopiero co odrodzonej Polski, ale 
oczywiście dla całej Europy.

Ale musimy także pamiętać w kontekście wy-
darzeń sprzed stu lat, że tak naprawdę to zwycię-
stwo było często wbrew obiegowym opiniom tych, 
którzy patrzyli na te wydarzenia. Dlatego Senat 
w swoim projekcie uchwały wspomina tych, którzy 
w sposób szczególny przyczynili się do tego zwy-
cięstwa. To jest oczywiście polskie wojsko, polscy 
żołnierze, ale także bohaterska ludność cywilna.

Musimy pamiętać, że tak naprawdę przełom 
lipca i sierpnia 1920 r… Panującą wtedy atmosferę 
chyba najlepiej oddaje pismo, które wysłał do pre-
miera brytyjskiego rządu sekretarz gabinetu bry-
tyjskiego szefa rządu z Warszawy. A w tym piśmie 
czytamy: „Polska jest nie do utrzymania między 
Niemcami a Rosją. Trzeba wycofać się z wszelkiej 
odpowiedzialności za jej los i zostawić jego roz-
strzygnięcie wielkim sąsiadom”. Tak pisał ten, któ-
ry reprezentował jednego z naszych sojuszników.

W  tym czasie brytyjski premier Lloyd 
George na początku sierpnia negocjował z Lwem 
Kamieniewem w Londynie warunki rozejmu mię-
dzy Polską a bolszewikami. I cóż w tej propozycji 
mogliśmy wyczytać – że w zamian za zawieszenie 
broni Polska miała się zgodzić na redukcję wojsk do 
50 tysięcy żołnierzy, na wydanie Armii Czerwonej 
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i jej zapomnianych bohaterów

zapasów broni, które miała przejąć utworzona na 
terytorium II RP sowiecka milicja ludowa, oraz na 
swobodę przejazdu przez ziemie polskie sowiec-
kich transportów. To de facto oznaczało fikcyjność 
państwowych granic i fikcyjność Polski jako nie-
podległego, suwerennego państwa. To ultimatum 
w praktyce oznaczało oczywiście także, że po krót-
kim przerywniku niepodległości za chwilę zapew-
ne doszłoby do faktycznej likwidacji Polski. Gdy 
polskie władze to ultimatum odrzuciły, Londyn 
oznajmił, że zaprzestanie udzielania jakiejkolwiek 
pomocy Rzeczypospolitej. Brytyjski premier w tym 
czasie kanałami dyplomatycznymi otwarcie żądał 
dymisji Piłsudskiego, a francuski premier, czyli 
drugi z naszych najważniejszych sojuszników, za-
chowywał chwiejne stanowisko.

Nastroje w  Polsce także nie były najlepsze 
– w tym czasie minister spraw zagranicznych 
polskiego rządu Eustachy Sapieha zawiadomił, 
z początkiem sierpnia, przebywających jeszcze 
w Warszawie dyplomatów, że polski rząd nie bie-
rze odpowiedzialności za ich bezpieczeństwo. Józef 
Piłsudski, przygotowując plan ofensywy, także 
oczywiście był poddany różnym naciskom i oddzia-
ływaniom. Sam skierował do premiera Wincentego 
Witosa list, w którym informował premiera, iż jest 
gotów podać się do dymisji ze wszystkich zajmo-
wanych stanowisk, a decyzję w tej sprawie pozo-
stawia szefowi rządu. Witos mógł ogłosić ją tuż po 
ewentualnej klęsce kontrofensywy, ale też miał 
możność działać od razu i ogłosić ją jeszcze przed 
rozpoczęciem bitwy, na co naciskali nasi brytyjscy 
sojusznicy. Wincenty Witos wykorzystał list – za-
mknął go w sejfie.

Na szczęście byli ci, którzy nie utracili wiary 
w zwycięstwo i chęci walki. Po pierwsze, to byli 
polscy żołnierze, których symbolem jest kapi-
tan Stefan Pogonowski czy rotmistrz Aleksander 
Napiórkowski – to oni są przykładem tych zapo-
mnianych bohaterów. Bohaterami byli także zwykli 
warszawiacy. Jak pisał inny brytyjski dyplomata 
na początku sierpnia z Warszawy, „brak wszelkiej 
paniki śród szerokich mas ludności jest wprost 
niezwykły” – tak notował w swoim dzienniku. 
Członek francuskiej misji, Charles de Gaulle, już 
po kontrofensywie polskiej pisał w swoim raporcie 
do przełożonych: ofensywa rozpoczęła się świet-
nie, nieprzyjaciel całkowicie zaskoczony, nigdzie 
nie stawia poważniejszego oporu; ci Polacy jakby 
przypięli sobie skrzydła, ci sami żołnierze, którzy 
przed tygodniem byli wyczerpani fizycznie, biegną 
naprzód i pokonują dziennie 40 km, etap po etapie. 

Dlatego właśnie Senat zdecydował się przypomnieć 
te niezwykle ważne wydarzenia sprzed 100 lat.

Ale Senat zdecydował się także przypomnieć, 
poprzez symboliczną obecność w projekcie tej 
uchwały, 2 polskich oficerów, kapitana Stefana 
Pogonowskiego oraz rotmistrza Aleksandra 
Napiórkowskiego. Dlaczego właśnie te posta-
cie przypominamy? Generał Lucjan Żeligowski 
w swojej doskonałej książce „Wojna w roku 1920” 
pisał o ataku pod Wólką Radzymińską, który pro-
wadził kapitał Pogonowski: „Natarciu poruczni-
ka Pogonowskiego” – awans na kapitana otrzymał 
on niestety już pośmiertnie – „przypisuję doniosłe 
znaczenie. (…) Rosjanie widzieli przed sobą swój cel 
prawie osiągnięty. Z pozycji ich było widać ognie 
i światła Warszawy. My broniliśmy naszej stolicy 
już z rozpaczą. Walczyły nie tylko armaty, kara-
biny i bagnety, ale serca i psyche obu armij. Oni 
byli zwycięzcami, my zwyciężonymi. Droga do 
Warszawy – stała otworem. Zdawało się, że bez 
przeszkody wejść do niej może nieprzyjaciel. W tej 
to chwili słaby batalion, nie czekając godziny ogól-
nego natarcia, o 1-ej w nocy atakuje punkt, któ-
ry – jak się później okazało – stanowił najczulsze 
miejsce armji rosyjskiej, centr głównej arterii nie-
przyjacielskiego ruchu naprzód. Straciliśmy wie-
lu oficerów (…) jednakże śmierć Pogonowskiego 
(…) – jest momentem historycznym. (…) w tem 
miejscu odwróciła się karta wojny, nastąpił prze-
łom psychiczny u nas i u Rosjan. Od chwili tego 
natarcia rozpoczęły odwrót trzy zwycięsko i nie-
powstrzymanie dotąd idące brygady, a  także 
21-a dywizja z Słupna, odwrotem tym stwarzając 
sobie chaos i zamieszanie. Pogonowski, wiedzio-
ny nadzwyczajnym instynktem, rozpoczął zwy-
cięstwo i 10-ej dywizji i 1-ej armji na przyczółku 
warszawskim. Na tem polega wielkie znaczenie 
jego czynu i w tem chwała jego żołnierskiej śmier-
ci”. Porucznik Pogonowski pośmiertnie został mia-
nowany kapitanem i odznaczony krzyżem Virtuti 
Militari. Został pochowany, zgodnie z własnym ży-
czeniem, w Łodzi na Starym Cmentarzu. W uro-
czystym pogrzebie uczestniczyły tłumy łodzian. 
Zamierzano mu postawić w Łodzi pomnik. To się 
nie dokonało. Miejmy nadzieję że dokona się teraz, 
dlatego na tej sali są z nami współprzewodniczący 
Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Kapitana 
Pogonowskiego. Dziękuję obu panom za obecność.

Drugim symbolem, który dzisiaj przywołujemy, 
jest rotmistrz Aleksander Napiórkowski, wyjątko-
wa ofiara tej wojny. To był parlamentarzysta, poseł, 
który jako zwykły żołnierz, jako żołnierz ochotnik 
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Drugie czytanie projektu uchwały  
w sprawie uczczenia 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 r.  

i jej zapomnianych bohaterów

zaciągnął się do wojska. Wcześniej był znanym 
działaczem PPS, legionistą i, tak jak powiedziałem, 
posłem na Sejm Ustawodawczy II RP. 18 sierpnia 
podczas bitwy pod Sarnową Górą w randze porucz-
nika dowodził szarżą szwadronu ułanów na pozycję 
bolszewików. Niestety, ciężko ranny, w wyniku od-
niesionych ran umiera. Pośmiertnie został awanso-
wany do stopnia rotmistrza i odznaczony Krzyżem 
Srebrnym Orderu Virtuti Militari.

Szanowni Państwo, w obecności pani Zofii 
Jakubowicz, siostrzenicy kapitana Pogonowskiego, 
chciałbym państwa ciepło i serdecznie prosić, żeby 
Senat przyjął uchwałę upamiętniającą 100. roczni-
cę Bitwy Warszawskiej 1920 r. i jej zapomnianych 
bohaterów. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 

nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdaw-
cy komisji, będącego jednocześnie wnioskodawcą 
projektu.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie? Jeśli nie, to otworzę dyskusję.

Informuję, że nikt z państwa senatorów nie za-
pisał się…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
O, przepraszam. Pan senator Ujazdowski. 

Trzeba się zapisywać.

SENATOR 
KAZIMIERZ MICHAŁ UJAZDOWSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
To jest oczywiste, że chyba każdy z nas wspie-

ra i będzie wspierać projekt uchwały przedsta-
wiony przez senatora Kwiatkowskiego. Jednak 
mam takie poczucie obowiązku… Proszę tego nie 
traktować jako wyraz krytyki politycznej, ale po 
prostu stwierdzenie prawdy. Otóż niestety wsku-
tek błędnego ustawienia polityki historycznej, 
a właściwie odejścia od polityki historycznej, 
która była sformułowana z końcem lat dziewięć-
dziesiątych – począwszy od czasów rządu Jerzego 
Buzka – i która była nakierowana na to, by kon-
centrować się na roli międzynarodowej Polski, 
na tym, co uniwersalne w  polskim doświad-
czeniu historycznym, wchodzimy w obchody 

stulecia bitwy warszawskiej bez rozmachu god-
nego tego wydarzenia, w o wiele gorszych wa-
runkach. Pamiętam obchody tysiąclecia zjazdu 
gnieźnieńskiego, kiedy jeszcze nie było insty-
tucji odpowiedzialnych za politykę historyczną. 
Potrafiliśmy takie wydarzenia czcić z ogromnym 
rozmachem, z udziałem głów państw naszych są-
siadów. W tamtym przypadku także kanclerza 
Niemiec. Wypowiadam rzecz chyba najzupełniej 
oczywistą. Tak? To powinno być święto z udzia-
łem przywódców światowych, a koncentracja na-
szej uwagi powinna dotyczyć 2 punktów: tego, 
że Polska ocaliła cywilizację wolności. Nie tylko 
ocaliła samą siebie, ale także uchroniła Europę 
na dobre 2 dekady od inwazji komunistycznej, 
bo taki był wtedy cel.

Bitwa warszawska jest jednym z elementów 
polskiego doświadczenia historycznego, któ-
re można określić jednym słowem. To George 
Weigel napisał we wstępie do biografii Jana Pawła 
II: „Wszyscy, którzy kochają wolność, mają dług 
wobec Polski”. To powinno wybrzmiewać bardzo 
mocno i powinno być głównym przesłaniem ini-
cjatyw międzynarodowych organizowanych przez 
Polskę. Niestety w setną rocznicę bitwy warszaw-
skiej one będą bardzo skromne. Drugi motyw to 
jest pokazanie – to wybrzmiało także w wystą-
pieniu pana przewodniczącego Kwiatkowskiego 
– że wbrew tym pesymistycznym notom dy-
plomatycznym, to właśnie niepodległość Polski 
jest czynnikiem stabilności w Europie. Autorzy 
tych not sądzili, że państwo polskie destabilizuje 
Europę, więc należy wrócić do okresu zaborów. 
No, takie nuty pojawiały się też np. w okresie 
„Solidarności”. No, reakcja jednego z wybitnych 
polityków niemieckich na wprowadzenie stanu 
wojennego w Polsce: na szczęście zapanował po-
rządek w Warszawie.

My udowodniliśmy, że to niepodległa Polska 
jest czynnikiem stabilności w Europie. A dzisiaj 
to się potwierdza, od 3 dekad istnienia niepod-
ległej Polski. To powinno też bardzo mocno wy-
brzmieć w dyskursie międzynarodowym, dlatego 
szkoda, że te obchody będą tak skromne, bez roz-
machu. A one będą skromne i będą bez rozmachu, 
jeśli nie będą prowadzone w duchu państwowej 
polityki historycznej. Do tego potrzebne jest cho-
ciaż minimum pojednania politycznego w Polsce. 
Jeśli polityka historyczna używana jest jako ele-
ment gry wewnętrznej, walki wewnętrznej, to za-
wsze ze skutkiem w postaci słabnięcia rezonansu 
międzynarodowego.
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Głosowanie
Ustawa o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników  

w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw

Mam nadzieję, że następne wielkie obchody 
będą już z należytym wobec naszego doświadcze-
nia i naszych zasług historycznych rozmachem. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusję.
(Rozmowy na sali)
Przystępujemy do głosowania nad projek-

tem uchwały w sprawie uczczenia 100. rocznicy 
Bitwy Warszawskiej 1920 r. i jej zapomnianych 
bohaterów.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę podanie wyników głosowania.
Głosowało 77 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 6)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie uczczenia 100. 
rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. i jej zapo-
mnianych bohaterów.

Informuję dodatkowo, że w tej chwili otrzyma-
liśmy sygnał, że pan senator Szwed złożył swoje 
przemówienie w dyskusji do protokołu*.

Proszę panią Zofię Jakubowicz o  podejście 
do stołu prezydialnego. Chciałbym wręczyć pani 
uchwałę. Jeżeli to jest kłopot, to mogę do pani po-
dejść. Podejdę.

Proszę.
(Marszałek wręcza uchwałę) (Oklaski)
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 

Bogdan Borusewicz)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu szó-
stego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o delegowaniu pracowników w ramach świadcze-
nia usług oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w  druku 
nr  165, a  sprawozdania komisji – w  drukach 
nr 165 A i 165 B.

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.

Proszę sprawozdawcę Komisji Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej, panią senator Magdalenę 
Kochan, o przedstawienie sprawozdania komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
MAGDALENA KOCHAN 

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku. Mogę 
z miejsca?

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Tak, 
oczywiście.)

Dziękuję pięknie.
29  lipca 2018  r. weszła w  życie dyrektywa 

2018/957, która rozszerzyła katalog przepisów 
obowiązujących w  państwach przyjmujących 
pracowników delegowanych, określiła warunki, 
które pracodawca musi wobec nich spełnić, wpro-
wadziła zasady dotyczące postępowania wobec 
tych pracowników. Powiem, że wprowadziła ona 
cały szereg rozwiązań ważnych dla pracowników 
delegowanych.

Ustawa autorstwa rządu Rzeczypospolitej 
Polskiej, którą mamy przed sobą, implementuje 
te zasady do prawa polskiego. I wszystko byłoby 
w porządku, pewnie nikt nie wnosiłby zastrzeżeń 
do proponowanych rozwiązań, gdyby nie parę bar-
dzo istotnych faktów.

Przede wszystkim dość niestarannie – można 
by to było jeszcze naprawić – przygotowano tekst 
ustawy, przywołując w niektórych miejscach wa-
dliwe odwołania do przepisów. Jak powiadam, 
można byłoby to naprawić. Ale grzechem, którego 
w tej kwestii darować nie możemy, jest rozszerze-
nie implementacji prawa unijnego o kompletnie 
niezwiązane z tym prawem rozwiązania praw-
ne, które zgodnie z zasadą dobrej legislacji winny 
być przygotowane w innych, odrębnych przepi-
sach. Nie ma żadnego powodu, by w implementa-
cji prawa i dyrektywy unijnej wydłużać czas pracy 
zdalnej. Nie ma żadnego uzasadnienia, by w tej 
ustawie, jeszcze raz to podkreślam, implementu-
jącej prawo unijne do naszego obrotu prawnego, 
ustalać zasady, kiedy pismo urzędowe w czasie 
trwania pandemii jest uznawane za przyjęte, a kie-
dy nie jest uznawane. Nie można tych skądinąd 
słusznych rozwiązań, ułatwiających dostęp do 
kredytów bankowych udzielanych pracodawcom 
poszkodowanym pandemią, nie można tych, jak 
mówię, słusznych przepisów uznać za związane 
z implementacją prawa unijnego. A już na pewno 
nie można uznać, że ten akt prawny daje asumpt 
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do zmiany reguły wydatkowej, w której uznaje 
się, że kwota wydatków zaplanowana w projekcie 
ustawy budżetowej na 2020 r. będzie pomniejszo-
na o wydatki jednostek samorządu terytorialnego. 
Proszę państwa, to nie jest pierwszy przypadek, 
w którym postępuje się niezgodnie z zasadami le-
gislacji, niezgodnie z polską konstytucją, co bardzo 
jasno wyjaśniają legislatorzy senaccy, powołując się 
na określone wyroki Trybunału Konstytucyjnego. 
Dlaczego? Nie możemy niewiążących się ze sobą 
tematycznie ustaw wiązać w jeden akt prawny. Nie 
można się nie zgodzić z tymi informacjami. 

I  podczas obrad Komisji Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej zadałam pytanie, z jakich 
powodów państwo z Ministerstwa Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej tak łączą implementację pra-
wa z tymi rozwiązaniami prawnymi. Usłyszałam, 
że Rządowe Centrum Legislacji nie wnosi do tego 
rodzaju praktyk uwag, uznaje je za całkiem zasad-
ne, w związku z czym państwo proszą o to, żeby te 
rozwiązania przyjąć, z niektórymi poprawkami, 
które pani wiceminister rodziny, pracy i polityki 
społecznej przyniosła, prosząc o ich poparcie, o to, 
żeby te rozwiązania przyjąć. Nie, proszę państwa. 
Złożyłam wniosek o odrzucenie tej ustawy wła-
śnie z tych powodów, z powodu niekonstytucyjne-
go trybu procedowania, wniosek o odrzucenie jej 
w pierwszym czytaniu. Nic nie stoi na przeszko-
dzie, żeby prawo unijne przygotować w ustawie, 
która zamyka implementację prawa, nic nie stoi 
na przeszkodzie, żeby regułę wydatkową rozpa-
trywać w odrębnych przepisach, nic nie stoi na 
przeszkodzie, żeby rozpatrywać w innych aktach 
prawnych sprawy związane z ułatwieniami doty-
czącymi kredytów bankowych, dotyczącymi pism 
urzędowych, dotyczącymi pracy zdalnej. Senat, 
Sejm są gotowe do pracy, nie ma powodów, żeby 
wbrew zasadom dobrej legislacji procedować. Ten 
wniosek został przyjęty przez Komisję Rodziny, 
Polityki Senioralnej i Społecznej i ten wniosek re-
komenduję Wysokiej Izbie do przyjęcia.

Dodam jeszcze tylko tyle: Senat Rzeczypospolitej 
Polskiej nie może akceptować legislacji niezgod-
nej z polską konstytucją i zasadami dobrej legi-
slacji. Tak naprawdę krok po kroku, odkrawając 
plasterek po plasterku, przyzwyczajamy się do 
braku szacunku wobec prawa. Mamy fasado-
wy Trybunał Konstytucyjny – bo wiemy, że za-
siadają w nim sędziowie, których powołanie jest 
wątpliwe, co stwierdzono wyrokiem Trybunału 
Konstytucyjnego, bo zastępują sędziów, którzy zo-
stali powołani zgodnie z zasadami, a dla których 

pan prezydent nie znalazł czasu, żeby przyjąć od 
nich ślubowanie, więc zasiadają i nie zasiadają 
w Trybunale Konstytucyjnym. Mamy fasadową 
Najwyższą Izbę Kontroli. Bo trudno powiedzieć, 
że osoba o nieposzlakowanej opinii pełni tam funk-
cję prezesa. Mamy tak naprawdę fasadowy rząd. Bo 
nikt siedzący na tej sali i słuchający tego, co mówię, 
nie ma wątpliwości, że decyzje premiera zawsze 
muszą podlegać akceptacji szeregowego posła, 
przewodniczącego partii rządzącej, pana Jarosława 
Kaczyńskiego. Nikt nie ma wątpliwości, że w spra-
wie wyborów wypowiadała się izba, co do której 
Europejski Trybunał Sprawiedliwości ma zastrze-
żenia, o której mówi, że to nie jest izba. Trzeba cze-
kać na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego.

Powiedzcie mi państwo, czy uważacie, że mo-
żemy sobie pozwolić na to, żeby po fasadowym 
Sejmie, w którym nikt nie słucha argumentów 
strony przeciwnej, w którym nie odbywa się dys-
kusja, bo bywają ustawy, które przechodzą przez tę 
Izbę w ciągu 24 godzin od momentu ich złożenia do 
momentu podpisania przez pana prezydenta… To 
nie jest właściwy sposób stanowienia prawa. Nikt, 
kto naprawdę poważnie myśli o legislacji w Polsce, 
nie powie, że Sejm debatuje nad ustawami. Sejm 
je uchwala, ale nad nimi nie debatuje. Ostatnim 
bastionem stania na straży praworządności jest 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej. I dlatego, proszę 
państwa, złożony wniosek rekomenduję Wysokiej 
Izbie do przyjęcia. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Pani Senator.
Proszę teraz sprawozdawcę mniejszości 

Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, 
pana senatora Ryszarda Majera, o przedstawienie 
wniosków mniejszości komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
RYSZARD MAJER 

Panie Marszałku! Państwo Senatorowie, za-
równo na salach, jak i uczestniczący w posiedze-
niu w trybie zdalnym!

Mam przyjemność przedstawić wniosek 
mniejszości Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej 
i  Społecznej dotyczący ustawy o  delegowaniu 
pracowników.
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W jednym mogę się zgodzić z moją przedmów-
czynią: że prawo należy poprawiać do samego 
końca. I z takiego założenia wychodzi mniejszość 
komisji, w szczególności ja, jako składający ten 
wniosek, razem z  panią senator Bogusławą 
Orzechowską. W toku prac komisji nasze Biuro 
Legislacyjne – i tu pragnę za to podziękować – 
wychwyciło coś, co jest błędem legislacyjnym, coś, 
co jest oczywistą omyłką pisarską. Jako członko-
wie komisji proponujemy, aby w art. 4 w pkcie 5, 
w art. 15zze3 ust. 1 wyrazy „art. 15zee2 ust. 6, ust. 8 
pkt 1–3 i ust. 10” zastąpić wyrazami „art. 15zze2 
ust. 7, ust. 10 pkt 1–3 i ust. 12”. Ta poprawka, którą 
zaproponowało nasze Biuro Legislacyjne Senatu, 
została poparta przez przedstawiciela ministra 
rodziny, pracy i polityki społecznej, znalazła jego 
uznanie. I w naszym przekonaniu poprawka tej 
regulacji pozwala na to, byśmy tę ustawę przepro-
wadzili zgodnie z prawem przez izbę wyższą na-
szego parlamentu. Wspomniany błąd ma według 
mnie charakter oczywistej omyłki pisarskiej, tak że 
poprawka jest prosta. Myślę, że nie będzie budziła 
większych kontrowersji.

A regulacja w całości jest potrzebna w polskim 
systemie prawodawczym. Jest to implementa-
cja tego, co prawo unijne wnosi. Dlatego też będę 
wnosił o uchwalenie tej ustawy ze wspomnianą po-
prawką. Bardzo dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu 

i Finansów Publicznych, pana senatora Kazimierza 
Kleinę, o przedstawienie sprawozdania komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
KAZIMIERZ KLEINA 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Także nasza komisja, Komisja Budżetu 

i Finansów Publicznych, odniosła się do ustawy 
o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników 
w ramach świadczenia usług oraz niektórych in-
nych ustaw.

Marszałek Senatu dnia 30 lipca skierował tę 
ustawę do naszej komisji. I 11 sierpnia 2020 r. 
Komisja Budżetu i Finansów Publicznych rozpa-
trzyła tę ustawę i wniosła jedną poprawkę. Tak 

więc proponuję przyjęcie tej ustawy wraz z po-
prawką, którą wniosła Komisja Budżetu i Finansów 
Publicznych. Nasza poprawka polega na wykreśle-
niu z omawianej ustawy art. 12.

Pani senator Magdalena Kochan wyjaśniła bar-
dzo szczegółowo cały proces prac w Sejmie i w rzą-
dzie, prac podejmowanych w związku z tą ustawą, 
a także zwróciła uwagę na te poważne wątpliwości 
konstytucyjne, polegające na tym, że do ustawy, 
która implementuje przepisy europejskie, wpro-
wadzono szereg przepisów, które nie mają żadnego 
związku z implementowaną dyrektywą. Te dodat-
kowe zapisy zostały wprowadzone na ostatnim eta-
pie prac nad ustawą, już w trzecim czytaniu.

Państwo zasiadający w Wysokiej Izbie, a tak-
że nasi goście, ministrowie, wiedzą, że przez wie-
le lat zwracaliśmy wszyscy uwagę – także nam 
wielokrotnie zwracano na to uwagę – jak ważne 
jest to, w jaki sposób pracuje się nad ustawami, 
w jaki sposób wprowadza się poprawki, co na jakim 
etapie może zrobić Sejm, a co może zrobić Senat. 
Kiedy tych reguł nie przestrzegaliśmy, kiedy inni 
ich nie przestrzegali, Trybunał Konstytucyjny wła-
ściwie bezwarunkowo, nie oglądając się nawet na 
zasadność tych rozwiązań, uchylał wątpliwe za-
pisy w ustawach. Senat wielokrotnie występował 
z inicjatywą ustawodawczą, aby znowelizować ta-
kie ustawy, aby doprowadzić je do stanu zgodności 
z konstytucją. Od pewnego czasu pod pretekstem 
pandemii koronawirusa wprowadza się jednak 
przepisy łamiące tę zasadę, która była szanowana, 
można powiedzieć, od zawsze, od początku wol-
nej Polski.

W tym momencie mówimy o zmianie, która 
liberalizuje stosowanie stabilizującej reguły wy-
datkowej, czyli zasady, która za czasów rządów 
Platformy Obywatelskiej, ale i w poprzedniej ka-
dencji, już za rządów Prawa i Sprawiedliwości – 
chociaż nie przez całą kadencję – była uważana 
za bardzo istotną. Jest to zasada, która porządkuje 
proces opracowywania budżetu. Mówię o wydat-
kach, o zasadach wydatkowania środków publicz-
nych. Generalnie jest to taka zasada, że mniej 
wydajemy wtedy, kiedy czasy są dobre, tłuste, 
a więcej w chudych latach, tak aby wzmóc koniunk-
turę, zapobiec kryzysom. Ta zasada, ta reguła, któ-
ra przecież została przygotowana także na czasy 
kryzysu, powinna być respektowana.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych już od 
kilku miesięcy prowadzi dyskusję z udziałem mi-
nistra finansów, dyskusję o tym, jak powinna dzia-
łać, funkcjonować stabilizująca reguła wydatkowa. 
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Co więcej, przygotowaliśmy nawet projekt usta-
wy, która znowelizowałaby tę zasadę, w niektó-
rych miejscach ją łagodząc, a w innych miejscach 
wzmacniając. No, musimy myśleć o finansach 
w duchu politycznej odpowiedzialności za przy-
szłość następnych pokoleń.

Niestety stabilizująca reguła wydatkowa była 
nowelizowana już kilkakrotnie, przynajmniej dwu-
krotnie, i to w taki sposób, który nie wynikał z ja-
kiegoś przemyślenia, przeanalizowania tego przez 
Ministerstwo Finansów, przez rząd. Robiono to 
poprzez wrzutki do różnego rodzaju ustaw. Tym 
razem wrzuciliście tu państwo – pewnie zrobiło 
to Ministerstwo Finansów, tyle że rękami posłów 
– taką głęboką liberalizację, która praktycznie li-
kwiduje stabilizującą regułę wydatkową. To doty-
czy wliczania do długu finansów samorządowych.

Ten zapis dotyczy budżetu na rok 2021, a więc 
nie jest on związany z wydatkami i problemami 
roku bieżącego. To jest oczywiście związane z przy-
gotowaniem budżetu na rok 2021. Rząd jest zobo-
wiązany do przygotowania projektu budżetu do 
końca września. My, członkowie Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych, jesteśmy przekonani, że 
przepisy zmieniające regułę wydatkową, stabiliza-
cyjną regułę wydatkową, można było wprowadzić 
w innym trybie, tj. poddać je głębokiej debacie, dys-
kusji w parlamencie, tak aby uświadomić naszym 
rodakom, jakie konsekwencje wynikają z tego, że 
przestajemy przywiązywać wagę do dyscypliny, że 
możemy wydawać więcej, niż mamy, że możemy 
kreować sztuczny pieniądz, pieniądz, który będzie 
musiał być w przyszłości wydatkowany… Dzisiaj 
wszystkim czy większości w Polsce łatwo przyj-
muje się te wszystkie deklaracje, że dajemy jesz-
cze pieniądze na to, na to i na to. Tych deklaracji 
i rzeczywistych wydatków jest naprawdę ogromnie 
dużo. I mało kto mówi, że to nie są środki, które 
pochodzą z naszych zasobów, które Skarb Państwa, 
budżet państwa ma w jakiejś szafie, na kontach 
w polskich czy innych bankach, w Narodowym 
Banku Polskim. To są środki, finanse wykreowa-
ne, to są pieniądze, których nie ma, których nie 
posiadamy. To wszystko trzeba będzie w którymś 
momencie spłacić.

W związku z tym jeszcze raz chcę podkreślić, 
że nie można decyzji, które mają takie konse-
kwencje, że wydatkowuje się pieniądze i nie li-
czy się niektórych środków, decyzji, które dotyczą 
stabilności wydatków państwowych, podejmować 
w trybie, w którym nie ma jakiejkolwiek debaty, nie 
ma dyskusji. Te przepisy są wprowadzane trochę 

wstydliwie, bez przekonywania posłów i opinii pu-
blicznej, że trzeba dokonać określonych zmian.

Na posiedzeniu komisji budżetu i finansów 
zwróciliśmy się z prośbą… Rząd w sprawie tej usta-
wy – to jest ustawa dotycząca pracowników dele-
gowanych – reprezentował pan minister Szwed 
z właściwego ministerstwa, odpowiedzialnego za te 
sprawy. Oczywiście trudno było panu ministrowi 
odpowiadać na pytania dotyczące zasad tworzenia 
budżetu i stabilizującej reguły wydatkowej, dlatego 
poprosiliśmy ministra finansów, aby podał dzisiaj 
powód takiego sposobu procedowania.

Jeszcze raz chcę powiedzieć, że my jako Komisja 
Budżetu i Finansów Publicznych, a  także jako 
Senat w całości nie jesteśmy przeciwni zmianom. 
Jesteśmy gotowi rozmawiać o różnych rozwiąza-
niach, także takich, które są nietypowe, inne niż 
dzisiejsze. Ale trzeba to wszystko robić w sposób 
jasny, przejrzysty i zrozumiały dla opinii publicz-
nej, a także dla tych, którzy stanowią prawo. Nie 
zgadzamy się na to, żeby prawo było stanowione 
w sposób wstydliwy, chyłkiem, wieczorami, po no-
cach i bez wyjaśniania powodów takiego, a nie in-
nego procedowania.

Nasza komisja zaproponowała wprowadzenie 
poprawki, która wyklucza art. 12. Pozostałe za-
pisy ustawy pozostawiliśmy, że tak powiem, na 
posiedzenie plenarne, do decyzji całego Senatu. 
Uznajemy, że ustawa może być przyjęta z popraw-
ką, którą zaproponowała komisja, dotyczącą wy-
kreślenia art. 12. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Pan senator Adam Szejnfeld ma pytanie do pani 
senator Kochan.

SENATOR 
ADAM SZEJNFELD 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Chciałbym przede wszystkim podziękować pani 

senator Magdalenie Kochan i pogratulować jej wy-
stąpienia, oceny nie tylko tej ustawy, ale w ogóle 
procesu legislacyjnego, jaki widzimy w ostatnich 
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latach. Ta ustawa jest jednym z wielu przykładów, 
ale jest przykładem bardzo dobrym. Groch z ka-
pustą – to jest jedno stwierdzenie, którego można 
tu użyć. W ustawie, która ma dotyczyć określonej 
przestrzeni prawnej, znajdujemy wiele rozwiązań 
i propozycji, które dotyczą zupełnie innych ustaw, 
tematów i zakresów legislacyjnych, co należy uznać 
za skandaliczne. Propozycja nie tyle pracy, ile od-
rzucenia tej ustawy, a także innych, podobnych 
ustaw zasługuje, moim zdaniem, na uznanie izby 
senackiej.

Przechodzę do pytania. Chciałbym zapytać, czy 
pani senator, pani sprawozdawczyni ma wiedzę na 
temat konsultacji społecznych. Pytam o to, bo jed-
ną z wad procesu legislacyjnego, jaki prowadzi się 
dzisiaj pod rządami Prawa i Sprawiedliwości, jest 
to, co powiedziałem, czyli że tworzy się groch z ka-
pustą – łączy się to, co jest przedmiotem norma-
lizacji, oraz unormowania, których nie powinno 
być. Poza tym oczywiście występuje złamanie czy 
raczej łamanie, bo to jest notoryczne, procesu legi-
slacyjnego, a więc wkładanie – pozakonstytucyjnie, 
ze złamaniem art. 118, 119 konstytucji – rozwią-
zań prawnych w postaci poprawek już w trakcie 
trybu legislacyjnego. A kolejnym elementem cha-
rakteryzującym ten proces legislacyjny jest kom-
pletny brak konsultacji społecznych, co oznacza 
brak szacunku dla społeczeństwa obywatelskiego. 
Czy w tym przypadku był jakiś wyjątek, czy też ta 
ustawa również wpisuje się w złą praktykę Prawa 
i Sprawiedliwości? Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo, Pani Senator.

SENATOR 
MAGDALENA KOCHAN 

Panie Senatorze, nie mam pełnej wiedzy na 
temat tego, czy konsultacje zostały przeprowa-
dzone. Wydaje się, że w trakcie debaty podczas 
obrad komisji… Byłoby dobrze, gdyby pan senator 
skierował pytanie w tej sprawie do pani minister 
czy przedstawiciela ministerstwa. Wydaje się, że 
część konsultacji czy jakieś konsultacje w tej kwe-
stii się odbyły, bo co do oprocentowania kredytów 
bankowych, które są udzielane przedsiębiorcom 

dotkniętym COVID-19, była informacja pani mi-
nister, że pracodawcy na te rozwiązania czekają. 
I ja wierzę, że czekają. Nie podważam zasadno-
ści wprowadzania tych zmian, uważam, że one są 
słuszne. Jednak nie możemy zaakceptować faktu, 
że te rozwiązania wprowadza się w taki sposób nie-
konstytucyjny, jeśli chodzi o proces legislacyjny.

Nie wypowiadam się co do kwestii liberalizacji 
reguły wydatkowej – w tej sprawie wypowiedział 
się pan senator Kazimierz Kleina, chyba bardziej 
kompetentny niż ja – ale jednego jestem pewna: 
reguła wydatkowa nie może, nie może być deba-
towana wyłącznie w Komisji Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej i cichcem, przy okazji 
implementacji prawa unijnego, w komisji finan-
sów publicznych. Komisja finansów publicznych 
nie odniosła się do spraw kredytowania. Uznaliście 
państwo, że jest w porządku. Nie podważacie tak-
że zasadności tych rozwiązań prawnych. Jednak 
proszę je przygotować we właściwy sposób, zgod-
ny z prawem, zgodny z obowiązującymi zasada-
mi. Kto, jak nie Senat, ma przestrzegać tych zasad? 
Sejm tego nie robi, ale to sprawa Sejmu, w jaki spo-
sób proceduje. My jesteśmy odpowiedzialni za to, 
co robi Senat Rzeczypospolitej Polskiej. W związku 
z tym nad tymi rozwiązaniami i takim sposobem 
procedowania nie można przechodzić do porządku. 
Cel nie uświęca środków. Gdyby tak było, to każde 
bezprawie zawsze byłoby można usprawiedliwić 
jakąś ideą, która jest słuszna. Przecież nie o to nam 
chodzi. Nie o to nam chodzi. Jestem przekonana, 
że jeśli rząd we właściwy sposób przygotuje im-
plementację prawa unijnego, to ona bez większej 
debaty przejdzie przez Senat i zaakceptujemy te 
rozwiązania. Jeśli będziecie państwo chcieli uza-
sadnić, dlaczego kredyty mają być łatwiej dostępne 
dla pracodawców związanych z COVID, to oczy-
wiście, że to poprzemy. Ale jeżeli będziecie chcieli 
osobnym aktem prawnym zliberalizować regułę 
wydatkową, to taka kwestia już nie może się obyć 
bez dyskusji, bo dotyczy naszego życia codziennego 
i tego, jakie długi będą spłacać nasze dzieci i wnuki 
z powodu rozrzutności albo braku gospodarności 
rządzących.

I to jest clou, dla którego dzisiaj… To jest pro-
blem, o którym mówię. Merytorycznie wszystkie 
rozwiązania są niezłe. Oczywiście można popra-
wić ewidentne omyłki. Można, ale w sposób wła-
ściwy dla porządku legislacyjnego. Dlatego ja 
ponawiam swój wniosek. Proszę państwa, to nie 
jest pierwszy przypadek. To nie jest pierwszy raz, 
kiedy w ten sposób procedujemy i mówimy, że dla 
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dobra sprawy… Nie ma dobra sprawy, skoro nie 
ma przestrzegania zasad prawa. Te zasady prawa 
są ustanawiane po to, żeby ich przestrzegać – dla 
porządku, ładu publicznego i szacunku do insty-
tucji państwa. Jeżeli tego szacunku dla instytu-
cji państwa nie będziemy wykazywać w Senacie, 
to gdzie mamy wykazywać? Skoro nikt inny tego 
przestrzegać nie chce. Tak, mamy obowiązek stać 
na straży prawa. I nie przepraszam za te mocne 
słowa. Odsyłam państwa do roty naszej przysię-
gi. Przypomnijcie sobie, co przysięgaliśmy, komu 
przysięgaliśmy i kto nam zaufał, że tej przysięgi 
dotrzymamy.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Pani Senator.
Pani senator Danuta Jazłowiecka zadaje pytania 

pani senator Kochan.

SENATOR 
DANUTA JAZŁOWIECKA 

Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.
Pani Senator, wielokrotnie na tej sali i na posie-

dzeniach komisji słyszymy o otwartości naszych 
kolegów z Prawa i Sprawiedliwości na dokony-
wanie poprawek w ustawach, które przychodzą 
z Sejmu i które naprawdę wymagają dziesiątek 
poprawek. Już pomijam te dziesiątki poprawek 
legislacyjnych. Oczywiście praktyka wygląda zu-
pełnie inaczej i bardzo często te deklaracje nie są 
dotrzymywane. Dzisiaj na poparcie swoich dekla-
racji pan senator Majer podał jeden przypadek – 
poprawkę w ustawie o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 
itd., ustawie, która w mojej ocenie nie ma związ-
ku z delegowaniem pracowników, tym bardziej że 
w art. 9 w ust. 2 w pkcie 2 warunki pracy i inne 
warunki zatrudnienia są określone i jest odwołanie 
do kodeksu pracy, który również zawiera elementy 
związane z koronawirusem i z epidemią.

Chciałabym zapytać, czy mam rację. Czy rze-
czywiście te odnośniki i te dodatkowe ustawy, które 
są tutaj włączone i które zabierają – zdaje się, z tego 
co widzę – więcej miejsca niż faktyczne wdraża-
nie dyrektywy o delegowaniu pracowników, są tu 
potrzebne? Czy faktycznie w art. 9 ust. 2 pkt 2, że 

tak powiem, wypełnia również tę sytuację, w jakiej 
znaleźliśmy się dzisiaj?

Chciałabym też zapytać, czy w pani ocenie za-
warta treść dotycząca tego elementu związanego 
z wdrażaniem dyrektywy o delegowaniu pracow-
ników jest na tyle czytelna, że uczestnicy tego de-
legowania będą w ogóle w stanie zrozumieć, jakie 
są ich obowiązki i zadania. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Proszę bardzo.

SENATOR 
MAGDALENA KOCHAN 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Pani senator Jazłowiecka ma rację. 

Implementacja prawa unijnego to nie jest moc-
na strona polskiego rządu. Ustawy, które imple-
mentują prawo, muszą polegać na, po pierwsze, 
naprawdę dobrym tłumaczeniu, a po drugie. tłu-
maczeniu, które odnosi się do realiów polskiego 
prawodawstwa, realiów polskiego kodeksu pracy.

Pani Senator, gdybyśmy zdecydowali się na pra-
cę wyłącznie nad implementacją prawa unijnego, 
to wnieślibyśmy do tekstu tej ustawy bardzo wie-
le poprawek. Także takich językowych, które nie 
wymagałyby ukończenia – przepraszam państwa 
za taki kolokwializm – prawa na Sorbonie, żeby 
móc zrozumieć, o co chodzi. Czyli zrozumieć, kto 
jest pracodawcą, kto nie jest pracodawcą, kto jest 
pracownikiem, o którego pracodawcę chodzi – czy 
tego, który zatrudnia w danym państwie, czy tego, 
który deleguje do tego państwa członkowskiego. Te 
wszystkie językowe rzeczy moglibyśmy poprawić, 
gdybyśmy pracowali wyłącznie nad implementa-
cją prawa unijnego. Wyeliminowalibyśmy zapewne 
także takie interpretacje prawa, które wykluczają 
się nawzajem. Bo jeśli zastosować przepisy usta-
wy nowelizującej i przepisy ustawy nowelizowanej, 
okazałoby się, że na pewno w jednym miejscu one 
się wzajemnie wykluczają. Ale my nad tymi pro-
blemami nie dyskutowaliśmy podczas posiedzenia 
Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 
głównie z  tych powodów, które podałam na 
początku i które przyświecały przyjęciu wniosku 
o odrzucenie w pierwszym czytaniu całej ustawy.
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Tak, nad tą implementacją trzeba by popraco-
wać solidnie – i to jest możliwe. Jesteśmy na tę pra-
cę otwarci i gotowi na taką pracę, pod warunkiem 
że to będzie naprawdę implementacja prawa unij-
nego. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Teraz pytania zadaje pan senator Aleksander 

Szwed, do pana senatora Kleiny.
Czy pan senator Aleksander Szwed może za-

dać pytanie?

SENATOR 
ALEKSANDER SZWED 

Panie Marszałku, bardzo dziękuję.
Rzeczywiście, swoje pytanie chciałbym skie-

rować do pana senatora Kazimierza Kleiny, sena-
tora sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych.

Panie Senatorze, w  swoim sprawozdaniu… 
No, wiemy, że ta nowelizacja, jak to zostało już 
wcześniej wielokrotnie podkreślone, ma za zada-
nie wykonanie prawa Unii Europejskiej. W swo-
im sprawozdaniu zawarł pan taką informację, że 
rząd niejako wręcz dokonywał pewnych wrzutek 
w trzecim czytaniu w Sejmie. A ja w opinii Biura 
Legislacyjnego czytam, że po pierwszym czytaniu 
na posiedzeniu Sejmu projekt został skierowany 
do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. W dru-
gim czytaniu do projektu zgłoszono 4 poprawki, 
odrzucone następnie w trzecim czytaniu. Za przy-
jęciem ustawy głosowało 280 posłów, były 164 głosy 
przeciw, 3 posłów wstrzymało się od głosu. No, to 
gdzie w trzecim czytaniu były zgłoszone te wrzutki, 
o których pan mówił w sprawozdaniu? Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Proszę bardzo, pan senator Kleina.

SENATOR 
KAZIMIERZ KLEINA 

Panie Marszałku, Panie Senatorze, oczywiście 
w tej chwili nie jestem w stanie dokładnie tego 

zweryfikować. Ale oczywiście wspomniana po-
prawka została wprowadzona na etapie pracy sej-
mowej, a więc już niezgodnie z zasadami praktyki 
legislacyjnej, nie tak, jak powinno się to zrobić.

No i druga sprawa. Mocno podkreślałem tu tę 
kwestię, że do ustawy o pracownikach delegowa-
nych wprowadza się zasady dotyczące liberalizują-
cej reguły wydatkowej. Jeszcze raz z całą mocą chcę 
powiedzieć: myśmy kilkakrotnie spotykali się z pa-
nem ministrem finansów na posiedzeniu komisji, 
na ten temat także dyskutowaliśmy. Pytaliśmy, czy 
są jakiekolwiek inicjatywy w sprawie zmieniania 
tej stabilizacyjnej reguły wydatkowej. Nic takie-
go nie mówiono. Nie miała miejsca jakaś sytuacja 
nadzwyczajna. Oczywiście, sytuacją nadzwyczajną 
jest koronawirus i już od wielu miesięcy wiado-
mo było, że mogą być różnego rodzaju – i wiemy 
o tym, że będą i są – problemy związane z budże-
tem państwa, i w tym roku, na ten rok, i na rok 
przyszły. Minister finansów także na posiedzeniu 
naszej komisji… Ale pan premier także deklarował, 
że będzie nowelizacja budżetu na rok bieżący, już 
w lipcu miała ona nastąpić. Do tej pory nie mamy 
żadnej informacji dotyczącej właśnie nowelizacji 
budżetu na rok 2020. Zmiana tego przepisu, jeżeli 
chodzi o zmianę reguły wydatkowej, dotyczy pro-
jektu budżetu na rok 2021. A więc można było całą 
tę procedurę związaną z nowelizacją ustawy doty-
czącej stabilizującej reguły wydatkowej przepro-
wadzić w trybie normalnym. Jest jeszcze na tyle 
dużo czasu, że można było sprawy, które dotyczą 
jednego obszaru, umieścić w jednej ustawie, a nie 
mieszać porządki w jednym dokumencie.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
I pan senator Jerzy Czerwiński, proszę bardzo. 

I proszę wskazać, do kogo to pytanie.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, moja pierwsza 
uwaga kierowana jest do obydwu sprawozdawców 
komisji. Ja się tak naprawdę nie dowiedziałem, cze-
go dotyczy ta ustawa. Jak rozumiem, wyście pań-
stwo na posiedzeniach komisji mówili też o głównej 
treści ustawy. No, a na razie dowiedziałem się tylko 
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o brakach tej ustawy, o tym, co negujecie, w różny 
sposób. O tym za chwilę. No, i przyznam się, że na 
ogół to jest tak, że jak sprawozdawca nie chce albo nie 
umie czegoś przedstawić, to mówi: to nie było przed-
miotem prac komisji. Tu nie było takiego zdania.

A pytanie kieruję do pani sprawozdawcy Komisji 
Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej. O ile ko-
misja budżetu zachowała się w sposób, nazwałbym 
to, wyjaśnialny, obliczalny: pewne przepisy jej, w cu-
dzysłowie, nie pasowały, więc usuwa je z ustawy, 
zostawia trzon główny, tym bardziej że musimy im-
plementować przepisy unijne… No, mam pytanie: 
czy pani sobie zdaje sprawę, co to by znaczyło, gdyby 
ten wniosek o odrzucenie ustawy przeszedł i gdyby, 
nie daj Boże, zaakceptował go Sejm? To znaczyłoby, 
że byśmy nie implementowali przepisów unijnych. 
Jakie by były skutki tego? No, jeśli państwo chcie-
li usunąć z ustawy, nazwałbym to, wraże przepisy, 
które według was są niezgodne z tematyką, z ty-
tułem ustawy… Przecież tytuł też można zmienić. 
Pytanie jest więc takie: dlaczego nie zastosowaliście 
procedury, którą proponowało Biuro Legislacyjne, 
którą proponował legislator? Tu jest wyraźnie 
mowa o usunięciu z tekstu ustawy przepisów, któ-
re są, powiedziałbym, luźno związane z jej tema-
tem głównym. A wyście zanegowali całość. Jakie 
będą skutki tego? O co wam chodzi tak naprawdę? 
O to, żeby Polska była napiętnowana na arenie Unii 
Europejskiej? Jakie są wasze motywacje? Ja tego nie 
rozumiem, bo to jest niespójne logicznie. Spójna lo-
gicznie jest propozycja Biura Legislacyjnego.

I drugie pytanie do pani, à propos, jak ktoś 
tutaj się wyraził, grochu z kapustą. Pani raczyła 
w swojej wypowiedzi – nie wiem, czy to była wy-
powiedź sprawozdawcy komisji, czy też pani we-
wnętrzne wynurzenia – mówić coś o fasadowości 
pewnych instytucji w Polsce. Jakich? Trybunał 
Konstytucyjny, NIK, rząd, izba Sądu Najwyższego, 
Sejm. A gdzież w tekście tej ustawy występują te 
instytucje? O czym pani w ogóle mówiła? O swo-
ich przekonaniach politycznych? Tak się zachowuje 
sprawozdawca komisji? Proszę wytłumaczyć teraz 
Izbie, o co pani chodziło. Gdzie w tekście ustawy 
jest mowa o Trybunale Konstytucyjnym? Bo pani 
też nawiązała do tego. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Proszę bardzo, pani senator Kochan.

SENATOR 
MAGDALENA KOCHAN 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Przykro mi, że pan senator Czerwiński nie 

słuchał początku mojej wypowiedzi, gdzie bardzo 
skrótowo, ale też w sposób skondensowany, powie-
działam, czego dotyczy prawo unijne, które imple-
mentujemy do naszego prawa. Powiedziałam także, 
że to jest dyrektywa, która weszła w życie w 2018 r., 
i polski rząd miał dość długi czas na przygotowanie 
tej implementacji.

Z jakiego powodu w trakcie swojego wystąpie-
nia mówię o Trybunale Konstytucyjnym, o prawo-
rządności w kraju? Otóż z takiego powodu, Panie 
Senatorze, że mam prawo jako senator, omawiając 
skutki złej legislacji, przewidzieć ich dalsze konse-
kwencje. I mam prawo do wyrażania swoich opinii, 
swoich opinii, tak jak pan ma prawo do wyrażania 
swoich. Nie obrażam pana, mówię o tym, co widzę 
na co dzień, mówię o braku przestrzegania prawa 
przez polski rząd. I pan nie zaprzeczy, że nie ma ta-
kiej decyzji Mateusza Morawieckiego, która wcze-
śniej nie byłaby konsultowana na Nowogrodzkiej. 
Pan temu nie zaprzeczy. Pan nie zaprzeczy temu, 
że przez Sejm ustawy przechodzą na pstryknię-
cie palcami i posłowie już zapomnieli, że zgodnie 
z konstytucją to oni stanowią prawo, a nie rząd. 
Rząd przedstawia projekty, które po sensownej 
debacie, dyskusji, konsultacjach ustanawia Sejm, 
a sprawdza i poprawia to, co niedobre, Senat. Nie 
ma już tej roli Sejmu, ale my nie dopuścimy, żeby 
swojej roli nie odgrywał Senat. I z tego powodu, 
wie pan, to nie jest problem senator Magdaleny 
Kochan, ale problem Mateusza Morawieckiego, jak 
jego ministrowie przygotowują projekty ustaw, któ-
re mają być przyjęte pomimo tego, że są niezgodne 
z zasadami legislacji, prawidłowej legislacji. 

I powiem panu więcej: jeśli usprawiedliwienie 
– bo ja zadałam to pytanie podczas obrad komisji, 
czekając na jakąś sensowną odpowiedź z minister-
stwa, że czas, że COVID, że są 2 tysiące powodów, 
dla których… Ale usłyszałam jedną odpowiedź: bo 
Rządowe Centrum Legislacji nie widzi kłopotu, nie 
widzi w tym problemu. A, to jak Rządowe Centrum 
Legislacji nie widzi problemu w łamaniu prawidło-
wej legislacji, to ja już widzę w tym potężny pro-
blem, potężny problem, bo to znaczy, że prawnicy 
rządowi łamią prawo albo mają do niego stosunek 
lekceważący. Pan się uśmiecha? Dla mnie to nie jest 
nic zabawnego, nic. To jest problem, z którym na-
prawdę będziemy mieć w Polsce największy kłopot, 
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największy, bo przestaliśmy szanować prawo. Rząd 
mówi: można nie publikować orzeczeń Trybunału 
Konstytucyjnego, bo nam się tak nie podoba. Pan 
prezydent mówi: a, ułaskawię sobie.

(Senator Jerzy Czerwiński: Panie Marszałku, czy 
pani sprawozdawca mogłaby odpowiadać na pyta-
nia, czy mam je powtórzyć…)

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Zaraz bę-
dzie mógł pan powtórzyć, jak tylko pani senator 
skończy.)

Pan mi zadał pytanie: z jakiego powodu używa-
łam słów… wymieniałam Trybunał Konstytucyjny, 
Sąd Najwyższy. Pan nie widzi związku z tą ustawą, 
a ja widzę. Bo w tym dokumencie jak w soczewce 
skupia się lekceważenie prawa przez rządzących. 
Dlatego o tym mówiłam.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Pani Senator.
(Senator Jerzy Czerwiński: Jeśli mogę, Panie 

Marszałku, dopytać…)
Za chwilę. Dobrze?
(Senator Jerzy Czerwiński: Oczywiście.)
Bo pan senator Aleksander Szwed w kolejce 

czeka.

SENATOR 
ALEKSANDER SZWED 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
No, jedno z pytań, które tutaj chciałbym zadać, 

już zadał senator Czerwiński. Oczywiście my wszy-
scy mamy prawo do wyrażenia swoich opinii, tylko 
że do wyrażenia swoich opinii służy debata, może-
my te opinie oczywiście w zadawanych pytaniach 
wyrażać. A sprawozdawca powinien przedstawić 
sprawozdanie z posiedzenia komisji, przedsta-
wić clou tej ustawy, powiedzieć, o czym ona jest, 
o czym jest nowelizacja, no i ewentualnie o tym, 
jaki był przebieg posiedzenia komisji.

Chciałbym tu dopytać senatora Kleinę. Z jednej 
strony pojawiają się takie zarzuty, że mijają blisko 
2 lata, od kiedy rząd mógł się tym zająć, a z drugiej 
strony, że teraz ta nowelizacja w trybie szybkim 
wchodzi. Także w opinii Biura Legislacyjnego… Ja 
pozwolę sobie znowu zacytować: ustawa uchwa-
lona przez Sejm na piętnastym posiedzeniu 
w dniu 24 lipca – a jest 12 sierpnia – pochodziła 

z przedłożenia rządowego. Druk sejmowy nr 430 
wpłynął do marszałka Sejmu w dniu 15 czerwca, 
czyli blisko 2 miesiące temu, a więc ten tryb wcale 
nie był taki szybki, ekstraordynaryjny. Skąd jed-
nak te zarzuty, które państwo formułują? Dziękuję 
bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Proszę bardzo, pan senator Kleina.

SENATOR 
KAZIMIERZ KLEINA 

Panie Marszałku! Panie Senatorze! Pan senator 
zwrócił uwagę przed chwileczką, że sprawozdawca 
powinien informować o przebiegu pracy komisji, 
a nie o swoich opiniach, a więc pytanie o to, jakie są 
moje opinie w tej sprawie, możemy sobie po prostu 
wymienić w debacie czy już poza salą posiedzeń.

Ja jestem sprawozdawcą komisji, która wyraź-
nie ustaliła to, o czym powiedziałem. Jeszcze raz 
chcę z całą mocą powiedzieć, że ze strony Komisji 
Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie nie 
było nawet wątpliwości. Oczywiście były głosy od-
rębne, ale co do zasady nie było wątpliwości. Co 
do tego, że taki tryb postępowania, ze stabilizacyj-
ną regułą wydatkową, nie powinien mieć tu miej-
sca, że ta sprawa, skoro jest ważna dla rządu, dla 
ministra finansów, nie powinna być dołączana do 
ustawy o delegowaniu pracowników, nie powinna 
być łączona z ustawą, która implementuje przepi-
sy dyrektywy europejskiej  – to jest jakby główny 
zarzut i główna uwaga w tej sprawie.

Jeszcze raz z całą mocą chcę powiedzieć, że 
nasza komisja, Komisja Budżetu i  Finansów 
Publicznych, zajmowała się stabilizującą regułą 
wydatkową zawsze z udziałem przedstawicie-
li ministerstwa lub ministrów z Ministerstwa 
Finansów, mówiąc o potrzebie zmiany, noweli-
zacji itd. W żadnym momencie komisja nie zo-
stała poinformowana o tym, że jest taki zamiar, 
że de facto doprowadzi się do demontażu tej usta-
wy o stabilizującej regule wydatkowej, jeszcze na 
podstawie ustawy, która dotyczy całkowicie in-
nego obszaru, czyli delegowania pracowników 
i implementacji dyrektywy europejskiej. To jest 
ten główny zarzut. Jeżeli rząd widzi potrzebę 
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debatowania nad problemami budżetu, to jest na 
to miejsce choćby w ustawie okołobudżetowej. 
O tym mówiliśmy także na posiedzeniu komisji, 
to można przygotować czy można było przygoto-
wać. Ja jeszcze raz chcę powiedzieć tak: rozumie-
my, że do końca września rząd musi przedstawić 
Sejmowi projekt budżetu na rok przyszły – termin 
jest chyba do końca września – i musi go przed-
stawić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Pewnie w rządzie jest obawa, ale tego nie wiemy, 
bo na ten temat nie było możliwości dyskutowa-
nia na posiedzeniu komisji, ponieważ także w tej 
sprawie, czyli w sprawie stabilizującej reguły wy-
datkowej rząd reprezentował minister do spraw 
społecznych, do spraw rodziny, a więc nie mini-
ster finansów. Minister finansów dotarł dopiero 
dzisiaj na posiedzenie, zresztą na prośbę komisji, 
nie moją. Minister finansów jest dzisiaj na po-
siedzeniu i pewnie będzie wyjaśniał tę kwestię, 
z tym że ja będę słuchał tej wypowiedzi z sali pię-
tro wyżej. Tam właśnie będę siedział, ale to nie 
będzie oznaczało lekceważenia ministra finan-
sów. Po prostu będę przysłuchiwał się tym wyja-
śnieniom z miejsca, które zostało mi wyznaczone 
przez marszałka.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Czy pan senator Czerwiński chce jeszcze zadać 

pytanie?
(Senator Jerzy Czerwiński: Oczywiście, Panie 

Marszałku.)
Proszę uprzejmie.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Ja jestem, przyznaję, trochę zdziwiony tym, 
że osoba, która poucza Trybunał Konstytucyjny, 
NIK, rząd i izbę Sądu Najwyższego o tym, jak ma 
być stosowane prawo, sama tego prawa nie reali-
zuje, przynajmniej w tym aspekcie, który tyczy się 
Regulaminu Senatu. Inna jest rola senatora spra-
wozdawcy, a inna jest rola senatora, który przema-
wia w dyskusji i prezentuje wtedy swoje poglądy. 
To jest podstawa. Jeśli się tego nie rozróżnia, no 
to właśnie wtedy jest problem. No, tu chodzi o to 
drugie pytanie. Gdzie tutaj jest mowa o Trybunale 

Konstytucyjnym, Sądzie Najwyższym itd.? Nie ma 
tego w tym tekście.

Jeśli zaś chodzi o moje pierwsze pytanie, to pani 
wyraźnie uchyliła się od odpowiedzi. Pytałem, dla-
czego nie zastosowaliście trybu proponowanego 
przez Biuro Legislacyjne, czyli trybu uchylenia 
tych, nazwijmy to, wrażych przepisów – wrażych 
według was – tylko odrzuciliście całą ustawę. Jakie 
będą tego skutki? No, proponujecie, żeby tej ustawy 
nie wprowadzać do obiegu prawnego.

Co do uśmiechu, to przyznam, że dawno nie 
słyszałem takiego sformułowania – chyba nigdy 
coś takiego nie padło na tej sali – że rządowi praw-
nicy czy prawnicy podlegający rządowi łamią pra-
wo. No, chyba nawet prawnicy, którzy są na tej sali, 
nie podpisaliby się pod tym stwierdzeniem. 

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Czy pani senator chce odpowiedzieć?
(Senator Magdalena Kochan: Odpowiem 

krótko.)
Proszę uprzejmie.

SENATOR 
MAGDALENA KOCHAN 

Debata na temat tego, dlaczego odrzucamy tę 
ustawę, dlaczego padła propozycja jej odrzucenia, 
odbyła się również podczas obrad komisji, Panie 
Senatorze. Może nie była tak bardzo dokładna, do-
głębna i długa jak ta, którą teraz prowadzimy na 
tej sali, ale ja ją zrelacjonowałam. Podczas obrad 
tej komisji padły również moje słowa krytykujące 
Rządowe Centrum Legislacji. Nie znalazły one wła-
ściwej odpowiedzi ze strony pani minister, która 
była tam obecna. A więc ja jednak relacjonowałam 
to, co działo się podczas obrad komisji. Co więcej, 
nasze uzasadnienie wniosku o odrzucenie ustawy 
było absolutnie paralelne do tego, co usłyszał pan 
przed chwilą, choć może nieco krótsze.

A co do konsekwencji… No właśnie, to jest py-
tanie do rządu. Dlaczego rząd akceptuje takie nie-
konstytucyjne konstrukcje prawne, które do nas 
docierają, i nie martwi się o ich konsekwencje? 
Ano dlatego, że za instytucje fasadowe uznał już 
i Sejm, i Senat. Uznał, że może sobie na to pozwo-
lić. To nie jest pierwszy przypadek, kiedy łączy się 
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tak naprawdę niemożliwe do połączenia ustawy. To 
zawsze przechodziło, no więc dalej stosuje się taką 
metodę. Reguła wydatkowa w ustawie o pracowni-
kach delegowanych? Proszę zapytać przedstawicie-
li rządu, jak wyobrażają sobie dalsze stanowienie 
prawa. Ja myślę, że oni powinni przygotować tę im-
plementację unijnego prawa we właściwy sposób. 
My taką właściwą implementację chętnie przegło-
sujemy. Przeprowadzimy debatę i włączymy to do 
polskiego porządku prawnego. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję bardzo.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku 

prac parlamentarnych został upoważniony mini-
ster rodziny, pracy i polityki społecznej. Jest z nami 
pan minister Stanisław Szwed, ale jest także wice-
minister finansów, pan Piotr Patkowski. W związ-
ku z tym obaj panowie ministrowie mają prawo do 
wystąpienia i do obu panów można będzie potem 
kierować pytania.

Proszę bardzo, Panie Ministrze. Pan minister 
Stanisław Szwed.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE RODZINY,  
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 
STANISŁAW SZWED 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Wrócę do głównego przedłożenia, jakim jest im-

plementacja dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
z 2018 r., która zmienia dyrektywę z 2016 r. do-
tyczącą delegowania pracowników w  ramach 
świadczenia usług, delegowania pracowników na 
terytorium naszego kraju. To jest główny cel tej 
dyrektywy. I zanim o tych szczegółach, o tej dy-
rektywie… Bo ci, którzy od wielu lat pracują nad 
tym prawem europejskim, m.in. nad tą dyrektywą 
– bo przecież ta dyrektywa była negocjowana jesz-
cze za poprzedniego rządu – wiedzą, że ta materia 
jest bardzo trudna i skomplikowana i że prace nad 
zmianą tej dyrektywy toczyły się dosyć burzliwie. 
Przypomnę tylko w skrócie, żeby nie zabierać cza-
su, że w tej sprawie była wdrożona tzw. procedura 
żółtej kartki. 11 państw wystąpiło z tą procedurą. 
I zazwyczaj w Parlamencie Europejskim było tak, 

że po takiej procedurze Parlament Europejski wy-
cofywał się z niekorzystnych zmian. No, w tym 
przypadku niestety tak się nie stało – Parlament 
dalej pracował nad tą dyrektywą. Jeden z głównych 
problemów, z którym to się wiązało, który jest w tej 
chwili wyłączony, bo on jest już w innej dyrektywie, 
w tzw. pakiecie mobilności, to był transport. To 
była jakby główna przyczyna całego sporu, który się 
toczył w Parlamencie Europejskim między naszym 
krajem… I nie tylko, bo, tak jak powiedziałem, 11 
państw w tym uczestniczyło, generalnie państwa, 
które później wchodziły do Unii Europejskiej, pań-
stwa Europy Środkowo-Wschodniej. Głównym, 
można powiedzieć, poszkodowanym w przypad-
ku tej dyrektywy o kierowcach był nasz kraj, bo 
jesteśmy największą grupą, jeśli chodzi o kierow-
ców, którzy jeżdżą, wjeżdżają i świadczą transport. 
To była jedna z przyczyn. I dlatego też już po przy-
jęciu dyrektywy w czerwcu 2018 r., w listopadzie 
nasz kraj wspólnie z Węgrami złożył do trybunału 
sprawiedliwości skargę na przepisy. I to się toczy 
przed trybunałem sprawiedliwości.

Była deklaracja przed wybuchem epidemii 
COVID, że to będzie rozstrzygnięte przed… No, 
tak się nie stało. Epidemia spowodowała, że tego 
wyroku nie ma, dlatego też prace nad wdrożeniem 
wspomnianej dyrektywy w jakiś sposób trochę 
się opóźniły. Ale pierwszy projekt, który wyszedł 
z naszego ministerstwa, był w grudniu ubiegłego 
roku. I w tym zakresie – odpowiadam tu na pyta-
nia o konsultacje, o przebieg – był półroczny okres, 
powiedziałbym, konsultacji, zarówno ze stroną 
pracowników, jak i ze stroną pracodawców. I, co 
też warto podkreślić, pracodawcy byli zdecydowa-
nie po naszej stronie, po stronie rządowej. Związki 
były po drugiej stronie, uważały, że te przepisy są 
korzystniejsze dla pracowników. Stąd też te decy-
zje, które wynikały z przepisów.

Tutaj też jeden z senatorów mówił, w którym mo-
mencie projekt trafił do Sejmu. Trafił w czerwcu. I to 
jest jakby główne przesłanie, które rząd skierował, 
czyli implementacja dyrektywy zmieniającej dyrekty-
wę dotyczącą pracowników delegowanych. No, głów-
ne zmiany polegają na tym, że w tej chwili, zgodnie 
z obecnymi przepisami pracodawca delegujący pra-
cownika musi zapewnić takie warunki, jakie wyni-
kają z kodeksu pracy, np. minimalne wynagrodzenie. 
Teraz wspomniana dyrektywa zmieni te zasady. Będą 
musiały być stosowane wszystkie reguły… Jeżeli dele-
gowany pracownik będzie zarabiał określoną kwotę, 
to podobna kwota, ta sama kwota musi być również 
wypłacana pracownikowi. Tak że to są te zmiany.
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Zmiany dotyczą też Państwowej Inspekcji 
Pracy, która będzie miała możliwość zasięgania 
informacji, pozyskiwania danych dotyczących 
funkcjonowania… Tak jak powiedziałem na po-
czątku, ta dyrektywa dotyczy przedsiębiorców, 
którzy zatrudniają w naszym kraju pracowników. 
W naszym kraju na dzisiaj tych podmiotów jest… 
Tych pracowników, którzy są zatrudniani, jest ok. 
31 tysięcy. Tak że to nie jest tak, że w naszym kra-
ju jest to duży problem. Problem jest w rozwią-
zaniach przyjmowanych przez inne parlamenty, 
które wdrażają te dyrektywy. Bo tam będzie głów-
na oś naszego sporu czy tych wątpliwości, które 
mają miejsce. Na dzisiaj mamy taką sytuację, że 
spośród państw europejskich, w których termin 
minął 30 lipca, dyrektywa… To zostało przyjęte 
w Niemczech, w Belgii, w Czechach, we Francji, 
na Malcie, Litwie i Słowacji. W 3 państwach, tak jak 
w Polsce, prace są już na ukończeniu. Są to Austria, 
Dania i Finlandia. Inne państwa są na różnych eta-
pach wdrażania tej dyrektywy. To jest główna część 
zmiany dotyczącej rozszerzenia i modyfikacji dy-
rektywy, którą zaproponował rząd.

Druga kwestia, która przewija się w tej deba-
cie, to jest kwestia poprawek zgłoszonych w trak-
cie prac parlamentarnych. One zostały zgłoszone 
w Sejmie i zostały przyjęte. Te poprawki mają bez-
pośredni związek z koronawirusem i stąd też… 
Odnosząc się do tej dyskusji, powiem, że jedynym 
organem uprawnionym do badania i sprawdza-
nia, czy coś jest zgodne z konstytucją, czy nie, jest 
Trybunał Konstytucyjny. Ani nie my, ani nie sena-
torowie, tylko Trybunał Konstytucyjny. Tylko on 
może ewentualnie stwierdzić, czy coś jest zgodne, 
czy niezgodne z konstytucją.

Przepisy, które państwo w swoich wypowie-
dziach przedstawialiście, jednoznacznie wycho-
dzą naprzeciw tym sytuacjom, które są związane 
z COVID. Jeden z przepisów dotyczy np. pracy zdal-
nej. Dlaczego on się tu pojawił? Pojawił się dlatego, 
że 4 września kończy się możliwość zlecania pra-
cy zdalnej. Patrząc na harmonogram prac Sejmu 
i Senatu, widzimy, że nie mamy możliwości szyb-
szego działania, stąd decyzja posłów, żeby to dodać 
do tej ustawy.

Stąd też decyzje dotyczące COVID. Wszystkie 
te decyzje niejako wychodzą naprzeciw oczeki-
waniom pracodawców bądź oczekiwaniom pra-
cowników, poprawiają ich sytuację, umożliwiają 
korzystanie z tarcz lub innych form pomocy, które 
są związane z epidemią i wymagają takiego szcze-
gólnego trybu.

Jeśli chodzi o kwestię budżetową, to na po-
siedzeniu komisji budżetu był pan dyrektor 
z Ministerstwa Finansów. Wyjaśnialiśmy przyczy-
nę wprowadzenia tej zmiany przez posłów na po-
siedzeniu Sejmu. Myślę, że pan minister Patkowski 
wyjaśni to jeszcze dodatkowo, powie, dlaczego 
działano w takim trybie. Przygotowywany jest bu-
dżet państwa i bez tych rozwiązań nie można bę-
dzie wprowadzić określonych zasad. To są decyzje, 
które podjął Sejm i które Senat musi w tej chwili 
rozpatrzyć.

Zwracam się do Wysokiej Izby o przyjęcie usta-
wy. Dotyczy to dyrektywy, jak również zmian do-
tyczących COVID. Dziękuję bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Gabriela Morawska-Stanecka)

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Na sali jest również podsekretarz stanu, pan 

Piotr Patkowski.
Czy pan minister chce zabrać głos?
Bardzo proszę.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE FINANSÓW 
PIOTR PATKOWSKI 

Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Chciałbym udzielić odpowiedzi w zakresie wąt-

pliwości, które przedstawiali pani senator Kochan 
i pan senator Kleina.

Rozumiem, że tam, gdzie pojawiają się kwestie 
związane z finansami publicznymi, pojawiają się 
też wątpliwości. Te wątpliwości powodują czasa-
mi gorącą debatę publiczną, dlatego warto niektó-
re wątpliwości czy nieścisłości wyjaśnić. Było to 
już robione w komisjach senackich, ale warto także 
tutaj przytoczyć odpowiednie argumenty, a także 
je rozwinąć, jeśli nie były one, w opinii senatorów, 
wystarczające.

Zacznę od tego, że zmiana dotycząca reguły 
wydatkowej, o której dzisiaj rozmawiamy, zosta-
ła wprowadzona na etapie prac parlamentarnych. 
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego… 
Pozwolę sobie bardzo krótko odnieść się do wąt-
ku poprawności, prawidłowości procesu legi-
slacyjnego. Trybunał Konstytucyjny w  swoich 
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orzeczeniach, jeśli chodzi o prawidłowość proce-
su legislacyjnego, skupiał się głównie na 2 wątkach.

Pierwszy to dopuszczalna aktywność Senatu 
na etapie procesu legislacyjnego, czyli to, jakie po-
prawki mogą być zgłaszane, a jakie nie mogą być 
zgłaszane w trakcie procesu legislacyjnego.

Druga aktywność dotyczy trybu procedowa-
nia niektórych ustaw. Mam tutaj na myśli usta-
wy kodeksowe, które powinny być procedowane 
w określonym reżimie czasowym, a nie podczas 
jednodniowego posiedzenia komisji sejmowej.

Jeśli chodzi o ustawę o finansach publicznych, 
to ta ustawa w dotychczasowym orzecznictwie 
Trybunału Konstytucyjnego nie była uznawana za 
ustawę kodeksową, w związku z czym taka zmia-
na na gruncie obecnego orzecznictwa Trybunału 
Konstytucyjnego nie jest niezgodna z procesem le-
gislacyjnym. Trudno na podstawie obecnej judyka-
tury stwierdzić, że zasady prawidłowej legislacji 
zostały tu złamane.

Oczywiście orzecznictwo Trybunału 
Konstytucyjnego jest aktywne, jest dynamiczne, 
w związku z czym ta wykładnia może się zmienić. 
Jeżeli w opinii senatorów ustawa rzeczywiście ta-
kie warunki spełnia, to – przypominam – grupa 
senatorów może, na gruncie konstytucji, wystąpić 
do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie, czy ta 
zmiana była zgodna z konstytucją, czy nie. Ale na 
tym etapie, po prześledzeniu obecnej judykatury, 
takiego wniosku absolutnie wyciągnąć nie można. 
Dlatego trudno rządowi w tym miejscu zgodzić się 
z tym, że łamiemy zasady prawidłowej legislacji.

To nie zmienia jednak faktu, że rzeczywiście 
omawiana dziś zmiana, jak już wspomniałem, 
pewne wątpliwości może wzbudzać i do tych wąt-
pliwości chciałbym się teraz odnieść.

Pierwsza kwestia. Pan senator Kleina wspomi-
nał o tym, że rząd już wielokrotnie zmieniał, w try-
bie tzw. wrzutek, stabilizującą regułę wydatkową. 
Ale proszę zauważyć, że tak naprawdę taka zmia-
na w kadencji rządów Prawa i Sprawiedliwości od 
2015 r. wydarzyła się raz, i to było w tym roku. Był 
to projekt wniesiony przez rząd po szerokich kon-
sultacjach ze środowiskami ekonomicznymi i była 
to poprawka przyjęta… przepraszam, zmiana, to 
była zmiana przyjęta przez obie izby parlamentu, 
a spotkała się ona z aprobatą zarówno partii rzą-
dzącej, jak i opozycji. Ta zmiana, o której dziś roz-
mawiamy, nie jest zmianą systemową, dotyczącą 
stabilizacyjnej reguły wydatkowej. Tam rzeczywi-
ście wprowadziliśmy zmianę, która będzie skutko-
wała na wiele lat, teraz zaś proponujemy zmianę, 

która będzie dotyczyła tylko roku 2021 i będzie 
dotyczyła tylko wydatków inwestycyjnych. To nie 
będą wydatki na nowe pensje, to nie będą nowe 
wydatki administracyjne, nowe wydatki społecz-
ne – które czasami są krytykowane przez opozy-
cję. To będą wydatki inwestycyjne, o których Unia 
Europejska jednoznacznie mówi, że są one najlep-
szym sposobem pobudzania gospodarki w czasach 
kryzysu.

Mało tego, doświadczenia z poprzedniego kry-
zysu, sprzed dekady – o którym już dzisiaj wiemy, 
że był o wiele łagodniejszy niż ten, z którym mie-
rzymy się teraz – pokazują, że model zastosowany 
wtedy przez Amerykę był o wiele skuteczniejszy 
od tego zastosowanego przez Europę. Europa wte-
dy zaordynowała ciężkie austerity budżetowe, i to 
austerity budżetowe powoduje, że państwa takie 
jak Grecja, Włochy nadal nie są w stanie wydobyć 
się ze stagnacji gospodarczej. A Ameryka przeży-
ła ten kryzys w bardzo dobrym stanie – było na-
tychmiastowe odbicie gospodarcze, już po 2 latach. 
Dlatego dekadę temu w Ameryce nie było drugiej 
fali kryzysu, a w Unii Europejskiej była – dlatego 
że tu zaordynowaliśmy austerity budżetowe. Dziś 
Unia Europejska odrobiła już lekcję z tamtej hi-
storii. Odrobiła lekcje i powiedziała: tak, musimy 
pójść drogą amerykańską, musimy zamiast auste-
rity budżetowego stosować inwestycje publiczne. 
A więc my te inwestycje proponujemy, i to tylko 
jeśli chodzi o poluzowanie tej wspominanej reguły 
na rok 2021.

Proszę zauważyć jeszcze jedną kwestię. Już 
teraz Unia Europejska po posiedzeniu ECOFIN 
– ale mówi to też publicznie – proponuje, żeby re-
guł fiskalnych, unijnych… Nie zawiesza ich tylko 
w 2020 r., ale także w 2021 r. Ujmuje to o wiele 
szerzej niż ta poprawka, o której dzisiaj rozmawia-
my. Unia Europejska w tym momencie zapomina 
o progu 3% deficytu budżetowego, zapomina o pro-
gu 60% zadłużenia w relacji do PKB – która to zasa-
da przecież przez wiele państw nie jest stosowana. 
A my proponujemy tylko poluzowanie tego, jeśli 
chodzi o inwestycje publiczne, i jeszcze nie jeste-
śmy nawet w stanie w tym momencie powiedzieć, 
czy będziemy ten próg wykorzystywać. Być może… 
Stosujemy tylko tę zakładkę na wypadek drugiej fali 
epidemii koronawirusa, na wypadek gdyby okaza-
ło się, że niestety drugi raz musimy się zmierzyć 
z jakimś mniejszym czy większym lockdownem 
i gdyby się okazało, że nasza gospodarka potrzebu-
je kolejnego zastrzyku finansowego. To jest wpro-
wadzane przez rząd zapobiegawczo, na wypadek 
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sytuacji, której teraz nie jesteśmy w stanie przewi-
dzieć i której nie jesteśmy w stanie zapobiec. Bo to 
byłaby sytuacja niezależna od nas. Odpowiedzialny 
rząd musi takie sytuacje przewidywać i musi być 
na nie gotowy. Stąd taka zmiana. Być może ona rze-
czywiście jest zbyt szybka, być może rzeczywiście 
wypadałoby o niej dłużej porozmawiać, ale koro-
nawirus nie daje nam odpowiedniego na to cza-
su. Dzisiaj koronawirus od nas wymaga decyzji tu 
i teraz.

Nie mogę też zgodzić się z tym, że ta zmiana 
nie jest dyskutowana z rynkami finansowymi. 
Ministerstwo Finansów regularnie, przynajmniej 
kilka razy w miesiącu, spotyka się z głównymi 
ekonomistami najważniejszych instytucji finan-
sowych, ze wszystkimi dziennikarzami ekonomicz-
nymi, rozmawiamy i regularnie przedstawiamy 
stan finansów publicznych i staramy się prezen-
tować to tak, aby ten obraz był jak najpełniejszy.

I ostatnia kwestia – bo najlepiej jest porozma-
wiać o faktach – tzn. rok budżetowy 2020 i 2021. 
Jeśli chodzi o 2020, to nadal planujemy nowelizację 
budżetową. Trudno mi się zgodzić z zarzutem, że 
ta nowelizacja miała być w lipcu, a będzie jesienią. 
Nowelizacja ustawy budżetowej to nie jest jakiś wy-
móg, który musi spełnić rząd w takim czy innym 
miesiącu, bo tak to sobie wymyślił. Nowelizację 
ustawy budżetowej robi się wtedy, kiedy ona rze-
czywiście jest konieczna. Sytuacja budżetowa po 
miesiącach wiosennych była na tyle dobra, i da-
lej jest dobra, że tę nowelizację spokojnie możemy 
zrobić jesienią, kiedy już będziemy mieli możli-
wie pełny obraz gospodarki. Mówimy, że w tym 
roku będzie deficyt w okolicach 100 miliardów zł. 
Wielokrotnie mówiliśmy – nie na forum Senatu – 
ale warto to powtórzyć, że z tych 100 miliardów zł 
ok. 50–60 miliardów zł to będą skutki finansowe 
związane bezpośrednio z COVID, a 40 miliardów 
to będą środki przeznaczone nie na bezpośrednie 
zwalczanie COVID, ale na wydatki inwestycyjne 
pobudzające gospodarkę. Nie można tych 100 mi-
lionów postrzegać jako dziury spowodowanej nie-
odpowiedzialną polityką rządu, jak niektórzy tutaj 
próbują o tym mówić. To 100 miliardów to jest na-
sza poduszka finansowa na przyszłość, Wysoka 
Izbo, tak to trzeba postrzegać. To są pieniądze wy-
dane teraz po to, aby za 2–3 lata nie było drugiej, 
jeszcze gorszej fali kryzysu gospodarczego.

Jeśli chodzi o rok budżetowy 2021, to podtrzy-
mujemy deklarację, że wtedy będziemy chcieli za-
proponować konsolidację finansów publicznych. 
Czy ta konsolidacja będzie wynosiła 3% deficytu 

budżetowego? Jest za wcześnie, żeby ten temat 
określić. Na pewno będziemy chcieli pójść w tym 
kierunku. Proszę zobaczyć. Unia mówi: zapo-
mnijcie o 3% deficytu w relacji do PKB w przy-
szłym roku. A my chcemy iść w tym kierunku 
i mimo tego nie chcemy powstrzymywać inwe-
stycji publicznych, czyli najlepszego remedium 
na czasy kryzysu gospodarczego. To jest główna 
przyczyna tej zmiany – szykowanie sobie podusz-
ki finansowej na rok 2021, a jednocześnie szuka-
nie konsolidacji finansów publicznych. To jest 
całościowy obraz planów rządu i ministerstwa 
finansów. Oczywiście pani senator ma rację. Te 
obligacje, które teraz zaciągamy, trzeba będzie 
spłacić. My mamy tego pełną świadomość, nawet 
wiemy, że to będzie rok 2025, rok 2026. To będą 
lata trudne dla gospodarki, dla finansów publicz-
nych. Nie jesteśmy jeszcze w stanie powiedzieć, 
kto będzie rządził, ale zapewniam państwa, że 
jako rząd już teraz planujemy budżet nie tylko 
na rok 2021 czy 2022, ale patrzymy na te wydat-
ki całościowo. Każdy projekt ustawy ma ocenę 
skutków regulacji, która zawiera skutki finanso-
we na 10 lat. Proszę mi wierzyć, w tym momencie 
w przypadku każdego projektu ustawy wcale tak 
bardzo nie patrzymy na te kwestie w perspekty-
wie przyszłego i kolejnego roku, oczywiście to też 
robimy, ale najbardziej interesuje nas to, co bę-
dzie za 5, 6, 7 lat, wtedy, kiedy te obligacje, które 
teraz emitujemy na walkę z kryzysem, będziemy 
musieli spłacać. Gwarantuję, że mamy to na uwa-
dze i w przypadku każdego projektu ustawy, jeśli 
będą wątpliwości, czy za tych kilka lat będzie nas 
stać, żeby spłacać te obligacje, które teraz emi-
tujemy… Gwarantuję, że Ministerstwo Finansów 
zadaje takie pytanie każdemu wnioskodawcy ta-
kiego projektu i uwzględnia to w swoich progno-
zach. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

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

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie? Mam zapisanych senatorów…

Proszę o zadanie pytania pana senatora Adama 
Szejnfelda.
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SENATOR 
ADAM SZEJNFELD 

Dziękuję, Pani Marszałek.
Mam pytanie do pana ministra Szweda. Chodzi 

mi… Pan minister częściowo poruszył już spra-
wę, której chciałem dotknąć wcześniej w pytaniu, 
a mianowicie sprawę krytyki dyrektywy, tego, co 
się z tym dzieje. I rząd i parlamentarzyści, także 
Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej, 
ja również, krytykowali zmiany w dyrektywie. 
Dobrze, że jest ta skarga. Chciałbym, żeby pan mi-
nister, jeżeli ma taką możliwość, przybliżył nam 
nie tylko ten stan, bo pan powiedział, że na razie to 
jakby zawisło w trybunale sprawiedliwości, ale i to, 
co państwo w zasadniczy sposób krytykowaliście.

I drugie pytanie. Chciałbym zapytać, nawiązu-
jąc do poprzedniego wątku tej naszej dzisiejszej de-
baty, czy pan minister, także jako poseł i wieloletni 
parlamentarzysta, znamy się przecież już chyba 
z dwie dekady… Jak pan uzasadnia i czy pan akcep-
tuje, czy pan się zgadza z tym, żeby do tego rodzaju 
ustaw jak np. ta ustawa wprowadzać zmiany, które 
z tą ustawą i jej tematyką kompletnie nie są zwią-
zane? Jak pan to ocenia? Czy pan akceptuje to, żeby 
w tej ustawie były takie przepisy jak art. 4, art. 5, 
art. 11, art. 6, art. 10, art. 12, a więc te wszystkie 
przepisy, które Biuro Legislacyjne Senatu uzna-
ło za niekonstytucyjne, łamiące zasady określone 
w przepisach art. 118 ust. 1 oraz art. 119 ust. 1 i 2 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej? Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE RODZINY,  
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 
STANISŁAW SZWED 

Dziękuję, Pani Marszałek.
Wysoka Izbo, króciutko, bo już o tym mówiłem. 

Jeśli chodzi o skargę do trybunału sprawiedliwości, 
to z informacji, które w tej chwili posiadamy, wy-
nika, że skarga została zgłoszona w październiku 
2018 r., ostatnia rozprawa odbyła się w dniu 3 mar-
ca tego roku i od tego czasu… No, sprawa jest w tej 

chwili zawieszona. Jak mówiłem, było wcześniej 
przewidywane, że decyzja będzie przed wybuchem 
pandemii. No, dzisiaj takiej decyzji nie ma, czeka-
my na ostateczne rozstrzygnięcie. Podnosiliśmy… 
Jednym z głównych zarzutów była kwestia obcią-
żeń dla usługodawców, którymi jesteśmy, a przez 
to zmniejszenie konkurencyjności. A to było na-
szym atutem, jeśli chodzi o naszych pracowników 
delegowanych do innych krajów. Jak mówię, to bar-
dziej działa w drugą stronę niż na to, nad czym dzi-
siaj dyskutujemy, czyli na kwestię pracowników, 
którzy są delegowani przez firmy zagraniczne do 
naszego kraju.

Jeśli chodzi o to pierwsze pytanie, to już wyja-
śniałem, że powodem zgłoszenia poprawek przez 
posłów w Sejmie była kwestia związana z epidemią 
i kwestia procedur w Sejmie. Jeżeli nie mamy moż-
liwości odbycia w najbliższym czasie posiedzeń 
Sejmu i Senatu, to siłą rzeczy, jeżeli są postulaty 
ze strony przedsiębiorców, pracowników, aby te 
rozwiązania dalej mogły funkcjonować… No, stąd 
taka decyzja. Chodzi o to, byśmy mogli korzystać 
zarówno z tarczy antykryzysowej, z tarczy finanso-
wej, jak również w tym przypadku choćby z pracy 
zdalnej, którą możemy dalej stosować.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Proszę o  zadanie pytania pana senatora 

Władysława Komarnickiego.

SENATOR 
WŁADYSŁAW KOMARNICKI 

Dziękuję, Pani Marszałek. Dzień dobry.
Szanowny Panie Ministrze, od wielu lat je-

stem przedsiębiorcą. I powiem szczerze, że je-
stem wstrząśnięty. Wydaje mi się, że ta dyrektywa 
jest kompletnie niekorzystna, słyszymy bowiem, 
że nakłada ona nowe obowiązki na firmy polskie, 
które w tej chwili, w okresie pandemii są w dra-
matycznej sytuacji i walczą o przetrwanie, a więc 
każdy dodatkowy obowiązek to dla nich sytuacja 
niezmiernie niekorzystna, Panie Ministrze. Mało 
tego, słyszymy również, że ta dyrektywa spowoduje 
– być może nie mam racji, niech pan mi to wytłu-
maczy, Panie Ministrze – odpływ środków finan-
sowych z Polski. A zatem jest pytanie: jaki jest cel 
tego, jaka jest z tego korzyść? Chciałbym, żeby pan 
był uprzejmy mi odpowiedzieć. Zapewniam pana, 
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że w tej chwili analizują to i słuchają nas przedsię-
biorcy, których znam od wielu, wielu lat.

Moje drugie pytanie do pana, Panie Ministrze. 
W  sprawie pracowników delegowanych opuści-
ły nas wszystkie kraje, szczególnie kraje Grupy 
Wyszehradzkiej, bo o nich myślę. A jak wiadomo, wszy-
scy państwo wypisaliście sobie na sztandarze, że jeste-
ście wręcz wiodącymi w tej Grupie Wyszehradzkiej. 
A więc moje pytanie jest takie: jak państwo – skoro 
nie potrafiliście zbudować tzw. mniejszości blokują-
cej w sprawie pracowników delegowanych – chcecie 
zbudować taką mniejszość w bardzo poważnych spra-
wach? A one za chwilę nas czekają. Jest to chociażby 
czekająca nas sprawa obrony środków europejskich 
w konfrontacji, przypominam… w związku z prawo-
rządnością, bo to stało się już faktem.

I jeszcze trzecie pytanie. Przy okazji ustawy o pra-
cownikach delegowanych warto przypomnieć o in-
stytucji, która ma zabiegać o interesy pracowników, 
poddawać kontroli wszystkie organy, które zatrudniają 
w Polsce pracowników. Chodzi mi, Panie Ministrze, 
o Państwową Inspekcję Pracy, z którą współpracuję od 
zawsze. Otóż Państwowa Inspekcja Pracy jest cały czas 
niedofinansowana. Przerzucane są na nią nowe obo-
wiązki, nowe zadania, a pieniędzy jak nie było, tak nie 
ma. A więc moje pytanie jest takie: jak chcemy walczyć 
o to, żeby pracownicy byli godnie traktowani? Jeżeli my 
jako parlamentarzyści chcemy powiedzieć pracowni-
kom, patrząc im prosto w oczy, że ich prawa będą re-
spektowane, to musimy więcej pieniędzy przeznaczyć 
na Państwową Inspekcję Pracy.

Na samym końcu dodam, że wszystkie firmy 
transportowe z naszego kraju, które prowadzą in-
teresy w Unii Europejskiej, na terenie całej Unii 
Europejskiej, są zniesmaczone postawą polskiego 
rządu. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE RODZINY,  
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 
STANISŁAW SZWED  

Pan senator poruszył kilka wątków. Jeśli cho-
dzi o to ostatnie pytanie, dotyczące dyrektywy 

transportowej, to wspomnę tu o  tzw. pakiecie 
mobilności, który został przyjęty w Parlamencie 
Europejskim pod koniec lipca. Ta dyrektywa wej-
dzie w życie 2 lutego 2022 r., to jest ten okres przej-
ściowy. Do tego czasu będzie to funkcjonowało na 
tych zasadach, które obowiązują dzisiaj. O tej dy-
rektywie, o której tu mówimy, ja już zresztą wspo-
minałem. Zastosowaliśmy tzw. procedurę żółtej 
kartki. Nasz kraj i Węgry głosowały przeciw tej dy-
rektywie, a 4 państwa się wstrzymały, co oznacza, 
że de facto 6 państw było przeciw wprowadzeniu 
tej dyrektywy. Ona została zmodyfikowana, m.in. 
wprowadzono ten okres przejściowy. Na począt-
ku była mowa o tym, że ona wejdzie w życie od 
razu w 2018 r., ale wprowadzono ten 2-letni okres 
przejściowy. Wprowadzono też tzw. klauzulę syn-
chronizacyjną. Jeśli chodzi o podwykonawców, to 
te zmiany również zostały wprowadzone dzięki ini-
cjatywie naszego rządu.

Jeśli chodzi o kwestie kontrolne, kwestie doty-
czące inspekcji pracy, to inspekcja pracy nie podle-
ga rządowi. Jest to instytucja podlegająca Sejmowi, 
więc jej budżet określany jest przez parlament. To 
tyle, jeśli chodzi o finansowanie. W tym zakresie 
bardzo ważną rolę będzie odgrywał Europejski 
Urząd ds. Pracy. To jest nowa jednostka, która 
będzie wspierała te działania, jeśli chodzi o prze-
strzeganie przepisów prawa pracy, również tych 
dotyczących kierowców.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Proszę o  zadanie pytania panią senator 

Magdalenę Kochan.

SENATOR 
MAGDALENA KOCHAN 

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Ja chciałabym zapytać… To znaczy przede 

wszystkim chciałabym podziękować za to, że pan 
minister Patkowski rozpoczął debatę, której nie 
mogliśmy się doprosić, o ile dobrze pamiętam, 
na ostatnim posiedzeniu Senatu, kiedy to wystą-
piliśmy do ministra finansów o przedstawienie 
Wysokiej Izbie stanu finansów publicznych. To 
zaproszenie nie zostało przyjęte. Pan minister 
Patkowski wyłuszczył nam, jaki jest aktualny stan 
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finansów i jakie są zamierzenia państwa, oczywi-
ście w skrótowej formie, ale zrobił to w trakcie roz-
patrywania punktu porządku obrad, który dotyczy 
ustawy o zmianie ustawy o delegowaniu pracowni-
ków w ramach świadczenia usług oraz niektórych 
innych ustaw. I to jest stwierdzenie faktu.

Moje pytanie brzmi tak: czy pan minister zga-
dza się z takim oto stwierdzeniem, że popraw-
ki zgłaszane w trakcie sejmowego postępowania 
ustawodawczego powinny pozostawać w związku 
z projektem złożonym w Sejmie przez wniosko-
dawcę, przy czym więź ta powinna mieć wymiar 
nie tylko formalny, ale i merytoryczny, polegający 
na tym, że konkretne poprawki odnoszące się do 
projektu powinny pozostawać w odpowiedniej re-
lacji z jego treścią, zmierzając do modyfikacji pier-
wotnej treści projektu? Czy pan zgadza się z tym 
zdaniem? Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Proszę bardzo.
(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed: Ja już 
odpowiadałem na to pytanie. Mówiłem, że ten…)

(Senator Magdalena Kochan: Przepraszam, ale 
ja nie zwracałam się do pana ministra Szweda. To 
było pytanie do pana ministra Patkowskiego.)

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE FINANSÓW 
PIOTR PATKOWSKI 

Dziękuję.
Rzeczywiście pan minister Szwed odpowiedział 

na to pytanie, w takim razie teraz na mnie kolej.
Rozumiem, że to jest cytat z któregoś z boga-

tych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Zwrócę 
jednak uwagę, że zarówno nasza konstytucja, jak 
i orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego do-
puszczają tzw. sytuacje ekstraordynaryjne. To zna-
czy, że w sytuacji, kiedy państwo polskie czy stan 
finansów publicznych są w jakimkolwiek stopniu 
zagrożone, można stosować pewne zasady, do-
pasowując je do aktualnej sytuacji społeczno-go-
spodarczej. W związku z tym – ponieważ od kilku 
miesięcy mamy tak na prawdę stałą pracę obu izb 
parlamentu nad ustawami związanymi z COVID 
albo bezpośrednio, albo pośrednio, ale w wysokim 

stopniu – uważamy, że w tym momencie wszyst-
kie zmiany i wszystkie poprawki dotyczące walki 
państwa z epidemią COVID są zgodne z tym, co 
pani senator powiedziała, i mają związek, bo mają 
związek, z zasadniczym celem, z jakim w tym mo-
mencie mierzy się państwo polskie, to jest walką ze 
skutkami epidemii COVID. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
(Senator Magdalena Kochan: Tylko ad vocem, 

Pani Marszałek. Ja już więcej…)
Czy chce pani dopytać, Pani Senator?
Proszę bardzo.

SENATOR 
MAGDALENA KOCHAN 

Tak. Chciałabym tylko powiedzieć, że ta odpo-
wiedź, Panie Ministrze, absolutne utwierdza mnie 
w przekonaniu, że miałam rację, zgłaszając wnio-
sek o odrzucenie tych ustaw w pierwszym czyta-
niu. Pan potwierdza wszystkie moje najdalej idące 
i niechętnie przeze mnie przyjmowane podejrzenia 
co do tego, w jaki sposób rząd polski traktuje dzi-
siejsze prawodawstwo.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Piotr Patkowski: Jeśli mogę odpowiedzieć… Dobrze. 
W takim razie dziękuję.)

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Proszę o zadanie pytania pana senatora Jerzego 

Czerwińskiego.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Swoje pytania kieruję do pana ministra Szweda.
Panie Ministrze, 3 krótkie pytania. Pierwsze: 

prosiłbym o wyjaśnienie – ale myślę, że nie tyl-
ko ja – co będzie skutkiem ewentualnej realizacji 
wniosku komisji rodziny i polityki społecznej, czyli 
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odrzucenie tej ustawy. Co wtedy by się stało? Bo je-
żeli chodzi o wniosek komisji budżetu, to już wie-
my. Minister finansów nam wyjaśnił.

Pytanie drugie. Praprzyczyną jest ta dyrektywa, 
której Polska się sprzeciwiała. Czy my, składając 
wniosek przeciwko tej dyrektywie, złożyliśmy też 
– to się chyba nazywa „zabezpieczenie powództwa” 
– wniosek o zabezpieczenie powództwa? Czyli żeby 
ona nie weszła w życie, póki jej nie rozpatrzy TSUE.

I trzecie pytanie: czy jest jakakolwiek możli-
wość, ale już przy implementacji, czyli wprowadze-
niu do polskiego systemu prawnego tej dyrektywy, 
złagodzenia jej przepisów? No chyba nie ma, ale 
proszę wyjaśnić. Bo o  ile przepisy stosowane 
w Polsce wobec pracowników zagranicznych, jak 
rozumiem, nie wpływają na naszą pozycję, o tyle 
gorzej jest z przepisami, które będą wprowadzane 
w innych krajach w stosunku do pracowników pol-
skich. Czy mamy jakikolwiek wpływ na to?

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Proszę bardzo, Panie Ministrze.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE RODZINY,  
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 
STANISŁAW SZWED  

Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Senatorze, odpowiadam od końca.
Oczywiście to, co dzisiaj wdrażamy, na naszą 

gospodarkę nie ma wpływu, bo liczba pracowni-
ków, o których mówiłem, a którzy są delegowa-
ni do naszego kraju, jest na poziomie trzydziestu 
paru tysięcy. Czyli to nie ma bezpośredniego wpły-
wu. W odwrotnym przypadku, czyli delegowania 
naszych pracowników, już mówimy o grupie ok. 
650 tysięcy pracowników. Teraz poszczególne par-
lamenty wdrażają te dyrektywy, opierając się oczy-
wiście na przesłankach, o których mówiliśmy, czyli 
jednakowe wynagrodzenie, zapewnienie jednako-
wych warunków pracy itd. I na bieżąco będziemy 
śledzić, jak w ustawodawstwach innych państw 
jest to rozwiązywane. Również bardzo ważna 
jest kwestia dotycząca informacji, czyli informo-
wania. I m.in. też po to jest Europejski Urząd ds. 
Pracy, żeby nasi pracodawcy mieli pełną świado-
mość, jakie przepisy obowiązują w danym kraju, 

czyli żeby nie byli narażeni na kraj… Dzisiaj wiemy, 
że dyrektywa dotycząca transportu nie jest jesz-
cze wdrożona, a niektóre kraje już stosują rygo-
rystyczne przepisy dotyczące naszych kierowców, 
np. w zakresie kontroli. Takie przypadki się zda-
rzają i te sprawy są zaskarżane do trybunału, no ale 
nie ma tu rozstrzygnięcia na poziomie Parlamentu 
Europejskiego. A więc w drugą stronę jest to dla 
nas o wiele bardziej niekorzystne. No, oczywiście 
jesteśmy teraz w innej sytuacji. Zobaczymy, jak po-
dejdzie do tego Trybunał Sprawiedliwości UE, jeśli 
chodzi o COVID-19, jeśli chodzi o kwestie związane 
z epidemią. To jest pierwsza sprawa.

Co do zabezpieczenia to bezpośrednio nie od-
powiem, bo tutaj koordynatorem jest Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych, ale myślę, że wszystkie 
możliwe, że tak powiem, czynniki zostały wyko-
rzystane. Złożono skargę i ta skarga jest rozpatry-
wana przez Trybunał Sprawiedliwości UE. Jeżeli 
wdrożenie tej dyrektywy by się przesunęło, jeżeli 
zostałoby to odrzucone, to oczywiście musieliby-
śmy na nowo w polskim parlamencie tę dyrekty-
wę przygotować. Trudno mi powiedzieć, jaki byłby 
wtedy okres wejścia w życie. Unia Europejska ma 
prawo wdrożyć postępowanie przeciwko naszemu 
krajowi, ale co gorsze, pracodawcy, którzy delegują 
do nas pracowników, nie mieliby wówczas podsta-
wy prawnej i musieliby działać niezgodnie z pra-
wem. No, mówię o tej starej dyrektywie.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Proszę o zadanie pytania pana senatora Leszka 

Czarnobaja.

SENATOR 
LESZEK CZARNOBAJ 

Pani Marszałek, ja, jeśli można, zwrócę się do 
pana ministra Patkowskiego. Tak na przemian 
będziemy pytać, Panie Ministrze, żeby pan jako 
przedstawiciel młodzieży też mógł nam coś o tych 
sprawach powiedzieć.

Panie Ministrze, chcę powiedzieć z wielką rado-
ścią, że po raz pierwszy od 5 lat słyszę tu słowa, któ-
re są, że tak powiem, dobre nie tylko dla mnie, ale 
i dla Rzeczypospolitej. Chodzi mianowicie o to, że pan 
mówi o tym, że jedną z najważniejszych, najbardziej 
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fundamentalnych spraw – tak to odbieram – są in-
westycje. Panie Ministrze, należy się panu wielka 
pochwała. Rozumiem, że pan mówił nie tylko o inwe-
stycjach publicznych. Pan tylko inwestycje publiczne 
wymienił, ale rozumiem, że jako kraj, jako rząd i jako 
parlament będziemy sprzyjać wszelkim inwestycjom, 
zarówno prywatnym, jak i publicznym. Nauka z po-
przedniego kryzysu, o którym pan mówił, wskazuje, 
że ci, co inwestują, odczuwają kryzys słabiej, a ci, co 
nie inwestują, odczuwają kryzys mocniej. I dlatego 
podpisuję się pod tym, co pan powiedział.

Panie Ministrze, ja jestem pewien, że pan ro-
zumie, o co nam chodzi, tylko niepotrzebnie broni 
pan linii partyjnej, która nie ma żadnego znacze-
nia z punktu widzenia Polski. Proszę mi odpowie-
dzieć na pytanie, co stało na przeszkodzie, aby to, 
co dotyczy reguły wydatkowej, szeroko rozumia-
nych finansów… Można było powiedzieć tak: słu-
chajcie, musimy zmienić regułę, bo stało się to, to 
i to, przybliżona wielkość zadłużenia w stosunku 
do PKB będzie taka i taka, a poza budżetem bę-
dzie jeszcze tyle i tyle. Co stało na przeszkodzie, 
aby kwestie dotyczące reguły wydatkowej i finan-
sów procedować osobnym torem, w osobnej usta-
wie w ramach szybkiej procedury? Można to było 
zrobić w tym samym czasie, Panie Ministrze, nie 
doklejając tego do innej ustawy. To po pierwsze.

Po drugie, chcę pana jako człowieka młodego po-
kolenia o coś poprosić. Proszę nie iść tą drogą. To nie 
jest tak, że parlament Rzeczypospolitej, w tym rów-
nież Senat, zapraszając do dyskusji, chce pana tylko 
skrytykować. My chcemy porozmawiać o tym, jak 
naprawdę wygląda stan finansów, o tym, co my po-
winniśmy robić. Jeżeli potrzebna jest szybka ścież-
ka, to ja deklaruję, że my tę szybką ścieżkę będziemy 
respektować. Proszę przyjąć również do wiadomo-
ści, że pewne rozwiązania będziemy krytykować, 
że będziemy wskazywać inne możliwości. I proszę, 
że tak powiem, nie przyklejać się do ustaw, które 
nie mają nic wspólnego z regułą wydatkową. No, 
oczywiście można wysnuć wniosek… Ja już wczo-
raj, Panie Ministrze, mówiłem, że przecież może-
my wysnuć wniosek, że każdego, kogo wyślemy 
na Marsa, będziemy chronili przed zarażeniem się 
koronawirusem. No, przecież można takie wnioski 
wyciągnąć. Dlatego proszę, żeby to wszystko, co do-
tyczy finansów, co jest związane z finansami, było 
procedowane jak najszybszą ścieżką – oczywiście 
jeśli ministerstwo i rząd tego potrzebują – ale bez 
dorabiania teorii, że to, co robicie, jest zgodne z kon-
stytucją i innymi aktami prawnymi. Przepraszam, 
Pani Marszałek, za to zbyt długie pytanie.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Proszę bardzo, Panie Ministrze.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE FINANSÓW 
PIOTR PATKOWSKI  

Dziękuję.
Tu są 3 wątki. Pierwszy komentarz jest taki, 

że jeśli chodzi o te inwestycje, to jest to wytyczna 
ministra finansów, ministra Kościńskiego, który 
powiedział, że mamy zakaz mówienia o 38 milio-
nach podatników. My mamy mówić o 38 milionach 
klientów, dla których Ministerstwo Finansów pra-
cuje, stąd takie moje podejście. To głównie wytycz-
ne obu moich szefów, czyli premiera i ministra 
finansów.

Co do inwestycji prywatnych, to oczywiście 
też na ten temat myślimy. Mówię o inwestycjach 
publicznych, bo to jest w mojej domenie, w za-
kresie mojej odpowiedzialności w Ministerstwie 
Finansów. Ale minister odpowiedzialny – to trochę 
groźnie zabrzmi – za podatki u nas, czyli pan mini-
ster Sarnowski, pracuje wspólnie z Ministerstwem 
Rozwoju i innymi resortami nad przepisami mają-
cymi pobudzić inwestycje prywatne, które, jak wia-
domo, w tym roku i w przyszłym będą słabsze. To 
jest naturalne, że prywatni inwestorzy w czasach 
kryzysu obawiają się inwestować. My to rozumie-
my, dlatego będziemy chcieli jeszcze w tym roku, 
jesienią, przedstawić takie konkretne propozycje 
kierowane do inwestorów prywatnych dotyczące 
tego, jak te inwestycje prywatne poprawić, żeby 
one szły równo z inwestycjami publicznymi. Tak 
że tutaj w pełni się zgadzamy.

Jeśli chodzi o to pytanie, czemu dokleiliśmy to 
do tej ustawy, a nie poszliśmy normalną ścieżką, 
to ja tutaj widzę tak naprawdę 2 pytania. Pierwsze 
pytanie: czemu nie zrobiliśmy tego w tej majowo-
-czerwcowej nowelizacji SRW, z którą tutaj przy-
szliśmy i która szła tym tzw. normalnym trybem. 
Odpowiedź jest prosta, Panie Senatorze: ponieważ 
wtedy jeszcze nie mieliśmy pełnych danych, takich, 
które poznaliśmy dopiero w lipcu. W momencie, 
kiedy w lipcu usiedliśmy do założeń budżetowych 
już na rok 2021 i pospływały do nas dochody po-
datkowe, których siłą rzeczy nie mogliśmy znać 
w maju, znaliśmy – dopiero wtedy – maksymal-
nie pełny obraz sytuacji budżetowej na ten rok 
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i kolejny. W momencie, kiedy pozbieraliśmy te 
dane, mogliśmy stwierdzić, jaką mamy przestrzeń 
na konsolidację finansów publicznych i jaką mamy 
przestrzeń na inwestycje publiczne w przyszłym 
roku. Dlatego nie wyszliśmy z tym w maju, wtedy 
jeszcze nie mieliśmy takiego obrazu sytuacji finan-
sów publicznych, jaki mamy teraz.

Drugie pytanie: czemu, skoro mieliśmy pełny 
obraz, nie poszliśmy tą normalną ścieżką legisla-
cyjną, tylko zrobiliśmy to w ramach poprawki po-
selskiej? Jak już mówimy, my tutaj jako rząd nie 
widzimy sprzeczności z zasadami techniki pra-
wodawczej, ale też nie ukrywam, że zależy nam na 
czasie. Niedługo przyjdziemy tutaj nie tylko z no-
welizacją ustawy budżetowej, ale też z projektem 
budżetu na rok 2021. Zasady konstruowania bu-
dżetu państwa mówią, że pewne rzeczy muszą być 
już przyjęte przez obie izby parlamentu, aby można 
było je uwzględnić w projekcie ustawy budżetowej 
na przyszły rok. W związku z tym bez tej zmiany nie 
moglibyśmy tego budżetu złożyć, zgodnie z tym, cze-
go wymaga sytuacja finansów publicznych, i z tym, 
jaką politykę gospodarczą rząd proponuje prowa-
dzić. To moja odpowiedź na to pytanie.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Czy pan chce jeszcze dopytać?

SENATOR 
LESZEK CZARNOBAJ 

Panie Ministrze, zapytam. Nie będę wchodził 
w ciekawą debatę, ale myślę, że ona jest potrzebna, 
odbędzie się na posiedzeniu komisji budżetowej, na 
której – mam nadzieję – pan się pojawi. Ja mam 
takie pytanie: czy mam rozumieć, Panie Ministrze, 
że dołączenie poprawki dotyczącej reguły wydat-
kowej, jeśli chodzi o czas i termin, mogło się odbyć 
tylko poprzez dołączenie tego do tej ustawy? Tak?

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE FINANSÓW 
PIOTR PATKOWSKI 

Jeśli chcemy, aby we wrześniu w obu izbach 
parlamentu móc rozpocząć prace nad projektem 

ustawy budżetowej na przyszły rok, to tak, to był 
ostatni moment, w którym mogliśmy tę poprawkę 
złożyć, aby można było ją uwzględnić w projekcie 
ustawy budżetowej.

SENATOR 
LESZEK CZARNOBAJ 

To naprawdę już ostatnie zdanie.
Panie Ministrze, jest pan w totalnym błędzie, 

ale o tym już w przerwie, o ile pan pozwoli, panu 
powiem. Jest pan w totalnym błędzie co do termi-
nów i możliwości zrealizowania celu, o którym pan 
mówi. Myślę, że cel jest nasz, pana i nasz wspól-
ny, natomiast droga do niego może być zupełnie 
inna. Żeby nie zajmować czasu, powiem o tym 
w przerwie.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Proszę panią senator Jolantę Hibner o zadanie 

pytania.

SENATOR 
JOLANTA HIBNER 

Dziękuję bardzo.
Ja mam pytanie do pana ministra Szweda. 

Dzisiaj, w tej chwili, rozpatrujemy ustawę, która 
wprowadza implementację dyrektywy o pracow-
nikach delegowanych. Do tej ustawy zostały nieja-
ko wstawione wydatki inwestycyjne pobudzające 
gospodarkę. Czy pan te wydatki inwestycyjne bę-
dzie nadzorował, czy pana jednostki będą to reali-
zowały, czy też jednostki podlegające Ministerstwu 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej? Czy ono bę-
dzie to realizowało, czy jakieś inne? Kto to będzie 
nadzorował?

Pytam, ponieważ mamy doświadczenie z wczo-
rajszego dnia, kiedy w  ustawie zapewniającej 
funkcjonowanie ochrony zdrowia zostały wpisa-
ne wydatki związane z zakupami, drukowaniem 
i przechowywaniem oraz utylizacją kart wybor-
czych do wyborów, które się nie odbyły. Czy ta-
kie wydatki, tak poważne kwoty mamy mieć w ten 
sposób wpisywane w ustawy, podczas gdy one są 
związane z zupełnie innym celem?
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Czy pan będzie to realizował? Czy pan będzie 
realizował te wydatki przypisane do pana, z jakby 
przełożenia, te wydatki inwestycyjne pobudzające 
gospodarkę? Kto to będzie realizował? Czy pan to 
będzie nadzorował? Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE RODZINY,  
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 
STANISŁAW SZWED 

Pani Marszałek, Pani Senator, nasze minister-
stwo oczywiście będzie nadzorowało wprowa-
dzenie i implementację dyrektywy, jak również, 
jeżeli Wysoki Senat przyjmie rozwiązania dotyczą-
ce COVID, również te zapisy dotyczące COVID – 
m.in. co do pracy zdalnej i innych rozwiązań, które 
dzisiaj funkcjonują.

Inne tematy, które też są w tej ustawie i o któ-
rych mówił już pan minister, są w gestii ministra 
finansów.

(Senator Jolanta Hibner: Ja jeszcze…)

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Proszę bardzo, Pani Senator.

SENATOR 
JOLANTA HIBNER 

Czyli my wszyscy mamy rozumieć, że w tej chwili 
będą nam proponowane tego typu ustawy, w których 
oprócz podstawowych zadań, które są nakładane na 
jednostki rządu, będzie się wpisywało tak nawzajem: 
raz jedna jednostka będzie sobie wpisywała coś do 
pana ustawy, a raz pan będzie wpisywał coś do innej 
ustawy, bo są takie potrzeby. Tak? Czy to w ten sposób 
ma teraz funkcjonować? Czy tak będziemy tworzyli 
prawo, że będziemy wpisywali sobie naprzemiennie 
do ustaw różne punkty, tak jak będzie to nam paso-
wało po drodze? Czy tak mamy to rozumieć? Bo wg 

tego, co pan mówi, to pan nie będzie realizował tych… 
nie będzie pan nadzorował tych wydatków inwesty-
cyjnych, tylko będą to robić inne podmioty. Czyli nie 
pan będzie, że tak powiem, o tym decydował. I chcia-
łabym spytać, czy teraz taka właśnie będzie ta pro-
cedura, że to prawo będzie takie, że tak powiem, 
wpychane naprzemiennie – coś z jednej ustawy do 
drugiej, czyli będziemy tak to mieszać. Czy to w ten 
sposób będzie teraz wyglądało? Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE RODZINY,  
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 
STANISŁAW SZWED 

Już to, Pani Senator, wyjaśnialiśmy, że sytuacja 
jest nadzwyczajna, związana z COVID-19. Dlatego 
też te rozwiązania, które zaproponowali posłowie 
w poprawkach, dotyczą sytuacji nadzwyczajnej. 
Czyli skoro wiemy, że nie jesteśmy w stanie w tej 
chwili przygotować innego rozwiązania, dotyczące-
go choćby przesunięcia terminów obowiązywania 
przepisów związanych z COVID-19, to posłowie za-
proponowali to w tej ustawie. I stąd jest ta decyzja.

Trudno przewidzieć, co będzie za kilka miesię-
cy. Zakładamy, że sytuacja będzie się stabilizowała. 
Dlatego też te rozwiązania, które wprowadzamy, 
mają dać nam możliwość reagowania na bieżą-
cą sytuację. Jeżeli mamy możliwość… Wiem, że 
zwrócimy się do Wysokiego Senatu z poprawką 
dotyczącą np. tego, żeby dać możliwość dodatko-
wego zasiłku opiekuńczego, no bo kończy się ter-
min. Jeżeli tego nie wprowadzimy, to nie będziemy 
mieli tej możliwości. No i to jest nasza wspólna od-
powiedzialność, czy to zrobimy w taki sposób, czy 
nie. Jeżeli tego nie zrobimy, to nie będziemy mieć 
możliwości – np. od września, jeżeli będą powiaty, 
które będą wyłączone z zajęć szkolnych – żeby ten 
dodatkowy zasiłek opiekuńczy wprowadzić. No, to 
są sytuacje nadzwyczajne i my też w sposób nad-
zwyczajny pracujemy. Tak że tu jakby wyjaśniam 
to, zwracając się do Wysokiego Senatu, i prosimy 
o to, żeby te rozwiązania przyjąć, ze względu na 
wyjątkową sytuację.



84

14. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 12 sierpnia 2020 r.

Ustawa o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników  
w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Pani senator Danuta Jazłowiecka – bardzo pro-

szę – też z pytaniem do pana ministra.

SENATOR 
DANUTA JAZŁOWIECKA 

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, faktem jest, że Polska 

jest największym eksporterem usług do Unii 
Europejskiej. Delegujemy średnio pół miliona… 
Mamy po pól miliona delegowań. Z tego chyba 
nawet połowa to nie są kierowcy, z uwagi na to, 
że nie ma jeszcze szczegółowych rozwiązań do-
tyczących transportu międzynarodowego. Tak że 
naprawdę do delegowania liczy się tylko transport 
kabotażowy, a dyrektywa z 2018 r. nie dotyczy tyl-
ko kierowców, bo dotyczy wszystkich delegowań. 
To tytułem uzupełnienia, żeby to było jasne – bo 
pan skupiał się tylko na kierowcach.

I  mimo że to delegowanie związane jest 
z niełatwymi procedurami i ogromnymi ob-
ostrzeniami, polscy przedsiębiorcy, ale również 
nasz rząd, prosili inne państwa, do których de-
legowani są nasi pracownicy, by jak najwcze-
śniej – nie przed 31 lipca 2020 r., kiedy to minął 
termin wdrażania dyrektywy unijnej z 2018 r. 
w państwach członkowskich – te państwa człon-
kowskie przygotowały te swoje rozwiązania, by 
zrobiły to znacznie wcześniej, po to, by polscy 
przedsiębiorcy mogli się przygotować do tego 
delegowania, nie popełniali błędów i jednocze-
śnie nie ponosili ogromnych kar, które są przez 
państwa nakładane, szczególnie przez państwa 
Europy Zachodniej. Nasz projekt, projekt nasze-
go wdrażania, przygotowany był już 28 stycznia 
2020 r. Powtórzę: 28 stycznia 2020 r. Projekt ten 
jest czystym projektem dotyczącym tylko pra-
cowników delegowanych i niczym się nie różni 
od projektu złożonego kilka dni temu do Senatu, 
do którego dodatkowo dołączono niekonstytu-
cyjne artykuły, m.in. dotyczące COVID, a przede 
wszystkim dotyczące procedury wydatkowania. 
Chciałabym się dowiedzieć, co w tym czasie, co 
w ciągu tego pół roku działo się z tą dyrekty-
wą, z tym projektem, skoro nawet nie zostały 
przeprowadzone poważne konsultacje społecz-
ne. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo o odpowiedź, Panie Ministrze.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE RODZINY,  
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 
STANISŁAW SZWED 

Pani Marszałek! Pani Senator! Jeśli cho-
dzi o  konsultacje społeczne, to mam tutaj cały 
wykaz organizacji, które wypowiadały się na 
temat tej ustawy. I są to zarówno wszystkie orga-
nizacje reprezentatywne w ramach Rady Dialogu 
Społecznego, jak i Stowarzyszenie Prawa Pracy, 
Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami, 
Krajowa Izba Gospodarcza, Polskie Forum HR, 
Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia, Polska 
Izba Handlu, Związek Liderów Sektora Usług 
Biznesowych, Stowarzyszenie Inspektorów Pracy 
Rzeczypospolitej Polskiej, Związek Zawodowy 
Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy i jeszcze 
inne jednostki, które brały udział w konsultacjach. 
Było to szeroko konsultowane. Wydłużaliśmy też ten 
okres konsultacji ze względu na skomplikowaną ma-
terię, jeśli chodzi o dyrektywy. Przygotowujemy się 
również w ramach Europejskiego Urzędu ds. Pracy 
do szerokiej akcji informacyjnej dotyczącej wdra-
żanej dyrektywy. Dużą rolę odgrywa tu Państwowa 
Inspekcja Pracy, która przygotowuje się zarówno 
do informowania, jak i… Warto tu podkreślić, że 
w przypadku tej dyrektywy muszą być tutaj zapew-
nione tłumaczenia w językach obcych, dotyczące 
pracowników zatrudnianych w naszym kraju.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Proszę o  zadanie pytania pana senatora 

Bogdana Borusewicza.

SENATOR 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Panie Ministrze, jest 650 tysięcy pracowników 
delegowanych rocznie…
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(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Rodziny, 
Pracy i  Polityki Społecznej Stanisław Szwed: 
W drugą stronę, z naszego kraju…)

Mówię o tym, patrząc z naszej strony, oczywi-
ście, bo myślę o naszym interesie. Proszę mi po-
wiedzieć: o ile mniej będzie tych pracowników po 
wejściu tej dyrektywy? Zapewne macie analizy. Jak 
to szacujecie? Jak to uderzy w polską gospodarkę? 
Konkretnie chodzi o zatrudnienie polskich pracow-
ników. O ile mniej tych pracowników wyjedzie?

I druga sprawa. Pan stwierdził, że już nie moż-
na renegocjować tej umowy, można jedynie… 
Oczywiście jeżeli parlament odrzuci, to trzeba bę-
dzie renegocjować – tak pana zrozumiałem. No, 
ale jak parlament odrzuci, to coś z tym trzeba bę-
dzie zrobić, jak rozumiem. Powstanie luka prawna 
i trzeba będzie negocjować nową umowę…

(Głos z sali: Nie, nie…)
No to szkoda, bo miałem nadzieję, że pan sena-

tor Czerwiński zagłosuje tutaj za odrzuceniem tej 
niekorzystnej dla Polski umowy. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE RODZINY,  
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 
STANISŁAW SZWED  

Jeśli chodzi o… W przypadku odrzucenia tej usta-
wy przez polski parlament musimy ponownie skiero-
wać taki sam projekt do izby naszego parlamentu. Nie 
ma w tej chwili możliwości renegocjacji dyrektywy.

(Senator Bogdan Borusewicz: Czyli trzeba skie-
rować taki sam projekt?)

Tak jest.
(Senator Bogdan Borusewicz: Rozumiem. Ale 

w takim razie zostałby on uchwalony przez polski 
parlament później.)

No, zostałby wtedy uchwalony później, ale…
(Senator Bogdan Borusewicz: Rozumiem. Czyli 

coś tam skorzystamy, zyskamy na czasie.)
W tym przypadku to, o czym pan mówi, Panie 

Marszałku, dotyczące tych 650 tysięcy pracow-
ników… Na nich główny wpływ będą miały ure-
gulowania w innych państwach, czyli tam, gdzie 
już są przyjęte takie rozwiązania – we Francji, 

w Niemczech, Belgii, Czechach. Oczywiście my 
teraz na bieżąco uzupełniamy informacje o tym, 
które państwa już to wdrożyły, a które są w trakcie 
wdrażania dyrektywy. One oczywiście muszą się 
opierać na dyrektywie wdrożeniowej, ale wiemy, 
że czasami, jak to się mówi…

(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Ministrze, 
ja rozumiem. Pan nie może wymienić jakiejś liczby. 
Ale to ograniczy liczbę pracowników, tak?)

Dzisiaj nie możemy tego stwierdzić, ale 
oczywiście…

(Senator Bogdan Borusewicz: Czyli nie możemy 
tego stwierdzić?)

…takie zagrożenie zawsze istnieje. W przy-
padku zaostrzenia przepisów liczba wyjeżdżają-
cych pracowników może być mniejsza, ale tego nie 
przewidzimy. Tak jak mówię, dzisiaj te przepisy są 
wdrażane w innych krajach europejskich i przed-
siębiorcy… No, warto jeszcze zaczekać na rozstrzy-
gnięcie trybunału sprawiedliwości…

(Senator Bogdan Borusewicz: To jasne…)
…bo jeżeli w jakimś punkcie trybunał spra-

wiedliwości uznałby nasze zastrzeżenia, to wtedy 
zmienia się sytuacja w zakresie samej dyrektywy.

(Senator Bogdan Borusewicz: Jasne. Dziękuję, 
Panie Ministrze. Ale po coś Niemcy i Francja tę dy-
rektywę forsowały. Stąd moje pytania.)

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo. To już wszystko?
(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed: Tak.)
Bardzo dziękuję.
Lista pytających została wyczerpana.
Z uwagi na awarię systemu transmisji zarzą-

dzam 15-minutową przerwę.
Po przerwie, o godzinie 13.15 odbędzie się dys-

kusja. Dziękuję.
 

(Przerwa w obradach od godziny 12 minut 56  
do godziny 13 minut 16)

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Wznawiam obrady.
Proszę senatorów sekretarzy o zajęcie miejsc 

przy stole prezydialnym.
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Powracamy do rozpatrywania punktu szó-
stego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o delegowaniu pracowników w ramach świadcze-
nia usług oraz niektórych innych ustaw.

Otwieram dyskusję.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 

Bogdana Zdrojewskiego.

SENATOR 
BOGDAN ZDROJEWSKI 

Panie Marszałku! Koleżanki i Koledzy!
Zacznę od takiego wewnętrznego apelu, aby-

śmy w czasie debaty dyskutowali nad punktem, 
który jest zapisany w protokole, w programie, 
a nie o innych kwestiach. Niestety zaczyna to tu-
taj dominować, powodując poważną stratę czasu 
i niepotrzebne nerwy. Przypomnę, że dzisiaj nie 
ma dyskusji na temat delegowania pracowników 
w ramach świadczenia usług, jeżeli chodzi o dy-
rektywę. Mamy debatę, krótko mówiąc, o procesie 
implementacji.

Przy tej okazji chcę zaznaczyć dwie rzeczy, któ-
re z mojego punktu widzenia są niezwykle istotne, 
ważne. Przede wszystkim wydaje się, że zaczyna-
my mieć długą, bardzo niedobrą tradycję dopisy-
wania do ustaw rzeczy kompletnie niezwiązanych 
z określoną problematyką, niepasujących do niej, 
nieprzystających, w jakimś sensie wręcz agresyw-
nych wobec problematyki, która pojawia się w sa-
mej nowelizacji.

Ja przypomnę, że ustawa COVID-owa, tar-
cza 3.0, licząca ponad 120 stron, zawierała blisko 
80 stron w ogóle niezwiązanych z COVID. Tak było. 
W ustawach dotyczących COVID i nazywanych 
tarczami, a w tym wypadku także w implementa-
cji, pojawiają się kwestie kompletnie niezwiązane 
z materią procedowanych ustaw.

Nieprawdą jest – chcę to wyraźnie podkreślić, 
mówiąc do rządu – że to jest ostatnia szansa. Ustawa 
implementacyjna… Wiadomo, kiedy została przy-
jęta dyrektywa. Ustawa implementacyjna, tak jak 
powiedziała pani senator Danuta Jazłowiecka, była 
gotowa w styczniu. Można było ją przyjąć w lutym, 
w marcu, w kwietniu, w maju bez konieczności do-
lepiania do niej różnych innych kwestii.

Przypomnę także, że długoletnią tradycją, od 
kiedy Polska jest w Unii Europejskiej, było to, że dy-
rektywy były przyjmowane jako dokumenty czyste, 
to znaczy była zasada, wręcz zasada, niedolepia-
nia do tej podstawowej kwestii implementacyjnej 

jakichkolwiek innych treści, nawet pozornie z nią 
związanych – trzeba było z tego się gęsto tłumaczyć 
– żeby proces legislacyjny pod tym względem był 
klarowny i dla instytucji unijnych czysty, w posta-
ci określonych rozstrzygnięć prawnych. Tak więc 
drugi mój apel – po tym pierwszym, abyśmy de-
batowali jednak nad materią ustawy – aby materia 
ustawy była właściwie określona, właściwie nazwa-
na i dotyczyła tego, czego dotyczyć powinna.

Trzecia kwestia, związana z takimi określenia-
mi, które padły, a które mnie niepokoją. Ja zdaję 
sobie sprawę, że orzecznictwo się zmienia, ale nie 
akceptuję sytuacji, w której pojęcie obecnie obowią-
zującego orzecznictwa stosowane jest doraźnie przy 
każdej okazji. My musimy mieć określoną prakty-
kę w tej materii, wiedzieć, jak proces legislacyjny 
powinien wyglądać, i pewne odejścia od tej proce-
dury prawidłowej powinny mieć uzasadnienie, ale 
trzeba mieć na celu dobrą, rzetelną, logiczną, kon-
sekwentną legislację. Nie przyjmuję cały czas takich 
uzasadnień, że taka praktyka się wytworzyła albo 
orzecznictwo już w tej chwili dopuszcza… Ja uwa-
żam, że powinniśmy się trzymać rzetelności i po-
winniśmy być pod tym względem odpowiedzialni, 
a ten, kto jest adresatem określonej ustawy, powi-
nien mieć możliwość czytelnego odczytania ze zro-
zumieniem treści przedstawionych przez rząd czy 
zaakceptowanych przez Sejm i Senat.

Dwie rzeczy kluczowe. Już widzę, że w kolej-
nych rozwiązaniach COVID-owskich będzie pró-
ba wrzucenia podatku cukrowego albo dodania 
środków finansowych kolejnej instytucji rządowej. 
Jeszcze raz podkreślam: nie akceptuję tego i już an-
tycypuję sytuację, apelując jeszcze raz, aby ustawo-
dawstwo w Polsce było czytelne i czyste.

Było pytanie do pani senator Magdy Kochan, 
czy my w rezultacie takiego czy innego rozstrzy-
gnięcia nie doprowadzimy do braku implementacji, 
bo stwierdzamy, że to, co otrzymaliśmy, z imple-
mentacją ma luźny związek. Otóż nie, senatorowie 
Koalicji Obywatelskiej tu, w Senacie nie odrzuca-
ją implementacji, nie odrzucają także dyrekty-
wy, która została przyjęta, choć w przypadku tej 
dyrektywy mieliśmy ogromną ilość rozmaitych 
innych propozycji nieprzyjętych w Parlamencie 
Europejskim. Byłem tam, pamiętam, wiem o tym. 
My odrzucamy określoną formę i określoną pro-
pozycję implementacji, a  implementacja jest 
obowiązkiem rządu i rząd powinien wykonać tę 
implementację rzetelnie.

Nie przyjmuję też przy tej okazji do wiadomości 
sprzecznych informacji podawanych przez pana 
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ministra Patkowskiego, którego już tutaj w chwi-
li obecnej nie ma, że jest fantastyczna sytuacja fi-
nansowa, że nie ma potrzeby nowelizacji budżetu, 
ale jest potrzeba zmiany reguły wydatkowej. Albo 
jedno, albo drugie. No, albo mamy jakiś kłopot fi-
nansowy i trzeba do tej ustawy budżetowej… krót-
ko mówiąc, trzeba się spieszyć i przygotowywać, 
zmieniać reguły wydatkowe, być może w efekcie 
wejść w procedurę nadmiernego zadłużenia, albo 
nie ma tego drugiego elementu. Ja uważam, że ta 
sprzeczność po prostu jest rażąca, niepokojąca i nie 
do zaakceptowania.

Przypomnę także, że wielokrotnie w Senacie 
domagaliśmy się nie tylko informacji o stanie fi-
nansów państwa, ale także pokazania pewnej 
procedury wpisywania w budżet tych zobowią-
zań, co do których Senat podejmował decyzje, 
w przypadku ustaw COVID-owych, Tarcz 1, 2, 3 
etc. Podejmowaliśmy te decyzje, wydatkując środki 
finansowe na zasiłki dla rodziców dzieci do ósme-
go roku życia, wydawaliśmy środki finansowe 
także na pomoc przedsiębiorcom etc., etc. Gdzie 
te pieniądze są w chwili obecnej? Upychane albo 
w Banku Gospodarstwa Krajowego, albo w różnego 
rodzaju innych podmiotach, albo przesuwane na 
margines określonych zobowiązań finansowych, 
na przyszły czas. I potem pojawia się teza, że za 
moment będziemy mieli porządkowanie stanu fi-
nansów publicznych, zbierzemy to wszystko, na-
stąpi konsolidacja. Potem pojawia się informacja: 
być może w 2023 r. Absolutny brak na to zgody. 
Finanse publiczne to jest newralgiczny element 
stanu państwa. Klarowność, transparentność w tej 
materii – to nie powinno budzić żadnych wątpli-
wości. To, czy NBP dodrukowuje środki finansowe, 
czy nie dodrukowuje, powinno być pokazywane 
w określonych dokumentach, powinno być jawne 
i opinii publicznej znane. Cały czas mam wraże-
nie – a to jest kolejny przykład – że w obszarze 
finansów publicznych dla rządu najistotniejsze 
są: brak klarowności, przypadkowość, doraźność 
i stawianie Senatu w sytuacji pewnego przymusu. 
To z mojego punktu widzenia jest nieakceptowal-
ne. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

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

Leszka Czarnobaja.

SENATOR 
LESZEK CZARNOBAJ 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Szanowni Państwo, będę kontynuował 

to, o  czym tak świetnie powiedział pan sena-
tor Zdrojewski. W polskim Senacie, Szanowni 
Państwo, rodzi się nowa tradycja. Ci, którzy byli 
w poprzedniej kadencji, pamiętają, jaka to była tra-
dycja – rano ustawa o objętości 600 stron, a na-
stępnego dnia o godzinie 12.00 pan prezydent 
podpisywał taką ustawę. To była tradycja – szybko, 
bez czytania, bez dyskusji albo dyskusja skracana 
do minimum. O jakichś analizach, przejrzystości… 
To były rzeczy tradycyjne. Jak się spojrzy na staty-
stykę, to widać, że staliśmy się mistrzem świata, 
jeśli chodzi o ilość wyprodukowanego prawa w po-
przedniej kadencji, i mistrzem świata w szybko-
ści przyjmowania ustaw. I tak np. ustawy o Sądzie 
Najwyższym – na Wyspach Brytyjskich 2 lata za-
jęło, żeby ustanowić takie prawo – w Polsce zostały 
zrealizowane w ciągu 2 dni. Jesteśmy w czymś do-
brzy w Europie, ale myślę, że nie w tym kierunku 
powinniśmy pójść.

I to, co jest dzisiaj przykładem spraw związa-
nych z COVID. No, COVID to jest taki wytrych, to 
jest takie słowo, pod które można podpiąć wszyst-
ko – nawet regułę wydatkową można dopisać do 
ustawy o pracownikach delegowanych i, co naj-
ważniejsze, bronić tego, mówiąc, że to jest słuszne 
i logiczne. Ja powiem więcej – dopowiem do tego, 
co powiedział pan senator Zdrojewski – my jako 
Senat po prostu musimy wykorzystać wszystkie 
swoje instrumenty i powiedzieć: Panie i Panowie 
z Prawa i Sprawiedliwości, zrobimy wszystko, żeby 
tę praktykę ukrócić. Istnieją przepisy prawa, któ-
re mówią, jak w sprawach szybkiej ścieżki można 
postępować.

I teraz wracam do tego, co było przedmiotem 
posiedzenia komisji budżetu. Na posiedzenie komi-
sji budżetu przyszedł pan dyrektor. No, pan dyrek-
tor został wysłany, to przyszedł. Na każde pytanie 
odpowiedział to, co odpowiedział – nie chcę go kry-
tykować, ale powiedział tyle, ile mu pozwolono po-
wiedzieć. Dzisiaj usłyszeliśmy trochę więcej.

A my chcielibyśmy powiedzieć tak, podpisu-
jąc się pod słowami pana senatora Zdrojewskiego. 
Jednym z podstawowych fundamentów – wielu, 
kilku – jest stan finansów publicznych. To tak jak 
w rodzinie. Taka rodzina, która ma niezdrowe fi-
nanse, a mąż oszukuje żonę, jeśli chodzi o wydatki, 
nie przetrwa. Chcę państwu powiedzieć, że kiedy są 
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niezdrowe finanse… Jeden z moich kolegów powie-
dział tak: wiesz co, najpiękniejsza miłość umiera, 
jak brakuje czystości finansów w rodzinie. I tak jest 
w państwie. Państwo mówicie: COVID; ratujemy; 
tu 100 miliardów, a tu 300; przepiękny program; 
Unia nas chwali. Ja jestem ciekawy, co będzie, jak 
Unia przeczyta tę naszą ustawę o pracownikach de-
legowanych i przeczyta tam, że w ramach ustawy 
o pracownikach delegowanych ograniczono funk-
cjonowanie reguły wydatkowej. No, ma to prze-
cież logiczne połączenie. No, jest COVID, a COVID 
wpływa na wszystko – na regułę, na funkcjonowa-
nie państwa itd.

Czyli, tak jak niedawno powiedział przepięk-
nie pan marszałek Borusewicz, mamy stan nad-
zwyczajny bez stanu nadzwyczajnego. I państwo 
to pogłębiacie. Zamiast to prostować, pokazywać 
czystość intencji i działań, komplikujecie. Dlaczego 
komplikujecie? Bo w mętnej wodzie się lepiej pły-
wa, nie pokazuje się całości. Dzisiaj pan minister 
finansów pokazał namiastkę pewnej myśli, z którą 
się zgadzam: jak najwięcej pieniędzy na inwestycje. 
Ale my chcemy zobaczyć, jak wygląda fundament 
państwa w zakresie finansów – ile na inwestycje, 
jaki będzie stan zadłużenia na koniec, jaka to kwo-
ta… Proszę państwa, na posiedzeniu komisji bu-
dżetu było pytanie, jaka kwota z reguły wydatkowej 
będzie niewliczana do finansów publicznych. No, 
pan minister powiedział: tak ze 30. Jak w przerwie 
zapytałem pana ministra, to powiedział: no tak ok. 
50. Drobna różnica, 30 czy 50, przecież to nie ma 
znaczenia. Jest COVID, są nadzwyczajne działania. 
Jak działamy w związku z COVID? Kto się obudzi, 
przynosi do Sejmu i dorzuca do ustawy o pracow-
nikach delegowanych jakieś tam rzeczy. 

Chyba wczoraj – tak, wczoraj – mówiliśmy 
o ustawie zdrowotnej. Pamiętacie państwo, że 
przecież dorzucono chyba ze 12 różnych punktów, 
które nie mają nic wspólnego z tą ustawą. A gdzie 
było pytanie, gdzie jest kwestia tego, jak będzie wy-
glądała Polska, jeśli chodzi o ochronę zdrowia, po 
COVID i jakie mamy efekty? Również to, co dotyczy 
finansów, bo ja skupiam się przede wszystkim na 
finansach, gdyż na posiedzeniu komisji budżetowej 
rozmawialiśmy o regule wydatkowej w zakresie 
finansów… Jaka jest efektywność tych pieniędzy, 
które wydajemy? Ile ich wydaliśmy? Jaka będzie 
perspektywa finansowa na lata następne? Jaka 
ilość pieniędzy jest dodrukowywana? W jaki spo-
sób obsługiwane jest i jakie jest źródło finansowa-
nia Polskiego Funduszu Rozwoju? Itd., itd., tych 
pytań jest mnóstwo. Tego nie można załatwić 

podczas debaty, kiedy pan minister pokaże kilka 
liczb, kilka faktów i pewien kierunek, no bo prze-
cież ta debata musiałaby trwać ze 2 dni. 

W związku z tym chciałbym jeszcze raz powie-
dzieć, że jako Senat powinniśmy zrobić wszyst-
ko, w sensie wykorzystania wszystkich naszych 
uprawnień… Jeżeli do merytorycznych ustaw będą 
jeszcze dołączane różnego rodzaju rzeczy, które 
nie mają nic wspólnego z tymi ustawami, to po-
winniśmy rozpatrzeć te ustawy w trzydziestym 
dniu, sprawy ważne skierować do laski marszał-
kowskiej jako własne inicjatywy i po prostu nie 
obradować nad ustawami, w których jest misz-
masz. Jedyną rzeczą, która łączy te ustawy, jest 
to, że pan minister oświadcza, że to jest związane 
z COVID i my w ramach działań COVID-owskich 
powinniśmy robić tak, jak przed chwilą powie-
działem. Dlatego ja będę głosował przeciwko tej 
ustawie – nie ze względu na jej niektóre frag-
menty, nad którymi warto się zastanowić, ale 
żeby skończyć tę katastrofalną procedurę Prawa 
i Sprawiedliwości. W poprzedniej kadencji było 
„szybko i w 5 minut wszystkie ustawy”, a dzisiaj 
wszystko do jednego wora, niezależnie od tego, 
kto, kiedy, co do tego dołączy, bo sprawa związana 
z COVID jest tutaj najistotniejsza. Przejrzystość, 
czytelność, strategia działania – to są rzeczy, które 
powinny dominować w przedkładanych projek-
tach ustaw. Dziękuję, Panie Marszałku.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę o zabranie głosu panią senator 

Magdalenę Kochan.

SENATOR 
MAGDALENA KOCHAN 

Panie Marszałku! Koleżanki i  Koledzy 
Senatorowie!

Pan senator Zdrojewski apelował, żebyśmy mó-
wili o temacie, który jest w punkcie porządku ob-
rad. No, nie spełnię tej prośby, Panie Senatorze, 
bo w tej ustawie jak w soczewce skupiły się rzeczy, 
które działają nieprawidłowo, ale nie tylko w czasie 
COVID, nie tylko, tylko w czasie tej pandemii nasi-
liły się w sposób tak znaczny, że… Kropką nad „i” 
okazała się ustawa o pracownikach delegowanych 
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i implementacji prawa unijnego do polskiego po-
rządku prawnego. 

Proszę państwa, zwracając się do pana mini-
stra Szweda, z którym współpracę wyjątkowo sobie 
cenię, a ona nie trwa od wczoraj, my znamy się co 
najmniej od 2007 r… Odkąd pamiętam zasiadali-
śmy razem w komisji polityki społecznej w Sejmie 
i mimo różnicy zdań zawsze przyświecało nam 
jedno: praworządność jest na pierwszym miejscu. 
Tak było. Trochę się dzisiaj dziwię młodemu wie-
kiem panu ministrowi, co do którego kompetencji 
w ogóle się nie wypowiadam. Postawa, w ramach 
której mówi on z zupełnym spokojem, że wszyst-
ko, co jest w porządku prawnym, jest konstytu-
cyjne dopóty, dopóki Trybunał Konstytucyjny nie 
stwierdzi niekonstytucyjności – no wiecie państwo 
– i że wszystko, co jest związane z COVID można 
wrzucić do jednego worka… A więc można wrzu-
cić do jednego worka bazę danych odpadowych, 
można wrzucić kodeks karny, który dotyczy osób 
zarażonych HIV, można usprawiedliwiać bezprze-
targowość zamówień na tysiące, jeśli nie miliony 
polskich złotych, można spokojnie usprawiedliwić 
urzędnika, który bez podstawy prawnej zamówił 
coś za ponad 70 milionów zł – to wszystko COVID, 
to wszystko stan wyjątkowy. Musimy działać szyb-
ko, bo COVID, bo stan wyjątkowy, bo stan wyższej 
konieczności, odmieniany przez wszystkie przy-
padki przez przedstawicieli rządu. Trzeba było 
wprowadzić stan wyjątkowy, to nie byłoby żadnych 
kłopotów prawnych. Państwo tego nie zrobiliście.

Ten bałagan prawny jest nie do przyjęcia. 
Utworzenie z Sejmu Izby, przez którą papierki 
przelatują jak przez gabinet nierzetelnego pana 
dyrektora, któremu co się coś poda pod rękę, a on 
to podpisze, jest nie do przyjęcia. Nie można robić 
czegoś takiego, bo – posłuchajcie – jest coś takiego 
jak przyzwoitość, po prostu. I skoro przysięgaliśmy 
na coś, my, senatorowie, my, posłowie, to pamiętaj-
my, że to my jesteśmy ustawodawcami i ponosimy 
odpowiedzialność za nasze decyzje. To nie jest tak, 
że 460 posłów i 100 senatorów jest niewidocznych, 
nieznanych z imienia i z nazwiska. Bo nawet je-
śli jest tak, że za decyzję Sejmu poprzedniej i tej 
kadencji cały Sejm i cały Senat będą ponosić od-
powiedzialność, to skrzętny historyk sprawdzi, że 
jednak Magdalena Kochan w tej i tamtej sprawie, 
będącej przeciwko przysiędze, głosowała tak, jak 
trzeba, zgodnie z przyzwoitością.

I nie można powiedzieć, że pracownicy delego-
wani są usprawiedliwieniem debaty, która się de 
facto odbyła… Debaty na temat czego? Na temat 

pracowników delegowanych? Ależ nie – na temat 
stanu finansów publicznych, reguły wydatkowej, 
o którą to debatę nie mogliśmy się doprosić na 
przełomie maja i czerwca i na posiedzeniu komi-
sji finansów publicznych. Tego nie było. Pan mini-
ster był uprzejmy odmówić zaproszeniu, sytuacja 
niespotykana do tej pory, niespotykana. Nigdy tak 
nie było. I pan minister Szwed to pamięta, jak np. 
całe założenia i całą gotową ustawę o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej – najłatwiej 
mi o tym mówić, bo sama to zrobiłam – wyprowa-
dziliśmy z Sejmu z powrotem do rządu i nie była 
ona procedowana. Czy dzisiaj coś takiego jest moż-
liwe? Nie. Dzisiaj, w myśl tego, o czym mówi pan 
minister Patkowski, pan prezes Jarosław Kaczyński 
wyda dekret lub rozporządzenie i ono będzie obo-
wiązywało, dopóki Trybunał Konstytucyjny nie 
stwierdzi, że jest niezgodne z konstytucją. Tak in-
terpretujemy prawo. Naprawdę zapomnieliśmy, co 
jest, a co nie jest konstytucją, co jest dobrą legisla-
cją, a co nie jest dobrą legislacją? Zmieniły się oso-
by, które pracują w Biurze Legislacyjnym Sejmu, 
Senatu? Nie. Zapytajcie prawników, jak im trudno. 
Zapytajcie.

Bardzo nie chcę… I ta ustawa jest takim na-
prawdę memento mori. Obudźmy się, nie wolno 
tak traktować polskiego prawa. Mamy prawo do 
jakiegoś takiego nonszalanckiego traktowania pra-
wa z powodu historii. Ja już kiedyś o tym mówiłam. 
123 lata historii, potem bardzo długo, do 1989 r., 
prawo ciągle było narzucane przez obcych prawo-
dawców. To powodowało, że mówiliśmy: oni – wła-
dza, my – naród; to przez nich stanowione prawo 
jest do wyrzucenia. No, patriotą był ten, kto umiał 
to prawo omijać. Ale od 1989 r. jesteśmy u siebie. 
I jeśli nie nauczymy siebie, to nie nauczymy także 
naszych obywateli szacunku dla prawa, dla tego 
porządku, który ustanawiamy po to, żeby nam 
wszystkim, całej wspólnocie żyło się po prostu le-
piej, wygodniej.

Tak więc z szacunku dla tego prawa w debacie 
o pracownikach delegowanych wyrażam zdecydo-
wany sprzeciw. I ja, mam nadzieję, nie spocznę, 
będę namawiać wszystkie moje koleżanki i wszyst-
kich moich kolegów, żeby w przypadku każdej usta-
wy, co do której legislatorzy senaccy powiedzą, że 
coś nie jest zgodne z procedurą dobrej legislacji, 
że coś nie jest zgodne z konstytucją – nie przesą-
dzając, bo nie są Trybunałem Konstytucyjnym, ale 
nie będą tego prawa psuć, od razu widząc, że jest 
niezgodne z konstytucją – odrzucać takie projekty 
w pierwszym czytaniu. Dziękuję bardzo. (Oklaski)
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WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Bardzo dziękuję, Pani Senator.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana marszałka 

Bogdana Borusewicza.

SENATOR 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka 
Izbo!

Mamy do czynienia z implementacją czy wpro-
wadzeniem do naszego porządku prawnego dy-
rektywy niekorzystnej dla Polski, dla interesów 
polskich. To jest jasne. Obecnemu rządowi nie 
udało się jej zablokować, wytłumaczyć, że w Unii 
powinna nadal obowiązywać zasada swobodnego 
przepływu pracowników. Tego typu ingerencje są 
niedobre.

Niestety obecny rząd Prawa i Sprawiedliwości 
nie ma sojuszników wśród najbardziej znaczących 
krajów Unii, które rozpoczęły działania we wła-
snym interesie, mające na celu ograniczenie liczby 
polskich pracowników delegowanych poza grani-
cami Polski w ramach Unii Europejskiej. Te kraje 
to Niemcy i Francja. Udało nam się znaleźć kilku-
nastu sojuszników, ale to było za mało. Nie udało 
się doprowadzić do tego, aby Niemcy i Francja wy-
cofały się z pomysłu wprowadzenia tak zaostrza-
jącej przepisy dyrektywy, która uderza w interesy 
gospodarcze Polski.

Ta sytuacja jest niestety pochodną tego, jak 
w tej chwili Polska, a szczególnie rząd Polski, jest 
traktowana w Unii Europejskiej. Unia Europejska 
w związku z łamaniem prawa, łamaniem konsty-
tucji w Polsce, rozpoczęła procedurę z art. 7. Ta 
procedura się toczy, co niewątpliwie osłabia pozy-
cję Polski w tego typu negocjacjach. Osłabia to pol-
skie argumenty, osłabia siłę argumentów polskich 
negocjatorów. Niestety ta dyrektywa, co prawda 
w zmienionej wersji, innej niż ta, która była na po-
czątku… W tej chwili procedujemy implementację 
tej dyrektywy.

Chcę też powiedzieć, że ku mojemu zaskoczeniu 
– podkreślam: ku mojemu zaskoczeniu – związki 
zawodowe, a szczególnie związek „Solidarność”, 
poparły tę dyrektywę. To pokazuje perspektywę 
myślenia obecnych przywódców związkowych. 
Związki ją poparły, bo na krótką metę zapewnia 
ona lepszą sytuację pracownikom delegowanym. 

Ale przecież ta dyrektywa spowoduje ogranicze-
nie miejsc pracy. Dziś 650 tysięcy pracowników de-
legowanych z Polski pracuje w Unii Europejskiej. 
Załóżmy, że 10% z tego wypadnie w sytuacji pod-
wyższenia kosztów tych prac. Dla części przed-
siębiorców przestanie się to opłacać. Jeżeli to 
będzie 10%, to będzie to 65 tysięcy osób. I nie ro-
zumiem, dlaczego związki, a szczególnie związek 
„Solidarność” i przewodniczący tego związku Piotr 
Duda, poparły tego typu rozwiązanie.

W 1990 r. ja jechałem do Niemiec jako przewod-
niczący regionu gdańskiego „Solidarności”, żeby 
tłumaczyć, że coś takiego jak dumping społeczny 
nie jest akceptowalne. Co to znaczy… Wtedy mó-
wiono o dumpingu społecznym i wtedy mówiono, 
że polski rząd powinien się zgodzić na to, żeby tzw. 
dumping społeczny zlikwidować. To znaczy co? No, 
podwyższyć płace w Polsce do poziomu niemiec-
kich płac. Nie tylko niemieckich, także francu-
skich, ale szczególnie chodziło o Niemcy. Przecież 
wiadomo było, że to jest niemożliwe, a poza tym, 
jeżeli to zrobimy, to będzie skutkowało to zabloko-
waniem rozwoju gospodarki, wzrostem bezrobo-
cia itd. No, to jest jasne. Jeżeli ówcześni przywódcy 
związku „Solidarność” by na to patrzyli tak jak dzi-
siaj, to oczywiście by to poparli. Ale nie poparli-
śmy i w związku z tym daliśmy rządowi możliwość 
obrony przed tą sytuacją. Bo jeżeli mówimy o dum-
pingu społecznym, to trzeba także mówić, i wtedy 
o tym mówiłem: dumping to jest także dumping 
kapitałowy. U nas płace są niższe, zupełnie inny 
poziom rozwoju… Wy mówicie o dumpingu spo-
łecznym, to ja mówię o dumpingu kapitałowym. 
Macie kapitał, wolne środki i będziecie wchodzić, 
oczywiście, w naszą gospodarkę. I co mają powie-
dzieć? Dumping kapitałowy? Nie wpuścimy was? 
To, co zrobił przewodniczący związku Piotr Duda, 
który poparł to rozwiązanie, to jest działanie na 
szkodę związkowców, bo część z nich straci pracę. 
To jest myślenie naprawdę bardzo krótkowzrocz-
ne, takie, że tylko moje podwórko się liczy, no, jakiś 
dodatkowy bonus, że powiem: o, ja obroniłem pra-
cowników polskich przed dumpingiem i oni mają 
zarabiać tyle samo, ile w Niemczech. Oczywiście, 
każdy rozsądny wie, co za tym się kryje.

To jest bardzo niekorzystna dyrektywa. No, ale 
do tego do tej ustawy, która wprowadza dyrektywę, 
implementuje tę dyrektywę i powinna się ograni-
czać tylko do dyrektywy, rząd wrzucił dodatkowe 
elementy, które nie mają z tym nic wspólnego. I tak 
robicie od początku COVID. Do ustaw dotyczących 
COVID były wrzucane zmiany kodeksu karnego, 
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także dotyczące wprowadzenia kary więzienia 
dla lekarzy, za błędy lekarskie, co jest skandalem. 
Tutaj odejście od… No tak, odejście od reguły wy-
datkowej. Na skróty? No, na skróty, ale nie w ten 
sposób. Nie ma czasu, aby zrobić taką ustawę, do-
tyczącą zmiany reguły wydatkowej? Nie, nie o to 
chodzi. A dlaczego to robicie? Nie tylko dlatego, że 
się spieszycie, ale i dlatego, że pod płaszczykiem 
dyrektywy – sądzicie, że będziemy głosować za, 
bo to jest dyrektywa unijna – chcecie przemycić 
rozwiązania, które niekoniecznie wywołują nasz 
aplauz. I to jest tak właśnie robione, od początku 
do końca. Trzeba powiedzieć: stop! Ja uważam, że 
jeżeli wy wrzucacie do ustaw, także tych COVID-
owych, zmiany, które nie mają nic wspólnego 
z COVID-19, ze zdrowiem, to trzeba te ustawy od-
rzucać. Nie należy ulegać presji, nie należy ulegać 
szantażowi. Odrzucać? Przecież ludzie czekają na 
pieniądze. No, jeżeli chcecie tym ludziom pomóc, 
to róbcie to, jak należy, nie przemycajcie tego, co 
powinno być procedowane inaczej, w innym trybie, 
bez pośpiechu. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Bardzo proszę o zabranie głosu w trybie zdal-

nym pana senatora Komarnickiego. Bardzo proszę, 
Panie Senatorze.

SENATOR 
WŁADYSŁAW KOMARNICKI 

Witam serdecznie. Dziękuję, Panie Marszałku.
Cieszę się bardzo, że pan marszałek Borusewicz 

poruszył bardzo ważną kwestię, która dotyczy firm 
transportowych. Nasz kraj przez ostatnie 30 lat wy-
pracował kilka znaczących branż, w tym branżę 
transportową. Mogę powiedzieć, że po branży me-
blarskiej drugą najbardziej znaczącą branżą w na-
szym kraju jest właśnie branża transportowa.

Szanowny Senacie, od zawsze jestem przedsię-
biorcą i od zawsze staram się mówić w naszej Izbie 
o sprawach merytorycznych, a nie politycznych. 
Przedstawiciele firm transportowych nas dzisiaj 
słuchają i analizują to, co my mówimy, tak żeby 
w niedalekiej przyszłości przypomnieć nam o róż-
nych bublach, jakie od czasu do czasu przedsta-
wia rząd naszego kraju. No, wprowadzenie pakietu 

mobilności bardzo mocno dotknie polskie firmy. 
Tak jak powiedziałem na początku, szczególnie 
dotknie to firmy transportowe. Powstaną dodat-
kowe obciążenia dla przewoźników, z którymi nie 
wszystkie przedsiębiorstwa będą umiały sobie po-
radzić. W konsekwencji doprowadzić to może do 
bankructwa wielu firm i utraty pracy przez wiele 
osób. Wprowadzane przepisy przyczynią się rów-
nież do spadku PKB. Cieszę się, że podczas naszych 
obrad na sali jest 2 ministrów. Powtórzę ostatnie 
zdanie: wprowadzane przepisy przyczynią się do 
spadku PKB.

Pakiet mobilności wymusi na firmach dosto-
sowanie wynagrodzenia kierowcy – bardzo dużo 
mówił na ten temat pan marszałek Borusewicz – 
do wymogów obowiązujących w kraju, w którym 
kierowca ten będzie wykonywać pracę, zgodnie 
z przepisami kodeksu obowiązującego w danym 
kraju. O tym trzeba pamiętać, o tym trzeba wie-
dzieć. Dla polskich firm transportowych wyko-
nujących przewozy kabotażowe oraz cross-trade 
oznacza to konieczność wypłacania nie tylko płacy 
minimalnej, ale również wszystkich innych skład-
ników wynagrodzenia, jakie przysługują kierowcy 
zatrudnionemu w kraju, w którym wykonywane 
są przewozy. Składniki te w wielu krajach nie są 
określone w ogólnych przepisach o płacy minimal-
nej, ale w bardzo skomplikowanych sektorowych 
układach zbiorowych. Już teraz bez odpowiedniego 
oprogramowania i wsparcia specjalistów niemożli-
we jest prawidłowe przeliczenie płacy minimalnej, 
a poziom trudności takiego rozliczenia po wprowa-
dzeniu pakietu mobilności znacznie wzrośnie. Co 
ciekawe, firmy z krajów, gdzie wynagrodzenie kie-
rowców jest wysokie, nie będą musiały skupiać się 
na skrupulatnym liczeniu, ponieważ ważne będzie, 
aby łączne wynagrodzenie w danym okresie było 
większe niż wymagane w kraju, w którym wyko-
nuje się przewozy, bez konieczności rozbijania go 
na poszczególne składniki.

Dodatkowym powodem wzrostu kosztów w tym 
przypadku będzie brak możliwości zaliczania diet 
i ryczałtów za nocleg do płacy minimalnej. Oznacza 
to, że kierowca z polskiej firmy wykonujący prze-
wozy kabotażowe na terytorium Francji będzie 
musiał otrzymać za ten okres takie wynagrodze-
nie, jak kierowca z Francji, a dodatkowo, zgodnie 
z polskimi przepisami, dietę oraz ryczałt za noc-
leg. Z tego powodu warto przez najbliższe 18 mie-
sięcy zabiegać o zmianę polskiej ustawy o czasie 
pracy kierowców, tak aby jak najbardziej zreduko-
wać zwiększone koszty spowodowane pakietem 
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mobilności, np. poprzez rozliczenie kierowcy tak 
jak pracownika delegowanego, czyli wypłacając 
wszystko jako wynagrodzenie bez diety, ryczałtu 
i oczywiście korzystanie z możliwości obniżenia 
podatku i składek dla pracowników delegowanych 
na istniejących zasadach.

Teraz po naszej stronie, Sejmu i Senatu, jest to, 
żeby tak ułożyć nasze prawo, jeżeli chodzi o wy-
nagrodzenie kierowcy, aby nie dublowały się wy-
nagrodzenia, gdyż doprowadzi to do powstania 
absurdu. O tym absurdzie mówił też pan mar-
szałek Borusewicz. Wynagrodzenie kierowcy 
zwiększy się dwukrotnie przy takim samym za-
kresie wykonywanej pracy i będzie wyższe w sto-
sunku do tego, jakie jest w innych krajach Unii 
Europejskiej, a to spowoduje, że firmy transpor-
towe nie będą w stanie utrzymać się na rynku. 
Powtórzę to, o czym mówiłem na samym począt-
ku mojego wystąpienia, a mianowicie to, że rząd 
przygotował ustawę, która może stworzyć kon-
kurencji zagranicznej lepszą mobilność tamtych 
firm transportowych.

Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, 
powyższa implementacja prawa europejskie-
go jest kolejnym przykładem tego, że rząd pana 
premiera Mateusza Morawieckiego nie potrafi 
walczyć z europejskim protekcjonalizmem i dys-
kryminacją naszych pracowników oraz polskich 
firm. Mało tego, to jest kolejny przykład na to, 
że rząd pana premiera Morawieckiego nie po-
trafi się odnaleźć na arenie europejskiej. Jeśli 
chodzi o prawo pracowników delegowanych, to 
opuściły nas wszystkie kraje, nawet kraje Grupy 
Wyszehradzkiej – mówiłem o tym panu ministro-
wi podczas pytań. W jaki sposób państwo, skoro 
nie potrafią zbudować tzw. mniejszości blokującej 
sprawy pracowników delegowanych, chcą teraz 
zbudować mniejszość blokującą w bardzo poważ-
nych sprawach, jak chociażby sprawa czekającej 
nas obrony środków europejskich w konfrontacji 
z praworządnością? Poza tym jak można pozwolić 
sobie na to, żeby do przepisów implementujących 
prawo europejskie wprowadzać inne sprawy, któ-
re są niezgodne nie tylko ze zwykłą kulturą poli-
tyczną, ale także ze wszystkimi zasadami, które 
rządziły w tej Izbie. Także ze wszystkimi zasada-
mi, które rządziły w tej Izbie. Specjalnie powie-
działem to dwukrotnie.

Dziękuję państwu za uwagę, Drogi Senacie. 
Myślę, że panowie ministrowie zastanowią się nad 
tym, co powiedziałem. Na takie zmiany czekają pol-
skie firmy transportowe. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

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

Krzysztofa Mroza.

SENATOR 
KRZYSZTOF MRÓZ 

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! 
Panowie Ministrowie!

Pozwolą państwo, że odniosę się do najważ-
niejszych kwestii, które były poruszone w trak-
cie debaty przez moich poprzedników z Koalicji 
Obywatelskiej.

Pierwsza kwestia. Istota tej ustawy to im-
plementacja dyrektywy Rady Europejskiej 
i Parlamentu Europejskiego. Mówiąc szczerze, 
kiedy przysłuchiwałem się wypowiedziom pań 
i panów senatorów z Platformy Obywatelskiej, 
którzy krytykowali Unię Europejską, byłem tro-
szeczkę zdumiony. My realizujemy przepisy Unii 
Europejskiej, które pewnie nie są najbardziej ko-
rzystne dla Polski, ale takie są konsekwencje bycia 
w Unii. Przypomnę, że to nie jest tylko dyrektywa 
Rady Europejskiej, ale także dyrektywa zatwier-
dzona przez Parlament Europejski. Jak pamię-
tam, są europosłowie Platformy Obywatelskiej 
i  lewicy… Jest pytanie, jak oni zachowywali się 
w Parlamencie Europejskim, jakie działania podjął 
pan Donald Tusk, który jest szefem grupy EPL, naj-
większej w Parlamencie Europejskim, grupy, któ-
ra też tę dyrektywę zatwierdziła. Dobrze by było, 
gdybyście państwo, krytykując, wzięli pod uwagę 
także swoją odpowiedzialność. Ja nie mówię tutaj 
o senatorach, mówię o odpowiedzialności forma-
cji, którą państwo reprezentujecie. Ta dyrektywa 
przeszła także przez Parlament Europejski. I jeże-
li dzisiaj uważacie, że ta dyrektywa nie jest opty-
malna dla polskiej gospodarki… Tyle, ile udało się 
wynegocjować rządowi pana premiera Mateusza 
Morawieckiego, tyle jest wynegocjowane.

Musicie państwo wiedzieć, że będąc w Unii 
Europejskiej, przyjmuje się nieraz przepisy mniej 
korzystne, a nieraz bardziej korzystne z punktu wi-
dzenia rozwiązań poszczególnych państw. To, co 
można było wynegocjować w tych warunkach… Jak 
słusznie zauważył pan senator Komarnicki, Polska 
jest jednym z liderów, jeżeli chodzi o przewóz, 
transport, logistykę. Tutaj nie ma sentymentów, 
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jest określona konkurencja i każde państwo w Unii 
Europejskiej walczy o swoje.

Czy rząd negocjował skutecznie? Ja myślę, 
że dowodem skuteczności rządu pana premiera 
Mateusza Morawieckiego, jego biegłości i moż-
liwości zawiązywania koalicji jest choćby wyne-
gocjowanie pieniędzy. Mateusz Morawiecki kilka 
tygodni temu wynegocjował ponad 700 miliardów. 
Ta kwota będzie oczywiście doprecyzowana. No 
i oczywiście można się z tego cieszyć, ale można 
też wyciągać inne sprawy, mówić, że może nam 
coś zabiorą w związku ze sprawą praworządności 
albo że jak zinterpretujemy… No, ja bym oczeki-
wał, że opozycja – Platforma Obywatelska, sena-
torowie i posłowie, a także europosłowie Platformy 
– nie będzie zastanawiać się, ile Polska straci i jak 
bardzo ktoś będzie mógł Polskę zaatakować na 
arenie międzynarodowej. Oczekiwałbym, że wy-
korzystując możliwości, które macie, ponoć gigan-
tyczne, będziecie wspierali rząd. Bo tu nie chodzi 
o wspieranie rządu Mateusza Morawieckiego, tyl-
ko o wspieranie Polski, wspieranie polskich przed-
siębiorców. Jak będziecie głosowali przeciwko, to 
będzie to pewien ewenement w skali wielu lat, to, 
że Platforma Obywatelska głosuje w Senacie prze-
ciwko prawu europejskiemu. Ja tego nie sprawdza-
łem, ale warto byłoby zobaczyć, jak europosłowie 
Platformy Obywatelskiej głosowali w Parlamencie 
Europejskim w sprawie tej dyrektywy. To jest 
pierwsza kwestia.

Druga kwestia. Szkoda, że nie ma pani sena-
tor Kochan, bo liczba rzeczy – przepraszam, że 
powiem tak mocno i nieelegancko – liczba bzdur, 
które pani Kochan powiedziała, jest zatrważająca. 
Zatrważające jest też to, że pani Kochan wszystko 
kojarzy się z jednym nazwiskiem, z Jarosławem 
Kaczyńskim.

Powiem w ten sposób. Zgodnie z polską konsty-
tucją, na którą tak się państwo powołujecie i którą 
tak wymachujecie – może warto byłoby ją przeczy-
tać? – w przypadku każdej ustawy, która nie została 
zakwestionowana przez Trybunał Konstytucyjny, 
istnieje domniemanie konstytucyjności. Każda 
ustawa, która jest uchwalona przez Sejm oraz Senat 
i podpisana przez pana prezydenta, z mocy prawa 
jest uważana za ustawę zgodną z konstytucją. Jeżeli 
są jakieś wątpliwości, czy to pana prezydenta, czy 
to parlamentarzystów, czy to prawników, to można 
zgłosić wątpliwości do Trybunału Konstytucyjnego 
i czekać na jego rozstrzygnięcie. I było tak – hi-
storycznie rzecz ujmując, od początku, od kie-
dy funkcjonujemy po 1989  r. – że były różne 

rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego. Tak 
więc nie zakładajmy, że ta czy jakakolwiek inna 
ustawa, która wychodzi z parlamentu, jest niezgod-
na z konstytucją. Bo to właśnie powołując się na 
konstytucję, my możemy domniemywać konstytu-
cyjności tejże ustawy, a państwo, jeżeli macie jakie-
kolwiek wątpliwości, możecie się zwrócić do pana 
prezydenta, aby pan prezydent – a jest, akurat tak 
się składa, na sali minister z kancelarii pana pre-
zydenta – nie podpisał tej ustawy i skierował ją do 
Trybunału Konstytucyjnego, albo podpisał i skie-
rował ją do trybunału, albo też możecie sami tę 
ustawę skierować do Trybunału Konstytucyjnego, 
bo jest określona procedura prawa w tej materii. 
Oczywiście jeżeli będziecie państwo podważali 
legalność Trybunału Konstytucyjnego, legalność 
Sądu Najwyższego, legalność różnych innych in-
stytucji, to będzie pewien problem. Bo skoro pani 
Kochan twierdzi, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej 
i Spraw Publicznych, która stwierdziła legalność 
choćby wyboru pana prezydenta i legalność wybo-
rów – i to też jest podważane – no to… Szanowni 
Państwo, przecież ta sama izba Sądu Najwyższego, 
Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, 
stwierdziła także ważność wyborów do parlamen-
tu, ważność naszych mandatów. A  więc skoro 
pani Kochan to podważa, to jest pytanie, czy pani 
Kochan podważa swój mandat. Chyba nie, bo o ile 
wiem, to co miesiąc bierze uposażenie poselskie, 
bierze dietę, bierze 14 tysięcy ryczałtu…

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Gabriela Morawska-Stanecka)

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Szanowny Panie Senatorze, ja bardzo bym 
chciała…)

Ale przepraszam bardzo… Chwileczkę, 
Pani Marszałek, ale ja jestem bardzo grzeczny, 
kulturalny…

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Ale bardzo bym prosiła… Bo to są już ad perso-
nam… A tutaj raczej takie rzeczy się nie zdarzają.)

Ależ oczywiście ad personam. Ad personam, 
Pani Senator, dlatego że ad personam mówiła tak-
że pani senator Kochan – być może pani marsza-
łek tego nie słyszała – tzn. mówiła ad personam 
o Jarosławie Kaczyńskim. Nie mówiła tego ogólni-
kowo, tylko mówiła ad personam.

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Panie Senatorze, słyszałam to, ponieważ prowa-
dziłam wtedy obrady. Ale bardzo proszę nie odno-
sić się do senatorów ad personam w wypowiedzi, 
bardzo o to proszę.)
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Ale, Pani Senator…
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Bardzo o to proszę!)
No, trudno nie odnosić się ad personam, je-

żeli ktoś coś tak mówi. Jeżeli ja coś mówię, to ja 
nie będę miał pretensji, jeżeli potem pan marsza-
łek Kamiński czy pani marszałek powie: Panie 
Senatorze, przecież pan to mówił, Mróz to mówił 
itd., itd. No więc dajmy sobie, że się tak wyrażę…

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Panie Senatorze, bardzo proszę, aby kontynuował 
pan swoje wystąpienie i nie odnosił się…)

Bardzo bym chciał, tylko że pani marszałek cały 
czas mi przerywa.

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Bardzo proszę.)

W związku z powyższym jest pytanie, czy ta 
Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, 
którą państwo kwestionujecie… No, jeżeli zakwe-
stionujecie tę izbę, to zakwestionujecie także swoje 
mandaty senatorskie! Każdy z państwa, także pani 
marszałek, która jest prawnikiem…

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Panie Senatorze, czy mógłby pan kontynuować 
swoje wystąpienie? Ja tylko zwróciłam uwagę, żeby 
z tej mównicy nie padały ataki na innych senato-
rów. Dobrze, pani senator Kochan nie ma na sali, 
więc nie może odnieść się do tego, co pan mówi. 
I bardzo bym pana prosiła, by powściągnąć emocje 
i zakończyć swoje wystąpienie. Ma pan jeszcze – 
dokładam panu – minutę, do 14.10. Bardzo proszę 
o kontynuowanie i nieunoszenie się.)

Ale, Pani Marszałek, pani mi cały czas przery-
wa. To jak ja mogę kontynuować? A to, że pani se-
nator Kochan nie ma… No, to nie moja wina, że jej 
nie ma, że tak się wyrażę.

Ale wracając do meritum… Można przyjść i moż-
na kwestionować Trybunał Konstytucyjny, Sąd 
Najwyższy, orzeczenia, tylko że to ma swoje konse-
kwencje. I ja pokazałem, do jakiego absurdu – kwe-
stionując legalność Sądu Najwyższego, kwestionując 
legalność Trybunału Konstytucyjnego… Bo obawiam 
się, że państwo powiedzieli: my byśmy zaskarżyli tę 
ustawę do trybunału, ale przecież trybunał to… i to 
nie byłoby prawomocne. No, do jakiego absurdu do-
szlibyśmy, jeżeli kwestionowalibyśmy prawidłowość 
funkcjonowania naczelnych organów państwa? 
Można to kwestionować, tylko wtedy są określone 
konsekwencje. I tylko w tym kontekście chciałem to 
pokazać, Nie chciałem obrażać. Ja nigdy w życiu nie 
obraziłem pani senator Kochan, a tym bardziej pani 
marszałek, więc nie rozumiem tych uwag.

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Bardzo dziękuję, ale…)

I teraz jeszcze ostatnia kwestia, a mianowi-
cie… Bo tutaj została podniesiona sprawa tego, 
że niejako dopisujemy do ustawy o pracowni-
kach delegowanych różnego rodzaju inne usta-
wy, tzn. przepisy dotyczące innych działalności. 
No, to jest kwestia pewnej techniki legislacyjnej, 
która może się podobać, może też się nie podobać. 
Historycznie rzecz ujmując, powiem, że takie roz-
wiązania były stosowane w przeszłości, za czasów 
i SLD, i AWS, i Platformy Obywatelskiej, i Prawa 
i Sprawiedliwości. Ja nie jestem prawnikiem, nie 
chcę się na ten temat szczegółowo wypowiadać. Nie 
jest to pierwszy przypadek.

Niemniej jednak dzisiaj, w momencie, kie-
dy mamy nadzwyczajną sytuację – co do tego się 
chyba wszyscy zgodzimy – a mianowicie sytuację 
COVID, jak najbardziej uzasadnione jest szybkie 
procedowanie różnych rozwiązań. Bo przecież 
nasza praca ma służyć ludziom. I naprawdę tych 
osób – ja zaraz będę składał jeszcze poprawki do tej 
ustawy – nie interesuje, jaka procedura legislacyj-
na będzie zastosowana. Ich interesuje, aby przed-
siębiorcy dostali określone wparcie, aby rodziny 
dostawały określone wsparcie. I to jest istota, to 
jest cel. I także w prawie, o ile wiem… Tak że istot-
ny jest ten cel, który ma przyświecać określonym 
rozwiązaniom.

Pozwolę sobie złożyć 3 poprawki, oczywiście 
prosząc państwa… Bo mam świadomość, że jeże-
li zostanie podtrzymany wniosek komisji rodziny 
o odrzucenie tej ustawy, to te poprawki przepad-
ną, bo głosuje się w pierwszej kolejności nad wnio-
skiem najdalej idącym, czyli o odrzucenie ustawy. 
Ale być może właśnie, mając na uwadze, że prze-
cież i tak w Sejmie odrzucimy państwa weto, a chy-
ba głupio byłoby głosować przeciwko ustawie 
europejskiej… Chciałbym prosić państwa o przy-
jęcie tych poprawek, 3 poprawek.

Jedna z poprawek dotyczy po prostu kwestii cał-
kowicie legislacyjnych, porządkowych, pewnych 
błędów, które zostały wychwycone. Ona częścio-
wo konsumuje też wniosek mniejszości, który zo-
stał złożony. Tak więc pozwolę sobie na ręce pani 
marszałek tę poprawkę przekazać. Nie jest to kon-
trowersyjne, jest to poprawka porządkowa, która 
ułatwi funkcjonowanie i działanie tej ustawy.

Druga poprawka, którą pozwolę sobie zgło-
sić, to jest poprawka dotycząca usunięcia pewnej 
fikcji prawnej, jeżeli chodzi o organy… o możli-
wość zawiadamiania podatników awizem. Mowa 
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tu o Krajowej Administracji Skarbowej. To jest 
właśnie poprawka, można powiedzieć, COVID-
owa czy odnosząca się do pewnych przepisów 
COVID-owych.

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Już czas.)

A trzecia kwestia dotyczy wydłużenia powy-
żej 180 dni okresu przyznawania zasiłków opie-
kuńczych. Bo dzisiaj w ustawie to jest do 180 dni. 
Wiemy, że przepisy… Nie wiemy, jak się rozwinie 
sytuacja COVID-owa, tak więc chcielibyśmy, aby te 
przepisy o zasiłkach mogły być stosowane także po 
180 dniach. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o  zabranie głosu pana marszałka 

Michała Kamińskiego.

SENATOR 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Jest takie polskie powiedzenie, ono często jest 

używane w sytuacjach frywolnych, ale ja pozwolę 
sobie użyć go tutaj, z tej trybuny senackiej, a mia-
nowicie: mocni tylko w gębie. Mocni tylko w gębie, 
jeśli chodzi o obronę wartości narodowych – i war-
tości chrześcijańskich, dodam na boku – są politycy 
Prawa i Sprawiedliwości.

Nad obroną wartości chrześcijańskich nie będę 
się tutaj wyzwierzęcał, bo cała Polska widziała 
niedawno uroczystości w Łagiewnikach, świad-
czące o głębokim przywiązaniu polityków Prawa 
i Sprawiedliwości do świętości węzła małżeńskiego.

Ale dzisiejsza debata w Senacie, której jesteśmy 
świadkami, dowodzi, jak skuteczny jest rząd Prawa 
i Sprawiedliwości w obronie tego, po co szedł do 
władzy, w obronie polskich narodowych interesów.

Dzisiaj w  tej Izbie rozmawiamy solidarnie 
z obozem Prawa i Sprawiedliwości o problemach 
Białorusi. I tutaj – i chwała Bogu – zarówno pol-
ski rząd, jak i polska opozycja mówią dziś jednym 
głosem: powinniśmy jako Europa stanąć w obro-
nie białoruskiej wolności. Co się dzieje? Polski rząd 
nie jest w stanie w tej sprawie spowodować twar-
dej reakcji europejskiej. W nieporównanie trud-
niejszej sytuacji, gdy na Ukrainę napadła potężna 

rosyjska armia, premier rządu polskiego Donald 
Tusk był w stanie zorganizować solidarny opór 
całej Europy przeciwko rosyjskiej agresji. W sy-
tuacji, powtarzam, trudniejszej geopolitycznie, 
bardziej niebezpiecznej niż dzisiejsza sytuacja na 
Białorusi. Wtedy rząd Platformy Obywatelskiej 
i Polskiego Stronnictwa Ludowego budował soli-
darną postawę Europy wobec rosyjskiej agresji. 
Dzisiaj rząd Mateusza Morawieckiego solidarnej 
postawy Europy wobec naruszania praw człowie-
ka na Białorusi niestety, nie jest w stanie, że tak 
powiem, spowodować.

Ustawa, nad którą dzisiaj debatujemy, związa-
na z tym wszystkim, co dotyczy pracowników de-
legowanych, jest dowodem na klęskę dużej części 
polityki europejskiej tego rządu. Dlaczego? Choćby 
ze względu na to, o czym mówił jeden z moich czci-
godnych przedmówców, powołując się na problemy 
bardzo ważnej branży, jaką jest branża transpor-
towa w Polsce. To są dziesiątki tysięcy miejsc pra-
cy. To jest poważny, w dużej mierze polski kapitał, 
zaangażowany w te firmy. Polskie miejsca pracy, 
polski kapitał, płacone w Polsce podatki. Ta branża 
będzie śmiertelnie zagrożona. Ja nie będę powtarzał 
tutaj wszystkich argumentów, ale staje ona przed 
śmiertelnym zagrożeniem z powodu zadziwiają-
cego sojuszu największych europejskich liberałów 
i polskich związków zawodowych „Solidarność” 
oraz polskiego rządu Prawa i Sprawiedliwości, 
którzy w bezrozumny sposób cieszą się z tego, że 
polskim kierowcom będą narzucane niemieckie 
stawki pracownicze. Jednak nie zdają sobie spra-
wy z tego, że w kapitalizmie usługodawca pójdzie 
do tego, kto ma lepszą cenę. Jeżeli polski usługo-
dawca nie będzie miał lepszej ceny niż niemiecka 
czy francuska firma transportowa, to bardzo wielu 
partnerów, którzy dzisiaj korzystają z tych kabo-
tażowych usług polskich firm, będzie w oczywisty 
sposób korzystać z usług innych.

W tej sprawie rząd Prawa i Sprawiedliwości po-
niósł porażkę i nawet nie jest w stanie do tego się 
przyznać, bo nagle słyszymy tutaj argumenty: jak 
wy możecie głosować przeciwko europejskim usta-
wom, to jest niewiarygodne, przeczycie całej swojej 
polityce. No, nie, nie przeczymy, bo nikt nigdy… Na 
Boga, wy polemizujecie nie z nami, tylko z samymi 
sobą. Wy polemizujecie z własnymi wyobrażenia-
mi na temat Europy i z własnymi wyobrażenia-
mi na temat swoich politycznych przeciwników. 
Nikt z nas nie mówi, że zawsze trzeba się godzić 
na wszystko to, co mówi Europa. Odwrotnie. My 
mówimy: po to jesteśmy we wspólnym klubie, 
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jakim jest Unia Europejska, by walczyć o swoje in-
teresy. Tego nie bał się rząd PO-PSL i nie bał się 
rząd Platformy Obywatelskiej. Tak, tam, w Europie 
też była walka o nasze polskie, wspólne interesy, 
tyle tylko, że jej nie towarzyszyła retoryka ciągłe-
go wstawania z kolan, nie towarzyszyła jej reto-
ryka obrażania wszystkich dookoła i krzyczenia: 
nam się należy. Towarzyszyła temu normalna, re-
alna, oparta na interesach polskich i europejskich 
dyskusja między partnerami. Wy nie potraficie 
tego robić i skutki tego widzimy dzisiaj w Senacie. 
Musimy dzisiaj stanąć przed – w istocie – trud-
nym dla nas momentem, w którym… Ja na przy-
kład będę głosował przeciwko tym rozwiązaniom. 
Tak jak wielokrotnie głosowałem w Parlamencie 
Europejskim, zasiadając tam przez blisko 11 lat. 
Bardzo wiele razy razem z polskimi europosłami 
wszystkich opcji głosowałem przeciwko różnym 
rozwiązaniom.

Chcę panu powiedzieć – bo pan senator się 
pytał, jak głosowali w tej sprawie europosłowie 
Europejskiej Partii Ludowej – że zarówno posłowie 
PSL, jak i europosłowie Platformy Obywatelskiej 
w tej sprawie głosowali przeciwko razem z euro-
posłami Prawa i Sprawiedliwości. Problem pole-
ga na tym, że kiedyś za polskimi europosłami stał 
skuteczny polski rząd. Dzisiaj za polskimi euro-
posłami stoi nieskuteczny i izolowany w Europie 
polski rząd. To jest różnica. Ona nie tkwi w patrio-
tyzmie europosłów PiS ani patriotyzmie europo-
słów Platformy Obywatelskiej. Ja nie mam żadnych 
podstaw do tego, by kwestionować patriotyzm ani 
jednych, ani drugich. Ona tkwi w skuteczności rzą-
du, który za nimi stoi. Ten rząd w polityce mię-
dzynarodowej jest nieskuteczny. To jest największe 
oskarżenie, jakie w historycznym planie można mu 
powtórzyć, bo nasze spory, które dziś toczymy, na-
wet te bardzo gwałtowne, kiedyś – mam nadzie-
ję – przeminą. Dzisiaj na jednych demonstracjach 
noszone są portrety Piłsudskiego i Dmowskiego, 
i zapewne obaj z  tego powodu przewracają się 
w grobie, ale dzisiaj, po tylu latach jest to możliwe. 
Być może kiedyś na jednej manifestacji będą nosili 
portrety Tuska i Kaczyńskiego, bo te spory też być 
może przeminą. Jednak szkody w polityce między-
narodowej, w wizerunku Rzeczypospolitej, w za-
kresie tych pieniędzy, które mogą przypłynąć, a nie 
przypłyną, tych miejsc pracy, które mogłyby być 
utrzymane, a zostaną stracone – te szkody odrobić 
będzie bardzo trudno. I dlatego jesteśmy w opozy-
cji do tego rządu. I dlatego krytykujemy was. Nie 
dlatego, że kwestionujemy wasz patriotyzm. Nie 

dlatego, że my nie jesteśmy patriotami, a wy jeste-
ście. I nie dlatego, że wspólnie nie chcemy dobra 
Rzeczypospolitej, bo jestem przekonany, że wspól-
nie chcemy dobra Rzeczypospolitej. Tyle tylko, że 
przynajmniej dziś, gdy rozmawiamy o tym aspek-
cie polityki międzynarodowej, wasz rząd o to dobro 
po prostu zadbać nie potrafi. Dziękuję. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Proszę o zabranie głosu panią senator Danutę 

Jazłowiecką – zdalnie.

SENATOR 
DANUTA JAZŁOWIECKA 

Dziękuję, Pani Marszałek.
Dzisiaj rozmawiamy o ustawie, która wdraża 

prawo unijne dotyczące delegowania pracowni-
ków dla firm polskich delegujących pracowników 
do Polski z krajów poza Polską. Oczywiście cała dy-
rektywa dotyczy wszystkich państw członkowskich, 
a więc również firm polskich, które wysyłają pra-
cowników do innych krajów członkowskich, i to upo-
ważnia mnie do tego, bym zabrała głos w sprawie 
troszeczkę historycznej. Sprowokowało mnie wy-
stąpienie pana senatora Mroza, które to wystąpienie 
rozumiem, ponieważ rozumiem filozofię PiS – każ-
da krytyka Platformy Obywatelskiej daje olbrzymi 
awans polityczny w tej partii. Zgadzam się z pa-
nem senatorem, rzeczywiście w Unii Europejskiej 
są 3 instytucje i w tych 3 instytucjach podejmowa-
ne są decyzje. Jest to Parlament Europejski, jest to 
Komisja Europejska, jest to Rada. I w tych 3 instytu-
cjach mamy swoich przedstawicieli: w parlamencie 
– parlamentarzystów, w Komisji – swojego komi-
sarza, a Radzie mamy ministrów bądź wręcz pre-
miera. I muszę państwu powiedzieć, że praca nad 
dyrektywą wdrażającą dyrektywę z 1996 r. dotyczą-
cą delegowania pracowników była bardzo trudną 
pracą, ponieważ, tak jak dzisiaj, Europa Zachodnia 
bardzo chciała ograniczyć to delegowanie i bardzo 
chciała wykorzystywać wszelkie błędy, które popeł-
niają przedsiębiorcy z innych krajów, do ściągania 
olbrzymich kar – w prawie francuskim to jest nawet 
do 500 tysięcy euro – po to, by łatać różnego rodzaju 
dziury w budżecie. Niemniej jednak ta praca w la-
tach 2010–2014, kiedy pracowaliśmy właśnie nad 
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wdrażaniem, polegała na tym, że polscy przedsta-
wiciele w tych 3 instytucjach, a więc w Parlamencie 
Europejskim, w Komisji Europejskiej i w Radzie, 
pracowali równolegle bardzo intensywnie. Do tego 
stopnia, że czasami nasze negocjacje kończyły się 
o pierwszej w nocy, nasze negocjacje w Parlamencie 
Europejskim, negocjacje z Radą i Komisją, a z same-
go rana o godzinie 8.00 rozpoczynały się negocjacje 
w Radzie, też z Komisją, już bez udziału Parlamentu 
Europejskiego. I muszę państwu powiedzieć, że 
koledzy z ministerstwa, wręcz pan premier Tusk, 
zawsze byli gotowi o godzinie 1.00 jeszcze prze-
dyskutować to, co się wydarzyło w Parlamencie 
Europejskim w negocjacjach, po to, by prowadzić do-
bre rozmowy w trakcie negocjacji już w Radzie. I ta 
praca zaowocowała bardzo dobrym dokumentem, 
bardzo dobrym dokumentem, który został ocenio-
ny przez połowę ministrów państw członkowskich 
Unii Europejskiej, zarówno Europy Zachodniej, jak 
i Europy Wschodniej, jako najlepiej przygotowany 
dokument w historii…

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Michał Kamiński)

(Wicemarszałek  Michał Kamiński : 
Przepraszam, Pani Senator, ale w ważnym mo-
mencie straciliśmy pani głos… A, już jest, przepra-
szam… No ale nie było…)

A gdzie zakończyłam?
(Wicemarszałek Michał Kamiński: W tym hi-

storycznym momencie pani zakończyła i w tym 
historycznym momencie straciliśmy łączność…)

I wszystko muszę powtórzyć?
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Nie, prze-

praszam… Ale moim obowiązkiem, jak mniemam, 
jest poinformowanie pani, że to, co pani mówi, jest 
niesłyszane, proszę mi wybaczyć…)

Rozumiem, rozumiem… W każdym razie pra-
ca tych 3 instytucji, praca przedstawicieli Polski 
w tych 3 instytucjach zaowocowała dokumentem, 
który został bardzo wysoko oceniony przez poło-
wę państw członkowskich Unii Europejskiej – jako 
najlepiej w historii Unii Europejskiej przygotowany 
dokument, co zostało złożone na piśmie do Komisji 
Europejskiej. Ale, tak jak powiedziałam, ta praca 
wyglądała w ten sposób, że kończyliśmy negocjacje 
w Parlamencie Europejskim o pierwszej w nocy, 
a ja mogłam dzwonić do kolegów, do koleżanek 
z ministerstwa, również do pana premiera Tuska, 
o godzinie 1.00 w nocy, bo oni o ósmej rano mieli 
posiedzenie Rady, by przygotować ich do tego po-
siedzenia i pokazać argumenty, które mogą praco-
wać na naszą korzyść.

Proszę państwa, w 2014 r. rozpoczęła się aktu-
alizacja dyrektywy podstawowej z 1996 r. Wtedy, 
jak zapewne państwo pamiętacie, pan prezydent 
Macron przejechał – właśnie w sprawie dyrekty-
wy z 1996 r. i zmian, które miały nastąpić – przez 
wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej, 
omijając Polskę. Muszę państwu powiedzieć, że ży-
czyłabym sobie, by posłowie, eurodeputowani PiS 
potrafili zbudować tak wysoką pozycję negocjacyj-
ną, a nie obstrukcyjną – powtórzę, negocjacyjną – 
jaką zbudowali posłowie Platformy Obywatelskiej, 
SLD i PSL, ponieważ byliśmy zupełnie odcięci od 
jakiegokolwiek wsparcia ze strony rządu, jakiego-
kolwiek wsparcia, które umożliwiłoby nam lepsze 
negocjacje w Radzie, lepsze przekonywanie państw 
członkowskich. Dopiero pod koniec tych negocjacji 
włączył się mocno w te prace pan Kosma Złotowski 
z PiS, ale było już za późno, abyśmy mogli wyne-
gocjować wszystko to, co chcieliśmy. Udało nam 
się jednak bardzo dużo i bardzo dużo zyskaliśmy, 
myślę, że te najważniejsze elementy, które wska-
zywali nam przedsiębiorcy polscy i na których im 
bardzo zależało.

Tak że, Panie Senatorze, życzyłabym pana ko-
legom z PiS, by mieli na tyle wysokie pozycje nego-
cjacyjne… Pozycja negocjacyjna oznacza, że umiem 
znajdować argumenty, umiem znajdować partne-
rów, umiem znajdować większość w Parlamencie 
czy w Radzie, przekonywać do swoich przeko-
nań, do swoich argumentów, umiem być gotowa 
na kompromisy i umiem szukać takich rozwiązań 
w ramach tych kompromisów, żeby one były dla 
nas najlepsze. Życzyłabym tego, by dalej było tak, 
jak wyglądało to do roku 2015. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

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

Bogdana Zdrojewskiego.

SENATOR 
BOGDAN ZDROJEWSKI 

To będzie już raczej w trybie pewnych sprosto-
wań, a także wyjaśnień. Jest to pokłosie wystąpie-
nia pana senatora Mroza.

Otóż, po pierwsze, chcę wyraźnie podkre-
ślić, że my, cała nasza delegacja z Parlamentu 
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Europejskiego obecna tu, w  Senacie, czyli 
Danuta Jazłowiecka, Adam Szejnfeld i ja, głoso-
waliśmy przeciwko tej dyrektywie. Był to 2018 r. 
Przypomnę: 456 głosowało za, 147 – przeciw, 49 
osób się wstrzymało. Z kolei dużo wcześniej sto-
czyliśmy prawdziwy bój o kształt tej dyrektywy, 
mocno ją łagodząc, wydłużając okresy rozliczeń, 
jak również doprowadzając do sytuacji, w wyniku 
której nie będzie aż takiej dysproporcji, jaka była 
wcześniej. Chcę przy tej okazji powiedzieć, że naj-
mocniej w sprawie tej dyrektywy i przeciwko jej 
niektórym zapisom występowali właśnie polscy 
eurodeputowani z Grupy EPP, w tym przed chwi-
lą wypowiadająca się Danuta Jazłowiecka. Od razu 
dodam, że w 2017 i w 2018 r., czyli w czasie final-
nych rozmów dotyczących tej dyrektywy, wsparcie 
ze strony rządu było bardzo ograniczone i nieste-
ty nieskuteczne w wielu przypadkach. To, co nam 
się udało, to przede wszystkim w Parlamencie 
Europejskim, a  nie w  negocjacjach w  instytu-
cjach, o których wspomniała pani senator Danuta 
Jazłowiecka. To po pierwsze.

Po drugie, dziś głosujemy nie w sprawie dyrek-
tywy, nie głosujemy nad prawem europejskim, tyl-
ko głosujemy nad określonym projektem. Chciałem 
o nim powiedzieć, że jest projektem implementu-
jącym, ale nie jest implementującym, bo do tego 
projektu sam pan senator dorzucił rzeczy, które 
z implementacją nie mają nic wspólnego. A więc 
my dzisiaj wyrażamy zdecydowany sprzeciw wo-
bec tej formy implementacji, która jest niedo-
puszczalna. Ta forma implementacji nie ma nic 
wspólnego z dobrą legislacją. I z tego powodu pro-
testujemy. Od razu powiem, że mamy świadomość, 
że jesteśmy w Senacie, w związku z czym odrzu-
cenie określonej formy implementacji nie ozna-
cza, że odrzucamy dyrektywę – odrzucamy tylko 
sposób jej wdrażania w określonym kształcie usta-
wy. Oczywiście podejmujemy tę decyzję w formie 
uchwały.

I na koniec ostatnia sprawa, dla mnie cały czas 
istotna. Najważniejsze dziś kwestie, jakie mamy 
przed sobą, to jest oczywiście walka z  pande-
mią, koronawirusem, ale także to, co się dzieje 
na Białorusi. I dziś także tą dyskusją, niektóry-
mi pytaniami, niektórymi określeniami czy su-
gestiami kierowanymi do senatorów odsuwamy 
te kwestie, które są rzeczywiście kluczowe. A dla 
mnie najistotniejsze jest dzisiaj to, aby przypo-
minać Polakom o konieczności szczepień, o ko-
nieczności realizacji pewnych zadań związanych 
z ochroną przed koronawirusem i ograniczeniem 

pandemii, ale też nie zapominać o Białorusi, gdzie 
mamy do czynienia z sytuacją absolutnie drama-
tyczną. Dlatego też mam nadzieję, że ta dyskusja 
rzeczywiście dobiega już końca. Jeszcze raz powtó-
rzę, że staramy się zawsze występować w interesie 
państwa polskiego i jego obywateli. W przypadku 
dyrektywy głosowaliśmy przeciw, a dziś będziemy 
głosować przede wszystkim przeciwko formie jej 
implementacji, która z samą dyrektywą ma luźny 
związek. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

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

Adama Szejnfelda z sali nr 217.

SENATOR 
ADAM SZEJNFELD 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja już niejako wyraziłem swoją opinię o tej usta-

wie, formułując pytania do pani senator sprawoz-
dawczyni oraz do pana ministra Szweda. Ustawa 
ta wiąże się z kilkoma wątkami oraz ma swój kon-
tekst, o  którym właśnie mówili moi poprzed-
nicy, pani senator Jazłowiecka czy pan senator 
Zdrojewski, nawiązujący także do wystąpienia, 
moim zdaniem skandalicznego, pana senatora 
Mroza. Ja już nie chciałbym nawiązywać do wy-
stąpienia pana senatora Mroza, ale warto jednak 
uświadomić sobie kilka spraw. Mianowicie usta-
wa, która ma implementować tę ostatnią dyrekty-
wę, dyrektywę z 2018 r., dyrektywę nr 2018/957, to 
ustawa, która jest tylko przykrywką do tego, żeby 
w sposób niekonstytucyjny wprowadzić do polskie-
go systemu prawa – była już o tym mowa – rozwią-
zania, które są bardzo kontrowersyjne i powinny 
podlegać szczególnemu procesowi legislacyjnemu.

Ale skoro już mowa o  tej dyrektywie Unii 
Europejskiej, to chcę powiedzieć, że dyrektywa ta 
była przedmiotem naszej krytyki. Po wielomie-
sięcznych pracach, o których wspominali pani 
senator Jazłowiecka i pan senator Zdrojewski, 
udawało nam się nawet osiągnąć pewne cele, ale 
te osiągnięcia, niekiedy już następnego dnia, upa-
dały. Dlaczego? Dlatego że równocześnie rząd 
Prawa i Sprawiedliwości prowadził wtedy – zresztą 
prowadzi do dzisiaj – politykę, którą nazwałbym 
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kulturalnie… No, już nie chcę mówić o negacji, kry-
tyce i niszczeniu Unii Europejskiej i jej wartości. 
Powiedzmy, że prowadził politykę pełną dystansu 
do Unii Europejskiej, tym samym de facto nie dając 
nam szansy – no i sobie, przede wszystkim sobie – 
na wynegocjowanie lepszych warunków tej umowy.

Chcę powiedzieć, że poprzedniczką tej dyrek-
tywy była dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady z 2014 r., dyrektywa nr 2014/67, uchwalo-
na 15 maja 2014 r. Do tej dyrektywy strona polska 
zasadniczych uwag nie miała. Dlaczego? Dlatego 
że ówczesnemu rządowi Platformy Obywatelskiej 
i Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz naszej par-
lamentarnej reprezentacji w Brukseli udało się 
wynegocjować dobre rozwiązania. Było to możli-
we m.in. dlatego, że w przeciwieństwie do Prawa 
i Sprawiedliwości i obecnego rządu PiS traktujemy 
Unię Europejską jako organizację własną, naszą, 
a nie obcą. Traktujemy państwa Unii Europejskiej, 
jej polityków, rządy i oczywiście parlamentarzy-
stów, jako partnerów, z którymi współpracujemy 
i z którymi chcemy osiągać nie własne, tylko wspól-
ne cele. Chcę przy tej okazji powiedzieć, że dopóty, 
dopóki Prawo i Sprawiedliwość nie zrozumie, że 
w rodzinie europejskich, cywilizowanych, demo-
kratycznych państw należy osiągać wspólne cele, 
a nie tylko własne cele, działać na rzecz wszystkich, 
a nie tylko na rzecz swoją, będziemy mieli następ-
ne przykłady nie najlepszych rozwiązań, takich jak 
np. ta dyrektywa.

Chcę też przy tej okazji powiedzieć – bo tu były 
zarzuty, że być może głosowaliśmy za nią, ale już 
wyjaśniono, że przeciwko – że ta dyrektywa bez 
działań eurodeputowanych, europosłów właśnie 
Platformy Obywatelskiej i pozostałych frakcji… 
Właściwie poza Prawem i Sprawiedliwością, bo ja 
nie odnotowałem tych sukcesów, że tak powiem… 
W tej dyrektywie nie znalazło się, mimo wszystko, 
wiele innych złych rozwiązań. A do nich w sposób 
absolutnie szczególny zaliczyłbym rozwiązania, 
jakie chciano przenieść czy zastosować per ana-
logiam z  pakietu drogowego, którego byliśmy 
bezwzględnymi przeciwnikami. Ja występowa-
łem w Parlamencie Europejskim przeciwko roz-
wiązaniom tam planowanym wielokrotnie, nawet 
w sytuacji kiedy nie byłem członkiem właściwej 
komisji. Pisałem także pisma do rządów państw 
członkowskich w tej sprawie. I gdybyśmy nie osią-
gnęli tego sukcesu, to sprawy, które dotyczą trans-
portu międzynarodowego, kabotażu itd., o których 
wspominał tutaj też pan senator Komarnicki… No, 
chcę powiedzieć, że byśmy mieli dramat i tragedię 

w Polsce, jeżeli chodzi o sytuację wspaniałych, 
wielkich, skutecznie działających na konkuren-
cyjnym rynku europejskim przedsiębiorstw sek-
tora transportu międzynarodowego. I tu możemy 
sobie, że tak powiem, symbolicznie przykleić or-
der, a nie być podmiotem krytyki, jak rozumiem, 
jednego z senatorów… Mam nadzieję, że inni nie 
popełniliby takiego błędu.

Reasumując: kontekst tej ustawy jest bardzo 
ważny, wymaga zmiany polityki rządu wobec Unii 
Europejskiej i podjęcia starań na rzecz zmiany tych 
przepisów, po pierwsze, tak by polskim przedsię-
biorcom, delegującym swoich pracowników za 
granicę, nadal się to opłacało, a po drugie, tak by 
Polska także w innych aspektach, we wszystkich 
aspektach współżycia z Unią Europejską i państwa-
mi członkowskimi odradzała swój dobry wizeru-
nek państwa członkowskiego szanującego wartości 
Unii Europejskiej. A nie ciągle krytykującego, ne-
gującego i de facto po cichu sugerującego chęć do-
konania polexitu. Dziękuję bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Marek Pęk)

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Dziękuję bardzo.
Głos zabierze pan senator Krzysztof Mróz.

SENATOR 
KRZYSZTOF MRÓZ

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Pierwsza kwestia jest taka: ja nie mówi-

łem, jak głosowali europosłowie Platformy 
w Europarlamencie, tylko zadałem pytanie, bo tego 
nie sprawdziłem. A więc niczego nie zarzucałem. 
To po pierwsze.

Po drugie, doceniam głos pani senator 
Jazłowieckiej, w mniejszym stopniu głosy pana 
senatora Zdrojewskiego i pana Szejnfelda, bo jed-
nak powiedzieli, że udało się uchwalić tę dyrektywę 
w Parlamencie Europejskim w najlepszym z moż-
liwych kształtów – takim, jaki tylko się dało uchwa-
lić. Nic lepszego w tych warunkach politycznych, 
które są, się nie udało.

To, że przeciwko głosowali europosłowie pol-
scy niemalże wszystkich frakcji PiS i Platformy 
Obywatelskiej, nie zmienia faktu, że stało się to 
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prawem europejskim i my musimy to wdrożyć do 
polskiego porządku prawnego. Nie chciałbym być 
złośliwy, ale jeżeli dzisiaj zarzuca się nam, że nie 
byliśmy w stanie wynegocjować nic lepszego, to ja 
mógłbym powiedzieć w ten sposób: koleżanki i kole-
dzy z Platformy Obywatelskiej nie byli w stanie prze-
konać swoich kolegów w Parlamencie Europejskim 
ze swojej grupy politycznej do tego, żeby to zabloko-
wać. Polscy europosłowie są w grupie EKR, która jest 
mniejszością, a posłowie Platformy Obywatelskiej 
są w koalicji rządzącej Parlamentem Europejskim, 
EPP, socjaliści mają tę większość, która decyduje, 
który przepis w Parlamencie Europejskim obo-
wiązuje. Mówię o tym tylko po to, aby pokazać, jak 
trudne to były negocjacje i jak wszyscy – mówię tu 
o Polakach – próbowaliśmy działać, żeby ta dyrek-
tywa była jak najkorzystniejsza dla polskich przed-
siębiorców. Co się dało wynegocjować w Komisji 
Europejskiej, w Parlamencie Europejskim… Pewnie 
i polski rząd, i polscy europosłowie, niezależnie od 
tego, z jakich są frakcji, zrobili, co się dało. A więc 
mamy taką dyrektywę, takie przepisy, które są 
maksymalnie korzystne dla polskich przedsię-
biorców. W tym kontekście pan Szejnfeld czy pani 
senator Jazłowiecka, którzy mają doświadczenie 
europejskie, mówili, co mogło być mniej korzystne, 
z czym wyszła Komisja Europejska. To jest pierw-
sza kwestia.

Druga kwestia. Nie rozumiem tych odwołań 
do Białorusi. Będzie punkt o Białorusi i myślę, że 
akurat co do tego, co się dzieje na Białorusi, to tu-
taj, w Senacie niezależnie od barw politycznych 
będziemy mieli wspólne zdanie. Ja co do Białorusi 
się nie wypowiadałem, bo to nie ten punkt. Ja my-
ślę o skuteczności rządu Prawa i Sprawiedliwości, 
o skuteczności rządu pana premiera Mateusza 
Morawieckiego i jego osobistej skuteczności oraz 
o tych relacjach na spotkaniu Rady Europejskiej. 
No, to jest efekt negocjacji budżetowych. My mo-
żemy się w różnych sprawach spierać, ale w kwe-
stiach finansowych, co do których naprawdę każdy 
kraj walczy o siebie, jedne kraje, jeżeli są płatnikami 
netto, walczą, żeby zapłacić mniej, ci, którzy są be-
neficjentami, tak jak Polska, ale nie tylko Polska, to 
walczą… A więc ja myślę, że efekt szczytu budżeto-
wego jest dla Polski bardzo korzystny i to pokazuje 
pewną skuteczność rządu Prawa i Sprawiedliwości 
i osobistą pana premiera Mateusza Morawieckiego. 
Zresztą takie wypowiedzi kanclerz Niemiec i pre-
miera Orbána, który chwalił tę skuteczność i deter-
minację w negocjacjach i walkę o polskie sprawy, 
a mówiąc wprost: o jak największą ilość pieniędzy 

dla Polaków, dla Polski, dla polskich samorządów, 
dla polskich przedsiębiorców… To jest kwestia ne-
gocjacji budżetowych.

Jest jeszcze jedna kwestia. Trzeba by wrócić do 
meritum tej dyrektywy o delegowaniu polskich 
przedsiębiorców. W pewnym momencie pan mar-
szałek Kamiński powiedział: jeżeli polskie przedsię-
biorstwa będą teraz musiały płacić wg niemieckich 
stawek na tym odcinku, kiedy przejeżdża się przez 
Niemcy, to niemieckie firmy wypchną polskich 
przedsiębiorców. Nie ma takiej obawy z tego wzglę-
du, że niemieccy kierowcy nie pracują za minimalną 
niemiecką stawkę, a my tu mówimy o konieczności 
zapłacenia przez polskich przedsiębiorców mini-
malnej niemieckiej stawki. Nie chciałbym wchodzić 
w całe to rozwiązanie dotyczące tego, jak są wyna-
gradzani pracownicy… tzn. kierowcy, powiedzmy 
to wprost, ale o tym też wiele, wiele można by było 
powiedzieć. Pewną nieuczciwością było niepłacenie 
polskim kierowcom, którzy wyjeżdżają do Niemiec, 
do Francji… Nie mówię nawet o jakichś minimal-
nych stawkach w tamtych krajach, ale przecież to 
wszystko było płacone poprzez delegacje, co bardzo 
mocno podkreślały związki zawodowe. I być może 
to jest odpowiedź na wątpliwości pana marszałka 
Borusewicza, który się dziwił, dlaczego związki za-
wodowe, w tym znów personalnie Piotr Duda – jed-
nym wolno wprowadzać te personalne wątki, innym 
nie wolno – także poparły tę dyrektywę. M.in. także 
po to, żeby troszeczkę ucywilizować wynagradza-
nie, sposób wynagradzania polskich kierowców. 
Gdybyście państwo porozmawiali z tymi kierow-
cami, to usłyszelibyście, jak często oni narzekają na 
te formy wynagradzania. Myślę, że ta dyrektywa, 
która oczywiście podnosi pewne koszta, wprowadza 
pewne standardy cywilizacyjne w wynagradzaniu 
polskich kierowców, o czym też warto przy tej okazji 
pamiętać. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Dziękuję bardzo.
Pan senator Leszek Czarnobaj.

SENATOR 
LESZEK CZARNOBAJ 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni 
Goście!
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Szybciutko poruszę kilka wątków.
Po pierwsze, chciałbym się zwrócić do pana 

senatora jako szef klubu Koalicji Obywatelskiej. 
Ja w swoich wystąpieniach chyba nigdy nie uży-
wam określeń ad personam. Wczoraj jeden z wy-
stępujących senatorów Prawa i Sprawiedliwości 
w stosunku do klubu Koalicji Obywatelskiej użył 
sformułowania „klub specjalnej troski”. Prosiłem 
o nieużywanie takich słów i o przeprosiny, ale nie 
spotkało się to z żadnym odzewem.

(Głos z sali: To nie ja.)
Broń Boże, nie.
Teraz chciałbym zwrócić się do pana. Ja nie 

słyszałem, aby którykolwiek z senatorów Koalicji 
Obywatelskiej w tej lub w poprzednich 2 kadencjach, 
po jakimkolwiek wystąpieniu senatora PiS, w stosun-
ku do którego ja osobiście mógłbym używać różnych 
porównań czy epitetów, użył określeń o bzdurach, 
o słowach, które można nazwać bzdurami, a pan 
w stosunku do wystąpienia jednej z senatorek użył 
takiego określenia. Pan może się nie zgadzać z tym, 
co mówi senator Koalicji Obywatelskiej – to jest pełne 
prawo demokracji i dyskusji w Senacie – ale bardzo 
pana proszę, żeby przeprosił pan osobę, w stosunku 
do której użył pan tego określenia. Jeżeli pan zgadza 
się na to, że będziemy sobie wytykać, mówić „pan 
mówi bzdury” i „pani mówi bzdury”… No, to nas do 
niczego nie prowadzi. Tak więc apeluję o to, żeby wy-
konał pan taki gest. To po pierwsze.

Po drugie, chciałbym powiedzieć tak. Panie 
Senatorze, proszę zobaczyć, że my mówimy nie 
o tym, żeby nie walczyć. Któryś raz o tym mówimy. 
Dla pana technika legislacyjna, tworzenie prawa 
i czas tworzenia prawa… Z pana wypowiedzi wy-
nika, że to nie ma żadnego znaczenia. Ważna jest 
tylko stworzona obojętnie jaka ustawa, bo później 
pośle się tę ustawę do Trybunału Konstytucyjnego 
i on orzeknie, czy ona jest zgodna z prawem, czy 
nie. No, będziemy jedynym państwem świata, któ-
re tak będzie tworzyć prawo. Zwolnijmy wszyst-
kich prawników, stwórzmy, co nam się podoba, 
i powiedzmy „to jest dobre”, a później Trybunał 
Konstytucyjny będzie orzekał, czy to rzeczywiście 
jest dobre, czy jest zgodne z prawem, czy nie. Panie 
Senatorze, proszę o trochę przyzwoitości, jeżeli 
chodzi o stosunek do tworzenia prawa.

Jeżeli chodzi o brak zaufania do Trybunału 
Konstytucyjnego, to powiem, że ja osobiście do tak 
utworzonego Trybunału Konstytucyjnego nie mam 
zaufania. I proszę się nie dziwić. Pan ma, a ja nie. 
My mówimy o tym, że trybunał nie wypełnia swojej 
roli ze względu na brak konstytucyjnego powołania 

czy inne uchybienia. Możemy się spierać, ale sza-
nujmy swoje zdania.

Teraz to, co dotyczy ustawy i negocjacji. Ja bar-
dzo bym prosił o chwilę…

(Rozmowy na sali)
Pani Dyrektor, ja już kończę, ale trochę mi to 

przeszkadza.
Teraz odniosę się do tego wielkiego sukcesu 

negocjacyjnego w sprawie pracowników delego-
wanych. Tak jak powiedziało tu wiele osób, suk-
ces na pewno to nie jest, ale ja mogę się podpisać 
pod pana stwierdzeniem, że efekt negocjacji zale-
ży od tego, ile udało się wynegocjować. I jest taka 
rzecz: wiemy, jaką pozycję negocjacyjną ma w Unii 
Europejskiej Prawo i Sprawiedliwość. No, macie 
niesamowitą skuteczność. I teraz pan mówi tak: 
jest jeden człowiek na świecie, pan premier, który 
wynegocjował taki wspaniały budżet dla Polski. Ja 
chcę panu powiedzieć: niech pan sobie zajrzy w do-
kładną… Nie mówię o analizie prasowej. Jak się 
spojrzy, ile tam jest na rolnictwo, ile na inne działy, 
to ten sukces trochę zblednie, mówiąc delikatnie.

Pan zwraca się do nas w sprawie tego budże-
tu i mówi: to jest budżet dla Polski, uruchomcie 
swoje kontakty, żeby wesprzeć pana premiera. 
Ja mam jeden dobry pomysł. Zobaczy pan, że nie 
tylko taki, ale większy budżet wynegocjujemy 
w Unii Europejskiej… Wie pan, jaki to jest pomysł? 
Zacznijcie przestrzegać w Polsce prawa, szczegól-
nie jeśli chodzi o sądownictwo. Jak zaczniecie prze-
strzegać prawa, to zobaczycie, jak wam się otworzą 
pola negocjacyjne. Tylko o to apeluję.

Szczególnie zwracam się do pana senatora jako 
szef klubu. Panie Senatorze, proszę nie używać… 
Ja wiem, że w debacie mówi się różne rzeczy, że 
emocje mogą się wymknąć spod kontroli. Znam 
pana i wiem, że to się panu wymsknęło, więc jeśli 
pan mógłby powiedzieć „przepraszam”, to byłbym 
panu wdzięczny. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Dziękuję bardzo.
Pan senator Mróz, ad vocem.

SENATOR 
KRZYSZTOF MRÓZ 

Panie Senatorze, ja nie obraziłem w  żaden 
sposób pani senator Kochan. Nigdy w życiu nie 
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użyłem żadnego sformułowania, które by obraża-
ło panią senator, aczkolwiek powiedziałem, że mó-
wiła bzdury, zarzucając różne rzeczy Jarosławowi 
Kaczyńskiemu. Mam prawo do tego, żeby okre-
ślić to jako bzdury. Pani senator może mieć inne 
zdanie. Nigdy w życiu nie obraziłem pani senator 
Kochan ani, o ile dobrze pamiętam, żadnego innego 
senatora, a jestem tu już prawie 5 lat. Gdyby mi się 
to przydarzyło, na pewno bym przeprosił. W emo-
cjach rzeczywiście można powiedzieć pół zdania 
za dużo, jednak w mojej wypowiedzi na pewno nie 
było nic obraźliwego. Patrząc pani senator Kochan 
prosto w oczy, mogę powiedzieć, że jej nie obrazi-
łem, więc nie mam za co przepraszać. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Bardzo dziękuję.
Pani senator Danuta Jazłowiecka.

SENATOR 
DANUTA JAZŁOWIECKA 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja tylko wyjaśnię 2 kwestie, tak abyśmy nie 

wprowadzali opinii publicznej w  błąd. Otóż 
w 2014 r. wygraliśmy sprawę delegowania pracow-
ników i poprawiliśmy ich warunki pracy, a także 
wyeliminowaliśmy tzw. skrzynki pocztowe, czy-
li nieuczciwych przedsiębiorców, którzy pozornie 
delegowali polskich pracowników. Wygraliśmy tę 
sprawę dlatego, że to, co zostało wynegocjowane 
w Parlamencie Europejskim, zostało zatwierdzo-
ne przez Radę. I odwrotnie: to, co zostało wynego-
cjowane przez Radę, zostało zatwierdzone przez 
Parlament Europejski. Ta spójność spowodowała, 
że wynik był bardzo dobry.

Z kolei w roku 2018 wynegocjowaliśmy bar-
dzo dobre warunki – w Parlamencie Europejskim 
osiągnęliśmy prawie wszystko to, czego potrzebo-
waliśmy – ale niestety stanowisko naszego rządu 
i postawa „nie, bo nie” spowodowała, że straciliśmy 
wiele rzeczy, których już później w Parlamencie 
Europejskim nie udało się odbudować. To dlate-
go powiedziałam, że otrzymaliśmy tyle, ile mo-
gliśmy otrzymać. No, brak aktywności w Radzie 
spowodował niestety akceptację pewnych rozwią-
zań w Parlamencie Europejskim. Z tego wynika ta 
nie do końca pełna wygrana.

A jeżeli chodzi o wynagrodzenia, to od przyjęcia 
dyrektywy z 2018 r. nie obowiązują wynagrodzenia 
minimalne. Nie obowiązują wynagrodzenia z kra-
ju, do którego delegowany jest pracownik. Chodzi 
o to, że pracownik na podobnym stanowisku, w po-
dobnym miejscu pracy, zarabia taką, a nie inną 
kwotę. A więc tego już nie ma, to minimalne wyna-
grodzenie stąd niejako wypadło. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Bardzo dziękuje.
Głos zabierze pan senator Bosacki.

SENATOR 
MARCIN BOSACKI 

Dziękuję.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Przez 8 długich lat, w latach 2007–2015, rząd 

Francji na wniosek swoich związków zawodowych 
starał się zmienić dyrektywę Unii Europejskiej 
o pracownikach delegowanych w ten sposób, aby 
pomóc swoim przedsiębiorcom, a  zaszkodzić 
przedsiębiorcom z Europy Środkowej, zwłasz-
cza z Polski. Przez 8 długich lat się to nie udało, 
ponieważ ówczesny polski rząd, rząd Platformy 
Obywatelskiej, potrafił skutecznie przeciwsta-
wić się tym wysiłkom na forum Parlamentu 
Europejskiego i Rady Europejskiej. Po objęciu rzą-
dów przez Emmanuela Macrona Francja w ciągu 
roku zrealizowała swój plan, ponieważ rząd PiS nie 
był w stanie się temu przeciwstawić. Inaczej mó-
wiąc, w latach 2007–2015 Polska realizowała swoje 
interesy, a od 2015 r. to inne kraje skuteczniej re-
alizują swoje interesy w Unii Europejskiej. Mam 
nadzieję, że polityka skuteczna z lat 2007–2015 jak 
najszybciej wróci – będzie to w żywotnym polskim 
interesie narodowym. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Dziękuję bardzo.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję też, że senator 

Szwed złożył swoje przemówienie w dyskusji do 
protokołu*.

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.
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Informuję, że wnioski o charakterze legisla-
cyjnym na piśmie złożyli pani senator Morawska-
Stanecka i pan senator Mróz.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce ustosunkować 

się do przedstawionych wniosków?
(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed: Nie, 
dziękuję.)

Dziękuję bardzo.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o cha-

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

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

Panie i Panowie Senatorowie, za chwilę ogło-
szę godzinną przerwę. Zgodnie z zapowiedzią po 
wznowieniu obrad zaproponuję uzupełnienie po-
rządku obrad o punkt: drugie czytanie projektu re-
zolucji w sprawie sytuacji na Białorusi.

Po uzupełnieniu porządku obrad przystąpimy 
do rozpatrzenia punktu: wybór przewodniczą-
cego Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu. 
Głosowanie w tej sprawie przeprowadzimy bezpo-
średnio po rozpatrzeniu tego punktu. Następnie 
przystąpimy do drugiego czytania projektu rezo-
lucji w sprawie sytuacji na Białorusi. Głosowanie 
w tej sprawie przeprowadzimy bezpośrednio po 
rozpatrzeniu tego punktu.

Po głosowaniu w  sprawie projektu rezo-
lucji rozpatrzymy punkty dotyczące: usta-
wy o wsparciu służb mundurowych – punkt 
szesnasty; następnie projektu zmiany ustawy 
o Policji – punkt siedemnasty; oraz informacji 
ministra spraw wewnętrznych i Administracji 
– punkt osiemnasty.

Komunikat.

SENATOR SEKRETARZ 
RAFAŁ AMBROZIK 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz 
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 
odbędzie się o godzinie 15.00 w sali obrad plenar-
nych Senatu. Na posiedzeniu odbędzie się pierw-
sze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy 
– Kodeks karny; druk senacki nr 163.

Następnie, bezpośrednio po zakończeniu 
wspólnego posiedzenia komisji, odbędzie się po-
siedzenie Komisji Ustawodawczej. Będzie to konty-
nuacja posiedzenia z godziny 9.00 i także odbędzie 
się w sali obrad plenarnych Senatu. Będziemy zaj-
mować się pierwszym czytaniem projektu uchwa-
ły w 40. rocznicę porozumień sierpniowych; druk 
senacki nr 180.

Posiedzenie Komisji Budżetu i  Finansów 
Publicznych oraz Komisji Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej w sprawie rozpatrzenia 
wniosków zgłoszonych na czternastym posiedze-
niu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o delego-
waniu pracowników w ramach świadczenia usług 
oraz niektórych innych ustaw – druk senacki 
nr 165 – odbędzie się dzisiaj 15 minut po ogłosze-
niu przerwy w obradach w sali nr 176.

Bezpośrednio po zakończeniu wspólnego po-
siedzenia Komisji Budżetu i Finansów Publicznych 
oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej 
i  Społecznej odbędzie się posiedzenie Komisji 
Budżetu i Finansów Publicznych w sprawie roz-
patrzenia wniosków zgłoszonych na czternastym 
posiedzeniu Senatu do ustawy o wsparciu ryn-
ku ubezpieczeń należności handlowych w związ-
ku z przeciwdziałaniem skutkom gospodarczym 
COVID-19; druk senacki nr 161. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Dziękuję bardzo.
Ogłaszam przerwę do godziny 16.00.

 
(Przerwa w obradach od godziny 14 minut 58  

do godziny 16 minut 46)

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Bardzo proszę o zajmowanie miejsc.
Wznawiam obrady.
Szanowni Państwo, proponuję uzupełnienie 

porządku obrad o punkt: drugie czytanie projektu 
rezolucji w sprawie sytuacji na Białorusi.

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

Dziękuję bardzo.
Panie i Panowie Senatorowie, przypominam, 

że za chwilę przystąpimy do rozpatrzenia punktu: 
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wybór przewodniczącego Komisji Nadzwyczajnej 
do spraw Klimatu. Głosowanie w tej sprawie prze-
prowadzimy bezpośrednio po rozpatrzeniu tego 
punktu.

Następnie przystąpimy do drugiego czytania 
projektu rezolucji w sprawie sytuacji na Białorusi. 
Głosowanie w tej sprawie przeprowadzimy bezpo-
średnio po rozpatrzeniu tego punktu.

Po głosowaniu w  sprawie projektu rezolu-
cji rozpatrzymy punkty szesnasty, siedemnasty 
i osiemnasty, to znaczy ustawę o wsparciu służb 
mundurowych, następnie projekt ustawy o zmia-
nie ustawy o Policji oraz informację ministra spraw 
wewnętrznych i administracji.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
dwudziestego drugiego porządku obrad: wy-
bór przewodniczącego Komisji Nadzwyczajnej do 
spraw Klimatu.

Wniosek marszałka Senatu w tej sprawie za-
warty jest w druku nr 183.

Informuję ponadto, że wniosek w sprawie wy-
boru pana senatora Stanisława Gawłowskiego 
na przewodniczącego Komisji Nadzwyczajnej do 
spraw Klimatu został pozytywnie zaopiniowany 
przez Konwent Seniorów.

Proszę panią senator Magdalenę Kochan o za-
branie głosu i przedstawienie kandydatury pana 
senatora Stanisława Gawłowskiego na przewodni-
czącego Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu.

SENATOR 
MAGDALENA KOCHAN 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Na dzisiaj zwołanym posiedzeniu Komisja 

Nadzwyczajna do spraw Klimatu wyłoniła prze-
wodniczącego, podzielając opinię z rekomenda-
cji, że to jest, po pierwsze, bardzo istotna i bardzo 
ważna dla przyszłych pokoleń komisja, a po drugie, 
w polskim parlamencie pierwsza komisja, która 
zajmie się sprawami już być może nieodwracalny-
mi, sprawami zmian klimatycznych, które chcemy 
powstrzymać lub – być może, jeśli się uda – w ogó-
le cofnąć. Ale żeby to zrobić, musimy podjąć cały 
szereg działań związanych z mądrymi decyzjami 
politycznymi.

Prowadzenie prac legislacyjnych wymaga 
wyjątkowych kompetencji od kogoś, kto będzie 
funkcję przewodniczącego tej komisji sprawował. 
I taką osobą, zdaniem przeważającej większości 
komisji, jest dr Stanisław Gawłowski – wieloletni 

samorządowiec, wójt i burmistrz, prezydent, rad-
ny sejmiku samorządowego, potem, od 2005 r., 
parlamentarzysta, a od 2007 do 2015 r. wicemi-
nister ochrony środowiska. Osoba, która współ-
założyła Krajową Izbę Gospodarki Odpadami, 
osoba, która wprowadzała w życie instytucjonal-
ną ochronę środowiska. Osoba, która rozumie, na 
czym polega współpraca z organizacjami poza-
rządowymi i z samorządowcami, bez współpracy 
z którymi nie da się wprowadzać żadnych dobrych 
zmian w prawie i dobrych praktyk. Jest to oso-
ba, która przede wszystkim wie, że odnawialne 
źródła energii muszą zastąpić węgiel – bez utra-
ty miejsc pracy na Śląsku, co jest bardzo ważne 
dla całej gospodarki, dla Śląska i także dla nas 
wszystkich – ponieważ my wszyscy, i młodzi lu-
dzie, nasze dzieci, nasze wnuki, i także my, mamy 
prawo do oddychania czystym powietrzem, więc 
ten węgiel trzeba zastąpić odnawialnymi źródła-
mi energii. Wie także pan Stanisław Gawłowski, 
że zasoby słodkiej wody nie są niewyczerpalne 
i że trzeba zrobić wszystko, żeby poprawić bilans 
wody w Polsce. Wie również, że gospodarka le-
śna musi przestać być rabunkowa i musimy sa-
dzić więcej drzew, niż ich wycinamy. Wie także, 
że Polska nie może być wysypiskiem odpadów 
i że sensowna, rozsądna gospodarka odpadami 
musi być wdrażana. Jestem przekonana, że kom-
petencje dra Stanisława Gawłowskiego, senatora 
Rzeczypospolitej Polskiej, zapewnią nam dobre, 
mądre prace w komisji klimatu. Bardzo dzięku-
ję. (Oklaski)

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać 

głos w tej sprawie?
Pan senator Skurkiewicz.
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Pytanie tylko, 

czy w formie pytania do pani senator, czy w for-
mie wystąpienia.)

Jak pan sobie życzy, jest swoboda w tej materii 
w tym punkcie.

SENATOR 
WOJCIECH SKURKIEWICZ 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
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Ze zdumieniem wysłuchałem rekomendacji 
pani senator Kochan, szczególnie w jednym punk-
cie. To coś niebywałego: pani senator Kochan od-
mówiła kompetencji obecnemu przewodniczącemu 
Komisji Środowiska, panu senatorowi Pupie, który 
zarządza tą komisją i zarządzał tą komisją wiele lat. 
Nigdy nie dochodziło do takiej sytuacji, kiedy np. 
pani prof. Rotnicka zarządzała Komisją Środowiska. 
Współpracowało nam się bardzo dobrze i nikt nie 
podważał jej kompetencji jako przewodniczącej 
komisji. Dziś pani podważyła kompetencje pana 
przewodniczącego Pupy. Jeszcze raz powtórzę: 
środowisko Prawa i Sprawiedliwości, senatorowie 
Prawa i Sprawiedliwości negatywnie oceniają po-
wołanie komisji do spraw klimatu, negatywnie się 
do niego odnoszą. Dlaczego? Dlatego, iż ta komisja 
dubluje kompetencje już funkcjonującej, i to funk-
cjonującej z powodzeniem chyba od samego począt-
ku, historycznie, Senatu Rzeczypospolitej, Komisji 
Ochrony Środowiska czy Komisji Środowiska. 

Mało tego, takie peany wygłoszone przez panią 
pod adresem kandydata na stanowisko przewodni-
czącego chyba nijak się mają do rzeczywistości, bo 
Stanisław Gawłowski był twarzą chociażby tzw. usta-
wy śmieciowej, która wprowadziła taki chaos w go-
spodarce śmieciowej, że samorządy mają gigantyczne 
problemy z prowadzeniem gospodarki odpadami, 
gospodarki śmieciowej. To Stanisław Gawłowski 
był również, jako sekretarz stanu w Ministerstwie 
Środowiska, twarzą ustawy, która dotyczyła ochro-
ny zasobów przyrodniczych i współpracy ze spo-
łeczeństwem. To też jest ustawa, która rodzi wiele 
kompetencji… Poza innymi kwestiami, mówiąc naj-
delikatniej, w odczuciu moim, ale pewnie i zdecydo-
wanej większości koleżanek i kolegów z mojego klubu, 
jest to osoba absolutnie kontrowersyjna. I państwo 
podejmujecie w tym zakresie działania. Ale abstra-
hując od tego wszystkiego, nie godzę się na to, żeby 
umniejszała pani kompetencje kolegi senatora, rów-
nież pani kolegi, senatora zasiadającego w tej samej 
Izbie. Być może takie sytuacje są możliwe w Sejmie – 
no, pani spędziła w Sejmie szereg lat – ale w Senacie, 
gdzie jest tylko 100 osób, takie sytuacje są absolutnie 
niedopuszczalne. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Nie śmiem komentować pana wystąpienia, 

bo to nie moja rola. Przypomnę tylko, że to rząd 

premiera Morawieckiego obok Ministerstwa 
Środowiska utworzył Ministerstwo Klimatu. 
Słuchałem uważnie pani senator Kochan i wiem, 
że ani razu nie padła tu jakakolwiek aluzja do na-
szego kolegi, pana senatora Pupy.

(Senator Wojciech Skurkiewicz: To proszę prze-
słuchać nagranie albo ze zrozumieniem przeczytać 
w stenogramie to, co powiedziała pani Kochan.)

Wie pan, co do zrozumienia to moglibyśmy dys-
kutować. W tej chwili, ponieważ nikt więcej nie za-
pisał się do dyskusji…

(Senator Magdalena Kochan: Panie Marszałku, 
przepraszam. Czy mogę się do tego odnieść? Ad 
vocem.)

Ale jedynie ad vocem, Pani Przewodnicząca. 
Bardzo proszę.

SENATOR 
MAGDALENA KOCHAN 

Panie Senatorze, szczerze mówiąc, podzielam 
zdumienie pana marszałka, bo nie przyszłoby mi do 
głowy podważać kompetencje któregokolwiek z sena-
torów. Odkąd jestem w tej Izbie, a właściwie odkąd 
jestem w parlamencie, nigdy nie komentowałam bez-
pośrednio czyichś kompetencji ani nie atakowałam 
ad personam innych parlamentarzystów. Odnosiłam 
się do spraw, nie zgadzałam się z poglądami, ale ni-
gdy nie odnosiłam się do czyichś kompetencji czy 
sposobu wyrażania swoich własnych opinii.

Jeśli pan pozwoli, Panie Senatorze, przypomnę, 
że Komisję Nadzwyczajną do spraw Klimatu powo-
łał Wysoki Senat. Skoro ją powołał, to z oczywistych 
powodów trzeba było wyłonić jej przewodniczące-
go. Nie stawiam tej komisji w kontrze do której-
kolwiek z działających dziś komisji. Myślę, że jeśli 
te 2 komisje, Komisja Środowiska oraz Komisja 
Nadzwyczajna do spraw Klimatu, połączą swoje 
działania w sensie merytorycznym, to wyjdzie to na 
dobre i klimatowi, i ochronie środowiska w Polsce.

Jeśli pan senator Pupa poczuł się, czym była-
bym bardzo zdziwiona, w jakimkolwiek stopniu 
urażony, to zapewniam, że w żadnym razie nie 
podważałam jego kompetencji.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
O głos poprosił pan senator Gawłowski.
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SENATOR 
STANISŁAW GAWŁOWSKI 

Bardzo dziękuję.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jeszcze raz bardzo dziękuję za rekomendację 

komisji i za głos pani senator Kochan.
Chciałbym też odnieść się – oczywiście naj-

grzeczniej, jak potrafię – do tych słów, które pa-
dły przed chwilą z ust pana senatora Skurkiewicza. 
Gdyby pan przeczytał, jaki jest zakres działalno-
ści komisji nadzwyczajnej, toby pan zobaczył, że 
on jest dużo szerszy niż w przypadku Komisji 
Środowiska. Rzeczywiście w dużej części pokry-
wa się on z tym, czym zajmuje się obecnie minister 
do spraw klimatu. Mam na myśli choćby zrówno-
ważoną energetykę, sprawy, które dotyczą gospo-
darowania wodami, sprawy, które są związane 
z niskoemisyjnym transportem, itd., itd. No, jest 
tu też obszar związany z rolnictwem, a nawet z go-
spodarką odpadami. A więc komisja będzie pod-
chodzić do spraw, które są związane ze zmianami 
klimatu, naprawdę bardzo kompleksowo, bynaj-
mniej nie sektorowo.

To, że w Polsce zostało powołane Ministerstwo 
Klimatu, też nie jest czymś nadzwyczajnym, bo tak 
naprawdę w większości krajów Unii Europejskiej 
tego typu ministerstwa już dzisiaj funkcjonu-
ją. Co więcej, na poziomie Komisji Europejskiej 
jest komisarz do spraw klimatu i jest komisarz 
do spraw środowiska. Zakładam, że pan senator 
o tym wszystkim wie, ale nie wszyscy muszą aż 
tak dokładnie monitorować sprawy, które są z tym 
związane, stąd pozwoliłem sobie na takie przypo-
mnienie. To po pierwsze.

Po drugie, Panie Ministrze, Panie Senatorze, 
gdyby rząd PiS w poprzedniej kadencji nie maj-
strował przy ustawie śmieciowej, nie byłoby tych 
wszystkich problemów, które są dzisiaj związa-
ne z gospodarką odpadami. Naprawdę, wystarczy 
przejrzeć te zmiany, które wprowadzono w prze-
pisach śmieciowych, i zobaczyć, że to one wywoła-
ły duże zamieszanie na poziomie samorządowym. 
Więcej, wszystkie korporacje samorządowe mówią 
o tym głośno i jednoznacznie – no, nie ma innych 
głosów – że zmiany wprowadzone w poprzedniej 
kadencji wywołały te komplikacje.

Wreszcie sprawa – bo, jak rozumiem, do tego 
się odnosił pan senator Skurkiewicz – Generalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska i regionalnych dy-
rekcji ochrony środowiska. Rzeczywiście, je-
stem z tego bardzo dumny, byłem współautorem 

i wprowadzałem reformę dotyczącą powołania tych 
instytucji. To zakończyło wieloletni spór pomię-
dzy rządem Polski a Komisją Europejską, co wię-
cej, uporządkowało cały system dotyczący ochrony 
przyrody w Polsce. I naprawdę przez wszystkich, 
bez wyjątku, ekspertów – nie polityków – ten ob-
szar jest oceniany jako wzorowo wprowadzony 
w Polsce. Tak więc trochę jestem zaskoczony, że 
pan to krytykuje. Ale ma pan do tego prawo, no, 
jak chce się psa uderzyć, to kij się zawsze znajdzie.

Najmniej chcę się odnosić do kwestii, które 
wybrzmiały w słowie „kontrowersyjny”. Ta kon-
trowersja rzeczywiście jest, ona się sprowadza do 
tego, że jeden z działaczy PiS, przyłapany w 2013 r. 
na tym, jak wręczał innemu ważnemu urzędnikowi 
łapówki, w 2016 r., w połowie 2016 r. przypomniał 
sobie, że mnie zna, i zaczął mnie obciążać. Jeden. 
Ale to nie ma nic wspólnego z prawdą. Dzisiaj 
przed sądem naprawdę wszystko już powoli wy-
chodzi na wierzch. I to jest wielka kompromita-
cja prokuratury. Powiem więcej: ja jestem głęboko 
przeświadczony, że w niezbyt odległej przyszłości 
tymi sprawami zajmie się sejmowa komisja śled-
cza, nie w tej kadencji oczywiście, i ci wszyscy, 
którzy za tą prowokacją, za tym działaniem stoją, 
poniosą pełną odpowiedzialność. Naprawdę, nie 
chcę nic więcej mówić, chociaż mogę, bo dzisiaj 
oczywiście… Jak kiedyś ktoś z państwa senatorów 
będzie chciał o tym ze mną porozmawiać, to jestem 
całkowicie do dyspozycji. Przyniosę dokumenty, bo 
one wszystkie są już dzisiaj jawne i nie ma żadnego 
problemu, żeby je przeglądać. Jedna wielka kom-
promitacja prokuratury, tak to w tej chwili wyglą-
da. Dziękuję bardzo.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy pan senator Skurkiewicz ad vocem?

SENATOR 
WOJCIECH SKURKIEWICZ 

Panie Marszałku, zdanie wyjaśnienia, bo tutaj 
chyba wszystkim się to należy. No, przez to wy-
stąpienie pana senatora Gawłowskiego przemawia 
wielka buta i wręcz bezczelność. Bo gdyby nie usta-
wa śmieciowa, która wprowadziła system tzw. sa-
mofinansowania się gospodarki śmieciowej, gdyby 
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nie to, że przepisy, które firmował pan Gawłowski, 
umożliwiają dzisiaj np. wywożenie odpadów komu-
nalnych z Czajki po całej Polsce i zaśmiecanie wie-
lu, wielu bardzo ekologicznych użytków, tobyśmy 
nie mieli takiego problemu, jaki mamy dzisiaj, w tej 
chwili. To była zła ustawa, Panie Senatorze, i pan to 
powinien zrozumieć. Pan to powinien zrozumieć. 
I pan to firmował.

(Senator Stanisław Gawłowski : Panie 
Marszałku, tylko…)

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo, zamykam tę dyskusję.
Temperatura panów dyskusji przekonuje mnie, 

że powołanie komisji klimatu było ze wszech miar 
konieczne. Spodziewam się interesujących obrad 
tejże komisji, mam nadzieję, z konstruktywnymi, 
dobrymi wnioskami.

Przystępujemy do głosowania w sprawie wy-
boru przewodniczącego Komisji Nadzwyczajnej do 
spraw Klimatu.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Dla pana senatora Mamątowa zwolnię tryb wy-

powiadania formuły.
Kto się wstrzymał?
Czy pan senator zdążył?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 87 senatorów, 48 – za, 39 – przeciw, 

nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 7)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie wyboru przewodni-
czącego Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu.

Proszę pana przewodniczącego, pana senatora 
Gawłowskiego, o przybycie z sali wyżej i podejście 
do stołu prezydialnego. Chciałbym wręczyć panu 
uchwałę w sprawie wyboru.

(Oklaski)
(Wypowiedź poza mikrofonem)
(Senator Stanisław Gawłowski: Dziękuję bar-

dzo. Panie Marszałku, mogę zapewnić, że pra-
ca będzie ciężka i mam nadzieję tak pracować ze 
wszystkimi tymi, którzy będą chcieli ciężko pra-
cować w tej komisji. Dziękuję bardzo państwu za 
zaufanie.)

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
dwudziestego trzeciego porządku obrad: drugie 
czytanie projektu rezolucji w sprawie sytuacji na 
Białorusi.

Przypominam, że projekt został wniesiony 
przez grupę senatorów i zawarty jest w druku 
nr 189, a sprawozdanie – w druku nr 179 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Spraw Zagranicznych i  Unii 
Europejskiej, pana senatora Bogdana Klicha, 
o przedstawienie wspólnego sprawozdania komi-
sji o projekcie rezolucji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
BOGDAN KLICH 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie! 
Sprawami naszych przyjaciół i  sąsiadów 

Białorusinów żyjemy nie od dzisiaj. Drogi wie-
lu spośród z nas przeplatały się z losami tych, 
którzy byli ludźmi wolności i  demokracji na 
Białorusi od czasu, kiedy w 1994 r. Aleksander 
Łukaszenka przejął tam władzę. Pomagaliśmy 
im, wspieraliśmy ich w ramach swoich możli-
wości, nagłaśnialiśmy też sprawy dla nich ważne 
na forum międzynarodowym. Tak to było zarów-
no w naszym parlamencie, jak i w Parlamencie 
Europejskim. Mam głębokie przekonanie, że 
sprawa morderstwa, za którą odpowiedzialna 
jest ekipa Aleksandra Łukaszenki, dokonana na 
kilku wybitnych osobistościach, które wspierały 
demokrację na Białorusi – mam tutaj na myśli po-
lityków i biznesmenów z lat dziewięćdziesiątych 
– nie uzyskałaby wystarczającej nośności i nie by-
łaby tak znana publicznie, gdyby nie nasze dzia-
łania w kadencji 2001–2004 w Sejmie i w Senacie 
Rzeczypospolitej Polskiej. To do nas, ludzi polskiej 
wolności i polskiej demokracji, zwracały się wtedy 
rodziny z prośbą o informowanie zarówno pol-
skiej opinii publicznej, jak i opinii publicznej w in-
nych krajach, o tym, co się wydarzyło.

Byliśmy wtedy z Białorusinami także na naszej 
europejskiej ścieżce. Zarówno senator Zdrojewski, 
który jest autorem tego przedkładanego tekstu, jak 
i ja – ja nieco wcześniej – byliśmy przewodniczą-
cymi komisji i delegacji Parlamentu Europejskiego 
do spraw Białorusi, delegacji specjalnie utworzonej 
w Parlamencie Europejskim wtedy, kiedy Polska 
przystąpiła do Unii Europejskiej. Było tak, ponie-
waż parlamentarzyści europejscy wiedzieli o tym, 
że sprawy polityki wschodniej, sprawy wschod-
nich sąsiadów Unii Europejskiej, a zatem Ukrainy 
i Białorusi, są polską specjalnością. I starliśmy się 
z tego zarówno tutaj, w kraju, jak i za granicą, wy-
wiązywać jak najlepiej.
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Ale dzisiaj jest dzień szczególny – dzisiaj jest 
dzień, jakiego od 1994 r. nie było, bo oto Białorusini 
masowo upomnieli się o swoją wolność. Białorusini 
postanowili być panami samych siebie. Białorusini 
przestali chcieć być rządzonymi – chcą sami za-
cząć rządzić w swoim kraju. I postanowili to zro-
bić, pomimo że zdawali sobie sprawę, że te wybory 
na Białorusi nie są wyborami demokratycznymi, 
nie są wyborami uczciwymi i takie być nie mogą 
w kraju dyktatury i w kraju rządzonym przez 
zbrodniczego przywódcę. Ale postanowili posta-
wić wszystko na jedną kartę.

Ten zryw wolnych Białorusinów obserwowali-
śmy z taką uwagą i z takim zainteresowaniem, bo 
tak naprawdę nasze polskie serca, bijące w rytm 
wolności i demokracji, biły razem z nimi. I w mo-
mencie, kiedy te wybory zostały sfałszowane, kiedy 
wyniki tych wyborów zostały sfałszowane – a ja 
osobiście nie mam najmniejszych wątpliwości co 
do tego, że tak się stało – siłą rzeczy wolni Polacy 
stanęli po stronie wolnych Białorusinów. I stąd po-
jawienie się tego odruchu solidarności, co od nie-
dzieli powszechnie obserwowaliśmy w Polsce.

Z tego odruchu solidarności wolnych Polaków 
z wolnymi Białorusinami zrodził się projekt tej re-
zolucji. Uznaliśmy bowiem, że solidarność wyma-
ga, aby Senat zareagował w tej kluczowej sytuacji, 
że nie tylko mamy prawo, ale mamy obowią-
zek być razem z nimi i uruchomić wszelkie me-
chanizmy oraz wszelkie narzędzia, które są nam 
dostępne, aby ich wspierać. I dlatego ta rezolu-
cja, której projekt jest już po pierwszym czytaniu 
i który chciałbym zarekomendować Wysokiej Izbie, 
jest rezolucją adresowaną nie tylko do wolnych 
Białorusinów, ale także do władz Białorusi – po-
mimo tego, że mają one dyktatorski charakter – do 
władz Rzeczypospolitej Polskiej, do prezydenta i do 
rządu Rzeczypospolitej Polskiej oraz do organiza-
cji międzynarodowych, w tym zwłaszcza do Unii 
Europejskiej.

Cieszę się, że mogę przedstawić Wysokiemu 
Senatowi, że projekt tej rezolucji przyjęto jedno-
głośnie. Ona jest wyrazem kompromisu, ale także, 
jak mniemam, wyrazem przekonania, że w spra-
wach tak kluczowych dla naszych sąsiadów i tak 
ważnych dla bezpieczeństwa naszego kraju Polacy 
powinni mówić jednym głosem – tak jak mówili-
śmy razem w czasie pomarańczowej rewolucji na 
Ukrainie i tak jak mówiliśmy jednym głosem pod-
czas Majdanu 9 lat później. I dlatego ta rezolucja 
jest apelem o to, aby na Białorusi zaczęto szanować 
zasady dialogu, także w przypadku mniejszości 

– przypomnijmy, jak znacząca i jak duża jest polska 
mniejszość na Białorusi – aby natychmiast reżim 
zaprzestał represji i natychmiast uwolnił wszyst-
kich zatrzymanych, aresztowanych, więzionych, 
bitych, kopanych; te zdjęcia chyba wszyscy mamy 
przed oczami. I jest to apelem o to, aby reżim zde-
cydował się w końcu na wypełnienie wszystkich 
tych zasad, które zostały zawarte w rezolucjach za-
równo Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy 
w Europie, jak i Parlamentu Europejskiego.

Apelujemy także do prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej i do rządu polskiego. Uważamy, że w tak 
ważnym momencie, jak powiedziałem, kiedy w grę 
wchodzi bezpieczeństwo naszego kraju, winna być 
zwołana przez prezydenta Rzeczypospolitej Rada 
Bezpieczeństwa Narodowego. Uważamy także, że 
prezydent i rząd powinni przedstawić opinii publicz-
nej, co chcą dalej robić w sprawie Białorusi. Uważamy 
zatem, że powinna być zaprezentowana strategia 
działań, aby uniknąć doraźności tych działań i mieć 
koherentną, spójną strategię postępowania.

Uważamy także, że powinniśmy być przygoto-
wani na udzielenie w Polsce schronienia, podkre-
ślę, życzliwego schronienia tym spośród wolnych 
Białorusinów, którzy zdecydują się na opuszczenie 
swojego kraju. Uważamy, że tak jak do tej pory, ale 
teraz w szczególności, władze polskie winny wspie-
rać niezależne media, międzynarodowe organiza-
cje praw człowieka i obywatela, a także instytucje 
społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi. To jest 
powinność. To nie jest tylko prawo, ale także po-
winność naszych władz.

I wreszcie w trzeciej części – Panie Marszałku, 
powiem krótko, żeby nie przedłużać – apelujemy do 
wszystkich organizacji międzynarodowych, ale szcze-
gólnie do wszystkich instytucji Unii Europejskiej, 
o to, by zrobiły wszystko, co jest możliwe, aby ochro-
nić wolnych Białorusinów, aby zakończyła się na 
Białorusi fala brutalnej represji, aby zmilitaryzowa-
ne oddziały milicji odstąpiły od brutalnych i bestial-
skich praktyk w stosunku do obywateli Białorusi i aby 
Białorusini mogli cieszyć się wolnością i demokracją 
w przyszłości. Dziękuję bardzo.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo panu senatorowi.
Przypominam, że wnioskodawcy upoważnili do 

ich reprezentowania także pana senatora Bogdana 
Klicha.
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Rzadko to robię, ale teraz przedstawię 
2 komunikaty.

Chciałbym przywitać pana posła Michała 
Szczerbę, który świeżo wrócił z Mińska. (Oklaski)

Chciałbym powiedzieć, że właśnie otrzymałem 
od ekipy sekretarza stanu, pana Mike’a Pompeo, in-
formację, że bardzo ściśle monitorują oni sytuację 
na Białorusi. W trakcie krótkiej, 4-godzinnej wizy-
ty w Polsce zapewne ten temat będzie poruszony.

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie? Nie.

Czy przedstawiciel rządu chce zabrać głos 
w spawie przedstawionego projektu rezolucji? Nie.

Dziękuję bardzo.
Otwieram dyskusję.
Do dyskusji zapisali się w  kolejności pań-

stwo senatorowie: Bogdan Zdrojewski, Kazimierz 
Ujazdowski, Bogdan Borusewicz, Marek Pęk 
i Aleksander Szwed.

Pan senator Szwed złożył głos w dyskusji do 
protokołu*.

Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 
Bogdana Zdrojewskiego.

SENATOR 
BOGDAN ZDROJEWSKI 

Panie Marszałku! Koleżanki i Koledzy!
Sytuacja na Białorusi jest rzeczywiście nadzwy-

czajna. Byłem autorem nie tylko tej rezolucji, lecz 
także wcześniejszych rezolucji przyjmowanych 
w Parlamencie Europejskim – były 3 takie rezo-
lucje od 2015 r. Tak dramatycznych okoliczności 
nie pamiętam. Staraliśmy się zawsze reagować na 
to, co się dzieje w kraju europejskim, w którym 
jako w jedynym cały czas wykonywane są wyro-
ki śmierci. Wielokrotnie prosiliśmy o moratorium 
w tej sprawie. Wywieraliśmy także wielką presję, 
aby represje, które miały miejsce na Białorusi, zo-
stały ograniczone, a więźniowie polityczni – uwol-
nieni. Raz się tak stało. Był taki rok, rok 2015, kiedy 
na skutek interwencji instytucji unijnych, instytu-
cji światowych, także OBWE, przez krótki czas nie 
było na Białorusi więźniów politycznych.

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.

Niestety wróciliśmy do sytuacji, w której mamy 
nie tylko więźniów politycznych, ale także niespo-
tykaną skalę represji, niezwykle agresywne wła-
dze białoruskie wobec własnych obywateli i bardzo 
skromną szansę na dialog, o który my, senatoro-
wie, jak również przedstawiciele rozmaitych insty-
tucji dziś apelujemy.

Przygotowanie tej rezolucji wcale nie było ła-
twe. Zacząłem od oświadczenia skierowanego do 
ministra spraw zagranicznych kilka tygodni temu 
tu, w Senacie, przede wszystkim po to, żeby zwró-
cić uwagę na rolę Polski w kwestiach, które doty-
czą bezpieczeństwa europejskiego, bezpieczeństwa 
Polski, ale też bezpieczeństwa, przyszłości i możli-
wości realizacji aspiracji narodu białoruskiego – bo 
to o niego wyrażamy troskę.

Przypomnę, że my jako senatorowie mamy 
możliwość składania oświadczeń, możemy po-
dejmować uchwały w  postaci apeli czy także 
oświadczeń, ale mamy też zgodnie z art. 85 pra-
wo do podejmowania rezolucji. Wykorzystaliśmy 
właśnie tę formułę, dlatego że ona jest najmoc-
niejsza, najbardziej adekwatna, najbardziej wła-
ściwa dla tej sytuacji. Możemy w związku z tym 
opisać sytuację, jaka jest na Białorusi – uczyni-
liśmy to w preambule – jak również zbudować 
ten 3-częściowy apel. Najważniejszy fragment 
– ja go jeszcze raz przytoczę – jest ten adreso-
wany do prezydenta Białorusi, jak również do 
rządu, o zaprzestanie represji i natychmiastowe 
uwolnienie więźniów politycznych, wszystkich 
zatrzymanych w związku z akcjami wyborczy-
mi w  ostatnim czasie, o  poszanowanie i  wy-
konywanie zaleceń zawartych w  kolejnych 
rezolucjach. Wymieniliśmy te rezolucje, 3 rezo-
lucje, w których było po kilkadziesiąt punktów 
adresowanych do władz Białorusi, aby przywró-
cić normalność sytuacji i przynajmniej częścio-
wo demokratyczną formułę funkcjonujących tam 
instytucji.

Jako szef delegacji odwiedzałem Mińsk wielo-
krotnie i wiem, że najtrudniejsze rozmowy były 
z  szefową centralnej komisji wyborczej, panią 
Jarmoszyną. W ogóle te rozmowy spotykały się 
z absolutną, agresywną odpowiedzią negatywną.

Jestem przeciwnikiem postulowania dziś prze-
liczania głosów czy też mówienia o tym, jak te wy-
bory wyglądały, bo wyborów nie było. Białorusini 
chcieli głosować, ale wybory – podkreślam jeszcze 
raz – zgodnie z zasadami i dyrektywą oraz opinia-
mi przygotowanymi przez OBWE na Białorusi de 
facto od wielu lat się nie odbywają.
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Chcę zwrócić uwagę także na historię 
Białorusinów, dramatyczną historię. Nie będę jej 
oczywiście opisywać. Białorusini to naród, któ-
ry w każdym konflikcie, w każdym międzyna-
rodowym sporze w historii był niezwykle ciężko 
doświadczany. My pamiętamy o froncie białoru-
skim, który zatrzymał się, w związku z decyzjami 
politycznymi, na warszawskiej Pradze. Ale gene-
ralnie wiemy – wrócę tu także do wcześniejszych 
wydarzeń – jak dramatyczna historia dotyka na-
ród białoruski i jak wiele krzyży, jak wiele miejsc 
szczególnie trudnych dla pamięci pozostaje na zie-
mi białoruskiej.

Po głosowaniu będziemy mieli możliwość zro-
bienia sobie zdjęcia z tą flagą białoruską, która 
miała szansę zaistnieć bardzo krótko – wtedy kie-
dy my, Polacy zaczęliśmy się cieszyć z odzyskanej 
niepodległości. Białorusini nie mieli tak długiego 
okresu, w którym mogli cieszyć się z możliwości 
występowania pod tą flagą. Wróciła ona na krótko 
jeszcze raz. Wiemy pod jaką flagą naród białoruski 
funkcjonuje dziś na arenie międzynarodowej – nie-
gwarantującą… a w każdym razie niewskazującą 
swoją symboliką na posiadaną suwerenność.

Na koniec chcę powiedzieć, że cieszy mnie ten 
konsensus w Senacie uzyskany we współpracy na 
posiedzeniu komisji, na krótkim spotkaniu władz 
klubu. Mój projekt, który przygotowałem w wer-
sji wstępnej, był nieco bardziej ambitny w jednym 
elemencie. Mnie bardzo zależy na tym, aby to wła-
śnie Polska była liderem – podkreślam: liderem 
– w polityce wschodniej, aby nasze władze dawa-
ły niezwykle precyzyjny przykład i były skuteczne 
w tej polityce. Nie udało się żadnemu rządowi – 
to nie jest w tej chwili żaden przytyk do obecnego 
MSZ – zbudować długofalowej polityki wschodniej. 
Były próby mniej lub bardziej udane, ale ta polity-
ka wschodnia cały czas kuleje. Dziś nie jesteśmy 
liderem, nie jesteśmy nawet wśród tego wąskiego 
grona liderów, ale powinniśmy nim być. Stąd też 
ten punkt został tak przeformułowany, aby stwo-
rzyć szansę na spotkanie rady bezpieczeństwa, 
aby spotkać się w Sejmie i w Senacie i spróbować 
wspólnie, razem doprowadzić do takiej sytuacji, że 
Białorusini tuż za naszą wschodnią granicą będą 
wiedzieli, że jesteśmy państwem skutecznym 
na arenie międzynarodowej, że doskonale rozu-
miemy specyfikę, położenie Białorusi. To nie jest 
Portugalia. Chodzi o to, żebyśmy pod tym wzglę-
dem byli empatyczni politycznie, ale dość skutecz-
ni na arenie międzynarodowej. Tego życzę sobie, 
ale też Białorusinom.

Jest tutaj kolega Szczerba. Bardzo dziękuję 
za tę obecność i za te relacje. Autentyczna nasza 
obecność poprzez obecność naszych parlamen-
tarzystów to jest dawanie świadectwa, że nam na 
tym bardzo, po prostu bardzo zależy. Dziś z tej 
trybuny wyrażam podziw dla narodu, który żyjąc 
w reżimie, jest w stanie dawać opór w tak trudnej 
sytuacji, w tak trudnych warunkach geopolitycz-
nych i tak trudnych warunkach geograficznych. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Głos zabierze pan senator Kazimierz Michał 

Ujazdowski.

SENATOR 
KAZIMIERZ MICHAŁ UJAZDOWSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Postaram się mówić krótko. Czas nas goni. 

Zawsze w takich chwilach, które mają charakter 
nadzwyczajny, zadajemy sobie pytanie, czy im 
sprostaliśmy. Ale też trzeba myśleć o przyszłości. 
Myślę, że sprostaliśmy w tym znaczeniu, iż okaza-
liśmy naturalnie solidarność z tymi, którzy prze-
mówili i przebudzili się do wolności, szczególnie 
z narodem tak ściśle powiązanym historycznie 
i kulturowo z Polską. Bardzo dobrze, że w Polsce 
nie wybrzmiał głos takiego małego cynizmu, któ-
ry jest obecny w publicystyce. To nie jest zjawisko 
nieobecne w Polsce. Nasza chata z kraja, nie wy-
rywajmy się. Tego głosu nie było, on nie wpłynął 
na debatę publiczną, a nawet można powiedzieć, 
że solidarność i konsensus w sprawie tej uchwa-
ły pokazują wciąż istniejącą siłę tradycji solidar-
nościowej i jej wpływ na obydwie tak różniące się 
formacje polityczne. W tej sprawie przemówiliśmy 
jednym głosem.

Jednak mamy lekcję ostatnich 10 lat, która jest 
bardzo pesymistyczna. To jest lekcja sprawdzenia 
się w momencie próby, w momencie pomarańczo-
wej rewolucji, w momencie Majdanu i nieistnienia 
po tym polskiej polityki wschodniej. Ona istniała 
przed akcesją do Unii Europejskiej i w pierwszych 
latach po akcesji. No, Majdan jest tutaj bardzo wy-
mownym przykładem. Jedność nawet w tamtym 
momencie, jednoznaczne stanowisko polskich 
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polityków i nieistnienie Polski na Ukrainie, w sen-
sie politycznego, ekonomicznego i kulturowego 
oddziaływania. Nie ma polskiej polityki wschod-
niej. Mam nadzieję, że tak jak udało nam się w tym 
szczególnym momencie zachować jedność i z wiel-
ką siłą wyrazić to, co jest fundamentalne dla pol-
skiej kultury politycznej, tak też wspólnie – może 
to jest szczególna rola Senatu – zadbamy o odbu-
dowę polityki wschodniej, która będzie działała na 
lata, która będzie miała instrumenty politycznego, 
gospodarczego oddziaływania w zakresie wymia-
ny naukowej, wymiany młodzieży, tak żeby Polska 
była znana nie tylko z gorących uczuć, ale z real-
nych możliwości na Wschodzie. Dziękuję bardzo. 
(Oklaski)

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Głos zabierze pan marszałek Bogdan 

Borusewicz.

SENATOR 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Sytuacja na Białorusi jest dramatyczna. To 

wszyscy wiemy. Na dodatek dramatyzmu dodaje 
to, że przecież za chwilę będzie czterdziesta roczni-
ca Sierpnia w Gdańsku. Udało nam się wtedy zwy-
ciężyć, może nie do końca, ale na pewno przełamać 
system totalitarny ówczesnego państwa komuni-
stycznego. W zasadzie w tę rocznicę na Białorusi 
władza dyktatorska rozprawia się ze swoimi oby-
watelami, ludźmi, którzy wyszli na ulice, głosowali, 
głosowali uczciwie, zgodnie ze swoimi sumienia-
mi, a dyktator odebrał im zwycięstwo i święto de-
mokracji. Bo to mogło być święto demokracji. My, 
niezależnie od tego, gdzie byliśmy przed 40 laty, 
akceptujemy przemiany w Polsce i podkreślamy 
wielką wagę bezkrwawego powstania. Jest nie do 
zaakceptowania przez nas, przez europejską, świa-
tową opinię publiczną to, co dzieje się w tej chwili 
na Białorusi. Wiedzieliśmy przecież, że to jest sys-
tem… Przez 26 lat ukształtował się tam system dyk-
tatorski. Ale nie wiedzieliśmy, że on jest zdolny do 
tego typu działań, do zastosowania przemocy nie 
w stosunku do poszczególnych grup, nie w stosun-
ku do opozycji, ale w stosunku do społeczeństwa.

Musimy przypomnieć, że prawa człowieka 
są podstawą funkcjonowania demokratycznych 
państw, powiem nawet: normalnych państw. 
Wydawało się, że prawa człowieka zostały po-
wszechnie zaakceptowane, szczególnie w Europie, 
a tutaj, u naszego najbliższego sąsiada, władza te 
prawa depcze, odrzuca, podważa, i to w sposób 
jawny, bezpośredni.

Byłem na Białorusi wielokrotnie, ale do 
1994 r., do wyborów, w których prezydentem zo-
stał wybrany Łukaszenka. To były demokratyczne 
wybory. Lider, który, jak się wtedy wydawało, zo-
stanie wybrany, czyli przewodniczący parlamen-
tu Szuszkiewicz, przegrał te wybory. Wygrał je 
Łukaszenka. To były pierwsze i ostatnie demokra-
tyczne wybory, w których on uczestniczył.

Oczywiście jest to przede wszystkim sprawa 
Białorusinów. Obalenie tej dyktatury to jest przede 
wszystkim sprawa Białorusinów, ale to nie ozna-
cza, że my powinniśmy być obojętni. Nie jesteśmy 
obojętni i nikt nie może nam powiedzieć, że in-
gerujemy w wewnętrzne sprawy Białorusi. Kiedy 
depcze się podstawowe prawa człowieka, prawo do 
zgromadzeń, prawo do wyrażania swojej opinii, to 
nie jest to wewnętrzna sprawa jakiegokolwiek pań-
stwa. To jest sprawa nas wszystkich.

Istnienie demokratycznej Białorusi jest też 
w interesie Polski. Chcemy mieć dobrego i prze-
widywalnego sąsiada, a dyktatury są nieprzewidy-
walne. Dyktator może próbować zrealizować to, co 
sobie wymyśli, nie jest związany głosem społeczeń-
stwa, nie jest związany prawem, które sam stano-
wi. To jest sytuacja niebezpieczna także dla nas. 
Dlatego w sprawie Białorusi potrzebny jest nasz 
wspólny głos. Powinniśmy wspólnie stanąć w obro-
nie Białorusinów, w obronie także Białorusi. Bo 
obrona Białorusinów to jest także obrona Białorusi.

Ponieważ uważam, że powinniśmy wspólnie 
stanąć w obronie Białorusinów, proponuję, żeby 
oprócz takiej rezolucji… żebyśmy pracowali nad 
konkretnymi posunięciami w  stosunku do tej 
dyktatury, która pokazała swoją najgorszą twarz. 
Potrzebne są sankcje personalne. Nie można po-
zwolić, aby ci, którzy używają przemocy, kierują 
tą przemocą, swobodnie wjeżdżali do krajów Unii 
Europejskiej.

Trzeba pomyśleć także o  innych sankcjach. 
O sankcjach gospodarczych. I oczywiście, te sank-
cje będą dotykały także naszych interesów. Ale 
jeżeli będziemy przedkładali swoje interesy go-
spodarcze nad prawa człowieka, to będzie to sytu-
acja, w której będziemy musieli akceptować coraz 
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gorsze posunięcia tej władzy Łukaszenki, która 
w tej chwili pastwi się nad swoimi obywatelami.

Tam jest także mniejszość polska, której poma-
galiśmy i która jest częścią Białorusi, jest przecież 
częścią obywateli Białorusi. To dla nas też szcze-
gólne zobowiązanie.

Tak więc uważam, że trzeba Białorusi pomagać, 
trzeba społeczeństwu pomagać, ale trzeba izolować 
dyktatora i jego otoczenie, które realizuje tę fatal-
ną, zbrodniczą w zasadzie politykę wobec własnego 
społeczeństwa, odmawia swojemu społeczeństwu 
podstawowych praw.

Szanowni Państwo, Panie Marszałku Pęk, po-
winniśmy… Dobrze, że wspólnie występujemy 
w tej sprawie. I ja chcę panu przekazać tę flagę, 
ażebyśmy wspólnie zrobili sobie zdjęcie i wspólnie 
występowali w takiej sytuacji, w której wspólne wy-
stąpienie jest konieczne. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
Głos zabierze pan marszałek Marek Pęk.

SENATOR 
MAREK PĘK 

Panie Marszałku, Wysoki Senacie!
Jedno nie ulega wątpliwości. Sytuacja na 

Białorusi jest dramatyczna. Wymaga reakcji wol-
nego świata. Wymaga również reakcji polskie-
go narodu, narodu szczególnie doświadczonego 
przez historię, szczególnie doświadczonego w za-
kresie walki o swoją wolność, o swoją niezależność, 
o swoją suwerenność. Mamy w tym zakresie wiel-
kie dokonania, mamy w tym zakresie wielkie ofia-
ry. W związku z tym mamy też szczególny mandat 
moralny i polityczny, ażeby w tych sprawach się 
wypowiadać, ażeby również społeczności między-
narodowej dać przykład i wezwać społeczność mię-
dzynarodową do konkretnych, skutecznych reakcji.

Nie mam wątpliwości, że jeżeli ta reakcja wol-
nego świata ma być owocna, ma być skuteczna, 
ma być trwała, to musi być jak najszersza. Tutaj 
rzeczywiście chodzi o wspólny głos świata wol-
nego, świata demokratycznego. Nikt nie może się 
schować za parawanem swoich prywatnych in-
teresów, jakiegoś braku odwagi cywilnej czy od-
wagi politycznej. Tak więc rzeczywiście dzisiaj 

najważniejsza jest jak najszersza, jak najbardziej 
kompleksowa, jak najodważniejsza i najmądrzejsza 
reakcja wszystkich instytucji międzynarodowych, 
wszystkich podmiotów prawa międzynarodowego, 
które w obecnym świecie mają moc i znaczenie.

Projekt tej uchwały jest rzeczywiście owo-
cem pewnego kompromisu, wewnętrznej deba-
ty w Senacie i, jak każdy kompromis, nie jest to 
kompromis doskonały, ma swoje lepsze i gorsze 
strony. Od początku podkreślaliśmy, że najsłab-
szym fragmentem, najsłabszym elementem tej 
debaty jest jakieś takie bardzo szczególne, bardzo 
szczegółowe wezwanie do konkretnych działań 
pana prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i rzą-
du Rzeczypospolitej Polskiej. Uważam, że Senat 
nie powinien w tak szczegółowy, bardzo konkret-
ny sposób zwracać się do tych organów państwa, 
które zgodnie z konstytucją prowadzą politykę za-
graniczną, a więc do rządu i do pana prezydenta, 
bo trzeba uszanować pewne prerogatywy, trzeba 
dać tutaj niejako pierwszeństwo tym, którzy zgod-
nie z konstytucją za politykę zagraniczną szczegól-
nie odpowiadają. Powinniśmy toczyć rozmowy na 
wysokim szczeblu, np. na szczeblu marszałków 
Senatu i Sejmu, prezydenta, premiera, ministra 
spraw zagranicznych. Takie kuluarowe rozmowy, 
rozmowy o charakterze poufnym, na pewno są 
w tej sytuacji potrzebne. Ale na zewnątrz, na are-
nie międzynarodowej, potrzebny jest jednobrzmią-
cy, jednolity, spójny głos Rzeczypospolitej Polskiej. 
Dajmy więc jeszcze szansę tym, którzy za politykę 
zagraniczną odpowiadają. Zresztą zarówno polski 
rząd, jak i pan prezydent wypowiadali się już w tej 
sprawie, podjęli już pewne konkretne działania.

Trudno jest oczywiście z uwagi na wątpliwości 
dotyczące pewnego segmentu, pewnej części pro-
jektu tej uchwały być przeciwko niej, w związku 
z tym będziemy ją popierać. Ale jeszcze raz pod-
kreślam, że ten fragment jest najsłabszy, chociaż 
on został i tak dopracowany w taki sposób, że ta 
ostateczna wersja uchwały jest lepsza od pierwot-
nej. Ta pierwotna również niepotrzebnie wchodziła 
w jakąś mocną, konfrontacyjną polemikę dotyczącą 
tego, jak wygląda dzisiaj polityka wschodnia, jakie 
są jej osiągnięcia. To zupełnie nie jest dobre miejsce 
na taką dyskusję. Senat jest Senatem, powinien być 
Senatem, a więc też wiedzieć, jakie jest jego miej-
sce w hierarchii najwyższych władz państwowych, 
jeśli chodzi o kompetencje do prowadzenia polityki 
zagranicznej.

Na pewno niezwykle ważna w obecnej sytu-
acji jest reakcja Unii Europejskiej i organizacji 
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międzynarodowych. To jest jakby kolejny test, to 
jest kolejny egzamin dla tych organizacji, dla tych 
instytucji, które paradoksalnie, wydawałoby się, 
mają niesłychane wpływy, niesłychane środki 
i możliwości, instrumenty polityczne, finanso-
we najróżniejszego oddziaływania, a nie zawsze 
ich działania mają charakter konkretny, zgodny, 
spójny, bardzo często spotykamy się działaniami 
niewystarczającymi. To z mojej strony komentarz 
szczególnie do działań instytucji europejskich, Unii 
Europejskiej. Tutaj na pewno po stronie instytucji 
europejskich leży wielkie wyzwanie.

I jeszcze raz to podkreślam: potrzeba głosu jed-
nolitego, spójnego i jak najmocniejszego. Dlatego 
też zabiegałem osobiście, ażeby w tej rezolucji zna-
lazł się taki fragment z wezwaniem do konkretne-
go, bardzo mocnego zajęcia się tą sprawą na forum 
europejskim. Czy to będzie szczyt, to czas pokaże. 
Niemniej jednak ewidentnie jest to sprawa, która 
powinna być przedmiotem szczytu europejskiego. 
To jest na pewno temat, który powinni omówić sze-
fowie rządów wszystkich państw Unii Europejskiej.

Ta uchwała została dzisiaj na posiedzeniu komisji 
doprecyzowana, ale ja jeszcze zastanawiałem się nad 
tym, czy czegoś w niej jednak nie brakuje, i stwier-
dziłem, że zgłoszę jeszcze 1 poprawkę, która będzie 
wzywała przewodniczącego Delegacji Parlamentu 
Europejskiego do spraw stosunków z Białorusią 
do rozpoczęcia działań na forum Parlamentu 
Europejskiego w związku z sytuacją w Republice 
Białorusi, a także liderów europejskich partii politycz-
nych do działania na rzecz zajęcia stanowiska przez 
te partie w sprawie sytuacji w Republice Białorusi. To 
ewidentnie jest temat, który powinien zostać mocno 
zaakcentowany na forum partii europejskich.

Wielokrotnie podnoszono – szczególnie w pań-
stwa środowisku politycznym – niesłychane 
wpływy pana Donalda Tuska w strukturach Unii 
Europejskiej, więc myślę, że taki apel nie powinien 
budzić państwa zastrzeżeń, wątpliwości. Warto za-
apelować również do tych ludzi, których państwo 
jako większość senacka uważacie za szczególnie 
wpływowych w Europie. To jest test również dla 
tych właśnie polityków. To jest okazja, ażeby po-
kazać swoje możliwości, pokazać swoje wpływy, 
wyjść poza to, co ostatnio, szczególnie w ostat-
nich miesiącach, obserwowaliśmy w działalności 
Donalda Tuska. No, jego działalność ograniczała 
się właściwie tylko do złośliwych lub ironicznych 
wpisów na Twitterze. To jest również wielki egza-
min dla pana przewodniczącego Donalda Tuska. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
Głos zabierze pan senator Wadim Tyszkiewicz 

– z sali nr 217.

SENATOR 
WADIM TYSZKIEWICZ 

Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
No, muszę się odnieść do wypowiedzi pana mar-

szałka Pęka. Niestety ta wypowiedź pokazuje pewną 
niespójność, nieścisłość czy wręcz hipokryzję. Pan 
mówi, żebyśmy nie apelowali do rządu i do prezy-
denta, którzy niestety do tej pory byli dosyć bierni, 
żebyśmy nie wkraczali w kompetencje rządu i pre-
zydenta, a jednocześnie atakuje pan Donalda Tuska 
i oczekuje tego, że w naszej uchwale znajdzie się apel 
o większą aktywność ze strony władz czy przedsta-
wicieli Unii Europejskiej. To jest naprawdę duża nie-
konsekwencja, wręcz hipokryzja.

Proszę państwa, a teraz główna część mojej krót-
kiej wypowiedzi. Nazywam się Wadim Tyszkiewicz, 
urodziłem się na Białorusi i blisko 60  lat temu 
przyjechałem do Polski. Tam został mój dom. Tu 
jest moja ojczyzna, ale tam też jest moja ojczyzna. 
Urodziłem się w Hancewiczach. To jest niedu-
że miasteczko. Przed wojną było to jedno z najda-
lej wysuniętych polskich miasteczek na Kresach 
Wschodnich Rzeczypospolitej. Tu stacjonował 
szwadron Kawalerii Korpusu Ochrony Pogranicza 
działający w ramach Brygady „Polesie”. Tam się 
urodziłem. Od blisko 60 lat mieszkam w Polsce 
i często byłem wyśmiewany albo obrażany, bo do 
tej pory słowo „Białorusin” nie brzmiało dumnie. 
Często w sporach politycznych pojawiało się ha-
sło: wynoś się na Białoruś! Bycie Białorusinem nie 
było zaszczytem. Tadeusz Kościuszko także urodził 
się na Białorusi, urodził się jako Białorusin, ale nie 
wszyscy o tym pamiętają. Dzisiaj słowo „Białorusin” 
brzmi dumnie i niech tak pozostanie. Dziękuję pań-
stwu za tę uchwałę. Dziękuję. (Oklaski)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Gabriela Morawska-Stanecka)

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Krzysztofa Kwiatkowskiego.
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SENATOR 
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI 

Pani Marszałek! Szanowni Państwo!
Planowałem trochę inne wystąpienie, ale ogra-

niczę się tylko do 2 kwestii.
Oczywiście po tej poprawce, którą zgło-

sił pan marszałek Pęk, deklaruję, że Komisja 
Ustawodawcza może oczywiście natychmiast 
rozpocząć prace. Mam nadzieję, że w tak ważnej 
sprawie jesteśmy w stanie wypracować tekst, który 
będzie przyjęty przez nas wszystkich.

A w części merytorycznej chciałbym odnoto-
wać tylko jedną rzecz. Otóż jak pokazuje przy-
kład opozycyjnej kandydatki na prezydenta… Ta 
sytuacja uzmysławia nam, że za chwilę grupa 
Białorusinów, a także Polaków mieszkających 
na Białorusi może być… W  przypadku nega-
tywnego scenariusza na Białorusi, gdzie społe-
czeństwo będzie poddawane opresji, my wtedy 
w Polsce, bo Polska to najbliższy sąsiad, musi-
my być przygotowani na to, że jakaś grupa oby-
wateli Białorusi – w tym, podkreślę jeszcze raz, 
Polki i Polacy mieszkający na terenie Białorusi 
– zmuszonych okolicznościami, które tam będą 
miały miejsce, znajdzie się na terenie naszego 
kraju. I w tym miejscu chciałbym prosić i za-
apelować – kieruję to nie tylko do rządu, ale 
także do samorządów – żebyśmy byli przygoto-
wani na ten scenariusz, bo to może wielokrotnie 
zdarzyć się w przyszłości. Samorządy już udo-
wadniały, że potrafią organizować błyskawicz-
nie wspaniałą pomoc czy to dla przyjmowanych 
polskich rodzin ze Wschodu, czy dla Gruzinów, 
Ukraińców. Chodzi o to, żebyśmy byli przygoto-
wani na taką sytuację i żeby w dramatycznych 
okolicznościach… Oby ich nie było, ale jeżeli 
sytuacja będzie taka, że jakaś grupa obywateli 
Białorusi, w tym jeszcze raz podkreślę, Polaków 
tam mieszkających, znajdzie się na terenie na-
szego kraju, to żeby spotkali się z szeroką po-
mocą, wsparciem, żeby im pokazano, że w tak 
trudnych sytuacjach mogą liczyć na tzw. dobro-
sąsiedzką pomoc. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Aleksandra Pocieja.

SENATOR 
ALEKSANDER POCIEJ 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Chciałbym się podzielić taką refleksją. Chyba 

pierwsze obserwowane wybory w ramach Rady 
Europy to były wybory 4 lata czy 5 lat temu na 
Białorusi, wybory nie prezydenta, tylko parlamen-
tarne. Miałem okazję w tym brać udział. Chciałbym 
pokazać, co to jest fasadowość demokracji. Otóż 
spotykaliśmy się tam z najwyższymi władzami 
Białorusi, m.in. z szefową odpowiednika naszej 
Państwowej Komisji Wyborczej. I na nasze pyta-
nie… Bo prawo na Białorusi jest tak skonstruowa-
ne, że praktycznie tylko i wyłącznie przez miesiąc 
można prowadzić kampanię wyborczą. I szefowa 
tego, tak jak mówię, fasadowego odpowiednika na-
szej Państwowej Komisji Wyborczej zaczęła się nam 
skarżyć, jak to Białorusini nie biorą udziału w wy-
borach. Mówiła, że w ogóle nie są zainteresowani, 
że są – tak wynikało z tej wypowiedzi – właściwie 
tak szczęśliwi, że niespecjalnie chodzą na wybory. 
Na to my zauważyliśmy… A, i powiedziała jeszcze, 
że oni dają im wszelkie możliwości tego, żeby oglą-
dali w teleswizji przez ten miesiąc spoty wyborcze, 
a mają takie badania, że tylko 2% ogląda te spoty wy-
borcze. I na nasze takie delikatne pytanie i sugestię, 
że może to jest spowodowane tym, że wybory są co 
4 lata, a ten 1 miesiąc, kiedy można prowadzić kam-
panię wyborczą, to dokładnie ten miesiąc, kiedy jest 
olimpiada, kiedy Białorusini oglądają po prostu, jak 
wszystkie społeczeństwa, zmagania olimpijczyków… 
Zasugerowaliśmy, że może wiele by pomogło biało-
ruskiej demokracji, gdyby to organizować w innym 
miesiącu. A na to z pełną szczerością stachanowca 
pani szefowa komisji wyborczej powiedziała nam: 
to może ruch olimpijski zmieni termin olimpiady. 
Była to dla mnie dramatyczna w swojej logice, ta-
kiej sowieckiej, wypowiedź. Oczywiście wszyscy, 
z którymi tam rozmawialiśmy, a byli to przedsta-
wiciele rządowych gremiów, pokazywali, że u nich 
jest przecież pełna demokracja. No, a to, że telewizja 
publiczna praktycznie tylko i wyłącznie chwali ten 
reżim, że trybunału konstytucyjnego praktycznie 
tam nie ma, to wszystko jest okej. Jest w tej lekcji 
białoruskiej, jak myślę, takie memento dla nas, że 
nawet jak się ma 70% frekwencji wyborczej, bo do 
tego tam mniej więcej dochodziło… 

Zresztą dla mnie dosyć ciekawe było to, jak były 
zorganizowane te wybory. W szkołach sprzedawa-
no za pół ceny alkohol – w szkołach, w czasie wybo-
rów – po to, żeby ściągnąć ludzi. Sprzedawano jakieś 
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dobra konsumpcyjne, też za pół ceny i mniej wię-
cej w ten sposób załatwiano frekwencję. Takiej po-
gardy dla demokracji, jaka wtedy była na Białorusi, 
jaka jest w tej chwili, to w całej Europie naprawdę 
nie widziałem, a dzięki mojej aktywności w Radzie 
Europy byłem na wielu obserwacjach. Fasadowość 
tych 74%, tego, że dostawali najwspanialsze punkty, 
bo tam komisje wyborcze… 

Rada Europy i Europejczycy zachodni bardzo 
często patrzą na to, czy wybory są dobrze zorgani-
zowane, czy nie, patrzą, ile kobiet jest w komisjach 
wyborczych. No, na Białorusi pod tym względem 
mówimy o 95%, absolutny rekord, który stawiał-
by Białoruś wśród najbardziej demokratycznych 
krajów. Nie mówiąc już o tym, że również każda 
komisja wyborcza była wyposażona tak, aby moż-
liwe było dotarcie tam osób niepełnosprawnych.

Chciałbym odnieść się też jeszcze raz do tej 
Rady Europy, ponieważ wcześniej, przez te 4 lata, 
przewodniczącym naszej delegacji był sena-
tor Bernacki, dzisiaj senator. Muszę powiedzieć, 
że oczywiście spieraliśmy się bardzo często, ale 
w tych ważnych sprawach dla Polski bardzo czę-
sto potrafiliśmy mówić jednym głosem i potrafili-
śmy współpracować.

No i muszę teraz odnieść się do wyzwania pana 
marszałka Pęka co do tej jedności.

(Głos z sali: Nie mówił…)
Nie, mówił pan marszałek Pęk o tym, że w tej 

sprawie powinniśmy mówić jednym głosem, 
wspólnie. Ja się z tym głęboko zgadzam. Tylko nie 
wiem, skąd jest ten gen, żeby na koniec apelu o to, 
abyśmy wspólnie do tak ważnych rzeczy docho-
dzili, musiało być to dźgnięcie i odniesienie się do 
Donalda Tuska, którego, jak wykazały to ostatnie 
lata, w polskiej polityce nie ma.

(Senator Marek Pęk: Ale jest w europejskiej.)
Jest w europejskiej…
(Głos z sali: Ale nie premierem…)
Jest w europejskiej, jest szefem frakcji. Akurat 

atak na niego w tej chwili…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Nie, ale… Panie Marszałku…
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Panie Marszałku, bardzo bym prosiła o uspokoje-
nie się.)

Panie Marszałku, ja to odebrałem jako takie 
dźgnięcie drugiej strony i przypomnienie, że zno-
wu jest jakaś wina Tuska. Uważam, że to było zu-
pełnie niepotrzebne. Ja tak to odebrałem. Jeżeli 
zamysł pana marszałka był inny, bardziej koncy-
liacyjny, to bardzo się cieszę. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Marek Pęk: Czy ja mogę bardzo krót-

ko ad vocem?)
Proszę bardzo, Panie Marszałku.

SENATOR 
MAREK PĘK 

Panie Senatorze, przecież mój apel… Wystarczy 
przeczytać treść poprawki. To jest tylko dodanie 2 
podpunktów, które poszerzają krąg osób, do któ-
rych apelujemy na arenie europejskiej, osób, które 
pełnią konkretne, wpływowe funkcje polityczne, 
bez podawania nazwisk. Mój komentarz może mógł 
mieć osobisty wydźwięk, ale mojego komentarza 
w uchwale nie będzie. Kiedy omawialiśmy kwestie 
dotyczące naszej polityki wschodniej, kiedy mó-
wiliśmy o naszych aspektach wewnętrznych, też 
były tu wypowiedzi o charakterze ocennym, ko-
mentujące, dotyczące tego, czy ta polityka jest, czy 
jej nie ma, czy była, czy jest pozytywna. No, nie 
unikniemy debaty politycznej. Ja tak sformułowa-
łem te poprawki, żeby nie było tam tzw. wycieczek 
politycznych i żeby rzeczywiście poszerzyć krąg 
osób, do których apelujemy, o 2 osoby, które, wy-
daje mi się, cały czas mają konkretne wpływy po-
lityczne w Europie.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Ja mogę dodać tylko jedno. Wydawało mi się, 

że przez ostatnie 2 dni uzgodniliśmy wszystko 
w komisji. Wszyscy przegłosowaliśmy wszystkie 
poprawki, dlatego być może jest to niezrozumiałe.

Proszę o zabranie głosu pana senatora Bogdana 
Klicha.

SENATOR 
BOGDAN KLICH 

Są 2 problemy z  pańską poprawką, Panie 
Marszałku.

Przede wszystkim jest to poprawka dotycząca 
szczegółu, zgłaszana w momencie, kiedy mówimy 



116

14. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 12 sierpnia 2020 r.

Drugie czytanie projektu rezolucji w sprawie sytuacji na Białorusi

o sprawach zasadniczych. Ja chciałbym przypo-
mnieć, że w projekcie tej rezolucji odwołujemy się 
do takich spraw jak prawo narodów do samostano-
wienia, jak wolność i solidarność, która w polskiej 
kulturze politycznej zajmuje poczesne miejsce, jak 
prawo obywateli do udziału w demokratycznych 
wyborach, jak obowiązek poszanowania i prze-
strzegania praw człowieka, jak wartość dialogu itd.

Mówimy tutaj o poważnych instrumentach po-
litycznych, o Radzie Bezpieczeństwa Narodowego. 
Nie ma ważniejszego ciała zajmującego się dialo-
giem na tematy bezpieczeństwa naszego kraju niż 
RBN. Mówimy tutaj o strategii polityki polskiej od-
nośnie do Białorusi. Mówimy tutaj o przygotowa-
niu się na udzielenie schronienia Białorusinom. 
Mówimy o naprawdę poważnych sprawach, a pan 
proponuje, żeby wprowadzić do projektu uchwały 
sprawę, którą można załatwić jednym telefonem. 
No, niech pan weźmie telefon i zadzwoni do prze-
wodniczącego delegacji Parlamentu Europejskiego 
w sprawie Białorusi.

Jeszcze raz. Byłem przewodniczącym tej de-
legacji przez 3 lata, w latach 2004–2007 i nie ob-
raziłbym się, a  nawet byłbym dumny, gdyby 
wicemarszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
zadzwonił do mnie w tak ważnej sprawie. Nie musi 
pan wprowadzać tej poprawki, żeby wykonać taki 
telefon. Proszę po prostu wziąć telefon i zadzwo-
nić do przewodniczącego delegacji Parlamentu 
Europejskiego.

Jest też drugi problem, zasadniczy, proszę pań-
stwa. Myśmy w tej uchwale uznali wyjątkowość 
sytuacji, w jakiej się znaleźli Białorusini i Polacy. 
Myśmy w tej uchwale wznieśli się ponad podziały 
polityczne. Myśmy w tej uchwale dotknęli tak na-
prawdę tego, co było podstawą polskiej solidarno-
ści, sensem polskiej solidarności. Myśmy zostawili 
na uboczu nasze legitymacje partyjne i postanowili 
wzbić się na naprawdę wysoki poziom. Nie chcę 
mówić zbyt egzaltowanie, ale naprawdę przekro-
czyliśmy, że tak powiem, samych siebie i osiągnę-
liśmy kompromis. Czy ja jestem zadowolony z tego, 
że w tym kompromisie nie ma tego, na czym mi 
osobiście bardzo zależało i co było w pierwotnym 
tekście projektu uchwały, mianowicie tego, żeby 
ministrowie Polski, Niemiec i Francji wspólnie – 
zaznaczam: wspólnie – pokazali, że można dzia-
łać skutecznie, tak jak to zrobili podczas Majdanu 
na Ukrainie w 2014 r.? Nie jestem zadowolony 
z tego, że tego tam nie ma. Chciałbym, żeby to 
tam było. Ale to był element kompromisu z klu-
bem, który pan reprezentuje. I ja wycofałem się 

z tego oczekiwania. Uważam, że w tej sytuacji pan 
senator Zdrojewski ma w tej chwili pełne prawo 
do tego, żeby przywrócić, też w drodze poprawek, 
te zagadnienia, z których myśmy zrezygnowali, 
a które uważamy za ważne, jeżeli chodzi o przy-
szły kształt uchwały. Tyle tylko, że w ten sposób 
zniżymy się do tradycyjnego poziomu, zejdziemy 
z tego poziomu, na który wzbiliśmy się, pracując 
nad tą uchwałą przez 2 dni. I dlatego apeluję, Panie 
Marszałku, o wycofanie tej pańskiej poprawki. 
Dziękuję. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

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

Zdrojewskiego.

SENATOR 
BOGDAN ZDROJEWSKI 

Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie!
Oczywiście najważniejszym elementem sa-

mej uchwały jest zwrócenie się do prezydenta 
Łukaszenki, do rządu Białorusi, o zaniechanie re-
presji, o nieużywanie siły. Ale tym drugim, naj-
istotniejszym, jest apel o dialog. Jak my mamy 
być wiarygodni tu, w Senacie, jeżeli dialog, który 
uruchomiliśmy, sami zrywamy? Jak mamy być 
wiarygodni, jeżeli po podpisaniu się pod określo-
nym tekstem i porozumieniem to porozumienie 
– dwukrotnie de facto zawarte – ma być od razu 
naruszone?

Ja nie boję się używać nazwisk, w związku 
z tym od razu powiem: my nie wpisywaliśmy tu 
z imienia i nazwiska prezydenta Andrzeja Dudy 
ani premiera Mateusza Morawieckiego. Używamy 
sformułowań takich, jakich się używa w odniesie-
niu do instytucji międzynarodowych. Ale przecież 
wiemy dokładnie, kto jest naszym prezydentem, 
kto jest naszym premierem, kto jest przewodniczą-
cym Parlamentu Europejskiego – w związku z tym 
nie musimy się nad tym pochylać i budować tego 
przekazu w taki właśnie sposób.

Od razu powiem też, że wycofując się z pew-
nych propozycji, które były w  tej mojej wersji 
przygotowanej na posiedzenie Senatu, rzeczy-
wiście starałem się być niekonfrontacyjnie poli-
tyczny, starałem się budować ten tekst w formie 
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apelu i pewnych oczekiwań, zaznaczając, że pewne 
oczekiwania nie zostały spełnione także przez po-
przednie rządy, wszystkie, w tym także przez ten, 
w którym sam uczestniczyłem. Ale tym bardziej 
to porozumienie, które zawarliśmy i które w me-
diach społecznościowych ma już dobrą ocenę, nie 
powinno być zrywane.

Ja oczywiście powrócę do tych swoich zapisów, 
jeżeli nasz apel do pana marszałka nie zostanie wy-
słuchany – bo rozumiem, że w ten sposób porozu-
mienie zostanie zerwane.

Wiem też doskonale, kto kryje się za tymi dwie-
ma wspomnianymi instytucjami, o których pan 
wspomniał. Nie boję się też powiedzieć, że w jed-
nym wypadku chodzi o Donalda Tuska, który w tej 
chwili jest przewodniczącym jedynie frakcji, gru-
py politycznej, nie jest instytucją, nie reprezen-
tuje instytucji unijnej. I wiem, że drugi element 
jest skierowany do Roberta Biedronia, który w tej 
chwili jest przewodniczącym delegacji Parlamentu 
Europejskiego do spraw stosunków z Białorusią 
i reprezentuje delegację, która nie jest instytucjo-
nalnie umocowana do prowadzenia jakiejkolwiek 
samodzielnej polityki wobec żadnego państwa, 
w tym także Białorusi. A więc jest to apel abso-
lutnie konfrontacyjny politycznie i nie do przyję-
cia. Z tego też powodu, dla dobra tego przekazu, 
siły tego przekazu, podkreślenia wagi i znaczenia 
dialogu, jaki chcemy zaproponować Białorusi, pro-
szę pana o to, aby nie zrywać tego dialogu, który 
mieliśmy w tej ważnej sprawie, tu i teraz. Dziękuję 
bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Czy ktoś jeszcze z państwa senatorów chciał-

by się…
(Głosy z sali: Nie, nie.)
W takim razie zamykam dyskusję…
(Senator Bogdan Zdrojewski: Aha, zgłaszam po-

prawkę, Pani Marszałek…)

SENATOR 
MAREK PĘK 

Pani Marszałek, czy ja mogę z wnioskiem? Ja 
proszę w imieniu klubu parlamentarnego o 30 mi-
nut przerwy, przed…

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Będzie zaraz przerwa, Panie Marszałku…)

Tylko przed posiedzeniem komisji. Dobrze?

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Będzie przerwa za chwileczkę. W  związku 
z czym informuję, że…

(Głos z sali: Ale to…)
Czyli teraz przerwę zrobić?
(Senator Marek Pęk: Tak.)
To skoro pan marszałek prosi o przerwę dla 

klubu – a to będzie inna przerwa niż ta na obra-
dy komisji – to zarządzam 30 minut przerwy. Po 
tej przerwie, czyli o 18.40, zakończymy dyskusję… 
Tzn. wrócimy do tej dyskusji i podejmiemy decyzje 
co do dalszej kwestii, czy będziemy musieli zwoły-
wać posiedzenie komisji, czy nie.

(Głosy z sali: Ile czasu?)
Zróbmy pół godziny, do 18.40.

 
(Przerwa w obradach od godziny 18 minut 10  

do godziny 18 minut 39)

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Wznawiam obrady.
Pan marszałek Pęk zgłasza się do głosu.
Bardzo proszę, udzielam panu głosu.

SENATOR 
MAREK PĘK 

Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Intencją mojej poprawki, która wywołała taką 

mocną reakcję państwa senatorów, było poszerze-
nie kręgu osób, do których apelujemy, o wpływo-
we moim zdaniem osoby działające w strukturach 
europejskich i  na poziomie politycznym Unii 
Europejskiej. Uważam bowiem, że skuteczna re-
akcja na ten niesłychanie ważny i bolący problem 
na Białorusi, skuteczne rozwiązanie tego problemu 
są możliwe tylko na poziomie europejskim, jeże-
li usłyszymy bardzo mocne stanowisko, jednolite, 
konsekwentne, przemyślane stanowisko na pozio-
mie Unii Europejskiej. I to była cała intencja, nie 
było żadnych innych. W związku z tym wycofam 
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moją poprawkę, bo ponad wszystko zależy mi 
na tym, ażeby Wysoka Izba przyjęła taką wersję 
uchwały, rezolucji, pod którą mogą się podpisać 
wszyscy senatorowie. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo o zabranie głosu pana senatora 

Zdrojewskiego.

SENATOR 
BOGDAN ZDROJEWSKI 

Chciałbym podziękować panu senatorowi i też 
wycofać swoją poprawkę. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
W takim razie zamykam dyskusję.
Szanowni Państwo, w związku z tym, że bezpo-

średnio po dyskusji odbędzie się głosowanie nad 
projektem rezolucji, zarządzam 5 minut przerwy, 
aby senatorowie mogli na głosowanie pojawić się 
w sali. 5 minut przerwy.

 
(Przerwa w obradach od godziny 18 minut 41  

do godziny 18 minut 47)

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Wznawiam obrady.
Szanowni Państwo, przystępujemy do głosowa-

nia nad projektem rezolucji.
Kto z pań i panów senatorów jest za przyjęciem 

rezolucji w sprawie sytuacji na Białorusi, zechce 
przycisnąć odpowiedni przycisk.

Kto z państwa jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
W głosowaniu wzięło udział 86 senatorów, za 

rezolucją głosowało 86 senatorów. (Głosowanie 
nr 8)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, 
że Senat podjął rezolucję w sprawie sytuacji na 
Białorusi. (Oklaski)

(Wszyscy wstają) (Część senatorów trzyma 
w górze biało-czerwono-białą flagę Białorusi)

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu szes-
nastego porządku obrad: ustawa o szczególnych 
rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mun-
durowych nadzorowanych przez ministra właści-
wego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy 
o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 166, 
a sprawozdania komisji w drukach nr 166 A i 166 B.

Proszę sprawozdawcę Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej, sena-
tora Wiktora Durlaka, o przedstawienie sprawoz-
dania komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
WIKTOR DURLAK 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Szanowni 
Państwo!

To dla mnie wielki zaszczyt i radość, że po raz 
pierwszy mogę przedstawić sprawozdanie z po-
siedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego 
i  Administracji Państwowej, które odbyło się 
w dniu 30 lipca.

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

Proszę państwa o zachowanie spokoju.)
Podczas posiedzenia komisji pracowaliśmy nad 

ustawą o szczególnych rozwiązaniach dotyczących 
wsparcia służb mundurowych nadzorowanych 
przez ministra właściwego do spraw wewnętrz-
nych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz 
niektórych innych ustaw.

Nadrzędnym celem ustawy jest zapewnienie 
optymalnych warunków pełnienia służby przez funk-
cjonariuszy oraz stworzenie instrumentów prawnych 
motywujących do pozostania w niej jak najdłużej.

Szanowni Państwo, procedowana ustawa wpro-
wadza zmiany w kilku obszarach, m.in. możliwość 
przyznania świadczenia motywacyjnego funkcjo-
nariuszom ze stażem powyżej 25 lat służby, możli-
wość wzmocnienia ochrony prawnej funkcjonariuszy 
uczestniczących w postępowaniu karnym, możliwość 
przyznania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzy-
stany urlop wypoczynkowy, wyżywienia w naturze 
oraz świadczenia pieniężnego w zamian za wyżywie-
nie. Ostatnim takim ważnym obszarem jest odpowie-
dzialność dyscyplinarna funkcjonariuszy.

Wysoka Izbo, podczas posiedzenia komisji 
obecny był – dzisiaj również obecny – pan minister 
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z MSWiA Maciej Wąsik, który omówił proponowa-
ną ustawę. Obecni byli również przedstawiciele 
służb mundurowych. Zabrał też głos prezes związ-
ków zawodowych celników – może za chwileczkę 
na ten temat powiem więcej.

Biuro Legislacyjne zaproponowało 13 popra-
wek, głównie o charakterze redakcyjno-doprecy-
zowującym. Jedna z najważniejszych poprawek 
spośród tych 13 zaproponowanych dotyczyła wyży-
wienia w naturze dla tzw. policjantów miejscowych.

3 poprawki zostały zgłoszone przeze mnie. 
Poprawki te mają na celu jeszcze większe wspar-
cie służb mundurowych.

Pierwsza z nich podwyższa kwotę zwrotu kosztów 
ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom. 
Zgodnie z zaproponowaną poprawką funkcjonariusz 
otrzymałby zwrot kosztów ochrony prawnej w wyso-
kości faktycznie poniesionych kosztów, ale nie więcej 
niż 4-krotność przeciętnego uposażenia funkcjona-
riuszy Policji. Wcześniej ta kwota była mniejsza.

Druga poprawka dotyczy takiej zmiany prze-
pisów, aby policjanci i strażacy, którzy po zwol-
nieniu ze służby podjęli pracę, mieli zaliczony 
okres zatrudnienia. Czyli zostały doprecyzowane 
dotychczasowe przesłanki wyłączające możliwość 
korzystania z prawa do zaliczania okresu służby.

Celem trzeciej poprawki jest takie doprecyzo-
wanie przepisów, aby wyeliminować wątpliwości 
interpretacyjne.

Wszystkie poprawki zostały przyjęte przez ko-
misję jednomyślnie, co, myślę, warto podkreślić. 
Procedowana ustawa jest dobrze przygotowana. 
Wychodzi ona naprzeciw oczekiwaniom funkcjo-
nariuszy, których dotyczy. Warto podkreślić, że 
w Sejmie ten projekt ustawy poparło 440 posłów.

Regulacje mają zacząć obowiązywać od 1 paź-
dziernika, z wyjątkiem części przepisów, które 
mają wejść w życie z dniem 30 listopada 2020 r. 
oraz 1 stycznia 2021 r.

Szanowni Państwo, Komisja Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej zagło-
sowała za przyjęciem ustawy wraz ze zgłoszonymi 
poprawkami jednomyślnie. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę sprawozdawcę Komisji Praw Człowieka, 

Praworządności i Petycji, senatora Aleksandra 
Pocieja, o przedstawienie sprawozdania komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
ALEKSANDER POCIEJ 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Ja w sytuacji pana senatora Durlaka byłem 9 lat 

temu. Od tego czasu wzruszenie związane w wy-
stępowaniem jako sprawozdawca trochę mi prze-
szło. Dziękuję bardzo panu senatorowi, ponieważ 
jego sprawozdanie powoduje, że mam łatwiejsze 
zadanie.

Jeżeli chodzi o poprawki, o których mówił pan 
senator, to są 2 różnice, w 2 poprawkach. Otóż 
w art. 1 w pkcie 43 lit. a w ust. 3 zostało dodane 
zdanie „W sprawach szczególnie skomplikowanych 
i wymagających uzupełnienia materiału dowodo-
wego rozpatrzenie odwołania następuje nie później 
niż w terminie 60 dni”. Chodzi o, jeżeli dobrze pa-
miętam, kwestie dotyczące odpowiedzialności dys-
cyplinarnej funkcjonariuszy. Ale została również, 
po konsultacjach, przerobiona z inicjatywy Biura 
Legislacyjnego poprawka, która w sprawozdaniu 
jest oznaczona nrem 24. Chodzi o art. 9. 

I jeżeli się nie mylę, to oprócz poprawki, któ-
ra jest oznaczona nrem 10, dotyczącej właśnie po-
stępowania dyscyplinarnego, wszystkie pozostałe 
poprawki, te, które w naszym sprawozdaniu się 
znalazły, były poparte przez ministerstwo. Ale jeże-
libym się tutaj pomylił, to oczywiście proszę mnie 
poprawić.

Dodatkowo mogę tylko powiedzieć, że moja 
poprawka dotycząca ustawy o Służbie Więziennej, 
o  którą wnosili przedstawiciele Niezależnego 
Sa m o r z ą d n e g o  Zw i ą z k u  Z awo d owe g o 
Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, 
a która miała spowodować, że oni również byli-
by objęci tymi nowymi przepisami, nie znalazła 
uznania w oczach ministerstwa i przepadła w gło-
sowaniu. Również te postulaty, które – i to jest 
w dokumentach, które są w komisji – były skie-
rowane przez Ogólnopolski Związek Zawodowy 
Krajowej Administracji Skarbowej, nie znalazły 
uznania w oczach ministerstwa.

Zapewne będziemy musieli, jeżeli dalej będzie 
co do tego zgoda, tak jak do tej pory, zorganizować 
jutro wspólne posiedzenie obydwu komisji, ponie-
waż te nasze przyjęte poprawki się różnią.

I myślę, że jeżeli chodzi o moje sprawozdanie, 
to byłoby wszystko. I nie chcąc zabierać wzrusze-
nia i radości z pierwszego prezentowania sprawoz-
dania, bardzo bym prosił, aby jak najwięcej pytań 
kierować do mojego szanownego kolegi senatora. 
Dziękuję bardzo.
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WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Pan senator Jerzy Wcisła, do pana senatora 
Wiktora Durlaka.

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

SENATOR 
JERZY WCISŁA 

Dziękuję.
Spełniam prośbę senatora Aleksandra Pocieja 

i do starszych stażem senatorów nie będę kierował 
pytań, tylko do młodych stażem.

I chciałem spytać pana senatora, czy w ustawie, 
która ma dotyczyć służb mundurowych, nie bu-
dziła kontrowersji sytuacja, w której jedna służba 
mundurowa zostaje pominięta? Mówię o Służbie 
Celnej, która jako jedyna służba mundurowa nie 
jest objęta tymi przywilejami, które daje ta ustawa. 
A jeżeli była o tym mowa, to jakie były argumenty, 
aby tej służby nie ujmować w ustawie?

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Proszę bardzo o odpowiedź.

SENATOR 
WIKTOR DURLAK 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Szanowny Panie 
Senatorze!

Ja oczywiście mogę się odnosić tylko do tego, co 
było na posiedzeniu komisji. Tak jak powiedziałem 
wcześniej, na posiedzeniu był obecny przewodni-
czący związków zawodowych, pan Sławomir Siwy. 
Jeśli dobrze pamiętam, podniósł on ten problem. 
Na pytanie odpowiadał pan minister, który tłuma-
czył sprawę tym, że było tak ze względów procedu-
ralnych. Był tam chyba jakiś błąd, wniosek nie był 
złożony w odpowiednim terminie przez ministra 

finansów. Nie zapominajmy, że Służba Celna pod-
lega ministrowi finansów, a nie ministrowi spraw 
wewnętrznych i administracji. Z tego, co pamię-
tam, wynika, że pan minister nawet po części 
przychylił się do tej interpretacji, do zmian zapro-
ponowanych przez szefa związków, ale nie będę 
odbierał głosu panu ministrowi, pan minister to 
wszystko wyjaśni. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Pan senator Krzysztof Kwiatkowski.

SENATOR 
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI 

Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie!
Mam pytanie do pana senatora, pana przewod-

niczącego Aleksandra Pocieja.
Czym poza podległością służbową względem in-

nych ministrów różnią się te 2 służby munduro-
we, czyli Krajowa Administracja Skarbowa i Służba 
Więzienna, które mają mniej korzystne regulacje 
wynikające z różnych pragmatyk służbowych? Czy 
są jakieś formalne przesłanki, które by były pod-
stawą do różnicowania tych służb?

SENATOR 
ALEKSANDER POCIEJ 

Panie Senatorze, ja takich różnic nie wi-
dzę. Z naszej dyskusji i z wystąpienia przedsta-
wiciela NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników 
Więziennictwa wynikało, że z nadzorującym te 
służby ministrem sprawiedliwości zostały pod-
pisane, i to już jakiś czas temu, jak mówił prze-
wodniczący, odpowiednie porozumienia. Pan 
przewodniczący wyraził zdziwienie, że Służba 
Więzienna nie jest objęta zapisami tej ustawy. 
Odpowiedź pana ministra Wąsika, zwłaszcza je-
żeli chodziło o Krajową Administrację Skarbową, 
była taka, iż co prawda w trakcie uzgodnień rzą-
dowych na pewnym etapie prac była mowa 
o tym, żeby objąć tymi zapisami również Krajową 
Administrację Skarbową, ale, po pierwsze, spra-
wa ta została postawiona na zbyt późnym etapie, 
a po drugie, nadzorujące Krajową Administrację 



121

14. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 12 sierpnia 2020 r.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych  
przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej  

oraz niektórych innych ustaw

Skarbową Ministerstwo Finansów się w tym za-
kresie po prostu spóźniło. Generalnie mamy tutaj 
Służbę Więzienną, która jest nadzorowana przez 
ministra sprawiedliwości, czyli też nie podlega mi-
nistrowi spraw wewnętrznych.

Z dyskusji, która potem wyniknęła pomiędzy 
przewodniczącym związku funkcjonariuszy i pra-
cowników więziennictwa… Wydawałoby się, że te 
służby oprócz podmiotu nadzorującego tak na-
prawdę nic nie różni.

Pan minister dodał, że ten pomysł jest, po-
wiedzmy sobie, w  jakimś sensie eksperymen-
tem, który ma pokazać, czy te rozwiązania będą 
dobre i czy sprawdzą się w niektórych służbach, 
a w przypadku pozostałych, że to jest ewentualnie 
przyszłość, ale nie na tym etapie. No i taka była 
dyskusja. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 
parlamentarnych został upoważniony minister 
spraw wewnętrznych i administracji.

Na sali jest pan minister Maciej Wąsik – bardzo 
serdecznie witamy. I już chyba nie muszę pytać, 
pan minister chce przedstawić stanowisko rządu 
w tej sprawie.

Proszę bardzo.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE  
SPRAW WEWNĘTRZNYCH  
I ADMINISTRACJI 
MACIEJ WĄSIK 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Czuję się w obowiązku przedstawić, to nie jest 

kwestia mojego chcenia czy niechcenia, gdyż uwa-
żam, że jest to niezwykle ważna ustawa. Zresztą 
w komisjach pracowaliśmy wspólnie, niezwykle 
zgodnie, i wydaje mi się, że rozumiemy się i zdaje-
my sobie sprawę, że ta ustawa ma przynieść same 
korzyści. Ma przynieść korzyści służbom mundu-
rowym, bo przewiduje wiele udogodnień, zmian 
w ustawach pragmatycznych. Przede wszystkim 
daje służbom mundurowym to, o co mundurowi 
od dawna prosili. Jak dobrze wiemy, my wszyscy 

musimy pracować na swoje emerytury, w przypad-
ku mężczyzn – do sześćdziesiątego piątego roku 
życia, w przypadku kobiet – do sześćdziesiątego 
roku życia, a pamiętamy, że i tak ten pułap został 
obniżony. W służbach mundurowych, żeby osią-
gnąć wiek emerytalny, jeśli ktoś w tej chwili przyj-
muje się do pracy w służbach, potrzebne jest 25 
lat służby w służbach mundurowych. No, kiedyś 
te przepisy były inne. I często jest tak, że ze służby 
odchodzą na emeryturę osoby, które mogą praco-
wać dalej i wręcz powinny pracować dalej, bo są 
w kwiecie wieku, bo są u szczytu swoich zdolności 
intelektualnych, nierzadko także fizycznych, bo są 
to osoby, które dbają o swoje przygotowanie fizycz-
ne i na pewno są świetnie przygotowane do tego, 
żeby dbać o nasze bezpieczeństwo. A mamy kło-
pot w służbach z zapewnieniem pewnych etatów. 
Policja, która ma ponad 100 tysięcy etatów, ma 7 
tysięcy wakatów. Te 7 tysięcy wakatów bardzo by 
nam się przydało, chociażby po to, żeby odbudować 
sieć posterunków, żeby odbudować zamknięte po 
2012 r. 400 posterunków. Na razie daliśmy radę od-
budować ok. 130, chcemy odbudować je wszystkie. 
I chcemy zaproponować policjantom, strażnikom 
granicznym, funkcjonariuszom BOR… przepra-
szam, SOP, funkcjonariuszom Służby Więziennej 
taką prostą umowę: osiągnąłeś wiek emerytalny, 
ale pracuj dalej, jeśli możesz, a my damy tobie do-
datek motywacyjny. Po 25 latach służby będzie to 
1 tysiąc 500 zł, a po osiągnięciu 28,5 roku służby, 
czyli tego maximum maximorum wysługi emery-
talnej w służbach mundurowych – 2 tysiące 500 zł. 
Oczywiście warunek jest jeden: pozytywna opinia 
służbowa. W Policji, w innych służbach to opinio-
wanie służbowe jest normą, jest całe orzecznictwo, 
jest odwołanie do sądu, tak że ten dodatek ma mieć 
charakter powszechny. Chcesz, możesz pracować 
dalej dla państwa – pracuj.

Ja państwu powiem, że z bólem serca patrzę na 
niektóre kariery policyjne, kiedy młody człowiek 
idzie do Policji w wieku 20 lat, po 20 latach, osią-
gając 40 lat, ma już pewne doświadczenie, wiedzę 
życiową, idzie na studia oficerskie, zostaje ofice-
rem, tym oficerem jest rok, dwa, trzy i idzie na 
emeryturę. Za to wszystko państwo musi zapłacić, 
za tę szkołę oficerską także. To wszystko kosztuje. 
A, Szanowni Państwo, ta jego wiedza i doświadcze-
nie są po prostu niewycenialne. Potrzebujemy dla 
państwa doświadczonych ludzi w straży pożarnej, 
z Służbie Więziennej, w Służbie Ochrony Państwa, 
w Straży Granicznej i przede wszystkim w Policji 
państwowej. Ta ustawa będzie krokiem do tego.
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I  jest jeszcze jeden element. My chcemy, 
żeby te dodatki się same finansowały z niewy-
płaconych emerytur. Tak to jest skonstruowa-
ne. Szanowni Państwo, chciałbym Wysokiemu 
Senatowi uświadomić jedną rzecz. Przeciętna 
długość służby w  służbach mundurowych 
w Polsce to 25 lat, przeciętny czas brania eme-
rytury to 26,5 roku. Jeżeli uda nam się to prze-
sunąć, o rok, o 2–3 lata wydłużyć czas pracy 
kosztem brania emerytury, to będą to ogromne 
oszczędności finansowe, które chcemy przezna-
czyć właśnie na te dodatki. Oczywiście jeżeli ktoś 
nie chce pracować dłużej, bo nie może, zdrowie 
mu nie pozwala albo ma inny pomysł na życie, to 
droga wolna. Jest tu pełna dobrowolność, a więc 
może oczywiście przechodzić na emeryturę na 
zasadach dotychczasowych.

Wiemy, że potrzebne jest wzmocnienie po-
zycji funkcjonariuszy, wzmocnienie ochrony 
prawnej funkcjonariuszy, i to zapewniamy. Jeżeli 
funkcjonariusz oskarżony o jakiś czyn związa-
ny ze służbą uzyskuje uniewinnienie albo sąd 
uznaje, że czyn, który zarzucono temu funkcjo-
nariuszowi, nie jest przestępstwem, to wówczas 
komendant główny będzie mógł sfinansować 
mu ochronę prawną. Tego dotychczas nie było. 
Tego potrzebują funkcjonariusze, którzy często 
są pomawiani przez przestępców. No, zdarza się 
oczywiście taka sytuacja, że sąd uznaje, że funk-
cjonariusz przekroczył uprawnienia albo dokonał 
czynu zabronionego i wtedy musi on oczywiście 
podlegać karze. W takiej sytuacji tego zwrotu nie 
będzie. Ale co w sytuacji, kiedy jest uniewinnio-
ny albo kiedy okazuje się, że sąd uznaje, że czyn 
nie był przestępstwem? W takich sytuacjach pań-
stwo może mu ochronę prawną sfinansować, tak 
naprawdę sfinansować pełnomocnika, sfinanso-
wać adwokata.

Tą ustawą usuwamy także taką pewną niespra-
wiedliwość, która była widoczna od lat w polskich 
służbach, głównie w Policji i w Straży Granicznej, 
akurat w straży pożarnej tego nie było. Chodzi 
o ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop 
wypoczynkowy. Policjant, który np. odchodził na 
emeryturę i miał zaległy urlop, za każdy dzień 
urlopu dostawał 1/30 wynagrodzenia. Wiadomo 
jednak, że w miesiącu na 30 dni jest 21 dni pra-
cy. Gdyby on wcześniej wziął ten urlop, gdyby 
służba go puściła na ten urlop – zazwyczaj on nie 
może iść na urlop, bo jest potrzebny w służbie – to 
ten urlop wydłużyłby mu czas odpoczynku, któ-
ry był płatny. Tak że teraz będzie to, tak jak jest 

w kodeksie pracy, 1/21 wynagrodzenia za każ-
dy dzień zaległego urlopu. Tę sytuację zauważył 
Trybunał Konstytucyjny i my tą ustawą tę sytu-
ację naprawiamy.

Regulujemy też tutaj pewne prawa, jakim jest 
prawo do wyżywienia w naturze oraz świadczenia 
pieniężnego w zamian za wyżywienie. To zawsze 
było, ale w rozporządzeniu, a my przenosimy to 
do ustawy, jako że te prawa powinny być w usta-
wach, a nie w rozporządzeniach. Upraszczamy też 
te przepisy, żeby można było je wyliczać sprawnie, 
nie odnosić się do wartości kalorycznej połowy jaj-
ka itd., itd. Tę sprawę, jak myślę, Mariusz Kamiński 
uregulował wcześniej w rozporządzeniu, ale prze-
nosimy to do ustawy, żeby była pełna konsekwen-
cja legislacyjna.

Zmieniamy także niektóre przepisy dotyczące 
odpowiedzialności dyscyplinarnej funkcjonariuszy. 
Nie wprowadzamy tutaj regulacji, raczej ujednoli-
camy te przepisy. Duża zmiana jest w przypadku 
jednej służby, Straży Granicznej, która dotychczas 
miała te przepisy postępowania quasi-sądowego 
w rozporządzeniu, a w tej chwili przenosimy całe 
to rozporządzenie do ustawy. Tak jak to zauważył 
kiedyś Trybunał Konstytucyjny, quasi-sądowe po-
stępowanie powinno być w ustawie.

Z takich kwestii drobniejszych, ale zauważa-
nych przez parlamentarzystów, zarówno posłów, 
jak i senatorów… Zwracaliście państwo uwagę 
na to, że w przypadku ochotniczych straży po-
żarnych użytkowanie pojazdów zakupionych za 
granicą wiąże się często z dużymi kosztami sfi-
nansowania stosownych atestów, które kosztują 
od 50 do 80 tysięcy zł. My w tej chwili zmienia-
my przepisy, żeby była potrzebna tylko opinia 
techniczna i żeby ta ochotnicza straż pożarna nie 
musiała ponosić tak ogromnych kosztów przy-
stosowania tego pojazdu do polskich warunków. 
Będzie więc potrzebna tylko opinia techniczna. 
To zmiana niby drobna, ale wynikająca z licznych 
uwag, które państwo do nas kierowaliście. Tak 
że dziękuję, realizujemy to.

Bardzo proszę Wysoką Izbę o przyjęcie tej usta-
wy. Dodam, że Sejm, tak jak mówił sprawozdaw-
ca… W Sejmie 440 posłów zagłosowało za, a 3 było 
przeciw, ale z tego, co wiem, wynika, że nie była to 
ich właściwa intencja. Chcieli zagłosować za, nie-
stety, głosowanie zdalne sprzyja często pomyłkom. 
Tak że można powiedzieć, że Sejm jednomyślnie 
przyjął tę ustawę. Mówiąc szczerze, liczę, że także 
w Senacie uda się ją przyjąć jednomyślnie. Bardzo 
państwu dziękuję.
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WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

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? Już widzę zgłoszenia.

Proszę o zadanie pytania pana senatora Jerzego 
Wcisłę.

SENATOR 
JERZY WCISŁA 

Pani Marszałek, ja spróbuję za jednym za-
machem zadać 4 pytania. No, widzę tu wyraź-
ne pominięcie 1 służby mundurowej. Chciałbym 
się dowiedzieć, czy ta ustawa została poddana 
uzgodnieniom międzyresortowym, które po-
zwoliłyby wykryć, że 1 służba mundurowa pod-
lega Ministerstwu Finansów. Jak to się stało, że 
tego nie wykryto? No, rozumiem, że intencje 
są takie, aby Służba Celno-Skarbowa także zo-
stała objęta tą ustawą, ale ktoś ją pominął. Czy 
zostało to zidentyfikowane w  uzgodnieniach 
międzyresortowych?

Od sprawozdawcy słyszeliśmy, że ten pro-
blem został zidentyfikowany również podczas 
posiedzeń komisji. Ja mam tu pismo z 9 czerw-
ca, pismo z Ministerstwa Finansów, w którym 
Ministerstwo Finansów zwraca uwagę, że tą usta-
wą trzeba objąć także Służbę Celno-Skarbową. 
Czy od 10 czerwca do dzisiejszego posiedzenia 
było za mało czasu, aby przygotować stosowną 
autopoprawkę i wprowadzić do tej ustawy Służbę 
Celno-Skarbową?

Czy odpowiedzi na te pytania są pozytywne? 
Czy był taki zamiar? Proszę powiedzieć, Panie 
Ministrze, czy rząd zamierza objąć Służbę Celno-
Skarbową tymi przepisami, którymi zostały objęte 
pozostałe służby mundurowe. A jeżeli nie, to dla-
czego nie? Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE  
SPRAW WEWNĘTRZNYCH  
I ADMINISTRACJI 
MACIEJ WĄSIK 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Senatorze!
No, spodziewałem się tego pytania. To pytanie 

pada na każdym etapie procesu legislacyjnego, na 
każdym posiedzeniu komisji. Ja będę konsekwent-
nie powtarzał to samo wyjaśnienie. Otóż przede 
wszystkim, Panie Senatorze, nie 1 służba została 
pominięta, ale 7 służb – 5 służb specjalnych, woj-
sko, no i oczywiście KAS. Przyznam, że naszym 
zamierzeniem było zrobienie ustawy dla służb 
mundurowych MSWiA. No, te dodatki, które są 
głównym, najważniejszym elementem tej usta-
wy, finansowane będą z Zakładu Emerytalno-
Rentowego MSWiA. Ja nie jestem upoważniony 
do tego, żeby pisać ustawy dla służb skarbowych.

Niemniej jednak ustawa była oczywiście 
poddawana uzgodnieniom międzyresorto-
wym. W ramach tych uzgodnień międzyresorto-
wych 2 ministerstwa zgłosiły chęć dołączenia się 
do tej ustawy. Były to Ministerstwo Finansów 
i  Ministerstwo Sprawiedliwości, z  tym że 
Ministerstwo Sprawiedliwości złożyło stosowne 
poprawki, a Ministerstwo Finansów nie złoży-
ło stosownych poprawek, tylko dopiero na etapie 
prac Rady Ministrów wysłało pismo, że też chciało-
by w tym uczestniczyć. No, to było już po zakończe-
niu całego procesu legislacyjnego i decyzją rządu 
Ministerstwo Finansów na razie nie zostało tym 
objęte. Powiem tak: to była sytuacja COVID-owa, 
sytuacja po lockdownie, kiedy cały rząd zajmował 
się zwalczaniem skutków COVID. No, rzeczywiście 
była to sytuacja szczególna.

Wydaje mi się, Panie Senatorze, że musimy tę 
ustawę przepracować w takim kształcie, w jakim 
ona jest. To też ma być pewien test. No, główną za-
sadą uwzględnioną w OSR jest to, że te dodatki sfi-
nansują się z niewypłaconych emerytur. Musimy 
zobaczyć, jak to działa, ocenić ten mechanizm, zbi-
lansować go. To nigdy nie będzie się zerowało, ni-
gdy nie wyjdziemy dokładnie na zero, ale być może 
okaże się, że pojawią się oszczędności. Z informa-
cji, które dostałem z Komendy Głównej Policji, 
wynika, że liczba policjantów, którzy przeszli na 
emeryturę w pierwszym półroczu, jest, jeśli do-
brze liczę, ośmiokrotnie niższa niż w analogicznym 
okresie zeszłego roku. Mam nadzieję, że dobrze za-
pamiętałem i dobrze to w tej chwili pomnożyłem. 
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No, o to nam chodziło. Jeżeli policjant czy inny 
funkcjonariusz nie przechodzi na emeryturę, to nie 
musimy mu tej emerytury wypłacać, a z zaoszczę-
dzonych pieniędzy możemy finansować dodatki.

Powiem tak: mnie przekonuje argumentacja 
funkcjonariuszy KAS, którzy przychodzą i mó-
wią, że też chcą dostawać dodatki. Mnie to prze-
konuje, ale to trzeba przygotować. To nie polega 
na wpisaniu jednego przepisu. To jest cały system 
przepisów, cała grupa bardzo ważnych przepi-
sów, które muszą być precyzyjnie przygotowane. 
Jeżeli to zadziała w przypadku służb MSW i Służby 
Więziennej, to będę pierwszym zwolennikiem 
tego, żeby rozszerzać to nie tylko na Krajową 
Administrację Skarbową, nie tylko na celników, 
ale także na wszystkie inne, pozostałe służby, które 
są objęte mundurowym systemem emerytalnym, 
czyli służby specjalne i wojsko. Jeżeli oczywiście 
będzie taka wola resortu, bo wojsko to jednak jest 
troszkę inny charakter służby, być może te fizyczne 
predyspozycje muszą być tutaj większe niż w pozo-
stałych służbach. Bardzo dziękuję, Pani Marszałek.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Proszę o zadanie pytania pana senatora Janusza 

Pęcherza.

SENATOR 
JANUSZ PĘCHERZ 

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, na posiedzeniu Komisji 

Samorządu Terytorialnego i  Administracji 
Państwowej ten temat był poruszony przez sena-
tora, chyba senatora Wadima Tyszkiewicza. Chodzi 
o ekwiwalent za niewykorzystany urlop, o którym 
pan minister wspomniał w tej chwili jako coś, co 
zostało uregulowane. To prawda. Jednak jakaś licz-
ba osób, które walczyły o ten ekwiwalent, nie zo-
stała nim objęta, bo to praktycznie dotyczy osób, 
które od 2018 r., prawdopodobnie od października 
czy listopada, przeszli…

(Głos z sali: Od listopada.)
Wszyscy pozostali są tym nieobjęci. Czy pro-

blem ten może zostać rozwiązany przez minister-
stwo, czy oni tak naprawdę muszą iść do sądu, żeby 
walczyć o swoje prawa? Dziękuję bardzo.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE  
SPRAW WEWNĘTRZNYCH  
I ADMINISTRACJI 
MACIEJ WĄSIK 

Bardzo dziękuję.
Panie Senatorze, no, trzeba było gdzieś posta-

wić tę cezurę i tę cezurę postawiliśmy w momencie 
wydania wyroku. Uznaliśmy, że przepisy prawne, 
a jest domniemanie konstytucyjności ustaw… To do 
pewnego momentu obowiązywało i te ekwiwalenty 
były wypłacane. W pewnym momencie Trybunał 
Konstytucyjny uznał przepis za niekonstytucyjny.

No, ja mam pytanie, Panie Senatorze, jak daleko 
sięgniemy do tyłu? To jest to pytanie. Uważam, że 
należy przyjąć jedną rzecz: do momentu wyroku 
były takie zasady, a po wyroku te zasady się zmie-
niły. Tak jest w wielu sprawach, Panie Senatorze. 
Tak jest w  wielu sprawach i  jeżeli Trybunał 
Konstytucyjny podważy pewne przepisy… No, nie 
będziemy ponosić kosztów, powstających od wie-
lu, wielu lat, chociażby kosztów zmian wielu ustaw 
z tym związanych.

Tak że to jest główny koszt tej ustawy, określo-
ny w OSR, sięgający, o ile dobrze pamiętam, ok. 
0,5 miliarda zł w ciągu 10 lat. Tyle nas będzie kosz-
towała ta zmiana. Gdybyśmy chcieli na przykład 
zrobić tę zmianę od 2001 r., to nie jestem w stanie 
powiedzieć, jakie byłyby koszty. Wręcz nie jestem 
pewny, czy służby przetrzymują dokumentację, na 
podstawie której można byłoby obliczyć, jakie są 
realne zaszłości z tego wynikające. Nie wiem, czy 
mamy taki obowiązek. Wydaje mi się – zgodnie 
z tym, co mówią mi moje służby prawne – że ta-
kiego obowiązku nie mamy. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuje, Panie Ministrze.
Proszę o  zadanie pytania pana senatora 

Jarosława Rusieckiego.

SENATOR 
JAROSŁAW RUSIECKI 

Dziękuje bardzo, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, mam pewne pytanie, chociaż 

pan kilka słów na ten temat powiedział, ale chciałbym 
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doprecyzować. Jak ministerstwo szacuje, ilu poli-
cjantów – szczególnie policjantów, choć mówił pan 
też o wakatach – pozostanie w służbie dzięki temu 
prawnemu wsparciu policjantów? No, tutaj na pew-
no pozostają w służbie policjanci, którzy są najbardziej 
doświadczeni. Niemniej jednak utrwalenie tego prze-
pisu w dłuższej perspektywie będzie zachętą, również 
dla tych młodszych policjantów, do pozostania w służ-
bie. Jakie są szacunki ministerstwa co do pozostania 
policjantów w służbie? Na ile pozwoli to myśleć o tym, 
że mimo że jest 7000 wakatów, możliwe będzie wy-
pełnianie obowiązków służbowych przez policjantów?

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE  
SPRAW WEWNĘTRZNYCH  
I ADMINISTRACJI 
MACIEJ WĄSIK 

Panie Senatorze, wydaje mi się, że w tej chwili 
jest 13 tysięcy funkcjonariuszy służb mundurowych, 
którzy osiągnęli dwudziesty rok służby. Czyli w tej 
chwili mogłoby odejść 13 tysięcy  ludzi z Policji, Straży 
Granicznej, Straży Pożarnej i z SOP. Takie odejście 
w zasadzie mogłoby sparaliżować polski system bez-
pieczeństwa. Tak nigdy nie będzie, że wszyscy odejdą 
w jednym momencie, ale musimy ten system zachęt 
zrobić. Ja odpowiem w troszeczkę inny sposób, Panie 
Senatorze: otóż my przewidywaliśmy… Nie chcemy 
tu operować liczbami, ilu zostanie, ilu odejdzie, tego 
nie wiemy. Ale naszym celem było wydłużenie okre-
su służby, średniego okresu służby z 25 lat do 28 lat. 
Jeśli jednocześnie średni wiek życia nie zmieni się 
czy zmieni się nieznacznie, będziemy wypłacać eme-
ryturę nie 26,5 roku, tylko 23,5 roku. Taki jest cel tej 
ustawy, który sobie postawiliśmy. Oczywiście, ten cel 
będziemy mogli zweryfikować za wiele lat. Niemniej 
jednak już, od razu będziemy mogli po liczbie przejść 
na emeryturę w danym wieku… My to oczywiście 
monitorujemy, komendant główny i komendanci 
wszystkich służb mają tę wiedzę, ma tę wiedzę tak-
że zakład emerytalno-rentowy MSWiA. Będziemy to 
monitorować. Wydaje się, że te pierwsze symptomy 
są niezwykle obiecujące. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
I  proszę o  zadanie pytania pana senatora 

Krzysztofa Kwiatkowskiego.

SENATOR 
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI 

Panie Ministrze, Szanowni Państwo, ustawa 
bardzo mi się podoba. Bardzo się cieszę, że doty-
czy ona służb mundurowych. Pan minister mówił, 
dlaczego nie objęła ona Krajowej Administracji 
Skarbowej – z  uwagi na zbyt późny wniosek 
Ministerstwa Finansów. A dlaczego ustawa nie 
objęła – przepraszam za taki kolokwializm – swo-
imi pełnymi dobrodziejstwami jeszcze innej służ-
by, czyli Służby Więziennej? Co tutaj stanęło na 
przeszkodzie unifikacji tych rozwiązań związa-
nych z zaliczaniem do dodatku za wysługę lat okre-
su służby i pracy na zasadach analogicznych jak 
w służbach mundurowych podległych ministrowi 
spraw wewnętrznych i administracji?

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE  
SPRAW WEWNĘTRZNYCH  
I ADMINISTRACJI 
MACIEJ WĄSIK 

Pani Marszałek, Panie Senatorze, Wysoki 
Senacie, no, odpowiem tak: oczywiście, ustawa 
obejmuje Służbę Więzienną w zakresie podstawo-
wym, czyli w zakresie dodatków motywacyjnych. 
I obecnie funkcjonariusz Służby Więziennej, który 
uzyska 25 lat służby, dostanie 1 tysiąc 500 zł, jeżeli 
będzie miał pozytywną opinię – a jak jest w służ-
bie, to pewnie ma pozytywną opinię – dostanie ten 
dodatek. Ale, no, nie chcemy już za daleko wchodzić 
w sprawy, które podlegają ministrowi sprawiedli-
wości. Ja rozumiem dbałość pana senatora, jako by-
łego ministra sprawiedliwości, o Służbę Więzienną 
i zdaję sobie sprawę, że ten temat był poruszany 
na posiedzeniu komisji. Ale to jest zmiana syste-
mowa. Ona powinna przejść 3 czytania sejmowe. 
Zgłoszenie tego przez związki zawodowe, oczywi-
ście za zgodą któregoś z senatorów, na etapie prac 
komisji senackiej jest w mojej ocenie nieprawi-
dłowe z punktu widzenia legislacyjnego. Chociaż 
zgadzam się, że rzeczywiście wszystkie służby 
powinny mieć na podobnych zasadach kształto-
wane przepisy dotyczące wysługi lat. Oczywiście, 
tak jak rozmawialiśmy w kuluarach, być może 
docelowo wszystkie służby powinny mieć w jed-
nakowy sposób ustawami pragmatycznymi regu-
lowane uprawnienia – jeżeli mają oczywiście taką 
potrzebę – i taką pragmatykę służbową, wszystkie 
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przywileje socjalne, mundurowe, urlopowe, wysłu-
gi lat. Być może tak powinno być. Ale stan mamy 
taki, że każda służba ma swoją ustawę, no, z wy-
łączeniem Służby Wywiadu Wojskowego, kontr-
wywiadu, a także ABW i AW, które mają pewne 
kwestie rozwiązane w jednej ustawie i tak samo. 
Ale być może rzeczywiście docelowo powinniśmy 
wszystkie służby mundurowe w pewnych obsza-
rach zrównać, dać im tylko inne zadania, które po-
winny realizować.

Ja uważam, że poprawka wspomnianego 
typu nie powinna zostać przyjęta na takim eta-
pie legislacyjnym – abstrahując od merytoryki 
– dlatego że powinna przejść 3 czytania sejmo-
we. Zresztą, jak mi się wydaje, na ostatnim po-
siedzeniu komisji pani legislator, z którą nam 
się całkiem dobrze współpracowało, przyznała 
nam, że rzeczywiście, mogłoby to być, no, wręcz 
niekonstytucyjne.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Lista senatorów chcących zadać pytanie zo-

stała wyczerpana, tak więc bardzo dziękuję, Panie 
Ministrze.

(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i  Administracji Maciej Wąsik: 
Dziękuję bardzo.)

I otwieram dyskusję. 
Proszę o zabranie głosu pana senatora Jerzego 

Wcisłę.

SENATOR 
JERZY WCISŁA 

Pani Marszałek!
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach dotyczą-

cych wsparcia służb mundurowych odpowiada na 
konkretny problem – odchodzenia na emeryturę 
doświadczonych kadr mundurowych. W tym celu 
ustawa wprowadza instrumenty motywujące funk-
cjonariuszy do pozostania jak najdłużej w służbie, 
w tym przede wszystkim dodatki motywacyjne dla 
funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby 
Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej 
i Służby Więziennej, którzy zdecydują się pozo-
stać w służbie, zamiast iść na emeryturę po 25 la-
tach pracy.

Niestety zakresem ustawy nie objęto funkcjona-
riuszy celnych Krajowej Administracji Skarbowej, 
bez wątpienia służby mundurowej, wykonującej 
także zadania policyjne. Celnicy strzegą polskich 
granic razem z funkcjonariuszami…

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Panie Senatorze, mamy wielką prośbę. Czy mógł-
by pan zbliżyć się do mikrofonu, ponieważ bardzo 
słabo pana słychać?)

Mam zacząć od początku?
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Nie, nie trzeba. Chodzi tylko o to, żeby pan był bli-
żej mikrofonu.)

Dobrze.
Niestety zakresem ustawy nie objęto funkcjona-

riuszy celnych Krajowej Administracji Skarbowej, 
bez wątpienia służby mundurowej, wykonują-
cej także zadania policyjne. Celnicy strzegą pol-
skich granic razem z funkcjonariuszami Straży 
Granicznej. Podobnie jak oni, narażając swoje życie 
i zdrowie, walczą z przestępczością. Nie ma więc 
żadnego powodu, by nie byli traktowani tak samo.

Co ciekawe, w  sprawie objęcia ustawą 
funkcjonariuszy celno-skarbowych wystąpiło 
Ministerstwo Finansów, dostrzegając alogicz-
ność pominięcia służby mundurowej pełniącej 
podobne funkcje jak Policja czy Straż Graniczna. 
Alogiczność tego wykluczenia jest tym bardziej 
rażąca, że problem odchodzenia funkcjonariu-
szy na emeryturę jest najdotkliwszy właśnie 
w  Służbie Celno-Skarbowej, bo jest ona naj-
starszą wiekiem służbą mundurową. Zatem tu 
właśnie należy podjąć działania, by zatrzymać 
w pracy funkcjonariuszy z dużym doświadcze-
niem i wiedzą.

Działania celników generują dużą część do-
chodów budżetowych i  choćby z  tego powodu 
państwu powinno zależeć na tym, by zatrzymać 
w pracy najbardziej doświadczone kadry. Przy ska-
li korzyści, którymi rząd chętnie się chwali, kosz-
ty objęcia ustawą celników są po prostu drobną 
inwestycją. Ministerstwo Finansów wyliczyło, że 
przy założeniu pozostania w służbie co najmniej 
40–60% funkcjonariuszy koszt tej regulacji wynie-
sie ok. 20 milionów w pierwszym roku, pozwala-
jąc zatrzymać w pracy ok. 400 funkcjonariuszy, 
i ok. 870 milionów w ciągu 10 lat. Pan minister 
twierdzi, że celnicy muszą czekać, aż rząd zobaczy, 
czy stać go na to, by zachęcać celników do tego, by 
nie odchodzili na emeryturę. Obawiam się, Panie 
Ministrze, że celnicy nie będą czekali i po prostu 
pójdą na emeryturę.
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Bardzo ważnym aspektem prawa dotyczącego 
służb mundurowych, niezależnie od tego, czy są 
one nadzorowane przez ministra spraw wewnętrz-
nych, czy przez ministra finansów, powinno być 
takie samo traktowanie funkcjonariuszy i zapew-
nienie im jednolitych uprawnień. Z tej zasady będą 
wykluczeni funkcjonariusze celno-skarbowi.

Dlatego w imieniu własnym, a także senato-
rów Bogdana Borusewicza, Janusza Pęcherza, 
Krzysztofa Kwiatkowskiego i Wadima Tyszkiewicza 
składam poprawki, które eliminują ten wyraźny 
defekt ustawy i które doprowadzą do włączenia 
funkcjonariuszy celno-skarbowych do grona be-
neficjentów ustawy. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

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

Kwiatkowskiego.

SENATOR 
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI 

Pani Marszałek! Panie Ministrze! Panie 
i Panowie Senatorowie!

Pracujemy dzisiaj nad bardzo ważną ustawą. 
Jest ona oczywiście oczekiwana przez służby mun-
durowe, i to nie tylko przez służby mundurowe 
podległe ministrowi spraw wewnętrznych i ad-
ministracji, bo nie każdy ma takie szczęście, że 
jego minister dopilnował, by ustawa była w takim 
kształcie, który satysfakcjonowałby daną służbę.

Mówimy tu o problemie naprawdę niebagatel-
nym. Ustawa, którą dzisiaj przyjmujemy, w przy-
padku Policji obejmie swoimi dobrodziejstwami 
9 tysięcy funkcjonariuszy. To są państwa dane, 
dane, które podawaliście. Z uwagi na krótki…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Policjantów, przepraszam. Tylko policjan-

tów. Nie mówię o strażakach, nie mówię o innych 
służbach.

Ustawa w tym kształcie w przypadku Służby 
Więziennej, z uwagi na krótki staż pracy funkcjona-
riuszy… Zaraz państwu powiem, z czego to wynika. 
Zgadnijcie państwo, ilu z 27 tysięcy funkcjonariu-
szy obejmie ustawa? Obejmie 369. No przecież nie 
zależy nam na przyjęciu ustawy, która przy takich 
założeniach jest fikcyjna. Zależy nam na tym, żeby 

ona rzeczywiście objęła także Służbę Więzienną. 
Walczymy z polską resortową. To cel premiera 
Morawieckiego, o którym mówi od wielu tygodni. 
Nie zgadzam się na dzielenie służb mundurowych 
na te, które mają większe szczęście, bo podlegają 
ministrowi spraw wewnętrznych i administracji, 
i te, które mają mniej szczęścia, bo podlegają mi-
nistrowi finansów czy ministrowi sprawiedliwości. 
Jeżeli przyjmujemy systemowe rozwiązania, które 
mają w służbach zatrzymywać najlepszych – a tego 
potrzebuje państwo polskie – to musimy tworzyć 
rozwiązania, które faktycznie będą wychodzić na-
przeciw oczekiwaniom funkcjonariuszy.

Zwróćcie państwo uwagę, że nadzorowałem 
przez kilka lat Służbę Więzienną i to dla mnie było 
niezwykłe doświadczenie. Cenię i szanuję pracę 
policjantów i strażaków, ale policjant, jeżeli ma to 
szczęście, ma kontakt z przestępcą, kiedy go ujmu-
je na gorącym uczynku czy w toku prowadzonych 
czynności. Pomyślcie państwo, że funkcjonariusz 
Służby Więziennej ma z tym przestępcą kontakt 
przez cały okres swojej aktywności zawodowej. 
Na tym polega dramatyczna różnica sytuacji. 
Czy państwo wiedzą, że ze Służby Więziennej są 
najczęstsze odejścia przed nabyciem uprawnień 
emerytalnych? To są twarde statystyki, z którymi 
można się zapoznać. Z czego to wynika? Ta pra-
ca jest niezwykle stresująca. Pomyślcie państwo 
o stresie funkcjonariusza Służby Więziennej, który 
jest wychowawcą i który dzień w dzień ma kontakt 
z osobami, które popełniły przestępstwo. Z punk-
tu widzenia państwa i obywatela musimy pamię-
tać, że ponad 98% sprawców, którzy odbywają kary 
w zakładach karnych, wyjdzie na wolność. Na czym 
mi jako obywatelowi zależy? Na tym, żeby funkcjo-
nariusz Służby Więziennej, który jest wychowaw-
cą, zresocjalizował tego osadzonego – i do tego im 
on ma większe doświadczenie, tym lepiej. Dlatego 
państwo polskie jest zainteresowane tym, żeby 
zatrzymać tych funkcjonariuszy, i to nie trzystu 
sześćdziesięciu dziewięciu.

Pan minister jest w bardzo niezręcznej sytu-
acji. Ja nie kieruję tych uwag do pana. Pan wykonał 
swoją pracę, przygotował projekt ustawy dla służb 
mundurowych, które panu podlegają.

Ale mam dobrą wiadomość: jesteśmy po na-
radzie w Biurze Legislacyjnym i te poprawki na 
szczęście nie przekraczają zakresu ustawowych 
upoważnień Senatu. Dlatego oczywiście wspólnie 
z panem senatorem Wcisłą, z panem senatorem 
Czarnobajem, z panem senatorem Tyszkiewiczem 
– przepraszam, że nie wymieniłem wszystkich, ale 
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nie mam teraz tych poprawek przed sobą… o, już 
zaglądam – a także z panem senatorem Pociejem 
zgłosiliśmy te poprawki, żeby te same zasady objęły 
Służbę Więzienną. Bo to jest w interesie państwa 
polskiego, czyli w interesie nas wszystkich.

I oczywiście nie przekonuje mnie argument, 
że minister finansów w  przypadku Krajowej 
Administracji Skarbowej za późno zgłosił te po-
prawki, bo na szczęście jest parlament, bo na 
szczęście jest Senat i może takie poprawki zgłosić 
na etapie legislacyjnym, jeżeli robi to zgodnie ze 
sztuką legislacyjną – jak się okazało po pogłębio-
nej analizie. I my z tego obowiązku nie czujemy 
się zwolnieni, a wręcz przeciwnie, oczywiście go 
zrealizujemy.

Co więcej, w relacji służba mundurowa – pań-
stwo i nadzorujący je minister najważniejsze jest 
zaufanie. Wiem, jak każdy z tych, którzy pełnią 
funkcję ministra lub wiceministra, musi z mo-
zołem budować swój autorytet w nadzorowaniu 
służby mundurowej. Nie ma nic gorszego dla po-
derwania tego autorytetu niż niezrealizowane sło-
wo. Trzymam w rękach porozumienie podpisane 
19 listopada 2018 r. przez ministra sprawiedliwo-
ści, w tym wypadku konkretnie podpisane przez 
sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 
nadzorującego Służbę Więzienną i przewodni-
czącego Niezależnego Samorządnego Związku 
Zawodowego Funkcjonariuszy i  Pracowników 
Więziennictwa. Co czytamy w § 4 porozumienia 
podpisanego przez przedstawiciela polskiego rzą-
du? „Minister sprawiedliwości opracuje i przed-
stawi projekt nowelizacji ustawy pragmatycznej 
wprowadzającej nie później niż do dnia 1 stycznia 
2020 r. zasady zaliczania do okresu zaliczanego do 
dodatku za wysługę lat okresu służby i pracy na 
zasadach analogicznych jak w służbach munduro-
wych podległych MSWiA”. I my możemy zrealizo-
wać tę obietnicę. Dzięki tym przygotowanym przez 
nas poprawkom uda się to porozumienie, które zo-
stało podpisane prawie 2 lata temu, zrealizować. 
A miało obowiązywać od 1 stycznia tego roku.

Szanowni Państwo, jeszcze jeden argu-
ment. Mówiłem już o tym, jak istotna jest Służba 
Więzienna z punktu widzenia bezpieczeństwa nas 
wszystkich, obywateli. Ale muszę państwu powie-
dzieć, że kiedy nadzorowałem Służbę Więzienną, 
zwizytowałem kilkadziesiąt zakładów karnych 
i aresztów śledczych i widziałem, że absolutnie 
najlepszą pracę wykonywali ci najbardziej do-
świadczeni funkcjonariusze, ci, którzy byli wy-
chowawcami przez 10, 15 czy 25 lat. Jeżeli dzisiaj 

w całej Służbie Więziennej mamy tylko kilkuset ta-
kich funkcjonariuszy, to obawiam się, że w swoistej 
rywalizacji między Służbą Więzienną a współosa-
dzonymi, którzy swoich kolegów z celi wcale nie 
zmieniają w lepszych ludzi, Służba Więzienna nie 
ma szansy wygrać, jeżeli tych najlepszych, z wielo-
letnim stażem, nie uda nam się zatrzymać. Co stoi 
na przeszkodzie temu, żeby do służby mundurowej 
przyjąć tych, którzy będą chcieli przejść do Służby 
Więziennej np. z Policji, i zaliczyć im wysługę lat?

Muszę państwu powiedzieć jedną rzecz. Dzisiaj 
mówiliście państwo o wakatach w Policji. Ile jest 
tych wakatów w Służbie Więziennej? Tych waka-
tów jest 1 tysiąc 700, nieobsadzonych etatów, w re-
latywnie małej służbie. Niestety często jest tak, że 
Służba Więzienna jest postrzegana jako najtrud-
niejsza ze wszystkich służb i często jest to wybór, 
który jest dokonywany bardziej z uwagi na trady-
cje rodzinne, czasami usytuowanie zakładu kar-
nego, ale nie zawsze jest tym pierwszoplanowym 
wyborem dla tych, którzy chcą założyć mundur 
i w imieniu państwa polskiego realizować swo-
je obowiązki. Dlatego chciałbym państwa prosić, 
przekonywać – mówię o całej sali – żebyśmy przy-
jęli te poprawki. Jestem absolutnie przekonany, że 
robimy to w interesie nie tylko Służby Więziennej, 
Krajowej Administracji Skarbowej, ale w interesie 
państwa polskiego, że te poprawki po prostu, mó-
wiąc najkrócej, służą realizacji tych obowiązków, 
które są nałożone na państwo.

Pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy, już na koń-
cu. Po 25 latach służby funkcjonariusz służby mun-
durowej nabywa prawo do emerytury, ale to jest 
60-procentowa emerytura. Dajmy im szansę, żeby 
służyli dłużej, służyli państwu polskiemu, skorzy-
stajmy z ich doświadczeń. Dzięki temu będą mieli 
wyższe emerytury, ale dzięki temu również pań-
stwo polskie będzie lepiej realizowało swoje obo-
wiązki. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że senatorowie 

Aleksander Szwed, Mariusz Gromko, Wiktor 
Durlak, Beniamin Godyla i Janusz Pęcherz złoży-
li swoje przemówienia w dyskusji do protokołu*.

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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Informuję również, że wnioski o charakterze le-
gislacyjnym na piśmie złożyli senatorowie: Bogdan 
Borusewicz, Janusz Pęcherz, Gabriela Morawska-
Stanecka, Krzysztof Kwiatkowski, Jerzy Wcisła, 
Aleksander Pociej, Leszek Czarnobaj i  Wadim 
Tyszkiewicz.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chciałby ustosunko-

wać się do przedstawionych wniosków?
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE  
SPRAW WEWNĘTRZNYCH  
I ADMINISTRACJI 
MACIEJ WĄSIK 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Chciałbym pokrótce odnieść się do dyskusji, któ-

ra się tutaj odbyła, i do wypowiedzi senatora Wcisły. 
Chciałbym powiedzieć jedno: rząd bardzo dużo 
zrobił dla celników. Rząd Prawa i Sprawiedliwości, 
który reprezentuję, zaliczył Służbę Celną do grupy 
służb mundurowych. Te rozwiązania emerytalne 
zostały przyjęte przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. 
Wcześniej ta dysproporcja była ogromna. A przy-
pomnę, że celnicy upominali się o te uprawnienia, 
Panie Ministrze, od bardzo, bardzo dawna, i po-
przednia ekipa rządowa nie dawała posłuchu ich 
postulatom. Rząd Prawa i Sprawiedliwości dał celni-
kom właśnie to, o co postulowali. To tyle, jeśli chodzi 
o stosunek Prawa i Sprawiedliwości do służb cel-
nych, który jest oczywiście bardzo pozytywny. Tak 
jak mówiłem, rozumiem te argumenty. One będą 
w pewien sposób uwzględniane.

Rozumiem także to, co proponuje pan minister 
Kwiatkowski. Jestem troszeczkę zdziwiony postawą 
Biura Legislacyjnego, bo jeszcze wczoraj na posiedze-
niu komisji jego stanowisko było inne, no ale stano-
wiska ewoluują i zmieniają się pod wpływem różnych 
argumentów, a ja zmuszony jestem to przyjąć. Nie chcę 
jednak – bo nie mam takiego upoważnienia – odnosić 
się do zgłoszonych poprawek w imieniu Ministerstwa 
Sprawiedliwości czy rządu. Nie jestem do tego ani upo-
ważniony, ani przygotowany. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charak-

terze legislacyjnym, proszę Komisję Samorządu 

Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz 
Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 
o ustosunkowanie się do przedstawionych wnio-
sków i przygotowanie wspólnego sprawozdania.

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu sie-
demnastego porządku obrad: drugie czytanie 
projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz 
niektórych innych ustaw.

Przypominam, że projekt ten został wniesio-
ny przez Komisję Ustawodawczą. Zawarty jest on 
w druku nr 138, a sprawozdanie komisji – w dru-
ku nr 138 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 
oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji, senator Magdalenę Kochan, o przedsta-
wienie wspólnego sprawozdania komisji w sprawie 
projektu ustawy.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
MAGDALENA KOCHAN 

Bardzo dziękuję, Pani Marszałek. Jeśli mogę, 
będę mówić z miejsca.

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Proszę bardzo.)

Dziękuję bardzo.
Proszę państwa, 30 kwietnia 2020 r. została 

uchwalona ustawa, która dotyczyła uprawnień 
Policji i  wprowadzała zmiany, które ułatwia-
ły życie ofiarom przemocy domowej. Chodziło 
o  to, żeby sprawcę przemocy odseparować od 
ofiar przemocy, o  to, żeby to odseparowanie 
było natychmiastowe, i o to, żeby jak najszybciej 
przygotować do tego służby, które będą za to od-
powiedzialne. Pomimo niedopatrzeń lub też nie-
dociągnięć legislacyjnych uznaliśmy, że sam cel, 
który osiągamy tą ustawą, jest na tyle istotny, że 
warto zawrzeć z rządem pewne porozumienie. 
Przyjęliśmy projekt przedłożony przez rząd bez 
poprawek, żeby jak najszybciej pomóc ofiarom 
przestępstw. To zjawisko niestety się nasila, ska-
la przemocy domowej w okresie pandemii na-
prawdę wzrosła. Żeby pomóc tym ofiarom, nie 
patrzyliśmy na szczegóły – chodziło o to, żeby ta 
ustawa jak najszybciej pomogła potrzebującym – 
ale umówiliśmy się także, że przystąpimy do jej 
nowelizacji, tak aby te niedociągnięcia poprawić.
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Jednym z niedociągnięć, które uznaliśmy za 
dość istotne, był termin wejścia ustawy w  ży-
cie, wyznaczony na dzień 30  listopada 2020 r. 
Członkowie komisji zobowiązanych do prac nad 
tą ustawą stwierdzili, że najlepszą datą do wpro-
wadzenia w życie ustawy i zawartych w niej roz-
wiązań byłby 1 września. Dzisiaj jest, jak państwo 
wiecie, 11 sierpnia, a więc wejście ustawy w życie 
z dniem 1 września jest już po prostu niemożliwe. 
Czy przyczyna tego stanu rzeczy leży w Senacie? 
Nie, bo nie mogliśmy przystąpić do prac, dopóki 
pan prezydent nie podpisał ustawy. Czekaliśmy na 
podpis pana prezydenta, a po jego złożeniu nie-
zwłocznie przystąpiliśmy do prac.

Oprócz poprawy tych mankamentów, o któ-
rych mówiłam wcześniej, przede wszystkim 
włączyliśmy do procedury „Niebieskiej Karty” 
Żandarmerię Wojskową. Jeśli w rodzinie dzieje się 
źle, a jest to rodzina wojskowego, to Policja tam nie 
wejdzie, ale uznaliśmy, że warto zadbać o to, żeby 
mogła tam wejść Żandarmeria Wojskowa z podob-
nymi do Policji kompetencjami. A więc rozszerzyli-
śmy procedurę „Niebieskiej Karty” o Żandarmerię 
Wojskową. Uznaliśmy za bardzo istotne to, żeby 
wyprowadzenie sprawcy przemocy z  miejsca, 
w którym ta przemoc się dokonuje, z mieszkania, 
z domu, ze wspólnego miejsca pobytu… żeby usta-
wa została rozszerzona także o zakaz zbliżania się 
do ofiar przemocy.

Nowe rozwiązania, które połączone komisje 
rozpatrywały na 2 kolejnych posiedzeniach, wy-
magały zmian w kodeksie postępowania cywilnego, 
a zgodnie z zasadami legislacji, jeśli dokonujemy 
takich zmian kodeksowych, ustawa musi zmienić 
swój tytuł. To także macie państwo w druku spra-
wozdania, w takim jednolitym projekcie.

Powiem najkrócej o problemach, które porusza-
liśmy wielokrotnie w tej Izbie: procedura została 
rozszerzona na Żandarmerię Wojskową, usunię-
to wszystkie niedociągnięcia związane z legislacją, 
rozszerzono zakaz zbliżania się do miejsca prze-
stępstwa i do osób, wobec których przestępstwo 
zostało dokonane. To wszystko zawiera sprawoz-
danie Komisji Ustawodawczej, Komisji Rodziny, 
Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji znajdujące się 
w druku nr 138 S.

Rekomenduję państwu przyjęcie tych roz-
wiązań i jednocześnie wnoszę 2 poprawki, któ-
re dotyczą uzupełnienia stosowanych przepisów 
o… Przepraszam, w rozlicznych papierach zgubi-
łam treść poprawek. Chodzi o to, że rozszerzamy 

kompetencje… Sekundkę, naprawdę gdzieś mi to 
zniknęło. Te papiery wydają się czasem bardzo zło-
śliwe. Zmiany dotyczą uzupełnienia zapisów o taki 
oto kazus… Chodzi o zakaz zbliżania się do osoby 
dotkniętej przemocą w rodzinie, o nakaz lub zakaz, 
który został przedłużony.

Wnoszę o przyjęcie tych poprawek i o przyjęcie 
sprawozdania zawartego w druku nr 138 S. Bardzo 
dziękuję.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Michał Kamiński)

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

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

Przypominam, że wnioskodawcy upoważnili do 
ich reprezentowania również senator Magdalenę 
Kochan.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Bardzo proszę. Pan senator Jerzy Czerwiński.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ponieważ i tak poprawki będą składane przez 

panią senator, to być może warto by było złożyć też 
poprawkę dotyczącą wejścia ustawy w życie, tak 
żeby było to realne.

SENATOR 
MAGDALENA KOCHAN 

Jest taka poprawka.
(Senator Jerzy Czerwiński: Proszę? Jest taka 

poprawka?)
Jest ta poprawka, ale o niej nie wspomniałam.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

I jeszcze artykuł wyżej. Chodzi o art. 7, który 
też zmienia datę wejścia w życie. One są ze sobą 
skorelowane. Tak?
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SENATOR 
MAGDALENA KOCHAN 

Tak. Tego dotyczy poprawka. Nie wspomnia-
łam o niej.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Jak zwykle jestem pod wrażeniem pańskiego 

merytorycznego przygotowania do każdej debaty.
Dziękuję bardzo za odpowiedź, Pani Senator.
Jak rozumiem, nie ma innych pytań.
Czy przedstawiciel rządu… Zadaję pytanie panu 

ministrowi, który na ten czas, jak mniemam, odło-
ży… Pan minister co prawda odłożył telefon, ale nie 
chce zabrać głosu w tej sprawie.

Otwieram dyskusję.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 

Krzysztofa Kwiatkowskiego.

SENATOR 
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI 

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Ja chciałbym podziękować za to, jak pracowa-

liśmy nad tą zmianą w Komisji Ustawodawczej, 
a więc z takim absolutnym odniesieniem się do 
tego, co najistotniejsze, czyli tego, w jaki sposób 
ograniczać przemoc domową w Polsce.

Od razu mówię, że nie znam polskich staty-
styk, ale kiedy analizowaliśmy statystyki z takich 
państw, jak np. Stany Zjednoczone, statystyki po 
tajfunach, po huraganach na południu Stanów 
Zjednoczonych czy statystyki z krajów azjatyckich… 
Wszędzie tam, w tych państwach, gdzie dochodziło 
do sytuacji – do tej pory były to głównie zdarze-
nia klimatyczne – które relatywnie doprowadzi-
ły do uwięzienia znacznych grup ludzi w swoich 
miejscach zamieszkania, mieliśmy do czynienia 
niestety z pogorszeniem statystyk w kontekście 
przemocy domowej. Mam nadzieję, że tak nie było 
w Polsce. Jednak mając to na względzie i wiedząc, 
że oczywiście przemoc domowa jest wszędzie na 
świecie pewnym problemem, który funkcjonuje 
w mniejszej czy większej skali, jeszcze raz bardzo 
gorąco dziękuję za tę wspólną pracę.

Proszę o jak najszybsze przyjęcie – oczywiście na 
tym posiedzeniu – tego projektu, bo nie mam żadnej 

wątpliwości, że to jest kolejna zmiana legislacyjna, 
która uszczelnia system związany z ograniczaniem 
zjawisk przemocy domowej, zarówno w kontekście 
usunięcia niedociągnięć legislacyjnych, jak i w kon-
tekście nadania tych uprawnień kolejnej służbie 
mundurowej, Żandarmerii Wojskowej. Niestety jest 
tak, że żadna rodzina – także rodziny wojskowych 
– nie są wyłączone ze zjawiska przemocy domowej, 
acz wypada nam wszystkim życzyć, żeby tych zda-
rzeń było jak najmniej. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuje bardzo, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że senator Aleksander 

Szwed złożył swoje przemówienie do protokołu*.
Informuję również, że wnioski o charakterze 

legislacyjnym złożyła pani senator Magdalena 
Kochan.

(Senator Magdalena Kochan: Chciałabym dołą-
czyć się do wniosku złożonego przez pana senato-
ra Kwiatkowskiego, a mianowicie prośby do pana 
marszałka o rozpatrzenie tego projektu ustawy na 
tym posiedzeniu Senatu.)

Zamykam dyskusję.
Jak rozumiem, przedstawiciel rządu chciałby…
Czy chciałby pan, Panie Ministrze, ustosunko-

wać się do przedstawionych wniosków?
(Głos z sali: Panie Marszałku, rząd nie zajął 

stanowiska…)
Nie zajął stanowiska…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Informuję, że pan senator Krzysztof 

Kwiatkowski i pani senator Kochan zgłosili wniosek 
o wyznaczenie komisjom terminu przygotowania 
dodatkowego sprawozdania w celu przeprowadze-
nia trzeciego czytania projektu ustawy jeszcze na 
tym posiedzeniu Senatu.

Jeżeli nie usłyszę głosów sprzeciwu, uznam, że 
Senat przyjął przedstawiony wniosek. Nie słyszę 
głosów sprzeciwu.

Wysoki Senacie, przystępujemy do rozpa-
trzenia punktu osiemnastego porządku ob-
rad: informacja ministra Spraw Wewnętrznych 
i  Administracji na temat działań i  zatrzymań 
dokonywanych przez Policję podczas protestów 
w Warszawie w dniach 7–8 sierpnia br.

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.
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Informacja ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat działań i zatrzymań 
dokonywanych przez Policję podczas protestów w Warszawie w dniach 7–8 sierpnia br.

Proszę sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, pana ministra 
Macieja Wąsika, o zabranie głosu i przedstawie-
nie informacji.

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE  
SPRAW WEWNĘTRZNYCH  
I ADMINISTRACJI 
MACIEJ WĄSIK 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
7 sierpnia 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie 

IX Wydział Karny Odwoławczy postanowił 
uwzględnić zażalenie prokuratora i zdecydował 
o zastosowaniu wobec Michała S. środka zapobie-
gawczego w postaci tymczasowego aresztowania na 
okres 2 miesięcy. Areszt tymczasowy został zasto-
sowany do sprawy prowadzonej przez Prokuraturę 
Okręgową w Warszawie. Sygnatura postępowania: 
1Ds 169/2020. Sprawa ta dotyczyła zdarzenia kry-
minalnego w Warszawie w dniu 27 czerwca 2020 r. 
przy ulicy Wilczej 30, gdzie pan Michał S., działając 
wspólnie z innymi osobami, dopuścił się gwałtow-
nego zamachu na dwie inne osoby, w wyniku tego 
zamachu jedna z tych osób, Łukasz K., była popy-
chana, szarpana, została przewrócona na chodnik. 
Osoba ta była zmuszona do określonego zachowa-
nia, próbowano tej osobie zabrać telefon komórko-
wy. W wyniku tego zdarzenia pan Łukasz K. doznał 
obrażeń. Michał S. wraz z innymi osobami doko-
nał także zniszczenia mienia w postaci opon samo-
chodowych, które zostały przebite nożem, plandeki 
samochodowej, która została pocięta nożem, urwa-
nego lusterka i zniszczonej tablicy rejestracyjnej 
samochodu, którym poruszały się dwie osoby, któ-
re zostały na ulicy Wilczej zaatakowane. Tak jak 
mówię, było to zdarzenie klasycznie kryminalne.

Postanowienie sądu z dnia 7 sierpnia zostało 
przekazane stronom. Z tego, co wiem, to na po-
siedzeniu aresztowym był pełnomocnik Michała 
S. O godzinie 16.40, po postanowieniu sądu, został 
dowieziony do wydziału kryminalnego Komendy 
Stołecznej Policji. Policjanci podjęli niezbęd-
ne czynności w celu ustalenia miejsca pobytu 
Michała S.

Chciałbym dodać, że Sąd Okręgowy w Warszawie 
nadał swojemu postanowieniu klauzulę natychmia-
stowej wykonalności.

W tym samym czasie, a w zasadzie troszecz-
kę później, o godzinie 17.15, policjanci ze służby 
patrolowej otrzymali zgłoszenie o zgromadzeniu, 
które miało miejsce przy zbiegu ulicy 3 Maja i uli-
cy Solec na warszawskim Powiślu, przed siedzibą 
Stowarzyszenia „Kampania przeciw Homofobii”. 
Policjanci oddziałów prewencji, którzy pojawili 
się na miejscu, o zgrozo, spotkali się z przejawa-
mi agresji tłumu. Było tam około 100–150 osób. Ja 
chciałbym powiedzieć tak: to byli policjanci ze zwy-
kłej służby patrolowej, którzy zostali tam skierowa-
ni przez dyżurnego, gdyż podejrzewano, że właśnie 
to stowarzyszenie – które było już obiektem jakichś 
tam incydentów, ataków – mogło zostać w jakiś 
sposób zaatakowane. I w zasadzie jechali, żeby za-
prowadzić spokój i porządek w tym miejscu. Jakież 
było ich zdziwienie, kiedy zostali tak naprawdę za-
atakowani przez osoby, które otaczały Michała S. 
Bo tam pan Michał S. był obecny. Jak widać w ma-
teriałach publikowanych w mediach, pan Michał 
S., który zachowywał się prowokacyjnie, domagał 
się od policjantów z prewencji zatrzymania samego 
siebie, podburzając w ten sposób i tak agresywnie 
zachowującą się grupę. W teatralnym geście, wy-
stawiając ręce, krzyczał, by założono mu kajdan-
ki. Jednocześnie osoby towarzyszące Michałowi S. 
skandowały niezwykle wulgarne okrzyki pod ad-
resem policji i wymiaru sprawiedliwości, w tym 
także sądu. Pozwoli pan marszałek, że nie będę cy-
tował tych okrzyków – ale jeżeli Wysoki Senat sobie 
tego zażyczy, jestem w stanie je zacytować.

(Wicemarszałek Michał Kamiński: Panie 
Ministrze, raczy pan nie żartować z sytuacji, któ-
ra, jak mniemam, jest przecież poważna.)

Wobec agresji tłumu policjanci, którzy przyje-
chali tam, wezwali posiłki. Wycofali się i wezwali 
posiłki. Jako że organizatorzy zgromadzenia pro-
wadzili, co było widać w mediach społecznościo-
wych, transmisję on-line, na miejscu pojawiały się 
coraz to nowe osoby, które uczestniczyły w tym 
zgromadzeniu na Solcu. W międzyczasie w tym 
miejscu, na Solcu, pojawiali się policjanci krymi-
nalni, którzy nie mieli dużej trudności z ustale-
niem miejsca pobytu Michała S., jako że brylował 
on w tym czasie w mediach społecznościowych 
podczas tej demonstracji. Niemniej jednak, wobec 
niewielkich sił policyjnych i agresywnego tłumu 
nie zdecydowali się oni wykonać postanowienia 
sądu – co jest oczywiście w pełni zrozumiałe.

Około godziny 18.55 zgromadzone osoby wraz 
z  Michałem S. rozpoczęły przemarsz chodni-
kami w kierunku kościoła Świętego Krzyża na 
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Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Z infor-
macji, które docierały do policjantów, okrzyków, 
rozmów, można było wywnioskować jednoznacz-
nie, że te osoby udają się tam z zamiarem wtar-
gnięcia i  prawdopodobnie dewastacji miejsca 
kultu, dewastacji kościoła. Nawoływano m.in. do 
zrobienia demolki, rzucano hasła: „Idziemy na 
Chrystusa!”. Informacje te zostały przekazane do 
dyżurnego, dzięki czemu kościół Świętego Krzyża 
został zabezpieczony przez policjantów wezwanych 
tam pilnie na miejsce.

Około godziny  19.20 na Krakowskim 
Przedmieściu, w okolicach pomnika Kopernika 
Michał S. wyszedł na czoło idącej grupy i wów-
czas został zatrzymany przez umundurowane-
go policjanta w asyście policjantów z Wydziału 
Kryminalnego KSP. Na widok zatrzymania 
Michała S. część osób z jego otoczenia zareago-
wała niebywałą agresją. Zaczęto szarpać i od-
pychać policjantów, próbując wymusić na nich 
odstąpienie od czynności, na które, przypomnę, 
Sąd Okręgowy w  Warszawie nałożył klauzu-
lę natychmiastowej wykonalności. Kiedy osobę 
zatrzymaną umieszczono w policyjnym samo-
chodzie, tłum próbował otworzyć drzwi, kopa-
no w karoserię, kilka osób wskoczyło na dach, 
maskę i bagażnik, zerwano antenę. Przez cały 
czas ubliżano policjantom wykonującym czyn-
ności, pod adresem policjantów skandowano… 
Proszę wybaczyć, mam tu te okrzyki zapisane, 
ale nie będę, także ze względu na uszy Wysokiej 
Izby, cytował. Niemniej jednak były tam obelgi 
najwyższego sortu. Przypomnę tylko, że w za-
bezpieczeniu tego zdarzenia brały udział także 
policjantki, pod których adresem te obelgi były 
kierowane. Kierowano wobec policjantów tak-
że obraźliwe gesty, prowokowano ich słownie. 
Kilkudziesięcioosobowa grupa uczestników zbie-
gowiska usiadła dookoła samochodu, w którym 
znajdował się Michał S., jako osoba zatrzymana, 
i przed tym samochodem, blokując jego wyjazd.

Około godziny 20.00 policjanci z prewencji, 
używając siły fizycznej, chwytów obezwładniają-
cych, usunęli osoby blokujące policyjny samochód 
i umożliwili w ten sposób bezpieczny odjazd ra-
diowozu do Komendy Stołecznej Policji celem spo-
rządzenia stosownej dokumentacji, a następnie 
osadzenia osoby zatrzymanej, zgodnie z decyzją 
sądu okręgowego, w areszcie śledczym.

Zbiegowisko na Krakowskim Przedmieściu 
trwało nadal. W szczytowym momencie brało 
w nim udział między 800 a 1000 osób. Z przykrością 

muszę stwierdzić, że w agresywnym i wulgar-
nym tłumie przebywali posłowie: pani Elżbieta 
Zielińska, pani Klaudia Jachira, pan Krzysztof 
Śmiszek, pani Agnieszka Dziemianowicz-Bąk 
i pani Małgorzata Filiks.

(Senator Magdalena Kochan: Magdalena.)
(Głos z sali: Magdalena.)
Przepraszam najmocniej, Magdalena Filiks. 

Przepraszam za tę pomyłkę.
Niektórzy parlamentarzyści utrudniali, wręcz 

uniemożliwiali przeprowadzenie czynności przez 
funkcjonariuszy. Zachowania te są przedmiotem 
dokładnej analizy. Analiza ta zostanie przekazana 
po jej zrobieniu przez komendę główną, przez mi-
nistra spraw wewnętrznych i administracji mar-
szałkowi Sejmu, a jeżeli będą ku temu podstawy, 
prokuraturze, celem przeprowadzenia stosownego 
postępowania.

Około godziny 21.40 grupa ok. 100 osób prze-
mieściła się jeszcze pod siedzibę KRP I na uli-
cę Wilczą w celu oczekiwania na wypuszczenie 
zatrzymanych.

W trakcie prowadzonych działań 7 sierpnia 
i w nocy z 7 na 8 sierpnia policja dokonała za-
trzymań 48 osób. 43 z nich przedstawiono zarzut 
czynnego udziału w zbiegowisku, dopuszczania 
się gwałtownego zamachu na osoby lub mienie, 
działając publicznie, bez powodu, okazując rażące 
lekceważenie dla porządku publicznego, tj. o czyn 
z art. 254 § 1 kodeksu karnego. Po przesłuchaniu 
w charakterze podejrzanych wszystkie te osoby zo-
stały bezzwłocznie zwolnione. 2 osobom zatrzy-
manym postawiono dodatkowo zarzut naruszenia 
nietykalności cielesnej interweniujących funkcjo-
nariuszy Policji, tj. o czyn z art. 222 § 1 kodeksu 
karnego. Te osoby także przesłuchano w charak-
terze podejrzanych. Wobec nich prokuratura za-
stosowała środek zapobiegawczy w postaci dozoru 
Policji. 2 osobom zatrzymanym przedstawiono tak-
że, oprócz zarzutu uczestnictwa w zbiegowisku, 
zarzut uszkodzenia mienia w postaci nieoznako-
wanego radiowozu, tj. o czyn z art. 288 kodeksu 
karnego. Prokurator zastosował wobec nich także 
dozór policyjny, 2 razy w tygodniu. Po przesłucha-
niu w charakterze podejrzanych te osoby zostały 
zwolnione. Jedna osoba usłyszała zarzut utrud-
niania postępowania policjantom. Chciałbym 
podkreślić taką rzecz: wśród osób, które zosta-
ły zatrzymane, wśród tych 48 osób, dwie z nich 
zostały przez nasze służby zidentyfikowane jako 
osoby związane ze środowiskiem Antify, która cho-
ciażby w Stanach Zjednoczonych, jak zapowiedział 
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prezydent Trump, ma zostać wpisana na listę or-
ganizacji terrorystycznych.

Chciałbym powiedzieć, że po tych wydarze-
niach w sposób oczywisty kierownictwo resortu 
oceniło działania policji. Uważamy, że policja dzia-
łała w pełni profesjonalnie i adekwatnie do sytuacji. 
Środki przymusu bezpośredniego zastosowano 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie 
przekraczając w żaden sposób zasad ich użycia. 
Chciałbym podkreślić, że używano tylko i wyłącz-
nie siły fizycznej, chwytów; wobec osób zatrzyma-
nych używano kajdanek. Żadnych innych środków 
przymusu bezpośredniego nie stosowano.

Chciałbym ocenić też w pewien sposób tę sytu-
ację jako pewną manipulację. W mojej ocenie orga-
nizatorzy tego zdarzenia, te osoby, które pojawiły 
się na początku na Solcu, chciały za wszelką cenę 
doprowadzić do sytuacji, żeby opinia publiczna 
oceniła tę sytuację, to zatrzymanie Michała S., jako 
działanie przeciwko jakiemuś środowisku, działa-
nie przeciwko pewnej ideologii, działanie przeciw-
ko działaczom LGBT. Tak jednak nie było i trzeba 
to sobie stanowczo powiedzieć. Policja wykonywała 
postanowienie sądu okręgowego o klauzuli natych-
miastowej wykonalności. Wykonała to działanie 
zgodnie z postanowieniem, profesjonalnie. I po-
stanowienie to zostało wydane w związku z prze-
stępstwami kryminalnymi. Faktyczną przyczyną 
aresztowania było oczywiście zdarzenie kryminal-
ne, które miało miejsce ponad miesiąc wcześniej na 
ulicy Wilczej. Decyzja sądu w tej sprawie była jed-
noznaczna. Wysoki Sądzie, nie należy to do mnie, 
ale uzasadnienie decyzji sądu jest w tym zakresie…

(Senator Magdalena Kochan: Wysoki Senacie, 
Panie Ministrze.)

Wysoki Senacie, oczywiście. Proszę wybaczyć, 
Pani Senator.

Ale decyzja sądu, Wysoki Senacie, jest w tym 
miejscu decydująca, a uzasadnienie tej decyzji nie 
pozostawia wątpliwości.

Chciałbym powiedzieć tak: przynależność do 
żadnej mniejszości czy do żadnej większości nie 
może chronić przed odpowiedzialnością karną za 
popełniane czyny. Przynależność do żadnej grupy 
nie może usprawiedliwiać agresji, nie może legi-
tymizować hejtu, nie może dawać prawa obraża-
nia innych. Nie może być swoistego immunitetu 
w przypadku społeczności LGBT. A w mojej oce-
nie pewne osoby, które skrywały się za tęczowymi 
sztandarami, oczekiwały immunitetu. Chciałbym 
podkreślić, że my, ja i mój rząd, w którym je-
stem, równość widzimy inaczej. To jest równość 

wobec prawa bez względu na to, czy ma się takie 
czy inne poglądy, czy ma się takie czy inne prze-
konania. I myślę, że ta równość w Polsce będzie 
egzekwowana.

Chciałbym jeszcze powiedzieć jedno, w mojej 
ocenie bardzo ważne, bardzo ważną rzecz. Każdy, 
kto łamie prawo, kto podnosi rękę na polskiego 
policjanta, de facto podnosi rękę na państwo pol-
skie. Każdy, kto obraża policjanta czy policjantkę 
na służbie, obraża majestat Rzeczypospolitej. Mam 
nadzieję, że Wysoki Senat zgodzi się z tym zda-
niem. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję, Panie Ministrze.
Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zadać 

pytania panu ministrowi?
Zgłosili się na razie pan senator Krzysztof 

Kwiatkowski oraz pani marszałek Gabriela 
Morawska-Stanecka.

Czy ktoś jeszcze? Pan senator, dobrze. To ja bar-
dzo proszę o podawanie mi kolejno…

I  bardzo proszę pana senatora Krzysztofa 
Kwiatkowskiego o zadanie pytania.

SENATOR 
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI 

Panie Ministrze, pytam absolutnie niein-
tencjonalnie i dlatego w swoim pytaniu będę się 
posługiwał dokumentami urzędowymi, a miano-
wicie informacją z dokonanej wizytacji ze strony 
przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji 
i Tortur, który jest agendą Biura Rzecznika Praw 
Obywatelskich. W dokumencie tym, dokumencie 
z przeprowadzonych wizytacji, możemy przeczy-
tać, że przedstawiciele krajowego mechanizmu, 
czyli biura rzecznika… I od razu precyzyjnie in-
formuję, że pytam o sprawę zatrzymań 48 osób 
w dniu 7 sierpnia. W dokumencie z wizytacji – bo 
przedstawiciele biura rzecznika przeprowadzili wi-
zytację w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych 
– możemy przeczytać, że z obserwacji przedsta-
wicieli biura rzecznika… Czytamy w tej informa-
cji, że wśród osób zatrzymanych były osoby, które 
nie uczestniczyły czynnie w zgromadzeniu na 
Krakowskim Przedmieściu, m.in. osoby, które wy-
szły ze sklepu lub wracały z zakupami, a część osób 
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zatrzymanych posiadała widoczne obrażenia na 
ciele, które zostały udokumentowane przez przed-
stawicieli biura. Niektórzy zatrzymani wskazywali 
na nieadekwatność i nieproporcjonalność zastoso-
wanych środków przymusu bezpośredniego, np. 
zakładanie kajdanek z tyłu w czasie transportu.

Skąd moje pytanie? Bo zawsze jednak ocena 
– którą pan zawarł, mówiąc, że działania policji 
w ocenie pana ministra były prawidłowe – wyma-
ga czasu. A tu mamy kolizję, kolizję z tą relacją jed-
nak przedstawicieli instytucji publicznej, jaką jest 
biuro rzecznika. I stąd moje pytanie, czy na pew-
no ta ocena została przeprowadzona w sposób wy-
starczająco pogłębiony. Bo, tak jak mówię, mamy 
do czynienia z kolizją informacji, którą pan przed-
stawił, z  informacją, którą przedstawiło Biuro 
Rzecznika Praw Obywatelskich.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę pana ministra.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE  
SPRAW WEWNĘTRZNYCH  
I ADMINISTRACJI 
MACIEJ WĄSIK 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Chciałbym powiedzieć, że komendant głów-

ny Policji zajął się sprawą i polecił swoim funk-
cjonariuszom dogłębne sprawdzenie warunków, 
w jakich były przetrzymywane osoby zatrzymane, 
w tym te, którym postawiono zarzuty.

I ja już widzę w tym pytaniu, które pan stawia, 
pewne niekonsekwencje, bo zgodnie z prawem, 
zgodnie z ustawą o środkach przymusu, właśnie 
kajdanki zakłada się z tyłu, a nie z przodu. Tak więc 
składanie skargi na to, że zostały kajdanki zało-
żone z tyłu, jest jak gdyby bezzasadne. To już od 
razu widać.

Ja zdaję sobie sprawę, że są to osoby, które 
uczestniczyły w zbiegowisku. Wszyscy widzieli-
śmy, jak to zbiegowisko wyglądało. Wyobrażam 
sobie, że rzeczywiście może mieć otarcia naskór-
ka osoba, która weszła na policyjny radiowóz i nie 
chciała stamtąd zejść, a policjanci, używając siły fi-
zycznej, ściągali ją stamtąd. Owszem, siła fizyczna 

to jest środek przymusu bezpośredniego, który 
może powodować pewne obrażenia na ciele. Ale 
z informacji, które ja posiadam, wynika, że żadna 
z tych osób nie stwierdziła – żadna z tych osób, 
Panie Senatorze – że do tych obrażeń doszło np. 
na komisariacie. Owszem, podczas zdarzenia, kie-
dy stosowano siłę fizyczną, mogło się zdarzyć, że 
doszło do pewnych, nie wiem, urazów, uszkodzeń 
ciała. Ale z tego, co wiem, to każdy, kto potrzebo-
wał lekarza, dostał pomoc lekarza, jeżeli były takie 
sytuacje; każdy, kto potrzebował prawnika nie-
zwłocznie, kiedy sytuacja na to pozwoliła, pomoc 
tego prawnika otrzymał; każdy, kto potrzebował 
zawiadomić osobę najbliższą, mógł zawiadomić 
osobę najbliższą w momencie, kiedy zgłosił taką 
potrzebę. Jeżeli ma pan inną wiedzę czy rzecznik 
praw obywatelskich ma inną wiedzę… No, powi-
nien ją wykorzystać w celu spowodowania głębszej 
kontroli. My oczywiście będziemy jeszcze te spra-
wy badać. Wiem, że są dokumenty w Komendzie 
Głównej Policji. Pozwoli pan, Panie Senatorze, że 
szczegółowiej odpowiemy na pana pytania na pi-
śmie. Dobrze?

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Bardzo proszę o zadanie pytania panią marsza-

łek Gabrielę Morawską-Stanecką.

SENATOR 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja będę czerpać informacje do-

kładnie z tych samych dokumentów, o których już 
mówił pan senator Krzysztof Kwiatkowski.

Chciałabym zapytać, dlaczego – to wynikało 
z relacji tych osób i pan senator zadał takie pyta-
nie – były zatrzymywane osoby przypadkowe. To 
po pierwsze.

Po drugie, chciałabym zapytać, dlaczego osoby, 
które były zatrzymywane, były czasami przez pół 
nocy wożone od komisariatu do komisariatu bez 
informacji, w którym komisariacie się znajdują.

Kolejna rzecz. Tutaj akurat informacje, które 
posiadamy, są sprzeczne z tym, co mówi pan mi-
nister, że te osoby miały natychmiast zapewnio-
ną pomoc prawną. Te osoby nie były informowane 
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o podstawie prawnej zatrzymania, ponieważ po-
licjanci bardzo często powoływali się na usta-
wę COVID-ową. I dlatego chciałam o to zapytać. 
Kolejna rzecz: to właśnie interwencja posłów i po-
słanek spowodowała, że ta pomoc prawna dotarła.

Następne moje pytanie. Jak te osoby były trakto-
wane na komisariatach? Pytam, ponieważ dociera-
ją do nas bardzo niepokojące informacje na temat 
kontroli osobistych tych osób, na temat przeszu-
kań i czasami wulgarnych odzywek ze strony po-
licjantów. Chciałabym zapytać, w jaki sposób pan 
minister ma zamiar to sprawdzić i ewentualnie 
wyciągnąć konsekwencje wobec policjantów, któ-
rzy w taki sposób się zachowywali. Na razie tyle. 
Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE  
SPRAW WEWNĘTRZNYCH  
I ADMINISTRACJI 
MACIEJ WĄSIK 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Marszałek!
Jeżeli ma pani jakieś dowody wskazujące na 

wulgarne odzywki policjantów, bardzo proszę je 
dostarczyć. W materiałach, które widziałem, było 
niezwykle dużo wulgarnych odzywek członków 
tego zbiegowiska. Niestety także jedna z pań po-
słanek odzywała się niezwykle wulgarnie do poli-
cjanta. Ja ten materiał widziałem. Jeżeli jest jakiś 
materiał, o którym nie wiem, bardzo proszę go 
dostarczyć. Policjant nie ma prawa odzywać się 
wulgarnie do osoby, wobec której podejmuje ja-
kiekolwiek czynności.

Nie mam żadnej wiedzy na temat tego, żeby 
zatrzymywano osoby przypadkowe. Wręcz prze-
ciwnie, rozmawialiśmy dzisiaj na ten temat z ko-
mendantem głównym i wydaje mi się, że policja 
w sposób bardzo precyzyjny zatrzymywała oso-
by. Widzieliście państwo zdjęcia przedstawiające 
demolowanie radiowozu policyjnego. Więcej było 
osób demolujących niż tych, którym postawio-
no zarzuty. Postawiono zarzuty 2 osobom, które 
na pewno zidentyfikowałem. Nie mam żadnych 

przesłanek do tego, żeby sądzić, że policja zatrzy-
mywała osoby przypadkowe.

Oczywiście osoba zatrzymana, której stawiane 
są zarzuty, ma prawo się bronić i ma prawo twier-
dzić, że była tam przypadkowo, że nic nie zrobiła. 
Jestem przekonany, że postępowanie prokurator-
skie czy dochodzenie, które jest prowadzone przez 
Policję, udowodni winę osób, które zostały zatrzy-
mane. Oczywiście, jeżeli będzie taka sytuacja, że 
one będą potrafiły udowodnić, że były zatrzyma-
ne przypadkowo, to będą mogły dochodzić swoich 
praw od Policji, ale nie mam żadnych przesłanek, 
żeby sądzić, że taka sytuacja miała miejsce.

Nie wiem w tym momencie o żadnych sytu-
acjach przewożenia osób z komendy na komen-
dę. Takie sytuacje mogły się zdarzyć ze względów 
logistycznych, organizacyjnych, w związku z do-
stępnością procesowców i dostępnością izb zatrzy-
mań. Komendant główny kiwa głową. Jeżeli takie 
sytuacje były, to wynikały one raczej z dużej liczby 
zatrzymań i małej pojemności policyjnych izb za-
trzymań. Bardzo dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję.
Bardzo proszę. Pan senator Bosacki z wnio-

skiem formalnym.

SENATOR 
MARCIN BOSACKI 

Panie Marszałku!
Zgłaszam wniosek formalny. Mamy na 

sali przedstawiciela Biura Rzecznika Praw 
Obywatelskich. Ponieważ w kilku momentach sena-
torowie odwoływali się do raportu Biura RPO, a pan 
minister mówi, że nie ma takiej wiedzy, składam 
wniosek, abyśmy mogli wysłuchać w tej chwili…

(Wicemarszałek Michał Kamiński: Panie 
Senatorze, ja…)

…przedstawiciela rzecznika.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Panie Senatorze, zgodnie z procedurą, która 
została przygotowana, zastępca rzecznika praw 
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obywatelskich, pan Stanisław Trociuk, którego ser-
decznie witam, ma zabrać głos. Przewidziano jego 
wystąpienie, jak również nieograniczoną czasowo 
możliwość zadawania pytań panu Stanisławowi 
Trociukowi przez wszystkich senatorów. Jest to 
zapisane w naszym scenariuszu. Chciałbym, żeby 
pan… Jeżeli pan podtrzymuje swój wniosek…

(Senator Marcin Bosacki: Tak, ale chciałbym go 
jeszcze uzasadnić.)

Sekundkę. Zanim pan senator uzasadni, ja po-
proszę, żeby go pan doprecyzował. Czy w pana 
wniosku chodzi o to, aby pan minister przestał 
odpowiadać teraz na pytania, wstrzymał się ze 
swoją odpowiedzią? Bo ja będę musiał w tej spra-
wie zarządzić głosowanie. Pan oczywiście ma tego 
świadomość?

(Senator Marcin Bosacki: Tak jest.)
W związku z tym informuję, że za chwilę bę-

dzie głosowanie.
Chciałbym tylko, żebyśmy wiedzieli, nad czym 

głosujemy. Czy głosujemy nad wnioskiem formal-
nym o to, by pan minister spraw wewnętrznych 
i administracji przerwał swoje wystąpienie, a jego 
miejsce zajął pan rzecznik praw obywatelskich? Bo 
jeśli tak, to ja składam kontrwniosek, który polega 
na tym, abyśmy procedowali zgodnie ze scenariu-
szem, który został przygotowany za aprobatą mar-
szałka Senatu, a który przewiduje, jak rozumiem, 
określoną precedencję występujących. Pan rzecz-
nik praw obywatelskich, co jest w tym scenariuszu 
przewidziane, będzie mógł jeszcze wystąpić.

Jeżeli pan podtrzymuje wniosek, byśmy teraz 
przerwali wystąpienie pana ministra i oddali głos 
panu zastępcy rzecznika, to ja oczywiście nie mam 
wyjścia. Jeżeli jest to wniosek zgodny z regulami-
nem, to zaraz poddam go pod głosowanie.

(Głos z sali: Nie ma kworum.)

SENATOR 
MARCIN BOSACKI 

Czy mogę uzasadnić ten właśnie wniosek? 
Chodzi o  to, abyśmy w  tym momencie prze-
rwali z powodu rażących różnic między stanem 
wiedzy pana ministra oraz raportem innego or-
ganu państwowego, czyli Biura Rzecznika Praw 
Obywatelskich. Chciałbym, abyśmy w tej chwili 
wysłuchali zastępcy rzecznika praw obywatelskich. 
Zwracam się do wszystkich panów senatorów i pań 
senatorek. Uzasadniam to tym, co działo się na tej 
sali 2 miesiące temu, kiedy mieliśmy do czynienia 

z podobną sytuacją. Wtedy chodziło o działania 
policji wobec strajku przedsiębiorców, które nie-
którzy z nas oceniali jako brutalne, a inni jako uza-
sadnione. Działaliśmy według dokładnie takiego 
samego scenariusza, o którym mówi pan marsza-
łek. Zakończył się występ pana ministra i niestety 
pan minister wyszedł, tak że de facto osobno roz-
mawialiśmy z ministrem i osobno z zastępcą rzecz-
nika praw obywatelskich. Uważam, że jeśli Senat 
ma właściwie ocenić tę sytuację, to dobrze byłoby 
w tej chwili wysłuchać stanowiska rzecznika praw 
obywatelskich. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

W takim razie zarządzam teraz 5 minut prze-
rwy, tak aby senatorowie mogli… Przepraszam 
pana ministra i bardzo proszę o zajęcie miejsca. 
Za 5 minut przystąpimy do głosowania nad wnio-
skiem formalnym pana senatora Bosackiego. 
Ogłaszam 5 minut…

(Senator Robert Mamątow: Ale my zgłaszamy 
sprzeciw. Pan senator wprowadza niepotrzebne 
zamieszanie…)

Panie Senatorze, przepraszam, ale ja już 
taki kontrwniosek złożyłem. Nie mogę, Panie 
Senatorze… Dopóki będę marszałkiem, będę sza-
nował regulamin. Pan senator Bosacki ma prawo 
złożyć taki wniosek. Pan i ja mamy prawo się z tym 
wnioskiem nie zgadzać, ale ja nie mam prawa nie 
poddać tego wniosku pod głosowanie. To jest tak 
proste, jak właśnie powiedziałem.

Powtarzam po raz kolejny: ogłaszam 5 minut 
przerwy.

 
(Przerwa w obradach od godziny 20 minut 28  

do godziny 20 minut 33)

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Wznawiam obrady.
Po konsultacji w gronie Prezydium Senatu do-

szliśmy do wniosku, że wniosek formalny pana 
senatora Bosackiego nie ma podstaw formalnych, 
regulaminowych, w związku z  tym nie będzie 
przegłosowany.

Ja, przepraszając pana ministra za to za-
mieszanie, proszę go o ponowne zajęcie miejsca 
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i kontynuowanie udzielania odpowiedzi na pyta-
nia. Tym razem pytanie zada pani poseł Jolanta 
Hibner…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
…pani senator, przepraszam bardzo. Wiele lat 

byliśmy posłami w europarlamencie i w polskim 
Sejmie, stąd też ta pomyłka, za którą przepraszam.

Pani senator Jolanta Hibner zada pytanie 
panu…

(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik: Panie 
Marszałku, mogę jedno słowo?)

Bardzo proszę, Panie Ministrze. Jeszcze raz 
pana przepraszam za…

(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik: Nie, 
nie, nie ma za co. To oczywiście normalna procedu-
ra, uzgadnianie pewnych rzeczy. Panie Marszałku, 
jeśli pan pozwoli, to chciałbym skorzystać przy od-
powiedzi z pomocy komendanta głównego Policji. 
Gdyby mógł tutaj usiąść, chyba nie będzie żadne-
go problemu… Dzięki temu te odpowiedzi będą 
pełniejsze.)

Ale ja chcę też pana ministra zapewnić, trochę 
per analogiam do naszej poprzedniej, nazwijmy 
to, różnicy zdań, że pan komendant jest zapisany 
w naszym scenariuszu jako osoba zaproszona do 
zabrania głosu i zaproszona również do udzielania 
odpowiedzi na pytania państwa senatorów.

(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik: To 
możemy tutaj zaprosić pana komendanta.)

Ależ bardzo proszę. To ja…
(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych i  Administracji Maciej Wąsik: 
Dziękuję bardzo.)

Jeżeli jest to miejsce, co do którego żaden z se-
natorów nie będzie protestował, no to, jak rozu-
miem… Błagam, proszę nie czynić ze mnie cerbera 
tych miejsc, bo się w tym będę czuł już wysoce 
niezręcznie.

Bardzo proszę panią senator, aby zadała 
pytanie.

SENATOR 
JOLANTA HIBNER 

Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, pan wspomniał, że znisz-

czenie samochodu dokonane było miesiąc temu, 
że była przeprowadzona rozprawa i  był tryb 

natychmiastowej wykonalności, jeśli chodzi o za-
trzymanie. Dlaczego ta osoba nie została zatrzyma-
na w tym trybie natychmiastowej wykonalności, 
tylko czekano, że tak powiem, jakiś czas? To jest 
jedno moje pytanie.

Druga sprawa jest taka, że ten samochód, który 
został zniszczony, rzeczywiście został zniszczony 
przez te osoby czy osobę, czy osoby jej towarzyszą-
ce, miał zakaz poruszania się z takimi reklamami, 
hasłami. Dlaczego on nie został przez policję za-
trzymany? Dlaczego takie rzeczy się dzieją? 

Dzisiaj na Saskiej Kępie był samochód, który 
również wzbudzał wiele niepokoju wśród miesz-
kańców. Mieszkańcy zatrzymali ten samochód, też 
go zniszczyli poprzez przemalowanie napisów, co 
do których uważali, że niestety, ale są prowokacją, 
a nie, że tak powiem, działaniem zgodnym z pra-
wem. Czy w takim razie należy oczekiwać, że osoby, 
które tego dokonały, będą aresztowane? Bo takie py-
tania zadają mi mieszkańcy, tzn. mieszkańcy Saskiej 
Kępy. Czy ta półciężarówka zostanie albo została za-
trzymana? Bo została odprowadzona, z syrenami 
policyjnymi, w asyście policji. Tak więc ja chcia-
łabym się dowiedzieć, czy jeżeli jest tego typu za-
rzut, bardzo poważny, że dokonuje się zniszczeń, że 
mieszkaniec czy mieszkańcy dokonali zniszczeń… 
Chciałabym spytać, jakie jest działanie Policji, żeby 
ta rzecz, która też powoduje niepokój społeczny… 
Ona, jako narzędzie niepokoju, powinna być konse-
kwentnie zatrzymana do dyspozycji Policji, do wy-
jaśnień, do wszystkich… A jeżeli już jest wyrok, że 
taki obiekt nie ma prawa poruszać się po ulicy, to nie 
powinien w ogóle mieć szansy na wjechanie na tę 
ulicę. I dlatego ja chciałabym dopytać, w jaki sposób 
tutaj służby policyjne działają. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Bardzo proszę, Pan Minister.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE  
SPRAW WEWNĘTRZNYCH  
I ADMINISTRACJI 
MACIEJ WĄSIK 

Panie Marszałku, Wysoki Senacie, Pani Senator, 
właśnie przed chwilą skonsultowałem się nawet 
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z komendantem głównym w tej sprawie. Otóż wy-
rok jest przeciwny, sąd orzekł, że samochód z taki-
mi treściami może się poruszać, że to nie stanowi 
żadnej przeszkody. Taki jest stan naszej wiedzy. 
Jeżeli wiedza pani senator jest inna, proszę o do-
starczenie wyroku sądu. To jest pierwsza kwestia.

Druga kwestia. Powiedziała pani, Pani Senator, 
że na Saskiej Kępie mieszkańcy zatrzymali samo-
chód i pomalowali go sprayem. Otóż proszę mi 
uwierzyć, że ta osoba, która została zatrzymana 
w nocy z 7 na 8 sierpnia za demolowanie właśnie 
autobusu… przepraszam, samochodu policyjnego, 
dokonała tego dzisiejszego czynu. Z informacji, któ-
re posiadam, wynika, że właściciel samochodu od-
stąpił od żądania ścigania. Ale to właśnie ta osoba, 
która siedziała na radiowozie policyjnym, dzisiaj do-
puściła się pomalowania wspomnianego samocho-
du. To nie mieszkańcy. Oczywiście, być może on tam 
mieszka, być może on tam mieszka, nie wykluczam, 
nie wiem tego. Ale to nie jest tak, że to spontaniczna 
akcja mieszkańców. To pewien aktywista, który już 
parę dni wcześniej otrzymał zarzuty.

I ostatnia kwestia. No, ja właśnie pani sena-
tor tłumaczyłem od początku. O godzinie 16.40 
Komenda Stołeczna Policji otrzymała postano-
wienie sądu o nakazie zatrzymania w celu osadze-
nia w areszcie. Po 2 godzinach, chyba 2 godzinach 
i 20 minutach, tak mi się wydaje…

(Głos z sali: 3 godzinach.)
…czy 3 godzinach, dobrze, ta osoba została osa-

dzona w areszcie. Nie można było tego zrobić na 
Solcu, gdyż siły policyjne wobec osób, które tam 
były zgromadzone, i wobec tej agresji byłyby zbyt 
skromne. Policjanci, oceniwszy sytuację na miej-
scu, uznali, że mogą zatrzymać tę osobę pod ko-
ściołem, pod pomnikiem Kopernika. I tam doszło 
do tego zatrzymania. Zgodnie z postanowieniem 
sądu. Bardzo dziękuję, Pani Senator.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Bardzo proszę o zadania pytania pana senatora 

Wadima Tyszkiewicza.

SENATOR 
WADIM TYSZKIEWICZ 

Panie Marszałku, Panie Ministrze, chciałbym, 
żeby pan skorygował listę uczestników nielegalnego 

zgromadzenia i dopisał mnie do niej, dlatego że tam 
byli nie tylko posłowie, był też senator. Był tam se-
nator Wadim Tyszkiewicz. Ja tam byłem i wszystko 
widziałem. Byłem świadkiem tego zdarzenia. Nie 
do końca zgadzam się z tą tezą i z tą wersją przed-
stawioną przez pana. Także brałem udział w nie-
legalnym zgromadzeniu. Znalazłem się tam przez 
przypadek, to jest inna sprawa, dlatego że spaceru-
jąc z żoną i z córką po Krakowskim Przedmieściu, 
zobaczyłem radiowozy pędzące z ogromną prędko-
ścią właśnie pod kościół Świętego Krzyża. I bardzo 
mnie zastanawiało, czy rzeczywiście coś straszne-
go się tam wydarzyło – bo samochody te jechały 
z ogromną prędkością, a Krakowskie Przedmieście 
jest pełne spacerowiczów. Prosiłbym więc pana mi-
nistra i pana komendanta, żeby zwrócić uwagę, by 
uczestnicząc w tego typu zdarzeniach… A tam jesz-
cze nie było demonstrantów i te samochody stwa-
rzały ogromne zagrożenie. Całe szczęście, że się 
nic nie stało.

Ja chciałbym zapytać, czy rzeczywiście, Panie 
Ministrze, Krakowskie Przedmieście jest najlep-
szym miejscem do zatrzymywania podejrzanych 
o przestępstwo, nawet jeżeli jest w takiej sprawie 
decyzja sądu. Pan twierdzi, że w ciągu 3 godzin za-
trzymano… Ale akurat co do tego, że to było w ta-
kim miejscu i w takich warunkach, to ja nie do 
końca się zgadzam. Chciałbym też zadać pytanie, 
czy chociażby słynne wieszanie na szubienicach 
portretów europarlamentarzystów… Dlaczego to 
nie spotkało się z reakcją podobną do reakcji ma-
jącej miejsce podczas tego zdarzenia, które jest dzi-
siaj omawiane?

Chciałbym też zadać pytanie, czy rzeczywi-
ście policjanci są szkoleni do walki z tłumem czy 
do pacyfikacji tego typu manifestacji. Pytam o to, 
dlatego, że z moich obserwacji wynikało, że te 
działania były jak gdyby kontrolowane i przemy-
ślane. Ja byłem świadkiem tego, jak pojedyncze 
osoby, chociażby te siedzące na ziemi, które… Ja 
nie słyszałem, żeby one skandowały. Może byłem 
zbyt daleko, może rzeczywiście są nagrania, któ-
re pokazują, że były kierowane agresywne hasła 
w stosunku do policjantów… Ale według mnie do 
policjantów, którzy zachowywali się bardzo agre-
sywnie. Policjanci wyciągali z tłumu pojedyncze 
ofiary – bo tak nazwę tych ludzi – otaczali je, za-
kładali kajdanki, przygniatali kolanem głowę czy 
szyję do ziemi… I te zachowania policjantów były 
bardzo agresywne. Ja byłem tego świadkiem, mam 
też nagrany filmik i, jeżeli będzie trzeba, mogę go 
pokazać.
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Chciałbym też zwrócić uwagę panu ministro-
wi, że nie do końca spełnialiście swoją rolę, dlatego 
że skupiliście się na manifestantach z tęczowymi 
flagami, a nie zwracaliście uwagi na agresywnych 
kiboli – bo chyba tak ich nazwę – którzy też szy-
kowali się do ataku, akurat na swoich… przeciw-
ników. Nie wiem, jak ich nazwać, ale kibole chyba 
też nie za bardzo przepadają za tęczowymi flagami. 
I powiem szczerze: ja musiałem reagować i udało 
mi się zatrzymać czy zahamować atak kibola na 
tych właśnie demonstrantów, kibola, który miał 
przygotowany miotacz gazu. Trochę narażałem 
się, mimo protestu mojej żony, ale udało się tego 
człowieka zatrzymać. A więc w tym momencie za-
stąpiłem policję, Panie Ministrze.

(Wicemarszałek Michał Kamiński: Ja przy-
pominam… Przepraszam, Panie Senatorze, ale 
ja przypominam, że mamy minutę na zadanie 
pytania.)

Okej.
No dobrze, na tym chciałbym skończyć. I chciał-

bym, żeby pan udzielił mi odpowiedzi na pytanie, 
czy ja też zostanę aresztowany, dlatego że brałem 
udział w nielegalnym zgromadzeniu. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Bardzo proszę pana ministra o  udzielenie 
odpowiedzi.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE  
SPRAW WEWNĘTRZNYCH  
I ADMINISTRACJI 
MACIEJ WĄSIK 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie 
Senatorze!

Od początku. Krakowskie Przedmieście jest sła-
bym miejscem do zatrzymania – i dlatego właśnie 
tam szło to zgromadzenie. No oczywiście, że tak. 
Po to, żeby zrobić awanturę, po to, żeby „nagrzać” 
sprawę, po to, żeby to nagłośnić, po to, żeby opinia 
publiczna to widziała, po to, żeby pokazać, że jest 
się męczennikiem w imię tęczowej flagi. Dlatego 
oni szli z tęczowymi flagami, tzn. żeby można było 
powiedzieć całemu światu: zobaczcie, tęczowych 
biją w Warszawie, tylko dlatego, że są tęczowymi.

Panie Senatorze, zatrzymania dokonano w wy-
niku decyzji sądu wydanego w  konsekwencji 

popełnienia czynu kryminalnego. Nikt nie był roz-
liczany z nielegalnego zgromadzenia. Dlatego pan, 
Panie Senatorze, może czuć się bezpieczny.

Dziękuję panu bardzo, jeżeli zapobiegł pan ja-
kiemuś przejawowi agresji i powstrzymał pan ko-
goś, żeby w swoim własnym imieniu wymierzał 
sprawiedliwość. Na takie rzeczy nie ma zgody.

Cieszę się, że był pan w tym miejscu, że może 
pan dać świadectwo. Ale proszę mi uwierzyć, że 
ja obejrzałem wszystkie nagrania, które dostałem 
od Komendy Głównej Policji, widziałem także te 
w internecie, i nie znalazłem żadnego nagrania, na 
którym policjant – ja nie znalazłem takiego, proszę 
mi takie znaleźć – zachowywałby się agresywnie. 
Obowiązkiem policjantów było użycie siły fizycznej 
wobec osób, które blokowały policyjny radiowóz, 
w którym była osoba zatrzymana. To był ich obo-
wiązek. Powiem tak, jestem przekonany, że gdy-
by to były inne czasy, gdyby to było choćby 10 lat 
temu, to środki przymusu bezpośredniego byłyby 
inne w użyciu, dużo bardziej dolegliwe. Powiem 
panu, że jestem pod wrażeniem cierpliwości poli-
cjantów wobec obelg, które rzucano pod ich adre-
sem, wobec prowokacji, które były. Te wszystkie 
prowokacje widać w internecie, można to wszystko 
zobaczyć. To są zwykli, prości ludzie, którzy służą 
Polsce, którzy ciężko pracują, a byli obiektem ol-
brzymiego ataku, olbrzymiego hejtu. Wytrzymali 
tę sytuację. Bardzo im dziękuję za tę pracę, za to za-
angażowanie. Bardzo dziękuję za to polskiej policji.

Panie Senatorze, jestem przekonany, że gdyby 
poznał pan wszystkie materiały, podzieliłby pan 
moje zdanie.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Bardzo proszę o zadanie pytania pana senatora 

Jerzego Czerwińskiego.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Na wstępie chciałbym podziękować za profe-

sjonalizm, spokój i po prostu dobrą pracę policji 
w zakresie, który tutaj omawiamy.

Mam pytanie natury może bardziej ogólnej. 
Pan Michał S. pojawiał się już w kilku miejscach, 
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w których były prowadzone takie, a nie inne akcje 
sprzeczne z prawem. Czy nie uważa pan, że pew-
ne poczucie, nazwałbym to poczuciem bezkarno-
ści, jakiejś misji, akcji, jest tutaj decydujące? Czy 
nie należałoby interweniować wcześniej, kiedy 
były naruszane uczucia religijne, np. przy nakła-
daniu tęczowych flag na pomniki? Czy zbyt duże 
opóźnienie czasowe nie spowodowało tego, że ta 
bezkarność po prostu rozzuchwala? A to niestety 
prowadzi też do ujemnych skutków dla osoby, która 
w ten sposób się zachowuje, bo czując się bezkar-
na, wchodzi pod coraz ostrzejsze paragrafy czy to 
kodeksu wykroczeń, czy kodeksu karnego.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE  
SPRAW WEWNĘTRZNYCH  
I ADMINISTRACJI 
MACIEJ WĄSIK 

Panie Marszałku! Panie Senatorze! Wysoki 
Senacie!

No, nie zgodzę się z panem senatorem, że ta 
osoba pozostaje bezkarna, bo ta osoba została za-
trzymana przez policję właśnie za bezczeszczenie 
miejsca kultu, za naruszenie uczuć religijnych, za 
zawieszanie… niszczenie pomników i postawiono 
jej zarzuty. Niemniej jednak nie było w tej spra-
wie podstaw do tego, żeby stosować środek za-
pobiegawczy daleko idący, czyli niewolnościowy. 
W drugiej sprawie, która z punktu widzenia kry-
minalnego jest sprawą poważniejszą, sąd podjął 
inną decyzję.

Ja chciałbym podkreślić, że nie znam sprawy, 
w której uczestniczyłby pan Michał S., a w której 
organy ścigania nie podjęłyby stosownego działa-
nia. W mojej ocenie działania te są adekwatne za-
równo jeśli chodzi o sprawę samochodu na ulicy 
Wilczej i ataku na paru aktywistów Pro Life, jak 
i tej sprawie dotyczącej pomników. Oczywiście, ja 
rozumiem, jaka jest intencja pana senatora. To jest 
taka kwestia słynnych rozbitych szyb. No, nie moż-
na pozwolić na pierwszą rozbitą szybę, bo za chwilę 
będzie ich rozbitych 100. Proszę przyjąć taką de-
klarację: w imieniu ministra spraw wewnętrznych 

i administracji, a także, jak myślę, komendanta 
głównego Policji mogę zapewnić Wysoki Senat, że 
właśnie te przysłowiowe rozbite szyby będą ściga-
ne tak, żeby nie doprowadzać do sytuacji, w której 
chuligani czy osoby tej czy innej maści rozzuchwa-
liły się i poczuły, że mogą popełniać przestępstwa 
kryminalne, jak im się żywnie podoba. Na pewno 
będziemy tu bardzo na te sprawy patrzeć i bardzo 
o to dbać.

Jeszcze raz chciałbym podziękować Policji za te 
działania, które nie były łatwe. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Nie widzę innych chętnych senatorów.
Bardzo proszę, Pani Senator.

SENATOR 
EWA MATECKA 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Szanowny Panie Ministrze, chciałabym zadać 

panu pewne pytanie w związku z informacjami, 
które pan przekazał, a które dotyczą obrazy uczuć 
poprzez zawieszanie na pomnikach flag w kolo-
rach tęczy.

Wie pan, że znany niderlandzki malarz Hans 
Memling na tryptyku „Sąd Ostateczny” również 
ukazał Jezusa Chrystusa na tle tęczy? Nigdy niko-
mu nie przyszło do głowy, że obraża to czyjeś uczu-
cia. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję, Pani Senator.
Bardzo proszę pana ministra.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE  
SPRAW WEWNĘTRZNYCH  
I ADMINISTRACJI 
MACIEJ WĄSIK 

Tęcza to także znak przymierza, zdaję sobie 
sprawę z tego. Niemniej jednak zawieszanie na 
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figurze Chrystusa flagi tęczowej czy zawieszanie 
na twarzy Chrystusa maseczki ze znakiem anar-
chistycznym obraża moje uczucia religijne, Pani 
Senator. Z tego, co wiem, wynika, że jeden z parla-
mentarzystów złożył zawiadomienie o popełnieniu 
przestępstwa w tej sprawie i organy ścigania za-
działały, tak jak zadziałały. Chciałbym podkreślić, 
że te przepisy, które Policja stosuje, które proku-
ratura stosuje, to są przepisy wprowadzone bardzo 
dawno w państwie polskim. To jest kodeks karny 
z 1997 r., z 1997 r., to nie są wymyślone COVID-
owskie przepisy, które możecie zaatakować, powie-
dzieć: o, to wprowadzono… To są stabilne przepisy 
kodeksu karnego, funkcjonujące od dawna, i wie-
dza na ich temat musiała być bardzo szeroka. A tę-
cza na figurze Chrystusa moje uczucia religijne 
obraża, Pani Senator.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Czy są jeszcze jakieś pytania?
Jeśli nie, to informuję, że… Pan minister, jak ro-

zumiem, potwierdza, że zobowiązał się do udziele-
nia pisemnej odpowiedzi na pytanie zadane przez 
pana senatora Kwiatkowskiego?

(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik: Tak 
jest.)

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze. (Oklaski)
Pragnę powitać obecnego na posiedzeniu 

komendanta głównego Policji, pana Jarosława 
Szymczyka.

Czy pan komendant chciałby zabrać głos?
Bardzo proszę, Panie Komendancie.

KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI
JAROSŁAW SZYMCZYK 

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Nie kryję tego, że po raz pierwszy mam za-

szczyt znaleźć się na sali plenarnej Senatu. Jak 
przyszedłem tutaj i usłyszałem tę wymianę uwag 
na temat doświadczenia… Moje jest całkowicie ze-
rowe, więc za ewentualne niedogodności, niedo-
powiedzenia czy niewłaściwe zachowania z góry 
przepraszam. Ale korzystając z tej okazji, że je-
stem tutaj jako szef blisko 100 tysięcy obecnie słu-
żących funkcjonariuszy polskiej Policji, 25 tysięcy 
pracowników tejże formacji, nie wyobrażam sobie, 

abym nie powiedział kilku słów w związku z tym, 
co wydarzyło się przede wszystkim w przestrzeni 
medialnej, ale i politycznej, po wydarzeniach z 7 
sierpnia.

Ja mam dzisiaj ten ogromny komfort, że no-
szę ten mundur z wielką dumą od 30 lat. Od czte-
rech i pół roku mam zaszczyt kierować tą formacją. 
I przez te cztery i pół roku jedną z filozofii, które 
staram się wprowadzać i o której powtarzam na 
każdej odprawie, przy każdej okazji… Przy każdym 
spotkaniu z policjantami mówię wprost, że w sy-
tuacji, gdy ktoś łamie prawo, nie ma znaczenia, 
jaką flagę ze sobą niesie, w jakich barwach ma sza-
lik, który nosi na szyi, albo jaką legitymację nosi 
w kieszeni. To nie ma żadnego znaczenia, bo wobec 
prawa wszyscy są równi. I to jest jedna z funda-
mentalnych zasad, które przez ponad 4 lata sta-
rałem się przekazywać moim ludziom. Druga jest 
dla mnie też bardzo istotna. Zawsze powtarzałem, 
odnosząc się do perspektywy doświadczeń naszego 
kraju w czasach komunizmu i czasach funkcjono-
wania Milicji Obywatelskiej – w żaden sposób nie 
chcę oceniać milicjantów, wielu znam, wielu sza-
nuję – w jaki sposób właśnie traktowano ludzi na 
różnego rodzaju wolnościowych zgromadzeniach. 
A poza tym, patrząc także przez pryzmat tego, że 
uważam to za jedną z największych i najważniej-
szych wartości demokracji, zawsze powtarzałem 
policjantom, że trzeba zrobić wszystko, absolutnie 
wszystko, aby bez względu na to, kto jakie wartości 
prezentuje i demonstruje, jakie wyraża poglądy… 
Jeśli zgromadzenie jest legalne, to my musimy zro-
bić wszystko, żeby uczestnicy tego legalnego zgro-
madzenia mogli je przeprowadzić. I mogę podawać 
całą masę przykładów, również dotyczących śro-
dowiska LGBT, o które bardzo się troszczyliśmy 
w czasie zmasowanych ataków, chociażby w trak-
cie trwania ostatniej kampanii wyborczej do par-
lamentu, kiedy co tydzień było po kilka parad 
równości w kraju. Przypomnijmy sobie zdecydo-
wane działania polskiej policji chroniącej uczestni-
ków zgromadzenia w Lublinie i w Białymstoku czy 
zatrzymanie bardzo niebezpiecznego przestępcy, 
który z nożami ruszył na uczestników zgromadze-
nia we Wrocławiu. Nigdy nikt z nas, z ludzi, którzy 
noszą policyjne mundury, nie miał wątpliwości co 
do tego, że tym ludziom należy zapewnić bezpie-
czeństwo, bo oni mają prawo demonstrować i mają 
prawo się gromadzić.

Zawsze prosiłem o to, abyśmy wytrzymywa-
li ciśnienie i abyśmy robili wszystko, żeby ludzie 
mogli bezpiecznie i spokojnie demonstrować. Przez 
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długi czas słyszałem od policjantów, że to jest dobry 
kierunek, że warto to robić. Niestety po 7 sierpnia 
słyszę od policjantów zupełnie inne uwagi. „Panie 
Komendancie, co jeszcze musimy znieść? Co jesz-
cze musimy wytrzymać? Nas się szarpie, nas się 
wyzywa, na nas się pluje. My zatrzymujemy tych, 
którzy to robią, i ponosimy tego konsekwencje”.

Szanowni Państwo, nie może tak być. Ci ludzie 
zakładają mundury, jeżdżą szybko radiowozami, 
jeżdżą bardzo szybko po to, żeby ratować ludzkie 
życie, bardzo często narażając własne. Wszystkich 
państwa zapraszam serdecznie do Komendy 
Głównej Policji na ulicę Puławską. Tam na drugim 
piętrze jest tablica pamięci, na której są 122 na-
zwiska moich koleżanek i kolegów, którzy do koń-
ca wypełnili rotę policyjnego ślubowania, oddając 
swoje życie na służbie. Oby nie było tam ani jedne-
go nazwiska więcej.

Szanowni Państwo, szanujmy tych ludzi. 
Szanujmy tych ludzi, bo oni 7 sierpnia też dbali 
o bezpieczeństwo. Oni wykonywali swoje zada-
nia po to, żeby chronić również osoby spacerujące 
wtedy Krakowskim Przedmieściem i narażone na 
agresję na niespotykanym od dawna poziomie, któ-
rą obserwowaliśmy w samym centrum Warszawy. 
Mam na to dowody, mam całą masę materiałów fil-
mowych, które mogę państwu przedstawić i które 
trafią do prokuratury. I wierzę, że po prawomoc-
nym zakończeniu tych wszystkich postępowań nikt 
z państwa nie powie, że wśród osób zatrzymanych 
były osoby przypadkowe. W żadnym depozycie nie 
było żadnych zakupów, Szanowni Państwo. Słynny 
już obywatel Włoch, który został zatrzymany, nie 
miał przy sobie żadnych zakupów. Miał plecak 
z laptopem. On usłyszał zarzut nie tylko z artyku-
łu dotyczącego udziału w nielegalnym zbiegowi-
sku, usłyszał też zarzut naruszenia nietykalności 
cielesnej funkcjonariusza Policji. Na to również 
mamy materiał dowodowy, Szanowni Państwo. Ja 
tylko proszę o jedno: opierajmy się na prawdzie. 
Wszystkim nam będzie wtedy łatwiej.

Podzielę się też z państwem taką moją osobi-
stą refleksją z 30 lat mojej służby. Z różnych per-
spektyw oglądałem tego typu spotkania. Bywałem 
na posiedzeniach komisji sejmowych i na sali ple-
narnej w Sejmie. Dzisiaj po raz pierwszy oglądam 
to bezpośrednio w Senacie. I powiem państwu, że 
niezależnie od tego, jaka była konfiguracja w ła-
wach sejmowych czy w ławach senackich, to za-
wsze z jednej strony był atak na Policję, a z drugiej 
strony była jej obrona. Te wszystkie osoby na prze-
strzeni lat się zmieniały, a policjanci cały czas są 

i cały czas służą. I zapewniam was, że oni mają wy-
starczająco dużo stresu i doświadczają wystarcza-
jąco dużo niebezpieczeństw w codziennej służbie. 
Nie trzeba dokładać im stresu, nie trzeba obarczać, 
obciążać ich odpowiedzialnością za agresję, o której 
mówiono w różnych przekazach, które się pojawiły. 
Ja proszę was tylko o jedno, o szacunek dla moich 
ludzi. To są fantastyczni ludzie, którzy codziennie 
służą wam i waszym najbliższym. I zapewniam, 
że zawsze możecie na nas liczyć. Dziękuję bardzo. 
(Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Komendancie.
Chcę pana o czymś zapewnić. Wypowiedział 

pan piękne słowa. W poprzedniej kadencji wielu 
z nas miało możliwość pokazania szacunku dla 
pana kolegów, tych, którzy służyli wolnej Polsce 
wiele lat, narażali się, narażali swoje życie jako po-
licjanci Rzeczypospolitej, a którym obecna władza 
odebrała emerytury. O tych policjantach zawsze 
myślę, kiedy mówię o bohaterach, tych cichych 
bohaterach, ludziach, którzy nie mają emery-
tur tylko dlatego, że kiedyś nosili mundur Milicji 
Obywatelskiej, o którym dzisiaj pan się z szacun-
kiem wypowiedział, za co panu dziękuję.

(Głos z sali: A w jakim trybie pan marszałek 
przemawia?)

Za to panu dziękuję.
Chciałbym zapytać panów senatorów i pań 

senatorek – jak mniemam, tym razem popraw-
nie się wyraziłem – czy są jakieś pytania do pana 
komendanta.

Bardzo proszę, pan senator Klich.

SENATOR 
BOGDAN KLICH 

Czy pan komendant mógłby wrócić do mikro-
fonu? Bo będę prosił o odpowiedź.

(Komendant Główny Policji Jarosław Szymczyk: 
A mogę stąd?)

Oczywiście, że tak. Tu jest pełna dowolność.
Dziękuję za tę informację z pana strony, bo ona 

pozwala zadać panu 2 pytania. Po pierwsze, chciał-
bym się dowiedzieć, czy 7 sierpnia tego roku pan 
osobiście wydawał jakieś polecenia policjantom na 
Krakowskim Przedmieściu. No, takie informacje 
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do nas docierają. Są także materiały zdjęciowe, 
które świadczą o tym, że tak rzeczywiście było. Ta 
interwencja policji w dniu 7 sierpnia dzieliła się 
na 2 części: na część, nazwijmy to, tradycyjną i na 
część zupełnie nową, w ramach której policja dzia-
łała w sposób bardzo brutalny. No, ja będę jeszcze 
o tym mówił w swoim wystąpieniu w dyskusji. To 
było powiązane z pojawieniem się tam osoby, któ-
ra wydała tym policjantom polecenia. Po tym fak-
cie doszło do zmiany w postępowaniu, zachowaniu 
policji. A więc ponawiam pytanie: czy pan był na 
Krakowskim Przedmieściu w dniu 7 sierpnia i czy 
wydawał pan jakieś polecenia interweniującym 
policjantom?

Po drugie, materiał filmowy, który znajduje się 
w mediach społecznościowych, a w związku z tym 
jest dostępny dla każdego, pokazuje, że policjanci, 
którzy uczestniczyli w tej interwencji, byli młod-
si aniżeli policjanci biorący udział w rozmaitych 
interwencjach w latach ubiegłych, a nawet jeszcze 
w tym roku. Chciałbym się dowiedzieć, czy ci po-
licjanci, którzy tam interweniowali – a interwe-
niowali inaczej, aniżeli robiliby to doświadczeni 
policjanci, którzy już poza szkołą przeszli wiele 
szkoleń – mieli jakieś doświadczenie w zakresie 
interwencji w przestrzeni publicznej i postępowa-
nia w stosunku do zgromadzonych, czy też takiego 
doświadczenia nie mieli. Tak naprawdę chciałbym 
pana zapytać o średnią wieku, ale wiem, że nie 
może pan na to pytanie odpowiedzieć od razu. Co 
do średniej wieku interweniujących policjantów to 
poproszę, aby udzielił pan odpowiedzi na piśmie, 
ale w szczególności interesuje mnie odpowiedź na 
to pierwsze pytanie.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy pan komendant będzie… Bardzo proszę, 

oczywiście może pan stamtąd odpowiadać.

KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI
JAROSŁAW SZYMCZYK 

Bardzo dziękuję.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowny 

Panie Senatorze!
Nie, ani chwili nie było mnie na Krakowskim 

Przedmieściu. Nie wydałem również ani jednego 
polecenia w tej sprawie.

(Senator Bogdan Klich: Dziękuję bardzo.) 
Tryb dowodzenia w Policji zakłada zupełnie 

inne schematy. Niezwłocznie wyznaczany jest do-
wódca operacji i tylko on podejmuje decyzje.

Panie Senatorze, faktycznie można było od-
nieść wrażenie, że ta interwencja składała się z 2 
części. Postaram się krótko wytłumaczyć dlaczego. 
Mianowicie, tak jak wspominał na początku swo-
jego wystąpienia pan minister Wąsik, policjanci, 
którzy przyjechali na interwencję na ulicę Solec, 
to byli zwykli policjanci pełniący służbę patrolo-
wą. Zgłoszenie, które otrzymała Policja, wskazy-
wało na to, że coś niepokojącego dzieje się pod… 
Przepraszam, uciekła mi nazwa. To było pod sie-
dzibą Kampanii Przeciwko Homofobii. Kiedy ci 
policjanci zobaczyli, co się tam dzieje, jak liczna 
jest ta grupa, jaka jest tam agresja, zaczęli ściągać 
kolejne posiłki. Te dodatkowe siły zjeżdżały się tak 
naprawdę z całej Warszawy, kolejne patrole po-
zostawiały tereny, w których pełniły służbę. No, 
prawda jest taka, że to zgromadzenie nie zostało 
wcześniej w żaden sposób zgłoszone, co też po-
skutkowało tym, że my nie byliśmy przygotowani 
do jego zabezpieczenia. O tym, Panie Senatorze, 
dobitnie świadczy fakt, że z reguły do takich akcji 
kierowani są policjanci z oddziałów prewencji, któ-
rzy są przeszkoleni, przygotowani do tego typu za-
bezpieczeń. Tutaj zaś, po prostu z uwagi na agresję 
osób, które pojawiły się na Solcu, a później prze-
szły na Krakowskie Przedmieście, podjęto decyzję 
o skierowaniu tam wszystkich dostępnych w tym 
momencie w Warszawie sił. Dodatkowo ogłoszono 
alarm właśnie w oddziale prewencji, ogłoszono też 
alarm dla nieetatowych pododdziałów prewencji, 
czyli dla policjantów z innych komend rejonowych, 
i te siły sukcesywnie dojeżdżały. Dlatego jechały 
szybko, na sygnałach, ponieważ byli zagrożeni po-
licjanci. Policjanci prosili o wsparcie, bo uważali, 
że siły, którymi dysponują dowódcy, są zbyt nikłe. 
Stąd też przyjeżdżały kolejne załogi radiowozów, 
przyjeżdżali kolejni policjanci. Dlatego taki był 
przebieg tego całego zabezpieczenia.

Chciałbym jeszcze wrócić do kwestii brutalno-
ści. Ja naprawdę nie wiem, co rozumieć pod poję-
ciem brutalności. Bo jeżeli popatrzymy na obrazki, 
gdzie policjanci stosują chwyty obezwładniające, 
to ja chcę podkreślić, że te chwyty obezwładnia-
jące, które stosowali policjanci na Krakowskim 
Przedmieściu, to jest standard, którego uczy się 
każdy policjant na szkoleniu podstawowym. Czyli 
obezwładnianie w pozycji leżącej – ona jest naj-
bezpieczniejsza i dla osoby zatrzymywanej, i dla 
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osoby zatrzymującej – a także obścisk karku – nie 
mylić z uciskiem na szyję, bo to jest kategorycznie 
zabronione – który jest najbezpieczniejszą formą 
unicestwienia osoby zatrzymywanej i agresywnej. 
W tego typu sytuacjach…

(Głos z sali: No, chyba nie unicestwienia…)
No przepraszam, faktycznie, bardzo niefor-

tunne sformułowanie. Przepraszam. Po prostu 
obezwładnienia osoby agresywnej. W tego typu 
sytuacjach może dochodzić do otarć naskórka na 
twarzy, na rękach, na nogach. Stąd też absolutnie 
nie negujemy tego, że te osoby miały obrażenia. Te 
obrażenia właśnie w czasie tych interwencji i tych 
zatrzymań mogły powstać. To chyba tyle.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Bogdan Borusewicz)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Czy są jeszcze pytania?
Pan senator Wadim Tyszkiewicz. Proszę 

bardzo.

SENATOR 
WADIM TYSZKIEWICZ 

Panie Komendancie, naprawdę pięknie pan 
mówił o misji Policji. Z wieloma słowami się zga-
dzam, dlatego że przez wiele lat współpracowałem 
z Policją i bardzo cenię pracę policjantów, z który-
mi w samorządzie współpracujemy na co dzień. 
Powiedział pan też pięknie o tym, że nie ma zna-
czenia, kto łamie prawo, że wobec prawa wszyscy 
są równi. Ja powtórzę więc pytanie, które skiero-
wałem do pana ministra, a pan minister mi nie 
odpowiedział: dlaczego chroniliście uczestników 
happeningu wieszania na szubienicach portretów 
ludzi – wieszania na szubienicach portretów lu-
dzi – w Katowicach? Wtedy policja raczej chroni-
ła sprawców dla mnie oczywistego przestępstwa, 
a tutaj zachowaliście się dosyć radykalnie w sto-
sunku do ludzi niosących tęczowe flagi.

I jeszcze jedno pytanie, Panie Komendancie: na 
czym polegała agresja manifestantów – ale, uwa-
ga – przed Krakowskim Przedmieściem? Bo kie-
dy już policja zaczęła wyciągać ludzi z tłumu, czy 
tego człowieka, który… nie pamiętam, jak się nazy-
wa… Margot? No, nieważne… Zanim ta grupa ludzi 

doszła na Krakowskie Przedmieście, na czym pole-
gała jej agresja? Czy ci ludzie atakowali kogoś, czy 
tylko wykrzykiwali jakieś hasła? Bo wiele słów tu 
padło na temat agresji.

I  już tak na koniec. Nie zgadzam się, Panie 
Komendancie, że policjanci jechali po to, żeby ra-
tować ludzkie życie. Od momentu, kiedy z ogrom-
ną prędkością radiowozy wjeżdżały po kolei pod 
kościół Świętego Krzyża, minęło 15 minut. Później 
policjanci spokojnie sobie z tych samochodów wy-
chodzili, ustawiali szyk. Proszę tak na przyszłość 
zwrócić uwagę, żeby w miejscach publicznych, 
gdzie jest mnóstwo spacerowiczów, kiedy nie ma 
zagrożenia życia, jednak troszkę zwolnić i dbać też 
o życie innych ludzi, a nie na sygnale z ogromną 
prędkością jechać po Krakowskim Przedmieściu 
nie dla ratowania życia.

Proszę o  odpowiedzi na te moje pytania. 
Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Komendancie.

KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI
JAROSŁAW SZYMCZYK 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Panie Senatorze, sytuacja z Katowic, a więc 

wieszanie zdjęć europarlamentarzystów na sym-
bolicznych szubienicach, w  mojej ocenie jest 
skandaliczne, ale absolutnie nie zgadzam się z za-
rzutem, że chroniliśmy i nic nie robiliśmy. Te 
wszystkie osoby zostały wylegitymowane, całe 
zajście zostało zarejestrowane, został zebrany ma-
teriał dowodowy, a całość materiału została prze-
kazana do prokuratury. Owszem, nie było fizycznej 
interwencji wobec tych osób, ponieważ nie było 
agresji z ich strony, ale czynności związane z udo-
kumentowaniem podejrzenia popełnienia prze-
stępstwa i ustaleniem sprawców, którzy się tego 
czynu dopuścili, zostały w pełni profesjonalnie zre-
alizowane i ich wynik został przekazany do właści-
wego organu, jakim jest prokuratura.

Jeśli chodzi o te zmotoryzowane kolumny… 
Panie Senatorze, pozwólmy policjantom decydować 
o tym, kiedy używać sygnałów uprzywilejowania, 
kiedy się przemieszczać w kolumnie uprzywilejo-
wanej. To jednak oni wiedzą zdecydowanie lepiej 
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niż my, patrzący z punktu widzenia przechodnia, 
czy nawet komendant główny Policji…

Agresja na trasie przejścia z ulicy Solec na ulicę 
Krakowskie Przedmieście przejawiała się przede 
wszystkim skandalicznie wulgarnymi okrzyka-
mi, wyzywaniem policjantów, sądu i wielu innych 
instytucji, opluwaniem policjantów. Generalnie ta 
postawa wskazywała na to, że ta agresja narasta, 
liczba osób, które dołączały do grupy… Ta grupa, jej 
liczebność cały czas rosła, stąd też decyzje dowód-
ców o konieczności zwiększenia sił do zapewnienia 
porządku, tym bardziej, że z tłumu padały hasła – 
no, tu też nie cytuję – że kierują się w stronę ko-
ścioła, Bazyliki Świętego Krzyża celem dewastacji, 
celem niszczenia miejsca kultu. To były podstawy 
do podjęcia przez dowódcę działań związanych ze 
zwiększeniem sił policyjnych.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Pan senator Rafał Ślusarz zadaje pytania.

SENATOR 
RAFAŁ ŚLUSARZ 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Ja…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Tak, pro-

szę bardzo, Panie Senatorze, słyszymy.)
Dziękuję bardzo. Na początku chciałbym skory-

gować informację, którą podał prowadzący obrady 
przed panem pan marszałek Kamiński, że zabra-
no emeryturę milicjantom. Nie ma chyba w Polsce 
żadnego emerytowanego milicjanta, który nie brał-
by emerytury. Zabrano przywileje.

Ja, podobnie jak pan senator Tyszkiewicz, byłem 
na Krakowskim Przedmieściu i mam odrębne wra-
żenia. Nie widziałem pana senatora Tyszkiewicza, 
ale wierzę, że również tam był. Panowanie przez 
policję nad bardzo agresywnym zgromadzeniem 
demonstrantów i separowanie tłumu spokojnych 
spacerowiczów od tych agresywnych demonstran-
tów zwracało uwagę jako niezwykła umiejętność 
i bardzo kompetentnie zaplanowany proces dzia-
łań policji. Za to policji serdecznie dziękuję, ponie-
waż spacerowicze, również z dziećmi, mogli się 
czuć bezpiecznie, ta grupa była bardzo oddzielo-
na. Mógłbym powiedzieć, ale nie będę cytował, tak 
jak pan minister, o tych określeniach, tych słowach, 

które padały. One w tym nasileniu wulgaryzmu 
były bliskie Ruchowi Ośmiu Gwiazd.

Pytanie, które chciałbym zadać panu komen-
dantowi, jest takie. Pojawiło się w obiegu publicz-
nym takie stwierdzenie, że są szkolenia do walk 
ulicznych kierowane do jakichś grup, być może do 
tych grup, które demonstrowały. Czy Policja za-
uważyła jakieś nowe techniki, jakiś nowy sposób 
reagowania na służby porządkowe, który mógłby 
wzbudzać niepokój społeczny? Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Komendancie.

KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI
JAROSŁAW SZYMCZYK 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie 
Senatorze!

My oczywiście monitorujemy różnego rodza-
ju ugrupowania czy organizacje, które mogą stwa-
rzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku 
publicznego. Z naszej wiedzy wynika jednak, że są 
to informacje niejawne. I pozostawiłbym je, póki 
co, na poziomie wiedzy pionu operacyjnego pol-
skiej Policji. Proszę wybaczyć, ale nie chciałbym się 
dzielić tą wiedzą i tymi spostrzeżeniami. Dziękuję 
bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Pan senator Marcin Bosacki.

SENATOR 
MARCIN BOSACKI 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Komendancie, przepraszam, że tak ty-

łem, ale to wynika z pana decyzji, że będzie pan 
odpowiadał z galerii.

Dziękuję panu za słuszne i piękne słowa o tym, 
że Policja chce pozostać bezstronna, ale mam 
podczas drugiej już debaty w Senacie na temat 
jej działań – pierwszą mieliśmy, przypominam, 
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2 miesiące temu, podczas interwencji policji w cza-
sie demonstracji czy strajków przedsiębiorców – 
rosnące wątpliwości, czy tak jest. Jednak myślę, że 
zgadzamy się, po pierwsze, że absolutna większość 
funkcjonariuszy Policji to profesjonalni, uczciwi 
i dobrze służący społeczeństwu i ojczyźnie ludzie, 
a po drugie, że czasy, w których było uzasadnione 
np. blokowanie samochodów milicyjnych, wówczas 
jeszcze, minęły w 1989 r. I mam nadzieję, że ni-
gdy nie wrócą. Tak więc absolutnie się co do kilku 
spraw zgadzamy.

Ale mam też nadzieję, że zarówno pan, jak 
i minister wysłuchają wstępnych wniosków Biura 
Rzecznika Praw Obywatelskich – co było przed-
miotem mojego, jak się okazuje, nieformalnego 
wniosku – ponieważ tam są podane tezy czy fak-
ty, które częściowo przeczą temu, o czym panowie 
mówią. I mam w związku z tym 2 pytania.

Jedno dotyczy właśnie tego, co się dzieje już 
po zatrzymaniach. Czyli procedur przyjmowania 
do miejsc zatrzymań Policji, przeszukania, roz-
kazów, aby zatrzymani rozbierali się do naga… 
Niejednokrotnie zatrzymywani uważają to za nad-
mierną złośliwość. Chciałbym poprosić, żeby pan 
wyjaśnił i sprecyzował, jak powinna wyglądać ta 
procedura.

A drugie dotyczy tego, o czym pan już trochę 
mówił, czyli tego, że zwołani naprędce funkcjona-
riusze dokonywali wówczas interwencji, ósmego 
w piątek… siódmego, przepraszam. Tak, 7 sierpnia. 
Duża część z nich, jak widać na zdjęciach, nie miała 
plakietek. To też wywołuje pytania. To się powtarza 
nie po raz pierwszy w ostatnich miesiącach. Mam 
też pytanie: kiedy policjanci mają obowiązek uży-
wać plakietek, a kiedy nie mają tego obowiązku? 
Zwłaszcza policjanci którzy, jak pan mówił, byli 
wówczas ściągani, ale są od innych zadań, jak ro-
zumiem. Na normalnych patrolach policjanci za-
wsze mają plakietki.

A więc bardzo bym prosił o odpowiedź na te 
2 pytania, czyli o procedury po zatrzymaniu i o ko-
nieczność lub nie posiadania plakietek.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Panie Komendancie…
Ja bym prosił państwa senatorów o zwięzłe za-

dawanie pytań. Jest bardzo późno. I to jest moja 
prośba. No formalnie to jest 1 minuta. Ja nie będę 

taki bardzo dokładny, ale prosiłbym, żeby to było 
zwięzłe zadawanie pytań i żeby to były pytania.

Pan senator Jerzy Czerwiński.
(Głosy z sali: Jeszcze odpowiedź.)
A, odpowiedź. Przepraszam najmocniej, Panie 

Senatorze.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Pan senator Czerwiński nie odpowiada, tylko 

pan komendant.

KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI
JAROSŁAW SZYMCZYK 

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Senatorze, 
jeśli chodzi… Ja bardzo dziękuję za to zdanie, że 
chcielibyśmy, żeby czasy blokowania policyjnych 
radiowozów, które wykonują swoje czynności służ-
bowe, bezpowrotnie minęły. No, niestety, ale ten 
piątek, 7 sierpnia pokazał, że niekoniecznie. Jeszcze 
jakby tego było mało, to wspomniany radiowóz zo-
stał zdewastowany w sposób szczególnie zuchwa-
ły i bezczelny. Ja bym chciał, żeby w ogóle minęły 
czasy, kiedy policjantom przeszkadza się w wyko-
nywaniu jakichkolwiek czynności służbowych, bez 
względu na to, kto przeszkadza. I tu również nie 
miałoby dla mnie większego znaczenia, jaki ten ktoś 
ma szalik, jaką flagę albo jaką legitymację.

Ale odpowiem już krótko i rzeczowo na py-
tania pana senatora, jeśli chodzi o sprawozda-
nie Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur. Ja 
naprawdę bardzo chciałbym się z nim zapoznać. 
Wręcz z utęsknieniem czekam na to, aż Biuro 
Rzecznika Praw Obywatelskich zechce przesłać 
ten dokument do mnie, abym mógł go przeczytać. 
Bo póki co zapoznaję się z nim tylko fragmenta-
rycznie, poprzez media. No, myślę, że to jest mało 
profesjonalne. A tym bardziej utrudnia mi to moż-
liwość jakiegokolwiek ustosunkowania się do tego 
dokumentu. Ale przynajmniej z materiału, którym 
dysponuję, wynika, że wspomniany dokument zo-
stał zbudowany na bazie oświadczeń osób zatrzy-
manych. W żaden sposób nie chcę podważać tych 
oświadczeń, ale jednak reguły procesowe – tu, 
w tym przypadku, kodeksu postępowania karne-
go – nauczyły mnie tego, aby wysłuchać zawsze 
wszystkich stron i ocenić wszystkie możliwe do-
wody. A to, o czym tu mowa, to będzie jednak rela-
cja mocno jednostronna i, jak się obawiam, mimo 
wszystko – nie podważając tych oświadczeń – 
mało obiektywna.

Jeśli chodzi o procedurę przeszukania osoby za-
trzymanej, Panie Senatorze, to wynika ona jasno 



148

14. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 12 sierpnia 2020 r.

Informacja ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat działań i zatrzymań 
dokonywanych przez Policję podczas protestów w Warszawie w dniach 7–8 sierpnia br. (cd.)

i czytelnie z ustawy o Policji, konkretnie z art. 15d. 
On jest dosyć mocno rozbudowany. Ale powiem 
tak, że z punktu widzenia pragmatycznego… My 
mieliśmy i miewamy sporo prób samobójczych 
w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, dla-
tego też tak ważne jest każdorazowo bardzo wni-
kliwe przeszukanie osoby, sprawdzenie, czy nie 
posiada ona jakiegokolwiek przedmiotu, który 
mógłby posłużyć do takiej właśnie próby samo-
bójczej. I nie ma takiej możliwości… Jeżeli funk-
cjonariusz pełniący służbę w pomieszczeniach dla 
osób zatrzymanych nie przeszukałby osoby i nie 
ujawnił przedmiotu, którym później ta osoba mo-
głaby dokonać samookaleczenia, z automatu na-
raziłby się na odpowiedzialność karną z art. 231 
kodeksu karnego. Jest to absolutnie obligatoryjna 
czynność, którą wykonuje się w stosunku do każdej 
osoby zatrzymanej.

Jeśli chodzi o identyfikatory imienne, to one 
są oczywiście obowiązkowe dla wszystkich funk-
cjonariuszy Policji, ten obowiązek podlega jednak 
wyłączeniu w sytuacji, kiedy służba jest pełniona 
w kompanii reprezentacyjnej, w kompanii honoro-
wej lub w pododdziale zwartym. Oczywiście domy-
ślam się, że chodzi o ten ostatni przypadek, kiedy 
następuje to wyłączenie. Powód twórców tego prze-
pisu, przepisu funkcjonującego od dobrych chyba 
kilkunastu lat, jeśli dobrze kojarzę…

(Głos z sali: Od 2009 r.)
Od 2009 r., myślę, że tak. W mojej ocenie to 

była bardzo dobra decyzja. Uważam, że policjan-
ci w pododdziałach zwartych nie powinni nosić 
identyfikatorów z jednej prostej przyczyny: oni 
wówczas działają jako pododdział, a nie indywi-
dualni policjanci, i działają na rozkaz przełożonego. 
Jeszcze nigdy nie zdarzyło się w sytuacji złożenia 
zawiadomienia o przestępstwie, że np. któryś z po-
licjantów popełnił przestępstwo w trakcie działa-
nia pododdziału zwartego, żebyśmy, jako Policja, 
nie byli w stanie zidentyfikować takiego policjan-
ta. Dowódcy doskonale znają swoich policjantów. 
My rejestrujemy zdecydowaną większość na-
szych działań. Tak więc nie to jest największym 
problemem.

Z drugiej strony, jak pokazało życie, nawet 
i w ostatnich miesiącach, bardzo często policjan-
ci pomimo tego, że działali na rozkaz swojego do-
wódcy – dowódca zawsze jest znany, z tym nie ma 
żadnego problemu – byli indywidualnie szykano-
wani w mediach poprzez umieszczanie właśnie 
ich nazwisk, ich wizerunków. I naprawdę nikomu 
z państwa i największemu wrogowi nie życzyłbym 

tego, przez co przechodzili policjanci w związku 
z tym, co działo się w internecie pod ich adresem. 
Tak więc jeśli kiedykolwiek będzie to zależało ode 
mnie, to nadal będę optował za tym, aby to roz-
wiązanie funkcjonowało i żeby w pododdziałach 
zwartych nie identyfikować imiennie, dla drugiej 
strony, poszczególnych policjantów. Od tego są do-
wódcy. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Ja mam pytanie do pana komendanta. 
Rozumiem, że pan komendant gwarantuje, że 
obywatele są traktowani na równi, tak samo. Ja 
mam pewne wątpliwości, oglądałem to, co się 
działo w Białymstoku, i przyznaję, że takich dy-
namicznych działań policji nie widziałem. Policja 
była, ochraniała, ale tam przecież były akty skraj-
nej agresji. Czy może pan przypomnieć, ile osób 
zostało wtedy w Białymstoku zatrzymanych na go-
rącym uczynku?

KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI
JAROSŁAW SZYMCZYK 

Bardzo chętnie udzielę panu marszałkowi tej 
informacji na piśmie, bo chciałbym być precyzyjny, 
a w tej chwili nie jestem w stanie.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

To poproszę na piśmie.
(Komendant Główny Policji Jarosław Szymczyk: 

Oczywiście.)
Drugie pytanie. Czy policja nie stosuje zatrzy-

mań, które są bardzo dolegliwe – właśnie pan ko-
mendant o tym mówił – nie tylko poprzez sposób 
zatrzymania, bo to nie musi być bardzo agresywne, 
ale poprzez te procedury, które są? Czy policja nie 
stosuje zatrzymań jako środka represji?

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Tak, tak oczywiście.

KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI
JAROSŁAW SZYMCZYK 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja się bardzo cieszę, że mogę odpowiedzieć na 

pytanie pana marszałka, ja naprawdę ogromny 
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szacunek w sobie noszę dla pana marszałka. Ja po-
zwolę sobie… Zabrałem ze sobą – nawet mogę to 
zostawić – formularz protokołu zatrzymania oso-
by, a także pouczenia o uprawnieniach zatrzyma-
nego w postępowaniu karnym.

Panie Marszałku, pozbawienie kogoś wolno-
ści to jest takie uprawnienie policjanta, z którego 
musi on korzystać absolutnie zgodnie z regułami 
prawa. Dlatego też nawet w tym protokole zatrzy-
mania osoby są wpisane podstawy prawne, które 
muszą zostać wypełnione, aby osoba w ogóle mo-
gła zostać zatrzymana. Dodatkowo każda osoba 
zatrzymana jest informowana o swoich prawach, 
dostaje takie właśnie pouczenie, gdzie te prawa są 
wypisane, i podpisuje to pouczenie, jeden egzem-
plarz zabiera ze sobą, a drugi podpisany trafia do 
akt prowadzonego postępowania. W tym poucze-
niu jest informacja o tym, że osobie zatrzymanej 
przysługuje: prawo do informacji o przyczynie 
zatrzymania i  do bycia wysłuchanym; prawo 
do złożenia lub odmowy złożenia oświadczenia 
w swojej sprawie; prawo do niezwłocznego kon-
taktu z adwokatem lub radcą prawnym i bezpo-
średniej z nim rozmowy; prawo do korzystania 
z bezpłatnej pomocy tłumacza, jeżeli zatrzymany 
nie zna wystarczająco języka polskiego; prawo do 
otrzymania odpisu protokołu zatrzymania; pra-
wo do zawiadomienia osoby najbliższej lub innej 
wskazanej osoby, jak również pracodawcy, szkoły, 
uczelni i dowódcy itd.; prawo do kontaktu z urzę-
dem konsularnym, jeżeli zatrzymany nie jest oby-
watelem polskim; prawo do wniesienia do sądu 
zażalenia na zatrzymanie w terminie 7 dni od za-
trzymania – w zażaleniu można się domagać zba-
dania zasadności, legalności oraz prawidłowości 
zatrzymania. I tak dalej, już nie chcę tego do końca 
cytować, ale…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 
Komendancie, niech pan tego już nie cytuje, to jest 
bardzo długie.)

To pokazuje, że nie ma takiej możliwości, 
żeby policjant zatrzymywał sobie kogo chce, kie-
dy chce i nie ponosił za to żadnej odpowiedzial-
ności. A zgodnie z ustawą o Policji policjant może 
ponosić 3 rodzaje odpowiedzialności. To jest od-
powiedzialność finansowa, mało znacząca w tym 
przypadku, dyscyplinarna i karna. Policjant tej 
odpowiedzialności karnej podlega i ma tego peł-
ną świadomość, Panie Marszałku. No, mimo 
wszystko nie wyobrażam sobie sytuacji, w której 
policjant zatrzymałby osobę, nie mając ku temu 
podstaw prawnych.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Ja mam jeszcze jedno krótkie pytanie, Panie 
Komendancie. Ile osób zostało zatrzymanych 
w czasie tego incydentu i ilu osobom postawiono 
zarzuty?

KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI
JAROSŁAW SZYMCZYK 

Panie Marszałku, zatrzymanych zostało 48 
osób. Wszystkim 48 osobom przedstawiono zarzu-
ty karne. Były to zarzuty z art. 254, czyli artykułu 
dotyczącego udziału w nielegalnym zbiegowisku, 
nie nielegalnym zgromadzeniu, bo to też trze-
ba odróżnić, tylko nielegalnym zbiegowisku. Jego 
uczestnicy wiedzą, że biorą udział w takim zbiego-
wisku, i ma ono na celu zamach na zdrowie, życie 
lub mienie.

Szanowny Panie Marszałku, z tych 48 osób 8 
złożyło zażalenie na zatrzymanie, a 16 domaga-
ło się kontaktu z adwokatem. Wszystkie te osoby 
miały umożliwiony kontakt z adwokatem. 19 za-
trzymanych osób poprosiło o powiadomienie osoby 
najbliższej i te osoby najbliższe zostały powiado-
mione. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Komendancie.
Teraz pan senator Jerzy Czerwiński zadaje 

pytanie.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie 
Komendancie!

Widzieliśmy wszyscy w telewizji, jak wyglądały 
te zajścia – coraz większa agresja i coraz większe 
poczucie bezkarności po stronie osób, które atako-
wały policjantów.

Bardzo ciekawy wątek poruszył tutaj pan sena-
tor Rafał Ślusarz, a mianowicie taki, czy ta agre-
sja, to poczucie bezkarności nie brały się stąd, że 
te osoby są wstępnie szkolone. Ja mam ciąg dalszy 
tego pytania. Czy rzeczywiście tak jest i czy w tym 
szkoleniu wykorzystywane są pieniądze publiczne? 
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Oczywiście nie w sposób bezpośredni, bo na to chy-
ba nikt by się nie odważył, ale w sposób pośredni, 
czyli przez finansowanie odpowiednich stowarzy-
szeń, fundacji itd. Jeśli te informacje są niejawne, 
co pan sugerował w poprzedniej odpowiedzi, to 
prosiłbym o udostępnienie mi tej informacji w try-
bie niejawnym. Mamy możliwość analizy takich 
informacji w specjalnej kancelarii. Oczywiście pro-
szę to zrobić nie teraz, tylko w trybie późniejszym.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Proszę bardzo, Panie Komendancie.

KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI
JAROSŁAW SZYMCZYK 

Oczywiście w tym trybie będziemy na to żąda-
nie odpowiadać.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Pani senator Joanna Sekuła.

SENATOR 
JOANNA SEKUŁA 

Panie Marszałku, mam pytanie do pana komen-
danta Szymczyka.

Chcę pana zapytać, czy pana zdaniem działania 
policjantów w trakcie wydarzeń na Krakowskim 
Przedmieściu były adekwatne i zgodne z tym, co 
znajduje się w zarządzeniu wydanym w roku 2003 
przez komendanta głównego Policji. Jest to doku-
ment, który stanowi zbiór zasad etyki zawodowej 
policjanta. W § 4 mowa jest o tym, że „policjant we 
wszystkich swoich działaniach ma obowiązek po-
szanowania godności ludzkiej oraz przestrzegania 
i ochrony praw człowieka, w szczególności wyraża-
jący się w respektowaniu prawa każdego człowieka 
do życia oraz zakazie inicjowania, stosowania lub 
tolerowania tortur bądź nieludzkiego lub poniżają-
cego traktowania albo karania”. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Komendancie.

KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI
JAROSŁAW SZYMCZYK 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Senator!
Nie mam żadnego sygnału, aby zasady, o któ-

rych pani wspominała, były łamane. Jeżeli pani se-
nator takowe informacje posiada, to… Jeszcze raz 
powtórzę, że policjant podlega odpowiedzialności 
dyscyplinarnej, a także odpowiedzialności kar-
nej. Jeśli takie sytuacje miały miejsce, to ja bardzo 
proszę o zawiadomienie prokuratury o możliwo-
ści popełnienia przestępstwa przez funkcjonariu-
sza Policji albo powiadomienie mnie o możliwości 
popełnienia deliktu dyscyplinarnego. W jednym 
i w drugim przypadku, jeśli będą ku temu podsta-
wy, powinny zostać przeprowadzone odpowiednie 
postępowania. Dopiero wtedy będę mógł dać odpo-
wiedź na pani pytanie. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Pan senator Marcin Bosacki.

SENATOR 
MARCIN BOSACKI 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo! Panie Komendancie!
Ja mam pytanie wywołane pana stwierdzeniem, 

iż zawsze w wypadku, kiedy funkcjonariusze po-
dejmujący działania w grupach zwartych nie mają 
odznak, identyfikatorów, jesteście w stanie ich 
zidentyfikować.

Mam pytanie co do sytuacji z maja, kiedy to 
policjanci ponad wszelką wątpliwość, co widać na 
wielu filmach, siłą wepchnęli do radiowozu nasze-
go kolegę Jacka Burego, senatora z Lublina. Czy 
tych policjantów zidentyfikowano? Czy pan na-
dał bieg tej sprawie po skargach senatora Burego? 
Dziękuję bardzo.

KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI
JAROSŁAW SZYMCZYK 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie 
Senatorze!

Tak, ja oczywiście wiem, którzy policjanci bra-
li udział w sekwencji zdarzeń, o których pan w tej 
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chwili mówi. Nie wnikając w całą naturę tego zda-
rzenia, chcę tylko powiedzieć, że… No, nie wiem, 
czy pan senator bądź ktokolwiek inny złożył do 
prokuratury zawiadomienie o  przekroczeniu 
uprawnień przez funkcjonariusza Policji. Ja takiej 
wiedzy nie mam. Do mnie na pewno nie wpłynął 
żaden wniosek o wszczęcie postępowania dyscy-
plinarnego wobec tego policjanta. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Komendancie.
Pan senator Bogdan Klich.

SENATOR 
BOGDAN KLICH 

Panie Komendancie, udzielając odpowiedzi na 
pytanie o kontakt zatrzymanych z pełnomocnika-
mi, zechciał pan powiedzieć, że wszyscy mieli taki 
kontakt zapewniony. Mnie interesuje to, po jakim 
czasie to nastąpiło, dlatego że z bardzo wielu re-
lacji, i to zarówno samych zatrzymanych, którzy 
opowiadali o tym po wypuszczenia, jak i ich peł-
nomocników czy wreszcie posłanek i posłów, któ-
rzy wspierali tych zatrzymanych, powiedziałbym, 
informacyjnie… No, oni próbowali bezskutecznie 
dowiedzieć się, gdzie przebywali ci zatrzymani. To 
czasem trwało po kilka godzin. Przypomnę, że zda-
rzenie miało miejsce ok. godziny 16.00, a dopiero 
w nocy, o godzinie 3.00, tzn. po 11 godzinach, jedna 
z naszych koleżanek posłanek otrzymała pełną listę 
zatrzymanych. A zatem w wielu przypadkach peł-
nomocnik mógł skontaktować się z zatrzymanym 
dopiero po wielu godzinach. Chciałbym, żeby pan 
opisał mi tę sytuację swoimi słowami. Czy praw-
dziwe są informacje, że wielu spośród tych 48 za-
trzymanych miało możliwość skontaktowania się 
z pełnomocnikiem dopiero po kilku godzinach?

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo.

KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI
JAROSŁAW SZYMCZYK 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie 
Senatorze!

Po pierwsze, chciałbym, żebyśmy trochę upo-
rządkowali kwestię konstrukcji prawnej, jaką są 
uprawnienia osoby zatrzymanej. No, z całym sza-
cunkiem dla państwa parlamentarzystów mu-
szę powiedzieć, że nie jest tak, że pani poseł czy 
pan senator może żądać od policjanta informacji 
o tym, kto został zatrzymany. Nie, prawem osoby 
zatrzymanej jest powiadomienie wskazanej osoby. 
I my wówczas ten obowiązek realizowaliśmy. Tak 
jak powiedziałem przed chwilą, z treści pouczenia 
wynika, że osoba zatrzymana może żądać powia-
domienia wskazanej przez siebie osoby. Pani poseł 
może pytać o to, czy taka i taka osoba została za-
trzymana, ale ja nie mam żadnych uprawnień do 
tego, żeby wbrew woli zatrzymanego takiej infor-
macji udzielać. Od tego chciałbym zacząć.

Po drugie, niezwykle ważne jest też to, że mó-
wimy o prawie osoby zatrzymanej do kontaktu 
z adwokatem lub radcą prawnym, a nie o jakimś 
obowiązku. Jeżeli takie żądanie zostanie wyarty-
kułowane – przeczytałem przed chwilą, że 16 osób 
wyartykułowało takie żądanie – to wówczas obo-
wiązkiem policjantów jest zapewnić ten kontakt 
niezwłocznie. To nie jest określone minutowo czy 
godzinowo, trzeba to zrobić niezwłocznie. W wy-
kładni prawniczej mówi się: bez zbędnej zwłoki. 
Owszem, w tej chwili dosyć szczegółowo badamy 
również to, ile czasu upłynęło od momentu sporzą-
dzenia protokołu zatrzymania danej osoby – to od 
tego momentu, że tak powiem, liczymy czas ocze-
kiwania osoby, która wnosi do protokołu żądanie 
kontaktu z adwokatem – do momentu, w którym 
adwokat przyjechał. I w przypadku każdego z tych 
żądań będziemy sprawdzać, Panie Senatorze, ile 
to trwało. Ja też jestem żywotnie zainteresowany 
tym, jaki był czas oczekiwania ze strony tych osób, 
które o to prawo się upomniały. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Pan senator Klich jeszcze raz.

SENATOR 
BOGDAN KLICH 

Ja bardziej pytałem o realizację właśnie tego 
prawa, a nie mandatu poselskiego koleżanek i ko-
legów, bo istotnie w prawie i w sformułowaniu 
o niezwłoczności tego kontaktu chodzi o to, żeby 
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osoba zatrzymana miała wsparcie prawne. Pojęcie 
niezwłoczności oczywiście można interpretować 
tak szeroko, jak pani premier Szydło interpreto-
wała pojęcie niezwłocznego opublikowania wyro-
ku Trybunału Konstytucyjnego, co trwało chyba 
kilka miesięcy, jednak dobrym obyczajem, dzia-
łaniem jest interpretowanie słowa „niezwłocznie” 
jako działania bardzo szybkiego, natychmiasto-
wego, działania jak najszybciej. I do tej pory tak 
bywało. Ale teraz, zgodnie z tym, co mówią sami 
zatrzymani, zdarzało się często, że Policja odma-
wiała udzielenia informacji, gdzie znajdują się oso-
by zatrzymane, ich bliskim, wskazanym bliskim. 
Zdarzało się także, że poszukujący osób zatrzyma-
nych, z zewnątrz – a one znajdowały się w wielu 
różnych komisariatach i były przewożone z komi-
sariatu na komisariat, jak twierdzą sami zatrzy-
mani, którzy byli przewożeni… Oni nie mogli się 
skontaktować z pełnomocnikiem, ponieważ nie 
mieli jego numeru, a pełnomocnik z kolei, który 
próbował się z nimi skontaktować, nie otrzymy-
wał informacji, gdzie aktualnie przebywa klient. 
I na tym polegała nowość tego zdarzenia z 7 sierp-
nia, że kontakt pomiędzy zatrzymanym a pełno-
mocnikiem w wyniku różnych działań był bardzo 
utrudniony. Ja używam dyplomatycznego sformu-
łowania „bardzo utrudniony”, ale w wielu przy-
padkach był uniemożliwiony przez kilka godzin. 
I proszę z łaski swojej zwrócić na to uwagę, dlatego 
że to się zdarza po raz pierwszy, no, od czasu, kiedy 
tym sprawom się przyglądam.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Proszę bardzo, Panie Komendancie.

KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI
JAROSŁAW SZYMCZYK 

Czy ja mógłbym już bezpośrednio do pana 
senatora…

No, nie wiem, powiem szczerze, że nie prze-
prowadzaliśmy takich badań, jaki jest średni czas 
oczekiwania na kontakt z adwokatem. Trudno jest 
mi w takim razie odnieść się do tego, czy to jest 
praktyka jakoś wykraczająca poza ramy… Ja chcę 
podkreślić jedną rzecz, Panie Senatorze, bo zale-
ży mi na tym, żeby to bardzo wyraźnie wybrzmia-
ło. W przypadku osób, które zażądały kontaktu 
z adwokatem, z żadną z tych osób nie rozpoczęto 

żadnych czynności procesowych bez udziału ad-
wokata. Czyli ta najważniejsza część postępowania 
z osobą zatrzymaną związana z obecnością adwo-
kata zawsze odbywała się z jego obecnością. Nie 
było ani jednej takiej sytuacji, żebyśmy przedsta-
wili zarzut komuś, kto żądał obecności adwoka-
ta, a tego adwokata by nie było. I w mojej ocenie 
– to jest oczywiście moja subiektywna ocena – 
to jest kluczowa kwestia: żeby nie wykonać żad-
nej czynności procesowej z osobą zatrzymaną bez 
obecności adwokata, jeśli ta osoba obecności tego 
adwokata żąda.

Ale ja chcę zapewnić pana senatora, że to jest 
jeden z kilku elementów proceduralnych, które do-
strzegam na bazie tych wstępnych ocen związanych 
głównie z postępowaniem z osobami zatrzymany-
mi – podkreślam: proceduralnych – i nad którymi, 
jak uważam, musimy się pochylić i dokładnie je 
zweryfikować, ocenić i być może podjąć jakieś dzia-
łania weryfikujące w przyszłości. Dla mnie to jest 
ważna rzecz, żeby to sprawdzić, i z całą pewnością 
po zakończeniu tych czynności, jeśli pan senator 
sobie tego życzy, możemy również taką informację 
przekazać, jaki był czas od momentu wniesienia 
tego żądania do momentu pojawienia się adwokata 
i dlaczego to był taki, a nie inny czas.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Bardzo 
proszę.)

Ja tylko pozwolę sobie jeszcze uzupełnić co do 
tego przewożenia z jednostki do jednostki. To jest 
problem, który zawsze pojawia się w przypadku 
zatrzymywania większej grupy osób. W pierw-
szej kolejności jedzie się do najbliższej jednost-
ki Policji, celem sprawdzenia chociażby stanu 
zdrowia osoby zatrzymanej, tego, czy nie trzeba 
niezwłocznie udzielić pomocy. Ale też w tej jed-
nostce odbywa się koordynacja. My nie mamy na 
KRP I takiej liczby pomieszczeń dla osób zatrzy-
manych, żebyśmy mogli umieścić 48 osób. Tak 
że tam odbywa się koordynacja i sprawdzanie 
tego, gdzie w najbliższych jednostkach są wol-
ne pomieszczenia. Przewozimy zatrzymanych 
do tych jednostek, gdzie są wolne pomieszczenia 
i gdzie jest możliwość pracy procesowej związanej 
z wykonywaniem czynności z osobą zatrzymaną, 
właśnie po to, żeby tych osób zatrzymanych nie 
przetrzymywać godzinami na korytarzach, tylko 
żeby jak najszybciej trafiły one do miejsc, które są 
dla nich przygotowane na czas zatrzymania. I to 
jest naprawdę robione w trosce o osoby zatrzy-
mane, a nie w jakimś dokuczliwym dla nich celu. 
Dziękuję bardzo.
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WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Pan senator Wadim Tyszkiewicz.

SENATOR 
WADIM TYSZKIEWICZ 

Mam 2 bardzo krótkie pytania i prosiłbym 
o konkretne odpowiedzi „tak” lub „nie”. Panie 
Komendancie, w mediach pojawiły się informa-
cje, może domysły, może spekulacje, może insynu-
acje, że w akcji brały udział oddziały Wojsk Obrony 
Terytorialnej. Proszę o odpowiedź „tak” lub „nie”, 
przecinamy spekulacje i sprawa będzie jasna.

Drugie pytanie, też bardzo krótkie. Powiedział 
pan, że zostało zatrzymanych 48 osób za jakieś 
konkretne przestępstwa czy za udział w nielegal-
nym zebraniu…

(Głos z sali: Zbiegowisku.)
Zbiegowisku. Tak? Czy oni zostali zatrzymani 

za jakieś inne przestępstwa, czy tym 48 osobom bę-
dzie postawiony konkretnie zarzut udziału w nie-
legalnym zbiegowisku? Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Panie Komendancie, proszę bardzo.

KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI
JAROSŁAW SZYMCZYK 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowny 
Panie Senatorze!

Ja na to pierwsze pytanie zamiast „tak” lub 
„nie” najchętniej odpowiedziałbym, że to komplet-
na bzdura. No nie, absolutnie nie. W mundurach 
policyjnych występują tylko i wyłącznie funkcjo-
nariusze polskiej Policji i nie ma możliwości, aby 
była inna sytuacja. Zapewniam pana, że gdyby taka 
sytuacja wystąpiła, to ja następnego dnia albo jesz-
cze tego samego podałbym się do natychmiastowej 
dymisji. Nie, dla mnie ta plotka o żołnierzach WOT 
w policyjnych mundurach to jest kompletna bzdu-
ra. No, litości.

Jeśli chodzi o przedstawione zarzuty, to pan 
minister w swoim wystąpieniu mówił o tym, ja też 

mówiłem, że te zarzuty… Trzeba to wyraźnie roz-
różnić. Czym innym jest udział w nielegalnym zgro-
madzeniu, i to jest wykroczenie, a za wykroczenie 
nie zatrzymujemy osób, a czym innym jest udział 
w nielegalnym zbiegowisku, którego uczestnicy dążą 
do bezpośredniego zamachu na życie, zdrowie lub 
mienie, i jest to przestępstwo. Zarzuty dotyczące 
tego przestępstwa zostały przedstawione wszystkim 
48 osobom. Dodatkowo zarzuty naruszenia nietykal-
ności cielesnej funkcjonariusza Policji zostały przed-
stawione 3 osobom, a dwóm – zniszczenia mienia 
policyjnego, radiowozu. Myślę, że to jest teraz jasne 
i czytelne. Aha, 1 osobie został postawiony zarzut 
utrudniania czynności wykonywanych przez funk-
cjonariusza Policji. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Pan senator Brejza, zdalnie. Proszę uprzejmie.

SENATOR 
KRZYSZTOF BREJZA 

Witam, Panie Ministrze.
(Rozmowy na sali)
Halo, czy mnie słychać?
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Ależ 

oczywiście. Ale teraz zadajemy pytania do pana 
komendanta.)

Tak, przepraszam.
Panie Komendancie, mam takie pytanie doty-

czące braku identyfikatorów na mundurach. Kto 
podjął decyzję o tym, że nie było tych danych iden-
tyfikujących funkcjonariuszy? Z jakich powodów?

I mam jeszcze pytanie dotyczące liczby wakatów 
w garnizonie stołecznym, warszawskim. Czy prawdą 
jest, że w Warszawie i okolicznych gminach brakuje 
obecnie około 1 tysiąca funkcjonariuszy Policji? I czy 
w pana ocenie tego typu zachowania funkcjonariuszy, 
jakie mieliśmy okazję zobaczyć w ostatnich dniach na 
ulicach Warszawy, poprawią wizerunek Policji i za-
chęcą młodych ludzi do służby w Policji, czy też nie?

To są te 2 pytania. Bardzo będę wdzięczny za 
odpowiedź.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo, Panie Komendancie.
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KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI
JAROSŁAW SZYMCZYK 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie 
Senatorze!

Powtórzę: to, że nie było tych identyfikatorów, 
wynika z  rozporządzenia ministra spraw we-
wnętrznych… tak, ministra spraw wewnętrznych – 
jeszcze bez „i administracji”, bo to jest z roku 2009 
– które znosi obowiązek używania identyfikatorów 
imiennych przez funkcjonariuszy występujących 
w pododdziałach zwartych.

Jeśli chodzi o liczbę wakatów w stołecznej po-
licji, to faktycznie jest ona procentowo i ilościo-
wo najwyższa, jeśli porównać dane ze wszystkich 
garnizonów w Polsce – to jest ok. 1 tysiąca funk-
cjonariuszy, a  nawet wydaje mi się, że w  tej 
chwili jest to więcej niż 1 tysiąc. I to jest wielki 
problem. Ale też cały czas staramy się wspierać 
garnizon stołeczny, chociażby przez to, że cały 
czas pełni tu służbę blisko pół tysiąca policjantów 
odbywających adaptację zawodową, po szkoleniu 
podstawowym, ponadto garnizon stołeczny w ra-
zie potrzeby jest wspierany przez siły policyjne 
z innych części kraju. Oczywiście moim marze-
niem jest to, aby stan etatowy był równy stanowi 
faktycznemu, ale niestety sytuacja wygląda tak, 
jak wygląda, z uwagi na liczbę chętnych do służ-
by. Wierzę jednak, że te rozwiązania, które wpro-
wadza nowa ustawa – ta, o której dzisiaj toczyła 
się w Senacie dyskusja – spowodują, że jesz-
cze bardziej będziemy uatrakcyjniać tę służbę. 
Zresztą program modernizacji polskiej Policji, 
realizowany przez 4 lata, naprawdę mocno ją 
uatrakcyjnił. Mam świadomość tego, że jesz-
cze daleko do ideału, niemniej jednak po tych 
4 latach funkcjonariusz polskiej Policji zarabia 
średnio – podkreślam: średnio, brutto, z nagrodą 
roczną – o 1 tysiąc 700 zł więcej, a więc jest to już 
jakiś krok do przodu. Chyba nie zdradzę tajem-
nicy, Panie Ministrze, mówiąc, że lada moment 
rozpoczną się też prace nad kontynuacją tego 
programu modernizacji – bo on niestety kończy 
się w tym roku. A więc robimy wszystko – na-
prawdę, Panie Senatorze, bo ogromnie nam na 
tym zależy – żeby ten poziom wakatów zmniej-
szyć. No, niestety, sytuacja pandemiczna też nam 
tę sytuację komplikuje, bo musieliśmy zamknąć 
szkoły, w których odbywają się kursy policyjne, 
chcąc uniknąć sytuacji, że mogłoby dochodzić do 
zbiorowych zakażeń. Dopiero teraz odtwarzamy 
te kursy, żeby je dokończyć w ścisłych rygorach 

sanitarnych, tak żeby policjanci mogli wrócić do 
swoich jednostek i pełnić służbę.

Pytał pan o kwestie wizerunkowe. Ja napraw-
dę uważam, że… Ja jestem dumny z moich ludzi 
za to, jak zadziałali na Krakowskim Przedmieściu. 
I mimo tego, że wiem, iż dzisiaj mają oni do mnie 
sporo żalu, że ciągle każę im utrzymać spokój, 
utrzymać ciśnienie, jak to często powtarzam – po-
mimo tej ogromnej agresji, którą obserwowaliśmy, 
pomimo tych wyzwisk, pomimo tych wulgary-
zmów kierowanych pod ich adresem, gestów po-
wszechnie uznawanych za obelżywe, pomimo 
plucia na nich, wyzywania ich i ich najbliższych 
rodzin – uważam, że zachowali spokój. Naprawdę 
zachowali ogromny spokój i ogromny profesjona-
lizm, Panie Senatorze, i tak, jestem z nich dumny. 
Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Komendancie.
Więcej zgłoszeń do pytań nie widzę…
(Senator Bogdan Klich: Jeszcze ja…)
Aha, pan senator Klich.
Proszę bardzo.

SENATOR 
BOGDAN KLICH 

Panie Komendancie, jeszcze jedna sprawa bar-
dzo mnie intryguje, a jest to znów sprawa doty-
cząca prawnego aspektu zatrzymań. Otóż bardzo 
często słyszymy – i to są informacje, które docie-
rają do nas przede wszystkim poprzez media spo-
łecznościowe, od osób, które uczestniczyły w tych 
zdarzeniach, i to nie tylko od tych, które były za-
trzymywane – że osoby zatrzymane przez długi 
czas nie były informowane o podstawie prawnej 
zatrzymania. Tak, nie były informowane o pod-
stawie prawnej zatrzymania. Docierają także in-
formacje o tym, że nie były podawane powody 
zatrzymania – ani paragraf, ani powód, dla którego 
dana osoba zostaje zatrzymana. Gdyby to zdarzyło 
się raz czy gdyby to zdarzyło się 2 razy w przypad-
ku tych 48 zatrzymań, to moglibyśmy uważać, że 
po prostu ktoś się pomylił, ktoś był nieprzygotowa-
ny, ktoś nie wiedział itd. Ale to zdarzało się często. 
I są rozmaite interpretacje tego faktu. To tak jakby 
szukano paragrafu w stosunku do osób, które były 
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zatrzymane podczas tego zdarzenia. Chciałbym, 
żeby pan mi to objaśnił swoimi słowami tak jak 
przy poprzednim pytaniu. Bardzo zależy mi także 
na tym, żeby to zostało sprawdzone i wyjaśnione 
przez pana komendanta. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję bardzo.
(Senator Bogdan Klich: To było pytanie.)
Tak, tak.
Dziękuję bardzo panu senatorowi.
Teraz oczekuję na odpowiedź pana komendanta.

KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI
JAROSŁAW SZYMCZYK 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowny 
Panie Senatorze!

Myślę, że to będzie bardzo łatwe do sprawdze-
nia. Odpowiadając na pytanie pana marszałka, 
mówiłem o pouczeniu. W tym pouczeniu te wszyst-
kie rzeczy są wyraźnie wyartykułowane. Jeszcze 
raz powtórzę: ono jest sporządzane w 2 egzem-
plarzach. Jeden egzemplarz dostaje dana osoba, 
drugi trafia do akt. Bardzo łatwo jest sprawdzić, 
czy w aktach są egzemplarze pouczeń podpisane 
przez osoby zatrzymywane, w których wyraźnie 
są wyartykułowane określone prawa – prawo do 
informacji o przyczynie zatrzymania i do bycia 
wysłuchanym. Mało tego, w protokole zatrzyma-
nia osoby wpisuje się, Panie Senatorze, podstawę 
prawną i faktyczną. Kopię protokołu zatrzymania 
każda z tych osób otrzymuje i każda podpisuje.

SENATOR 
BOGDAN KLICH 

Nie pytam, Panie Komendancie, czy – bo to 
ostatecznie się tam znalazło – tylko kiedy. Pytam: 
kiedy? Bo znów jest tak, jak w przypadku mojego 
poprzedniego pytania, że w wielu wypadkach nie 
uczyniono tego niezwłocznie, tylko dopiero po ja-
kimś czasie. W związku z tym są rozmaite inter-
pretacje, o których powiedziałem.

KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI
JAROSŁAW SZYMCZYK 

Panie Senatorze, czynność zatrzymania osoby 
materializuje się protokołem zatrzymania. Jest też 

bardzo… Mało tego, w protokole zatrzymania osoby 
jest godzina zatrzymania i godzina sporządzenia 
protokołu. Bardzo łatwo to zestawić i porównać.

(Senator Bogdan Klich: Proszę o sprawdzenie 
tego.)

Oczywiście.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę 

chętnych.
Dziękuję bardzo.
Senator Bury chciałby jeszcze zadać pytanie?
(Głos z sali: Tak, zdalnie.)
Przepraszam, jeszcze senator Jacek Bury.
(Senator Jacek Bury: Czy ja jestem słyszany?)
Tak, pan senator jest słyszany.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
To ja decyduję, Panie Ministrze.
(Głos z sali: Jeszcze się zgłosił…)
Kto jeszcze się zgłosił?
(Głos z sali: Senator Brejza.)
Proszę bardzo. Pan senator Bury, a potem pan 

senator Brejza.

SENATOR 
JACEK BURY 

Panie Komendancie, mam pytanie. W przypad-
ku prowadzenia akcji… Te akcje są zazwyczaj na-
grywane, są w jakiś sposób dokumentowane. Czy 
po takiej akcji, kiedy składane jest do prokuratury 
zawiadomienie o możliwości popełnienia przestęp-
stwa przez uczestników, przekazujecie materiały 
prokuraturze? Czy jakiekolwiek kopie tych mate-
riałów zostają w Policji, czy nie zostają? Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję bardzo.

KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI
JAROSŁAW SZYMCZYK 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Czy są 

akta kontrolne?)
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Panie Senatorze, oczywiście, że zostają u nas te 
nagrania, zostają kopie. Są one potrzebne chociażby 
do realizowania czynności kontrolnych, które prowa-
dzi zarówno Wydział Kontroli Komendy Stołecznej 
Policji, jak i  Biuro Kontroli Komendy Głównej 
Policji. Poza tym musimy zabezpieczyć ten materiał 
na wypadek, gdyby wpłynęły do nas jakieś wnioski 
o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych, tak aby 
można było wykorzystać go w tych postępowaniach. 
Poza tym jest to materiał wytworzony przez nas i…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 
Komendancie, bliżej mikrofonu albo trochę 
głośniej.)

Przepraszam, oczywiście.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Ja ro-

zumiem, że jest pan zmęczony, ale troszkę słabo 
słychać.)

Powtórzę. Oczywiście kopie zostają u nas cho-
ciażby na wypadek prowadzenia czynności kontro-
lnych czy ewentualnych czynności wyjaśniających 
w ramach postępowań dyscyplinarnych, jeśli takie 
wnioski by wpłynęły.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Pan senator Brejza zadaje pytanie.

SENATOR 
KRZYSZTOF BREJZA 

Panie Komendancie, nawiążę jeszcze do akcji 
pod Trójką, gdzie kobieta za odmowę podania da-
nych została wrzucona do radiowozu razem z ro-
werem. Ja dostałem od państwa odpowiedź na 
interwencję senatorską, z której wynika, że pomi-
mo tego, że kobieta została zatrzymana, nie spo-
rządzono protokołu zatrzymania. Stąd pytanie 
do pana, czy w sytuacji tak brutalnej interwencji 
– wrzucenia roweru tej pani do radiowozu i fak-
tycznego zatrzymania – Policja powinna jednak 
taki protokół zatrzymania sporządzić.

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 

Ministrze, zwracam panu uwagę. Proszę spokoj-
nie… Zaraz skończymy.)

I czy pan jest pewien, że we wszystkich przy-
padkach takie protokoły zatrzymania zostały 
sporządzone?

(Głos z sali: Panie Marszałku…)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Panie Komendancie.
(Głos z sali: Nie dotyczy to…)

KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI
JAROSŁAW SZYMCZYK 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Ale jest 

pytaniem, na które może odpowiedzieć albo nie 
odpowiedzieć. Takie są tutaj zwyczaje.)

Szanując czas i zmęczenie nas wszystkich, bar-
dzo krótko… Panie Senatorze, ta sytuacja, o której 
pan mówi… Ta pani nie została procesowo zatrzy-
mana. Tę panią przewieźliśmy do jednostki Policji, 
w związku z odmową podania funkcjonariuszom 
Policji danych personalnych, jako podejrzaną o po-
pełnienie wykroczenia. Pani w żadnym razie nie zo-
stała brutalnie wrzucona, jak pan to nazywa, tylko 
pani została grzecznie do radiowozu wprowadzona. 
A z uwagi na to, że była podejrzana o popełnienie 
wykroczenia, ale odmówiła podania swoich da-
nych personalnych, obowiązkiem policjantów było, 
w celu ustalenia tychże danych, przewieźć panią do 
jednostki Policji i dokonać stosownych sprawdzeń. 
Pani w trakcie dojazdu do jednostki Policji jednak 
podała swoje dane personalne i w związku z tym po 
ich sprawdzeniu – bez wprowadzania do jednostki 
Policji – została zwolniona. Ani przez chwilę… To 
znaczy, nie dotarła do mnie żadna informacja, że 
pani złożyła jakąkolwiek skargę na sposób jej po-
traktowania czy na rzekomą, wskazywaną przez 
pana, brutalność Policji. Nie zgadzam się absolut-
nie, Panie Senatorze, z tą oceną, którą pan formułuje 
w swoim wystąpieniu. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Pan senator Stanisław Gawłowski.

SENATOR 
STANISŁAW GAWŁOWSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Komendancie, jak rozumiem, w pana opi-

nii nic się nie stało, po stronie Policji.
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Ja w zasadzie mam tylko jedno proste pytanie. 
Bo na zdjęciach, które są powszechnie dostępne 
w internecie… Z tych zdjęć jednoznacznie wynika, 
że policjanci nie tylko nie mieli kamer na mundu-
rach… Kamer, o których tak dużo mówiono jesz-
cze jakiś czas temu. I chwalono się, że teraz każda 
interwencja Policji będzie dodatkowo filmowana 
– po tym, co się zdarzyło we Wrocławiu jakiś czas 
temu. Ale nie mieli również identyfikatorów. Jak 
pan to wytłumaczy? 

(Rozmowy na sali)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję bardzo.
I proszę o odpowiedź. Krótko.

KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI
JAROSŁAW SZYMCZYK 

Panie Marszałku, ja bym prosił o zwolnienie 
mnie z odpowiedzi na drugą część pytania, ponie-
waż odpowiedziałem już na nią dwukrotnie. Myślę, 
że to się znajduje w stenogramach. A więc pan se-
nator będzie mógł się zapoznać.

Jeśli zaś chodzi o pierwszą część pytania, to, 
Panie Senatorze, ja nie twierdzę, że nic się nie 
stało. Stało się bardzo dużo złego na Krakowskim 
Przedmieściu. Tylko że to nie policjanci byli auto-
rami tego zła, tylko ci, którzy przejawiali skrajną 
agresję ukierunkowaną właśnie na funkcjonariuszy 
polskiej Policji.

Pan pyta, dlaczego wszyscy nie mieli kamer. No, 
nie mieli dlatego, że tych kamer zakupiliśmy do-
piero ok. 3 tysięcy, jak dobrze pamiętam – i to tylko 
i wyłącznie dzięki temu, że od 4 lat mamy program 
modernizacji polskiej Policji. Dzięki temu mamy, 
po raz pierwszy w historii, kupione nowe śmigłow-
ce dla polskiej Policji i całą masę nowego sprzętu, 
również kamer. Gdyby ten program modernizacji 
rozpoczął się 25 lat temu, to, myślę, mielibyśmy 
dużą szansę na to, żeby każdy z funkcjonariuszy 
Policji miał dzisiaj własną kamerę. Ale potrzebu-
jemy na to trochę więcej czasu. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Komendancie.
Pan senator Jacek Bury zada jeszcze pytanie 

zdalnie.

SENATOR 
JACEK BURY 

Panie Komendancie, chciałbym nawiązać 
do mojego poprzedniego pytania, ponieważ pan 
stwierdził, że materiały zostają jako operacyjne… 
Tu wracam do mojego przypadku. Ja zwracałem 
się do Policji o udostępnienie materiałów z mojego 
zatrzymania i otrzymałem od Policji oficjalną od-
powiedź, że żadnych materiałów nie posiada, po-
nieważ zostały przekazane prokuraturze. Widzę tu 
dużą niespójność. Może mi pan to wyjaśnić?

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Proszę bardzo.

KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI
JAROSŁAW SZYMCZYK 

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie 
Senatorze, proponuję, żeby pan senator zwró-
cił się do mnie pisemnie z tymi wątpliwościami. 
Postaram się rozwiać wszelkie wątpliwości.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Komendancie.
Pan senator Klich.

SENATOR 
BOGDAN KLICH 

Ja bardzo uważnie słucham tego, co pan ko-
mendant mówi, zwłaszcza odpowiedzi na pyta-
nia, które zadaję. Interesuje mnie szczególnie ta 
odpowiedź, w której pan powiedział o tym, że te 
48 osób musiało być umieszczone po zatrzymaniu 
w różnych komendach, w różnych aresztach. Ale 
czemu aż w 13? 48 osób trzeba było rozwieźć po 13 
różnych komendach i zatrzymywać je w 13 miej-
scach? Nie można ich było zgromadzić w 1, 2 albo 
3 miejscach, może w 5 albo 10? No, to jest takie 
wytłumaczenie, które nie trzyma się kupy, które 
jest kompletnie nielogiczne, bo z tego wynika, że… 
Jeżeli nie kończy się to tylko na samej Warszawie, 
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ale wiezie się zatrzymanego np. do Nowego Dworu 
Mazowieckiego, to budzi to podejrzenia, których 
jest w tej chwili mnóstwo w mediach społeczno-
ściowych, że był jakiś powód, że m.in. poprzez 
tak znaczne rozśrodkowanie zatrzymanych i po-
przez wożenie ich od komisariatu do komisaria-
tu przedłużano, że tak powiem, ten czas, kiedy 
rozpoczynano sporządzanie protokołu. Bo wbrew 
temu, co pan powiedział, Panie Komendancie, było 
też tak, że dopiero nad ranem sporządzono, za-
mknięto protokoły zatrzymania. Nad ranem. I są 
to informacje do sprawdzenia przez pana, Panie 
Komendancie.

A więc moje pytanie jest takie: jak do tego do-
szło, że 48 osób trzeba było rozwieźć do 13 różnych 
komisariatów, miejsc zatrzymania? I po co był ten 
czas, który poświęcono na tę akcję rozwożenia?

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Panie Komendancie, tylko 

krótko.

KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI
JAROSŁAW SZYMCZYK 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie 
Senatorze!

Po pierwsze, dla zobrazowania sytuacji i trochę 
rozjaśnienia perspektywy może powiem, że jest 
pewna fundamentalna zasada w procesie karnym, 
taka, że nigdy nie osadza się w jednej celi osób do 
tej samej sprawy. Skutkuje to w tej sytuacji tym, 
że potrzebowaliśmy 48 pomieszczeń dla osób za-
trzymanych, żeby je rozlokować. Dodatkowo trze-
ba mieć świadomość tego, że pomieszczenia dla 
osób zatrzymanych – w związku z faktem, że pol-
ska Policja prowadzi około 700 tysięcy postępowań 
przygotowawczych rocznie – z reguły nie stoją pu-
ste i nie czekają na przywiezienie demonstrantów, 
którzy łamali prawo. Po prostu tych miejsc, w za-
leżności od tego, która jednostka jakie czynności 
w danym dniu wykonuje, jest w danej jednost-
ce mniej lub więcej. To jest jedna kwestia, Panie 
Senatorze.

Druga wynika z tego, o czym też mówiłem. 
Otóż do tego, żeby 48 osób zatrzymanych opra-
cować procesowo, potrzebnych jest 48 procesow-
ców. A oni też mają pracę w różnych wymiarach 

i w takich godzinach nocnych, w piątkowy wie-
czór – policjanci to też ludzie – mają różne dyżury. 
Można było, oczywiście, trzymać te wszystkie 48 
osób na Wilczej celem przeprowadzenia czynności 
procesowych. Dodatkowo wchodzi tu jeszcze kwe-
stia badania lekarskiego, wywiadu medycznego, 
opisania obrażeń itd., itd., a to są naprawdę czaso-
chłonne procedury. Ja nie wykluczam, że w niektó-
rych przypadkach do osadzenia w pomieszczeniu 
dla osób zatrzymanych mogło dochodzić nad ra-
nem, ale to wynika właśnie z liczby tych zatrzyma-
nych i konieczności intensywnej pracy tymi siłami, 
którymi dysponowali kierownicy poszczególnych 
jednostek oraz dowódca operacji. Panie Senatorze, 
proszę mi wierzyć, że zrobię wszystko, aby wy-
jaśnić od A do Z te kwestie czasu, o których pan 
wspomina. I jeśli gdziekolwiek pojawi się chociaż 
podejrzenie, że ktoś robił to celowo… Chociaż po-
wiem panu tak z mojego doświadczenia, bo sporo 
się w tym terenie napracowałem, że policjantom, 
którzy zaczęli to zabezpieczenie o godzinie 16.00 
i mieliby kończyć tę służbę o godzinie 3.00 czy 
4.00 nad ranem, nie w głowie by było, zapewniam 
pana, czynienie komukolwiek złośliwości poprzez 
przeciąganie, przedłużanie tego czasu. Proszę mi 
wierzyć, że taka zdrowa, życiowa pragmatyka pro-
wadzi do tego, że chce się jak najszybciej te czynno-
ści zakończyć, wrócić do domu i odpocząć. Dziękuję 
bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Szanowni Państwo Senatorowie…
Panie Senatorze, pan ciągle mruczy i komen-

tuje. To nie jest miejsce dla komentatora, tylko dla 
senatora. Chce pan zadać pytania?

(Głos z sali: Wczuć się w rolę…) 
Zwracam panu uwagę, nie po nazwisku, tylko 

tak ogólnie. 
Szanowni Państwo Senatorowie, ja nie mam 

sumienia, żeby rzecznika, pana Trociuka trzymać 
tutaj do godziny 1.00 w nocy. Dlatego choćby…

(Wypowiedź poza mikrofonem) 
No, właśnie, Panie Senatorze. Będziemy trzy-

mali także pana ministra i pana komendanta do 
godziny 1.00 w nocy. Bo chcielibyśmy, żeby pan mi-
nister także miał możliwość wysłuchania tego, co 
pan rzecznik Trociuk ma do powiedzenia.

Tak więc, no, pewien apel. Niektóre pytania 
się powtarzają, i to po 3 razy. Ja nie ingeruję, ale 
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proszę: zwięźle. Żeby dać jeszcze panu rzecznikowi 
Trociukowi możliwość wypowiedzi w jakimś real-
nym czasie.

Proszę bardzo, kto jeszcze?
Pan senator Bosacki, proszę bardzo. Marcin 

Bosacki.

SENATOR 
MARCIN BOSACKI 

Pozwalam sobie jeszcze raz zabrać głos. Bo rze-
czywiście wyjaśnienia pana komendanta oraz jego 
zwierzchnika, pana ministra Wąsika są w bardzo 
wielu elementach ciekawe. I odniosę się do jedne-
go. Pan komendant nie pamiętał… Znaczy chodzi 
głównie o to, czy obecnie Policja stosuje równe za-
sady do różnych grup. To jest sedno tego, o czym 
tutaj rozmawiamy.

Pan komendant i pan minister twierdzą, że ab-
solutnie tak. No, są uzasadnione…

(Głos z sali: Nie, nie…)
Równe zasady, czy równe zasady stosuje…
(Głos z sali: No, równe tak.)
Jak najbardziej. Uważacie panowie, że równe. 

Wielu z nas ma – w mojej ocenie uzasadnione – 
wątpliwości. I chcę się do jednej z tych wątpliwości 
odnieść. Pan nie pamięta, ile osób zatrzymaliście 
w lipcu 2019 r. w Białymstoku podczas demonstra-
cji czy kontrdemonstracji, czy próby uniemożliwie-
nia legalnej demonstracji w Białymstoku. Otóż ja to 
sprawdziłem. Podawaliście państwo, że… Tak jak 
teraz zatrzymaliście 48 osób, tak wtedy podaliście, 
że zatrzymaliście 25 osób. Tutaj pan twierdził, że 
podstawą zatrzymań początkowo było głównie to, 
że ta grupa była agresywna, krzyczała obraźliwe 
hasła wobec policjantów, co absolutnie potępiam, 
absolutnie potępiam. Ale przypominam, że wtedy 
w Białymstoku mieliśmy do czynienia z kilkugo-
dzinną bitwą, w której agresorzy używali kamieni, 
jajek, gałęzi i butelek, a państwo użyliście wówczas 
gazu łzawiącego i innych środków przymusu bez-
pośredniego. I wtedy zatrzymaliście 25 osób. Jak 
pan wytłumaczy tę dysproporcję?

I drugie, równie krótkie pytanie. Pan dwukrot-
nie odpowiedział odnośnie do sprawy pana sena-
tora Burego wrzuconego do pojazdu policyjnego 
z naruszeniem nietykalności osobistej senatora, 
że nie dostał pan skargi, że pan o nią prosi. Czy 
sam pan zbadał tę sprawę? I czy uważa pan, że 
wszystko było w porządku? Skoro sam pan mówi, 
i pana zwierzchnik też, że w tej chwili np. badacie 

sprawę jednej z posłanek, która rzekomo źle się 
odzywała do policjantów… No, tamta sprawa od-
była się 3 miesiące temu. Czy pan tę sprawę wrzu-
cenia pana senatora Burego do radiowozu zbadał? 
Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik: Jeśli 
pan pozwoli, Panie Marszałku… Bo pan senator 
także mnie wymienił w tym pytaniu.)

Pan minister chce odpowiedzieć. Proszę bardzo.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE  
SPRAW WEWNĘTRZNYCH  
I ADMINISTRACJI 
MACIEJ WĄSIK 

Tak. Ja chciałbym powiedzieć, Panie Marszałku, 
że zostaliśmy tutaj zaproszeni w konkretnej sprawie. 
Przygotowaliśmy się do pytań dotyczących zatrzy-
mań w dniach 7 i 8 sierpnia i udzieliliśmy wszel-
kich odpowiedzi. Nie będziemy, Panie Marszałku, 
odpowiadać teraz z głowy, nie mając materiałów, 
na pytania o sprawy dotyczące 2019 r., tak samo 
jak nie będziemy mówić, ile osób zostało zatrzyma-
nych podczas akcji „Widelec”, kiedy zatrzymano 700 
osób. No, ja to akurat pamiętam. Zatrzymano po-
nad 700 osób, nie pamiętam tylko końcówki. Panie 
Senatorze, pan był wtedy w rządzie. Zadawał pan ta-
kie pytania? Mówię w tej chwili do senatora Klicha.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 
Ministrze, pan nie zadaje pytań senatorom.)

Ponad 700 osób zgromadzono na błoniach 
w Warszawie.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 
Senatorze…)

Ja nie jestem senatorem, Panie Marszałku.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Panie Ministrze, to senatorowie zadają pytania, 
a nie pan. To jest jedna sprawa. Proszę odpowiadać 
w tym trybie, który tutaj obowiązuje.
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No, ja widzę, że… Muszę skomentować to, co 
pan mówi. Otóż pan ma dość wybiórczą pamięć. 
Jest pan jeszcze w takim wieku, że powinien pan 
pamiętać także to, co było niedawno, a nie tylko to, 
co było kilka czy kilkanaście lat temu. 

Czy są jeszcze pytania?
(Senator Marcin Bosacki: Ale nie dostałem od-

powiedzi na pytanie…)
Proszę uprzejmie, Panie Komendancie.
(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik: Ale…)
Pan komendant…
(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik: Panie 
Marszałku, to pytanie nie dotyczyło przedmiotu 
dzisiejszej debaty. Ta debata jest o czymś innym, 
Panie Marszałku.)

Panie Ministrze, pan tu jest gościem…
(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik: Tak 
jest.)

…więc niech pan się zachowuje jak gość.
(Senator Robert Mamątow: Ale dlaczego…)
Ja prowadzę…
(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik: Pan 
tu jest gospodarzem, Panie Marszałku.)

Tak, staram się prowadzić obrady w miarę 
uprzejmie.

Panie Komendancie, chce pan na to pytanie od-
powiedzieć? Proszę bardzo.

KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI 
JAROSŁAW SZYMCZYK 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie 
Senatorze!

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 
Ministrze, niech pan się nie denerwuje.)

Ja już odpowiedziałem panu marszałkowi. 
Powiedziałem, że chcę zachować się profesjonal-
nie i udzielić precyzyjnej odpowiedzi. Sprawdzę to 
dokładnie i odpowiem na piśmie. Panie Senatorze, 
pan odpalił jakąś informację z internetu i mówi 
o 25 osobach. No, ja bym prosił, żeby pan jednak 
doczytał to do końca, bo tych zatrzymanych osób 
było ponad 100. Owszem, 25 zatrzymano na go-
rącym uczynku, ale w wyniku dalszych działań, 
Panie Senatorze, rozliczono ponad 100 osób. Niech 
pan będzie precyzyjny, tak jak ja chcę być precyzyj-
ny. Opierajmy się na faktach, a nie po raz kolejny 

na doniesieniach medialnych, na hipotezach czy 
na tym, co się komuś wydawało. Bądźmy profe-
sjonalni, uczciwi i obiektywni. Bardzo o to proszę.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

W takim razie…
(Senator Marcin Bosacki: Zostałem wywołany 

i chciałbym…)
Nie, Panie Senatorze…
(Senator Marcin Bosacki: Zarzucono mi brak 

profesjonalizmu, Szanowny Panie Marszałku. Ja 
mam…)

Panie Senatorze, chcę powiedzieć, że pan ko-
mendant odpowie na piśmie nie tylko mnie, ale 
także panu. Tak to zapisuję, dobrze?

Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma.
W związku z tym poproszę o wystąpienie pana 

rzecznika Trociuka.
No, miałem nadzieję, że pan minister jeszcze 

posłucha. Dlatego starałem się skracać.
(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych i  Administracji Maciej Wąsik: 
Bardzo dziękuję.)

Dziękuję bardzo. Do widzenia, dobranoc.
Proszę bardzo, Panie Rzeczniku.

ZASTĘPCA 
RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 
STANISŁAW TROCIUK 

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Postaram się bardzo syntetycznie przedstawić 

informację rzecznika praw obywatelskich. Otóż 
chcę powiedzieć, że w związku z tymi wydarze-
niami w dniu 7 sierpnia bieżącego roku pracownicy 
Biura Rzecznika Praw Obywatelskich następnego 
dnia udali się do pomieszczeń dla osób zatrzyma-
nych, gdzie przeprowadzili indywidualne rozmo-
wy z 33 osobami spośród 48 zatrzymanych. Nie ma 
jeszcze raportu rzecznika praw obywatelskich. To 
są informacje, które zostały zebrane od osób za-
trzymanych i które podlegają w tej chwili analizie. 
Oprócz tego rzecznik praw obywatelskich zwró-
cił się do komendanta głównego Policji o udziele-
nie wyjaśnień i odpowiedzi na wiele konkretnych 
pytań.

Przede wszystkim pragnę wskazać, że ocena 
zachowań uczestników tego zbiegowiska w dniu 
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7 sierpnia wymaga jednak indywidualizacji, dla-
tego że prawdopodobnie była różna rola tych osób. 
Z tego punktu widzenia zasadnicze znaczenie ma 
to, czy te osoby będą składały zażalenie na zatrzy-
manie. W dalszym ciągu jest otwarty 7-dniowy 
termin na to, żeby te osoby mogły skorzystać ze zło-
żenia zażalenia na zatrzymanie i dokonanie oceny, 
czy to zatrzymanie było legalne, zasadne, celowe.

Chcę wskazać, że jeśli idzie o zatrzymania po-
zaprocesowe, a więc wykonywane nie na polecenie 
organów procesowych postępowania karnego, to 
przesłanki tego zatrzymania są ściśle uregulowa-
ne w kodeksie postępowania karnego, w kodeksie 
postępowania w sprawie wykroczeń, jak również 
w samej ustawie o Policji. W wypadku złożenia 
zażalenia będzie to przedmiotem oceny sądu. To 
nie jest w tej chwili przedmiotem oceny Rzecznika 
Praw Obywatelskich.

Jednak w trakcie tych rozmów pojawiła się 
oczywiście kwestia tego, że… Część osób w roz-
mowach z pracownikami Biura Rzecznika Praw 
Obywatelskich w sposób jednoznaczny wskazywała 
na to, że brała udział w tych zdarzeniach, ale były 
też osoby, o których tutaj już była mowa, a które 
wskazywały, że absolutnie nie brały żadnego czyn-
nego udziału w zbiegowisku. One właśnie wskazy-
wały na to, że są osobami przypadkowymi, które 
zostały zatrzymane w wyniku interwencji Policji. 
To oczywiście może zostać w sposób procesowy 
zweryfikowane, w sytuacji, kiedy te osoby złożą 
zażalenie do sądu na zasadność tego zatrzymania.

Większość zatrzymanych wskazywała na to, 
że została poddana procedurze kontroli osobistej 
i to procedurze polegającej na rozebraniu ich do 
naga w trakcie tej kontroli osobistej. No, szkoda, 
że nie ma tutaj komendanta głównego Policji, bo 
chcę powiedzieć, że wcale warunki przeprowadza-
nia kontroli osobistej opisane w ustawie o Policji 
nie rysują się w ten sposób, w jaki przedstawił to 
pan komendant. Dlatego że rzeczywiście art. 15d 
ust. 1 pkt 3 ustawy o Policji pozwala na przeprowa-
dzenie kontroli osobistej, również poprzez rozebra-
nie się danej osoby, ale tam zostały ściśle określone 
warunki przeprowadzania tej kontroli osobistej. 
Zasadą jest to, że prowadzi się kontrolę osobistą 
bez konieczności zdejmowania okrycia przez oso-
by w celu znalezienia broni czy też przedmiotów 
niebezpiecznych, które mogłyby zostać użyte cho-
ciażby do samookaleczenia się. Zasadą jest, że nie 
przeprowadza się kontroli osobistej poprzez roze-
branie danej osoby do naga. To się przeprowadza 
wówczas, gdy –jak mówi ustawa o Policji – w toku 

tej kontroli polegającej na tym, że nie zdejmuje się 
ubrania, zostaje ujawnione posiadanie przez osobę 
kontrolowaną przedmiotów podczas tego spraw-
dzenia i gdy do ich odebrania nie jest wystarczające 
zastosowanie właśnie tej czynności. A więc zasadą 
jest to, że nie przeprowadza się kontroli osobistej 
poprzez rozebranie do naga. No, tu z tego wyni-
ka, że większość osób została poddana kontroli 
osobistej w sposób, który jednak budzi wątpliwo-
ści ze względu na zgodność z tą regulacją, którą 
przywołałem.

Kolejny problem, który pojawia się w przypad-
ku kontroli osobistej, polegającej właśnie na ko-
nieczności rozebrania się do naga, to jest sposób 
przeprowadzania tej kontroli. Bo wbrew określe-
niu, że kontrolę osobistą przeprowadza się poprzez 
konieczność zdjęcia ubrań wierzchnich, ta kontrola 
polega na tym – i to określa ustawa o Policji – że 
najpierw zdejmuje się jedną część, czyli, kolokwial-
nie mówiąc, do pasa, przeprowadza się kontrolę tej 
części ciała ludzkiego, ta osoba się ubiera i dopie-
ro później zdejmuje drugą część swojego ubioru. 
A z informacji, które były przekazywane w roz-
mowach z pracownikami Krajowego Mechanizmu 
Prewencji, wynikało, że ta kontrola w części przy-
padków była prowadzona rzeczywiście w ten spo-
sób, ale w części przypadków była prowadzona 
z naruszeniem tej reguły. I o ile można, wydaje mi 
się, podważać wypowiedzi osób biorących udział 
w zdarzeniu w dniu 7 sierpnia z punktu widzenia 
różnych form ich aktywności w trakcie tego zdarze-
nia, to trudno przyjąć, że osoby, które w pomiesz-
czeniach dla osób zatrzymanych były poddawane 
procedurze kontroli osobistej, tak szczegółowo zna-
ły te procedury, żeby następnie pracownikom biura 
rzecznika relacjonować to w taki, a nie inny sposób. 
I to rzeczywiście budzi wątpliwości.

To, co było też podnoszone w  trakcie roz-
mów z  pracownikami Biura Rzecznika Praw 
Obywatelskich, to są jednak właśnie te obowiąz-
ki informacyjne, które ciążą na organach Policji 
wobec osób zatrzymanych. Bo duża część osób, 
z którymi pracownicy biura rzecznika rozma-
wiali, wskazywała jednak na to, że wbrew regule 
wynikającej z kodeksu postępowania karnego nie 
zostały natychmiast poinformowane o przyczy-
nach zatrzymania i przysługujących im prawach. 
Zwracam uwagę, że kodeks postępowania karnego 
wcale nie używa określenia „niezwłocznie”. Mówi 
się tam „natychmiast”. Jest to zupełnie inny prze-
dział czasowy, jeśli idzie o obowiązki informacyj-
ne organu czy funkcjonariusza, który dokonuje 
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zatrzymania. I to też pojawiało się w wielu rozmo-
wach, jak również kwestia dostępu do adwokata 
czy też radcy prawnego. Część tych osób wska-
zywała na to, że mogły mieć dostęp do adwoka-
ta i radcy prawnego jedynie dlatego, że adwokaci 
i radcowie prawni czy też aplikanci znajdowali 
się przed wejściami do budynków, do których 
były doprowadzone osoby zatrzymane, i w trak-
cie wprowadzania tych osób przekazywali nume-
ry telefonów, na które te osoby mogły próbować 
dzwonić. Ale podobno były przypadki – i to wyni-
ka z wypowiedzi osób zatrzymanych – że nawet 
posiadając ten numer telefonu, osoby zatrzymane 
miały problem ze skontaktowaniem się z adwo-
katem czy radcą prawnym, dlatego że funkcjo-
nariusze Policji mówili o tym, że do tego numeru 
telefonu nie zostało przypisane konkretne nazwi-
sko adwokata czy radcy prawnego, co uniemożli-
wia kontakt z adwokatem i radcą prawnym.

No i wreszcie kwestia, która również była 
podnoszona, to jest kwestia stosowania środ-
ków przymusu bezpośredniego w postaci kajda-
nek. Rzeczywiście jest tak, że te środki przymusu 
bezpośredniego stosuje się w ten sposób, że kaj-
danki zakłada się na ręce trzymane z tyłu, ale 
w przypadku zatrzymania, kiedy kajdanki sto-
sowane są jako środki przymusu bezpośredniego 
o charakterze prewencyjnym, ustawa o środ-
kach przymusu bezpośredniego i broni palnej 
pozwala na stosowanie tych kajdanek poprzez 
ich założenie na ręce trzymane z przodu. Nie 
jest tak, że w przypadku prewencyjnego sto-
sowania środków przymusu bezpośredniego… 
W sytuacji transportu nie jest możliwe stoso-
wanie tych środków poprzez założenie kajdanek 
na ręce trzymane z przodu. To są okoliczności, 
które oczywiście wymagają pewnej weryfikacji. 
Informacje o nich zostały przekazane rzeczni-
kowi podczas tych 33 indywidualnych rozmów 
z  osobami zatrzymanymi. Tutaj oczywiście 
w dalszym ciągu będziemy prowadzili postępo-
wanie wyjaśniające i będziemy konfrontować to 
ze stanowiskiem Policji.

Pragnę podkreślić, że bardzo wiele wątpliwości 
budzi sposób przeprowadzania kontroli osobistych 
przez funkcjonariuszy Policji. Już pierwsze skon-
frontowanie tego, o czym mówiły osoby zatrzyma-
ne, z przepisami art. 15d ustawy o Policji wskazuje 
na to, że w tym zakresie nie jest realizowana litera 
ustawy. Dziękuję bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Gabriela Morawska-Stanecka)

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zadać 

pytanie panu rzecznikowi?
Proszę bardzo. Pan senator Jerzy Czerwiński.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Rzeczniku!
Jutro spotykamy się z pana przełożonym, więc 

wyciągniemy wnioski z tej akcji, ale żeby mieć pew-
ne wyobrażenie o tym, co się tak naprawdę stało, 
chciałbym uzyskać od pana w miarę wyczerpujące 
odpowiedzi.

Po pierwsze, ile jest zatrzymań w Polsce? Czy 
przy wszystkich zatrzymaniach tak bardzo się pań-
stwo staracie przeanalizować, czy były one wyko-
nane zgodnie z prawem, zgodnie z procedurą?

Po drugie, jaki był powód państwa interwencji 
– mówię o Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich 
– czy też pewnego włączenia się państwa w tę 
procedurę?

ZASTĘPCA 
RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 
STANISŁAW TROCIUK 

Powód był, bym powiedział, zasadniczy. Było 
nim zdarzenie, które miało charakter ogólnopol-
ski i w przypadku którego są podnoszone poważ-
ne zarzuty dotyczące naruszenia praw i wolności 
jednostki. Trudno sobie wyobrazić, że konstytucyj-
ny organ nie podjąłby w takiej sytuacji czynności 
wyjaśniających.

Jeśli idzie o przypadki zatrzymania, to mu-
szę powiedzieć, nie mam przy sobie danych sta-
tystycznych, ale w momencie, kiedy wpływają do 
rzecznika praw obywatelskich skargi dotyczące 
zatrzymań, staramy się te wszystkie sprawy ba-
dać. Mogę nawet powiedzieć o pewnych tenden-
cjach, które się pojawiają w trakcie badań tego typu 
spraw. Jest to przedmiotem zainteresowania rzecz-
nika praw obywatelskich od dawna.

Przepisy ustawy o Policji, które dotyczą kontroli 
osobistej osób zatrzymanych, znalazły się w usta-
wie o Policji tylko dzięki działaniom rzecznika 
praw obywatelskich. Wcześniej była to materia, 
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która kompletnie nie była regulowana. Nie okre-
ślano w ogóle tego, co się rozumie pod pojęciem 
„kontrola osobista”, nie określono, jak daleko funk-
cjonariusze mogą ingerować w integralność cie-
lesną osoby, w jej nietykalność. Dzięki wnioskowi 
rzecznika do Trybunału Konstytucyjnego i orze-
czeniu Trybunału Konstytucyjnego dopiero w ubie-
głym roku doszło do nowelizacji ustawy o Policji 
i wprowadzenia do tej ustawy szczegółowych prze-
pisów regulujących zasady, tryb i granice przepro-
wadzania kontroli osobistej. Tak więc to nie jest 
tak, że rzecznik praw obywatelskich nagle się obu-
dził, wstał z przypiecka i powiedział, że jest jakiś 
problem z zatrzymaniami. To jest normalna czyn-
ność, która jest wykonywana przez rzecznika wręcz 
codziennie. Temu m.in. służy krajowy mechanizm 
prewencji. Mówię o ok. 100 wizytacjach miejsc po-
zbawienia wolności, w tym policyjnych pomiesz-
czeń dla osób zatrzymanych. Takie wizytacje są 
przeprowadzane i są w ich trakcie identyfikowane 
problemy. Tak więc nie uważam, żeby dopiero w tej 
chwili stało się to przedmiotem bardzo szczególne-
go zainteresowania rzecznika praw obywatelskich.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Pan senator Jerzy Czerwiński. Bardzo proszę.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Tak jak pani marszałek słusznie stwierdziła, 
trzeba tutaj dopytać.

Ja może sprecyzuję swoje pytanie. Ja nie py-
tałem o państwa zasługi dla uszczelnienia – tak 
byśmy to określili – kwestii praw obywatelskich 
w ustawach. To chwalebnie i dobrze, że to jest prze-
pis ustawowy dostępny dla wszystkich, a nie jest to 
np. zarządzenie wewnętrzne dotyczące Policji. Ale 
ja pytam o ten konkretny przypadek. Wobec tego 
powiem to jeszcze raz. Czy to było na wniosek ja-
kichś osób lub grupy osób, czy też państwo sami 
z siebie przeprowadziliście tę akcję badawczą? Ja 
nie mówię o tym krajowym systemie prewencji, 
jak pan to określił, ja mówię o tej jednej akcji. Czy 
takie akcje były wcześniej realizowane? No, może 
nie ma pamięci co do poprzednich lat, więc zapy-
tam o te w tym roku. I ile było takich realizacji? Po 

prostu jak często państwo w ten sposób… jak często 
uczestniczycie w akcjach policyjnych polegających 
właśnie na zatrzymaniu? Bo na aresztowaniu to już 
nie, tu raczej chodzi o kwestie zatrzymania.

ZASTĘPCA 
RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 
STANISŁAW TROCIUK 

My nie uczestniczymy w  akcji policyjnej 
polegającej…

(Senator Jerzy Czerwiński: No dobrze, „bada-
my”… Proszę mnie nie łapać za słówka! Jak często 
badacie?)

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-
Stanecka: Panie Senatorze, bardzo bym prosiła 
o powściągliwość.)

W akcji policyjnej polegającej na zatrzymaniu 
my wizytujemy miejsca zatrzymania. Sprawa, jak 
mówię, miała charakter ogólnokrajowy, wobec 
tego Krajowy Mechanizm Prewencji – jak pozwa-
la na to protokół fakultatywny ONZ – przepro-
wadził taką wizytację. Ale oprócz tego nie jestem 
w stanie w tej chwili nic podać, dlatego że ten rok 
jest rokiem nietypowym. Policyjne pomieszcze-
nia dla osób zatrzymanych są, bym powiedział, 
dość często wizytowane i odwiedzane przez pra-
cowników Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, 
tak jak areszty śledcze. I dzieje się to w przypadku 
Krajowego Mechanizmu Prewencji, nie może się 
to dziać w ogóle na wniosek, może dziać się tylko 
z urzędu. A w przypadku, kiedy wpływają skar-
gi, inna jednostka organizacyjna Biura Rzecznika 
Praw Obywatelskich przeprowadza takie wizytacje 
na miejscu.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Czy ktoś z państwa jeszcze ma pytania?
Nie. Dziękuję bardzo.
Bardzo, bardzo panu dziękuję.
Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Wadima 

Tyszkiewicza.
(Senator Wadim Tyszkiewicz: Ja nie zapisywa-

łem się do głosu.)
No, jest pan zapisany… Przepraszam bardzo, 

Panie Senatorze, ja mam tutaj osoby zapisane…
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Zapisany jest jeszcze pan senator Bogdan Klich.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
To bardzo proszę pana senatora.

SENATOR 
BOGDAN KLICH 

Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Chyba zacznę od tego, czego nie powiedział 

pan zastępca rzecznika praw obywatelskich, a co 
powinno być powiedziane na tej sali, dlatego że 
to są bardzo ważne informacje. Otóż z raportu 
Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur realizo-
wanego przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 
wynika, że przedstawiciele KMPT rozmawiali z 33 
osobami zatrzymanymi – czyli można powie-
dzieć, że to 2/3 tych, którzy zostali zatrzymani. 
Przeprowadzili te wizytacje w 6 pomieszczeniach 
dla osób zatrzymanych, a zatem nie z wszystkimi 
i nie we wszystkich miejscach, o których mówi-
liśmy dzisiaj. I, co jest ważne, to są relacje osób, 
które były zatrzymane. Relacje tych osób musimy 
wziąć pod uwagę, tak samo muszę to zrobić ja, jak 
i pan senator Czerwiński. Musimy się z tym zmie-
rzyć, Panie Senatorze, musimy się z tym zmierzyć, 
bo to są obywatele, którzy informują pana i mnie 
o tym, w jakiej sytuacji się znaleźli. Otóż niektóre 
spośród tych osób mówiły – to jest zawarte w ra-
porcie – o pobiciu w policyjnych samochodach. Ja 
nie rozsądzam, czy tak było, tylko mówię o tym, co 
znajduje się w tym raporcie. Część osób posiadała 
widoczne obrażenia na ciele, niektórzy zatrzymani 
wskazywali na nieadekwatne stosowanie środków 
przymusu bezpośredniego, czyli to, o czym mówił 
pan rzecznik, m.in. zakładanie kajdanek na ręce 
z tyłu w czasie transportu, ale także rzucanie na 
ziemię w celu założenia tych kajdanek. Wszystkie 
osoby, które rozmawiały z zatrzymanymi, podkre-
ślały… Wszyscy zatrzymani, którzy byli rozmówca-
mi pytających, zwracali uwagę na ogromny chaos 
panujący wśród funkcjonariuszy Policji. Bardzo 
często, Panie Senatorze, można usłyszeć i zobaczyć 
w internecie relacje filmowe wyraźnie dzielące tę 
reakcję policyjną na dwie części: na część, w której 
policja zachowuje się w sposób zgody z przepisa-
mi, i tę część, kiedy policja przystępuje do szar-
ży. Wiele osób podkreśla to, że po raz pierwszy, 
w porównaniu z wcześniejszymi działaniami po-
licyjnymi wobec protestujących, były przekraczane 
uprawnienia policji. Odwołuję się do tych infor-
macji, które pochodzą od świadków tych zdarzeń 

– były przekraczane uprawnienia policji, może-
my powiedzieć nawet, że to się zdarzało w wielu 
przypadkach.

Ja pytałem komendanta głównego Policji o to, 
czy były podawane podstawy prawne interwen-
cji. Wielu zatrzymanych twierdzi, że nie były po-
dawane, a trzeba to zrobić natychmiast. Nie były 
podawane, często o podstawach prawnych zatrzy-
mani dowiadywali się dopiero po dłuższym czasie, 
czasem po kilku godzinach. Niektórzy zatrzymani 
mówią o tym, że także po kilku godzinach otrzy-
mywali informację o powodach zatrzymania. No 
nie może tak być w państwie prawa, że zarówno 
o paragrafie, jak i o przyczynie zastosowania tego 
paragrafu zatrzymany dowiaduje się dopiero po 
upływie tak długiego czasu, bo to wtedy przestaje 
być państwo prawa. Niektórzy mówili także o tym, 
że same protokoły, które powinny być sporządza-
ne jak najszybciej, były sporządzane dopiero nad 
ranem. Dlatego trzeba zadać pytanie o to, po co 
był ten czas, na co był ten czas pomiędzy zatrzy-
maniem a sporządzeniem protokołu. Czy nie było 
przypadkiem tak, jak twierdzi wielu uczestników 
i świadków, że ten czas był potrzebny, żeby uzgod-
niono podstawę prawną wspólną dla wszystkich 
zatrzymanych, i że te zatrzymania w różnych ko-
misariatach, osadzenia w różnych aresztach i prze-
wożenie z miejsca na miejsce były potrzebne po 
to, żeby skonsultować i ustalić wspólne stanowi-
sko w ramach Policji albo Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji? 

Ja te pytania stawiam, dlatego że stawiają je nasi 
obywatele, ci którzy byli zatrzymywani, i ci, którzy 
byli świadkami zatrzymania. Pytają również o to 
czy też należy zapytać o to, jakie były powody za-
trzymania także osób, nazwijmy to, postronnych, 
tzn. takich, które nie uczestniczyły w proteście. I to 
nie jest tylko sprawa tego obywatela Włoch, ale to 
jest także sprawa jeszcze paru innych osób, np. 
osoby, która szła ze sklepu, a które obserwowały 
te zdarzenia. Ja nie przyjmuję do wiadomości ta-
kiej tezy, że w takich sytuacjach ofiary muszą być. 
Nie, nie może być tak, że są zatrzymywane osoby 
kompletnie postronne, bez względu na to, czy są 
obywatelami polskimi, czy obywatelami innego 
państwa. Tak być nie może. Policjanci, co pokazują 
różne filmy, które można obejrzeć… Jeśliby pan mi-
nister Wąsik nie skrewił i był w tej części naszego 
posiedzenia, tobym mu pokazał, tobym mu przy-
pomniał, skoro ogląda tak dużo relacji, te zdjęcia 
i te filmy, które pokazują, w jaki chaotyczny, ale też 
brutalny sposób zachowują się niektórzy policjanci. 
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Pytałem o ich wiek dlatego, że to były osoby mło-
de. To nie byli ci policjanci, którzy byli nie tylko 
przeszkoleni, lecz także dobrze przygotowani do 
wykonywania swoich obowiązków, i wiedzieli, jak 
wykonywać swój mandat.

Otóż wielu mówi o tym, że w Warszawie mie-
liśmy w pewnym momencie do czynienia ze swo-
istą łapanką. I bardzo precyzyjnie te osoby mówią, 
że zdarzyło się to na Krakowskim Przedmieściu, 
mniej więcej pomiędzy wejściem na Uniwersytet 
Warszawski a kościołem wizytek, że tam właśnie 
miały miejsce tego typu działania.

I żeby skończyć: wiele osób podkreśla, że po-
licjanci odmawiali udzielania informacji, gdzie 
znajdują się osoby zatrzymane, zarówno bliskim, 
jak i pełnomocnikom. Że odmawiano – w drugą 
stronę – możliwości kontaktu z rodzinami albo 
z pełnomocnikami w momencie, kiedy zatrzyma-
ny o to występował. I także że zdarzyło się tak, że 
około 11 godzin trwało ustalenie pełnej listy osób 
zatrzymanych, że dopiero około godziny 3.00 nad 
ranem jedna z naszych koleżanek posłanek otrzy-
mała w końcu taką pełną listę osób zatrzymanych. 
Można powiedzieć, że przez tych 11 godzin część 
tych osób to były osoby, które zniknęły. Obywatel 
nie może znikać. Nie może być tak, że nagle po za-
trzymaniu znika z horyzontu. Bo wtedy mogą się 
z nimi dziać różne rzeczy. Nie działy się, na szczę-
ście. Ale nie można tego powtarzać, nie można 
dopuścić do tego, żeby takie sytuacje się zdarzały.

Osoby zatrzymane celowo wprowadzano w błąd 
– mówią niektórzy – twierdząc, że pełnomocnictwo 
musi być udzielone na piśmie. I dlatego też na pi-
śmie oczekuję, Pani Marszałek, od pana komendanta 
głównego Policji informacji o tym, jak było z wypeł-
nianiem tego oczekiwania kontaktu z adwokatem. 
Czasem – jak mówią – zakazywano korzystania 
z aparatu telefonicznego albo po prostu odbierano 
aparat telefoniczny, tak żeby uniemożliwić kontakt 
z otoczeniem. No, jak zatrzymany może powiadomić 
kogokolwiek o fakcie swojego zatrzymania, jeżeli nie 
ma w pamięci – a ma prawo nie mieć w pamięci – 
numeru telefonu swojego pełnomocnika?

To są sytuacje bardzo trudne, bardzo skom-
plikowane. I powodem tych pytań, które stawiam 
w imieniu tych, którzy mówią o tych wątpliwo-
ściach w mediach internetowych, w mediach spo-
łecznościowych, jest jedna kwestia: żeby prawo 
było przestrzegane, żeby obywatel nigdy nie był 
w Polsce poszkodowany w wyniku nieprofesjonal-
nych bądź niezgodnych z prawem działań organów 
policyjnych. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

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

Czerwińskiego.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
No, jak zawsze, sprowokował mnie do wystą-

pienia pan senator Klich, zwracając się na począt-
ku do mnie. Spróbujemy na niektóre wątpliwości 
panu odpowiedzieć.

Pierwsza uwaga. Kiedy mówi pan, że wice-
minister i komendant główny Policji zrejterowa-
li… Jest to wysoce niesprawiedliwe i niezgodne 
z prawdą. I tak mieli anielską cierpliwość, jako 
że musieli 4 razy odpowiadać na to samo pytanie, 
dlaczego policjanci nie mieli plakietek. To ci, któ-
rzy o to pytali, nie po raz pierwszy, może nawet 
nie po raz drugi, ale po raz trzeci i czwarty kom-
promitują Senat. Albo nie rozumieją odpowiedzi, 
albo gdzieś wychodzą sprzed kamerki w trakcie 
zdalnego uczestniczenia w obradach, nie zauwa-
żają tych odpowiedzi, nie wiem, jak to określić… 
na złość robią, żeby zmęczyć ministra i nas tutaj. 
Proszę, zdyscyplinujcie swoich senatorów. Mogą 
zadawać pytania. Ale czemu cztery razy pytają o to 
samo?

Panie Senatorze Klich, muszę powiedzieć, 
że już nie mam żadnych… może nie tyle, że wąt-
pliwości, co nadziei związanych z panem. Chcę 
przypomnieć, że pomiędzy pierwszą a drugą turą 
wyborów chcieliście państwo rozpętać tutaj wiel-
ką akcję pod tytułem: sprawdzamy, czy wybo-
ry odbywają się rzetelnie. Kiedy zapytałem, jaka 
jest podstawa głoszonych wtedy przez pana tutaj, 
z tej mównicy poglądów, usłyszałem: Facebook. 
Pan się stał niewolnikiem Facebooka. Gdzież są te 
protesty, o których pan mówił, złożone do Sądu 
Najwyższego, jedynego organu, który ma prawo 
to rozpatrywać? Nie Senat! Senat nie jest od roz-
patrywania protestów wyborczych.

(Senator Bogdan Klich: A od czego…)
No dobrze. No, to jest poziom senatora… Jest od 

rozpatrywania protestów wyborczych, tak?
(Senator Bogdan Klich: Nie, od dyskutowania, 

Panie Senatorze…)
Ale nie w trakcie…
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(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Panie Senatorze, bardzo bym prosiła o niedyskuto-
wanie z senatorem, który przemawia.)

Ja spokojnie wytrzymałem pana tyradę.
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Pan senator będzie miał jeszcze 5 minut na ripostę.)
Właśnie.
Pomiędzy pierwszą a  drugą turą wyborów 

mamy rozpatrywać, co się działo za granicą? 
I  ileż to tysięcy czy milionów protestów było? 
Przepraszam, nie przesadzajmy: ileż tysięcy pro-
testów wyborczych było. Faktycznie ich nie było. 
Ludzie o tym pisali. Każdy ma prawo napisać, ale 
czy to jest zgodne z powagą Senatu, żeby tym się 
zajmować? I to jeszcze w takim trybie?

Potem wasz pełnomocnik składa do Sądu 
Najwyższego, no, protest, bo to formalnie był pro-
test wyborczy, protest i prośbę o unieważnienie 
wyników wyborów. I on nawet nie przechodzi eta-
pu wstępnego.

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Panie Senatorze, strasznie przepraszam, ale czy 
mógłby pan tak do rzeczy… Bardzo bym prosiła.)

To się da potem w jeden wątek, tak to bym na-
zwał, sklecić.

Na czym opiera swoje przypuszczenia? Bo 
inaczej tego nie można nazwać. Na mailach! Sąd 
Najwyższy to odrzuca w etapie wstępnym, for-
malnym. Czemu? Bo tam są potrzebne dowo-
dy. W tej Izbie nie rozmawiamy o dowodach, tu 
nie ma postępowań sądowych, ale rozmawiamy 
o faktach, a nie o tym, czy ktoś coś przeczytał 
w mailu. A właśnie pan dzisiaj przed chwilą nam 
powiedział, że pan czytał w mediach społeczno-
ściowych… W mediach społecznościowych są 
też takie koła dyskusyjne, w których dyskutują 
o płaskości Ziemi. O tym też będziemy dysku-
tować, bo media społecznościowe czymś takim 
się zajmują?

Fakty. A fakt jest taki – i to było przekazane 
w bardzo jasny sposób – że nie minął jeszcze ter-
min zaskarżenia do sądu, do sądu, który jest poza 
władzą wykonawczą, jest władzą odrębną… Nie mi-
nął jeszcze termin, jeśli chodzi o możliwość zaskar-
żenia do sądu aktu zatrzymania. Może będą takie 
zaskarżenia. Mam nadzieję, że przynajmniej jedno 
będzie, bo wtedy zobaczymy, co się rzeczywiście 
działo. Dlaczego ja mam nie wierzyć urzędnikowi 
i przedstawicielowi władzy wykonawczej? Dlaczego 
on miałby kłamać tutaj przed Senatem? Z jego słów 
wynika, że nie było tego, o czym pan mówił, że pan 
przeczytał to na Facebooku i w mailu.

Następne zarzuty. Nie wiem, czy to dokładnie 
zacytuję: chaos w postępowaniu policji. No, ja wi-
działem coś innego. Widziałem, że policja twardo 
stała, a ludzie – no, ludzie, nasi obywatele, niestety 
– ją opluwali i wyzywali. Jeśli to jest objaw chaosu… 
Jak mówię, ja to obserwowałem, być może pan za-
obserwował coś innego w mailu albo na Facebooku.

Protokoły nad ranem. To wszystko będzie moż-
na zaskarżyć. Dowiemy się, jak było.

Zatrzymano osoby postronne. Przed chwilą 
było tutaj wyjaśnienie co do jednej osoby postron-
nej, tego, co to przechodził i co z innej dzielnicy 
przyjechał, żeby kupić butelkę mleka akurat na 
Krakowskim Przedmieściu. Przechodził z traga-
rzami, tak? Jak w słynnym kultowym filmie.

Po co tak naprawdę jest ta debata? Tak jak za 
pierwszym razem tu nie chodzi o to, żeby cokol-
wiek udowodnić, żeby złapać zajączka. Chodzi 
o to, żeby gonić zajączka, wywoływać w społeczeń-
stwie… no, może nie psychozę, bo to za dużo powie-
dziane, ale przeświadczenie, że coś jest nie tak. Na 
szczęście ludzie mają oczy, na własne oczy widzieli, 
co tam się działo, kto był agresywny, kto wyzywał, 
jakich słów używał, kto skakał po samochodach, 
po radiowozie. To było widoczne, już się tutaj nic 
nie da skręcić, tu się faktami prasowymi tego nie 
przykryje, bo fakty każdy mógł zaobserwować. 
Obywatel nie może znikać – piękne hasło, retory-
ka świetna. Eskalacja wystąpień – być może tak, 
ale to z drugiej strony, rzeczywiście coraz bardziej 
te wystąpienia eskalują. To się zaczęło… Proszę za-
uważyć, to samo środowisko, wręcz te same osoby. 
Zaczęto od atakowania symboli religijnych, czyli 
tego, co narodowi polskiemu jest najdroższe. To 
nie są tylko symbole religijne, to są symbole wręcz 
narodowe, nasze państwowe symbole, bo nasza hi-
storia jest ściśle związana z religią katolicką. Jeśli 
ktoś twierdzi inaczej, to po prostu nie zna historii. 
Od tego się zaczęło. No, dość takie, nazwałbym to, 
spolegliwe potraktowanie tego na początku jako 
pewnej fanaberii… A trzeba było to od razu ścigać. 
Nie dlatego ścigać, żeby pokazywać imperium wła-
dzy, tylko dlatego, żeby uchronić tych ludzi przed 
dalszym kroczeniem tą drogą. Jeśli człowiek naj-
pierw przykrywa tęczową flagą i maseczką figurę 
Chrystusa Króla na Krakowskim Przedmieściu, 
a potem niszczy mienie i bije człowieka, to jaki bę-
dzie jego trzeci krok, gdyby go nie powstrzymać? 
No, jaki będzie ten trzeci krok? Wróci do malowa-
nia obrazków na ścianach?

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Panie Senatorze, jeszcze minuta.)
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Tak, czas na podsumowanie.
Ja nie wiem, czy państwo zdajecie sobie spra-

wę, jaki proces popieracie. W pewnych celach 
politycznych można w  inny sposób, w  innym 
miejscu zaangażować swój intelekt, swoją wolę, 
swój czas. Choćby po to, żeby sprawdzać nas, 
osoby rządzące, władzę wykonawczą, wskazywać 
błędy, podpowiadać lepsze rozwiązania. Państwo 
się angażujecie w złym miejscu, naprawdę. A an-
gażowanie się w tym miejscu w obronę z góry 
straconych spraw, w obronę – mówmy wprost – 
przestępców i to jeszcze w trakcie, kiedy inne or-
gany powinny wyjaśniać te sprawy, jest według 
mnie niedopuszczalne. To się nie zdarza, jak po-
wiedziałem, po raz pierwszy, po to te 2 przykłady 
były przywołane.

Mówiliście o rozdziale władzy, o trójpodziale 
władzy. Świetnie, to zostawcie sądowi rozstrzy-
gnięcie tych spraw. Jeśli się okaże, że to nie Policja 
miała rację, ale te osoby, które „pokojowo prote-
stowały”, skacząc po samochodach i wyzywając 
policjantów, plując na nich, ubliżając im, to wró-
cimy do tego, są jeszcze 3 lata. Jednak nie róbcie 
tego w trakcie i nie próbujcie udowadniać społe-
czeństwu, że było inaczej, niż widziało na ekranie 
telewizora.

Dziękuję, Pani Marszałek. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Ja z racji tego, że prowadzę obrady, nie będę 

występować, ale mam jednak odniesienie do tego, 
o czym pan senator powiedział. Mnie się wydawa-
ło, że pierwsi byli kibole i narodowcy, którzy pusz-
czali race na marszach…

(Senator Jerzy Czerwiński: Było te 700…)
Policja nie reagowała wtedy tak, jak powinna.
Czy ktoś jeszcze z państwa chce zabrać głos 

w dyskusji?
Nie widzę chętnych.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Tak, no właśnie dlatego pytam, Panie Senatorze: 

czy pan skorzysta z tych 5 minut?

SENATOR 
BOGDAN KLICH 

To będzie krócej niż 5 minut.

Chcia łbym zapewnić  pana senato-
ra Czerwińskiego, że gdyby to pan senator 
Czerwiński był tą osobą, którą tak traktuje po-
licja, to też bym występował w pańskiej obro-
nie. Gdyby pan był tą osobą, która jest atakowana 
przez młodego policjanta, co na tym filmie pan 
widzi tak samo dobrze jak ja, to też bym na tej 
sali oczekiwał wyjaśnień od ministra spraw we-
wnętrznych oraz komendanta głównego Policji. 
Gdyby pan, Panie Senatorze, był osobą potrakto-
waną tak jak ta dziewczyna, to też bym oczekiwał 
zaangażowania rzecznika praw obywatelskich, 
bo po to jest rzecznik praw obywatelskich, żeby 
praw każdego obywatela, i  Czerwińskiego, 
i  Klicha, i  każdego obywatela, który nie jest 
w Senacie ani w Sejmie, bronić. I  co do tych 
trzech rzeczy składam panu solenne przyrzecze-
nie, że bym to zrobił, bo nie jest dla mnie waż-
ne, jakie są poglądy ludzi, ale ważne jest to, żeby 
każdy obywatel w Polsce był traktowany równo, 
żeby prawo znaczyło dla każdego to samo, żeby 
sprawiedliwość znaczyła to samo dla każdego 
obywatela, bez względu na to, czy siedzi po tej, 
czy po tej stronie sali, czy w ogóle jest poza par-
lamentem, a zwłaszcza dla tych, którzy są poza 
parlamentem i którzy nie mają immunitetu se-
natorskiego czy poselskiego, tak jak my mamy. 
I dlatego pytanie senatora Bosackiego do naszych 
gości o to, czy każdy obywatel jest traktowany 
równo, czy też różnie przez policję, jest pytaniem 
fundamentalnym, bo to jest pytanie o przyszłość 
demokratycznej i praworządnej Polski. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Jeszcze? Panie Senatorze…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
(Senator Jerzy Czerwiński: Pani Marszałek, 

mam nadzieję, że nie miała pani złudnej nadziei, 
że na tym się skończy.)

No, nie miałam.
(Senator Jerzy Czerwiński: Nie, żartuję 

oczywiście.)
Jednak…
(Senator Jerzy Czerwiński: Też nie będzie 5 

minut.)
Okej.



168

14. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 12 sierpnia 2020 r.

Informacja ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat działań i zatrzymań 
dokonywanych przez Policję podczas protestów w Warszawie w dniach 7–8 sierpnia br. (cd.)

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Tak, obywatel Czerwiński w takiej sytuacji, 
mam nadzieję, nigdy w życiu się nie znajdzie…

(Senator Bogdan Klich: Też taką nadzieję mam.)
Dlaczego? Bo nigdy mu się jeszcze nie zdarzyło, 

i pewnie się już nie zdarzy, nie w tym wieku, żeby 
obrażał policjantów, wyzywał ich, pluł na nich. Jest 
takie stare powiedzenie: chcącemu nie dzieje się 
krzywda. Ci, którzy tak się zachowywali przeciwko 
tej policji, nie przyszli tam po to, żeby się przejść 
po Krakowskim Przedmieściu i zjeść lody. No, nie-
stety tak jest.

Co zaś do równości traktowania, to z pełną 
atencją zgadzam się z tym, równość powinna obo-
wiązywać wszystkich i wszędzie – może inaczej: 
równość szans – także np. w działaniach rzeczni-
ka praw obywatelskich. Ale jutro do tego dojdzie-
my, jutro będzie to sprawozdanie. Jeszcze raz: ja 
wiem, że ci młodzi ludzie realizują pewien scena-
riusz z tego środowiska. Ale dlaczego państwo, po-
ważna partia polityczna, dajecie się w to wplątać? 
Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Pan senator Bogdan Borusewicz.

SENATOR 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Pani Marszałek! Szanowni Państwo!
No, nie mogę przejść nad tym do porządku 

dziennego, słysząc takie sformułowania, sfor-
mułowania, zgodnie z którymi jak policjant leje 
pałą, to dla dobra tego, który tą pałą dostaje. 
Panie Senatorze, to nie tak. Oczywiście policja 
powinna interweniować, przywracać porządek, 
ale nie można mówić, że stosowanie przymusu 
bezpośredniego, różnego typu, jest rzeczą dobrą 
dla tego, kto tego przymusu doznaje. Co innego 
jest, czy zgodnie z prawem, czy nie, oczywiście 
z tym się zgadzam, że to można rozważyć. Ale 
tego typu tezy, które słyszę, po prostu są tak ab-
surdalne, że konieczne jest powiedzenie tego, co 
powiedziałem.

I jeszcze jedna kwestia. Czy w sytuacjach stoso-
wania przymusu bezpośredniego, czyli tego jakby 
najgorszego środka w stosunku do obywatela, sto-
suje się równe zasady? Otóż ja mam tutaj poważ-
ne wątpliwości, czy stosuje się takie same kryteria 
względem tych, którzy ubierają szaliki swoich klu-
bów i robią burdy oraz awantury – to nie tylko wy-
zwiska, nie tylko plucie, ale także skrajna agresja 
– i tych, którzy zakładają kolorowe, tęczowe sza-
liki. Ja mam tutaj wątpliwości i stąd ta dyskusja. 
I dlatego na ten temat dyskutujemy. Przecież nie 
ustalamy, kto jest winny, a kto nie, kto przekroczył 
prawo, a kto nie. To nie jest zasadniczy przedmiot 
tej dyskusji. Dyskutujemy o tym, czy wszyscy oby-
watele, którzy przekraczają prawo, są traktowani 
tak samo, niezależnie od ich ideologii… od prze-
konań, które wyznają. Tylko tyle, Pani Marszałek.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
(Senator Jerzy Czerwiński: Czy można, Pani 

Marszałek? Ja przepraszam, ale…)
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
(Senator Jerzy Czerwiński: Ja w trybie sprosto-

wania, bo to było do mnie niestety.)
(Senator Bogdan Borusewicz: Jakie sprostowa-

nie, Panie Senatorze?)
Panie Senatorze! Panie…
(Senator Jerzy Czerwiński: Czego się pan boi?)
(Senator Bogdan Borusewicz: Nie wymieniłem 

żadnego nazwiska. Specjalnie nie wymieniłem 
pańskiego nazwiska, więc… Jaki tryb?)

Panie Senatorze!
(Senator Jerzy Czerwiński: Powiedział pan fałsz, 

Panie Marszałku. Nie było żadnego bicia pałą. No 
przepraszam. Metody, które były tam stosowane, 
były najbardziej łagodne z możliwych. Gdzie pan 
tam widział bicie pałką? Co pan opowiada?)

Panie Senatorze, ja myślę, że już…
(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Senatorze, 

ja mówiłem o różnych sytuacjach. Pałki mogą być 
i są używane.)

(Głos z sali: Mogą.)
Myślę, że pan senator użył skrótu myślowego.
(Senator Bogdan Borusewicz: Jeśli pan uważa, 

że to jest dla dobra tego, który dostaje pałką, to ja 
nie mogę tego…)

(Senator Jerzy Czerwiński: Stoi i prowokuje tego 
policjanta. Nie widział pan tego?)
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Panie Senatorze, myślę, że to jednak była me-
tafora. To dotyczyło czegoś zupełnie innego. Pan 
marszałek właśnie w taki sposób chciał zwrócić na 
to uwagę.

Ja jeszcze raz pytam: czy ktoś z państwa, kto nie 
zabierał jeszcze głosu w dyskusji, chce to zrobić? 
Nie widzę chętnych.

Podsumowując, chciałabym poinformować, 
że przedstawiciel rządu zobowiązał się do udzie-
lenia pisemnej odpowiedzi na pytanie zadane 
przez senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego. Pan 
komendant zobowiązał się do udzielenia pisem-
nej odpowiedzi na pytania zadane przez senato-
rów Bogdana Borusewicza, Marcina Bosackiego, 
Bogdana Klicha i Jacka Burego. To tyle.

(Senator Jerzy Czerwiński: Także przeze mnie, 
Pani Marszałek.)

Przez pana też, tak?
(Senator Jerzy Czerwiński: Tak.)
Nie miałam tego zapisanego. I  oczywiście 

na pytanie zadane przez pana senatora Jerzego 
Czerwińskiego. To znajdzie się w protokole i na 
pewno o tym nie zapomnimy.

Zamykam dyskusję*.
Sekretarza stanu nie ma, w związku z czym… 

Dziękuję mu zaocznie za przedstawienie Senatowi 
informacji.

Zaraz zarządzę przerwę do jutra do godziny 10.00.
Teraz będą odczytane informacje.

SENATOR SEKRETARZ 
RAFAŁ AMBROZIK 

Posiedzenie Komisji Spraw Emigracji 
i Łączności z Polakami za Granicą odbędzie się 
jutro o  godzinie  9.00 w  sali obrad plenarnych 
Senatu. Posiedzenie będzie dotyczyć opinii komisji 

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

o projekcie budżetu Kancelarii Senatu na rok 2021 
w części dotyczącej opieki nad Polonią i Polakami 
za granicą.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji oraz Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej po-
święcone rozpatrzeniu poprawek zgłoszonych 
na czternastym posiedzeniu Senatu do usta-
wy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących 
wsparcia służb mundurowych nadzorowanych 
przez ministra właściwego do spraw wewnętrz-
nych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz 
niektórych innych ustaw odbędzie się 13 sierp-
nia 2020 r. o godzinie 9.00 w połączonych salach 
nr 179 i 176.

Wspólne posiedzenie 3 komisji, Komisji 
Ustawodawczej, Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji oraz Komisji Rodziny, 
Polityki Senioralnej i Społecznej, w sprawie roz-
patrzenia wniosków zgłoszonych na posiedze-
niu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy 
o Policji oraz niektórych innych ustaw odbędzie się 
13 sierpnia o godzinie 9.30 w połączonych salach 
nr 176 i 179.

Uprzejmie informuję, że dwudzieste posie-
dzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i  Spraw 
Senatorskich odbędzie się 13  sierpnia 2020  r. 
o godzinie 8.15 w sali obrad plenarnych Senatu. 
Porządek obrad obejmuje opinię komisji o pro-
jekcie budżetu Kancelarii Senatu na rok 2021. 
Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Zarządzam przerwę.
Bardzo państwu dziękuję.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 23 minut 10)
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Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Wysoka 
Izba przyjęła przedstawione propozycje. Dziękuję 
bardzo.

Szanowni Państwo, dziś obrady rozpocznie-
my od rozpatrzenia punktu siódmego: ustawa 
o świadczeniu pieniężnym przysługującym oso-
bom zesłanym lub deportowanym do Związku 
Socjalistycznych Republik Radzieckich w latach 
1939–1956. Następnie przystąpimy do rozpatrze-
nia informacji rzecznika praw obywatelskich. Po 
zapoznaniu się z informacją pana rzecznika po-
wrócimy do rozpatrywania punktów w kolejności 
porządku obrad.

W związku z takim porządkiem proszę po-
zwolić mi przywitać rzecznika praw obywatel-
skich, pana Adama Bodnara, z towarzyszącą ekipą 
oraz sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta 
Rzeczypospolitej, pana Andrzeja Derę, z ekipą.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
siódmego porządku obrad: ustawa o świadczeniu 
pieniężnym przysługującym osobom zesłanym 
lub deportowanym do Związku Socjalistycznych 
Republik Radzieckich w latach 1939–1956.

Przypomnę, że tekst ustawy zawarty jest w dru-
ku nr 164, a sprawozdanie komisji – w druku 
nr 164 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej, panią senator Bogusławę 
Orzechowską, o przedstawienie sprawozdania 
komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
BOGUSŁAWA ORZECHOWSKA 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Na posiedzeniu Komisji Rodziny, Polityki 

Senioralnej i Społecznej w dniu 30 lipca rozpatry-
wana była ustawa o świadczeniu pieniężnym przy-
sługującym osobom zesłanym lub deportowanym 

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 10 minut 31)

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

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Wznawiam obrady.
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 państwo macie wyłączone aplikacje do zdalne-
go udziału w posiedzeniu.

Państwa senatorów biorących udział w posie-
dzeniu w sposób zdalny informuję, że za 15 mi-
nut zablokujemy możliwość przyłączania się do 
posiedzenia. W razie problemów prosimy o kon-
takt telefoniczny pod numer uprzednio państwu 
przekazany.

Szanowni Państwo, przystępujemy teraz do gło-
sowania, które ma na celu wyłącznie ustalenie listy 
senatorów biorących obecnie udział w posiedzeniu.

Proszę o oddanie jakiegokolwiek głosu w celu 
potwierdzenia obecności.

Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 68 senatorów i tylu w tej chwili bie-

rze udział w posiedzeniu. (Głosowanie nr 9)
Szału nie ma, ale kworum jest zapewnione.
Szanowni Państwo, proponuję uzupełnienie po-

rządku obrad o punkty: drugie czytanie projektu 
ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny – i roz-
patrzenie go jako punktu dwudziestego czwartego; 
tu chodzi o art. 37a dotyczący lekarzy; drugie czy-
tanie projektu uchwały w 40. rocznicę porozumień 
sierpniowych – i rozpatrzenie go jako punktu dwu-
dziestego piątego porządku obrad.
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Ustawa o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom zesłanym lub deportowanym  
do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich  

w latach 1939–1956

do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich 
w latach 1939–1956. Projekt ustawy został wniesio-
ny przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Sejm 
po przeprowadzeniu pierwszego czytania projektu 
na posiedzeniu w dniu 16 lipca 2020 r. skierował 
projekt do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Na 
etapie prac w komisji wprowadzono do projektu na-
stępujące zmiany: zrezygnowano z warunku posia-
dania obywatelstwa polskiego w chwili zesłania lub 
deportacji do Związku Socjalistycznych Republik 
Radzieckich, od którego uzależnione miało być przy-
znanie świadczenia pieniężnego; zapewniono moż-
liwość wypłaty świadczenia również na rachunek 
w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej; 
umożliwiono osobie zainteresowanej zamieszkałej 
za granicą złożenie wniosku o wypłatę świadczenia 
w państwie zamieszkania na rachunek bankowy tej 
osoby za granicą i wprowadzono zmiany o charak-
terze doprecyzowującym.

Celem tej ustawy jest umożliwienie zaspokoje-
nia słusznych roszczeń obywateli polskich zesłanych 
lub deportowanych do ZSRR w latach 1939–1956, 
którzy do tej pory nie otrzymali rekompensaty za 
doznane cierpienia. Ustawa przewiduje przyznanie 
tym osobom świadczenia pieniężnego w wysokości 
proporcjonalnej do okresu pobytu na zesłaniu lub 
deportacji w ZSRR, a ponadto określa zasady, wy-
sokość oraz tryb przyznawania tego świadczenia. 
Ustawa przewiduje, że to świadczenie przysługiwać 
będzie osobom, które uzyskały na podstawie usta-
wy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz 
niektórych osobach będących ofiarami represji wo-
jennych i okresu powojennego decyzję szefa Urzędu 
do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. 
Zgodnie z tą ustawą to osoby zainteresowane mają 
składać wnioski. Za każdy miesiąc pobytu na zesła-
niu przysługuje 200 zł, to jest jednorazowe świad-
czenie, ale wypłacana kwota nie może być mniejsza 
niż 2 tysiące 400 zł.

W trakcie prac legislacyjnych, zgodnie z opinią 
głównego legislatora, ustawa nie budziła zasadni-
czych zastrzeżeń legislacyjnych i została przyjęta. 
Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
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?

Pan senator Szwed – zdalnie.

SENATOR 
ALEKSANDER SZWED 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Pani Senator, mam takie pytanie: ilu będzie 

beneficjentów? Czy na posiedzeniu komisji była 
mowa o tym, ilu będzie beneficjentów tej pozy-
tywnej zmiany, którą proponuje pan prezydent 
Andrzej Duda? Dziękuję.

SENATOR 
BOGUSŁAWA ORZECHOWSKA 

Nie pamiętam, żeby w komisji była podawana 
konkretna liczba. Myślę, że pan minister Dera bę-
dzie w stanie udzielić tej odpowiedzi. Jakoś ta liczba 
mi umknęła. Wedle informacji, z którymi się spo-
tkałam, to prawie 8 tysięcy, ale nie jestem pewna… 
Nie, myślę, że to jest zbyt mała liczba.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Pytanie zadaje pan senator Majer.

SENATOR 
RYSZARD MAJER 

Dzień dobry.
Panie Marszałku! Państwo Senatorowie, obecni 

na miejscu i zdalnie! Panie Ministrze!
Ja pragnę zapytać panią senator, czy była na 

posiedzeniu komisji mowa o tym, że dokumenty, 
wnioski będzie można składać również za pośred-
nictwem instytucji dyplomatycznych, w szcze-
gólności konsularnych. To jest bardzo ważne, 
żeby Polacy, szczególnie ci, którzy utknęli na 
Wschodzie, mieli taką możliwość, żeby za pomo-
cą placówek konsularnych złożyć takie wnioski. 
O ile pamiętam, była o tym mowa w komisji i było 
potwierdzenie, ale warto, żeby też w przestrze-
ni publicznej taka informacja się pojawiła. Tak że 
proszę panią senator o potwierdzenie tych infor-
macji. Dziękuję.
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SENATOR 
BOGUSŁAWA ORZECHOWSKA 

Na posiedzeniu komisji była mowa o tym, żeby 
była możliwość składania takich wniosków poprzez 
konsulaty. Była również mowa o tym, że osoby 
mieszkające gdzieś na, że tak powiem, głębokim 
zesłaniu mogłyby wtedy oczekiwać, że przedstawi-
ciele polskich władz kierowaliby się bezpośrednio 
do nich z możliwością udzielenia pomocy. Tak że 
była o tym mowa.

Następną sprawą, która była omawiana na po-
siedzeniu komisji, było to, że są protesty czy proś-
by odnośnie do osób zesłanych wcześniej, w latach 
1936–1939, bo było powiedziane, że okres, który 
obejmuje ta ustawa, zaczyna się od roku 1939, dlate-
go że tu chodzi o agresję Związku Socjalistycznych 
Republik Radzieckich na Polskę. Ale Polacy byli 
zsyłani już we wcześniejszych wiekach, bo zsyłki 
były właściwie od XIX w., a ta ustawa obejmuje tyl-
ko ten okres od działań wojennych, od ostatniej, 
II wojny światowej.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez 

prezydenta.
Do prezentowania stanowiska prezydenta 

w toku prac parlamentarnych został upoważnio-
ny pan sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta 
Andrzej Dera.

Czy przedstawiciel prezydenta pragnie zabrać 
głos w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedsta-
wić stanowisko pana prezydenta? Bardzo proszę.

SEKRETARZ STANU  
W KANCELARII PREZYDENTA RP 
ANDRZEJ DERA 

Szanowny Panie Marszałku! Panie i Panowie 
Senatorowie!

Jestem zaszczycony, że mogę w imieniu pana 
prezydenta Andrzeja Dudy przedstawić projekt 
ustawy, w którym jest mowa o świadczeniu pie-
niężnym przysługującym osobom zesłanym lub de-
portowanym do Związku Socjalistycznych Republik 
Radzieckich. Od razu powiem, że liczba osób, któ-
re mogą być beneficjentami tych rozstrzygnięć 

ustawowych, to jest ok. 22 tysiące, niespełna 22 ty-
siące. Ta liczba oczywiście nie może być do końca 
ustalona, bo niestety są to już osoby w podeszłym 
wieku, mające dużo ponad 80 lat, są to osoby, któ-
re były wtedy dziećmi, bo tylko takie osoby dożyły 
dzisiejszych czasów. A więc mówimy tutaj o oso-
bach, które mają, tak jak powiedziałem, 80 i wię-
cej lat, i każdego miesiąca tych osób jest po prostu 
mniej. Nam bardzo zależało na tym, żeby prace nad 
tą ustawą przebiegały stosunkowo szybko, bo wte-
dy liczba tych osób może być na dany moment jak 
największa, a jeżeliby się te prace przedłużały, to 
tych osób po prostu będzie mniej.

Całkowity koszt tej ustawy jest szacowany 
w granicach 300 milionów zł, tak się go mniej wię-
cej szacuje. Średni okres pobytu tych osób na zesła-
niach, to jest 66 miesięcy – tak jak mówię: średni 
– więc, jak łatwo wyliczyć, w większości przypad-
ków to świadczenie jednorazowe będzie wypłacane 
w wysokości 13 tysięcy zł z małym hakiem, to jest 
takie uśrednione. Oczywiście w niektórych przy-
padkach to będzie dłuższy okres, w niektórych 
krótszy, ale, tak jak powiedziała pani senator, co 
do okresu to będzie proporcjonalne, z tym że bę-
dzie to nie mniej niż 2 tysiące 400 zł.

Chcę też od razu powiedzieć państwu sena-
torom, że formalności są zredukowane do mini-
mum. Te osoby są zarejestrowane w urzędzie do 
spraw kombatantów, więc wystarczy prosty wnio-
sek, wskazanie konta czy formy płatności – czy po-
przez pocztę, czy na konto – i podpisanie się. To 
wystarczy, ponieważ ten okres pobytu jest już udo-
kumentowany, te osoby są już zarejestrowane, one 
mają świadczenia kombatanckie. Tutaj chodzi o to 
jednorazowe zadośćuczynienie. Ja rozmawiałem ze 
środowiskiem sybiraków, stąd wiem, że przez to 
środowisko to nie jest odbierane jako jakieś wyna-
grodzenie za to, że oni tam byli. To ma działać tak 
bardziej honorowo, na takiej zasadzie, że Polska 
o nich nie zapomniała.

Przypomnę, że w przypadku osób, które ucier-
piały w  wyniku agresji hitlerowskiej, Niemcy 
w  jakiś tam sposób do odszkodowań się przy-
czynili – powstała Fundacja „Polsko-Niemieckie 
Pojednanie”, były wypłacane środki dla tych osób, 
które w wyniku II wojny światowej ucierpiały. 
Jednak Rosja, jako spadkobierca ZSRR, w żaden 
sposób nie przyjmuje w swojej działalności… w ża-
den sposób nie chce się przyczynić do odszkodowa-
nia. No, de facto pieniądze powinny być wypłacone 
ze strony Federacji Rosyjskiej, ale na to nie może-
my liczyć. Tak że tu chodzi o to, że to jest taki gest 
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państwa polskiego w stosunku do tych osób, które 
ucierpiały w wyniku zesłania. Ich dzieciństwo było 
straszliwym dzieciństwem. Już nie chcę tu opo-
wiadać o szczegółach, bo każdy, kto zna historię, 
wie, jakie straszne chwile przeżywały szczególnie 
te dzieci, których rodzeństwo, rodzice ginęli, któ-
re tak naprawdę cudem przeżyły, cierpiały głód, 
poniewierkę itd. Dzisiaj to jest takie symboliczne 
– i ci ludzie tak to traktują, symbolicznie – zadość-
uczynienie za to, co w swoim życiu przeszli tylko 
dlatego, że byli Polakami, bo taki był tego powód.

Odniosę się też od razu do daty. Ta data, rok 1939, 
wynika z przesłanek prawnych i historycznych. Otóż 
zesłania na Syberię, jak pani senator powiedziała, roz-
poczęły się właściwie od konfederacji barskiej, trwały 
przez powstania styczniowe itd. Nie chcę tu wracać 
do historii. A dlaczego mówimy o roku 1939? Bo tu 
chodzi o agresję Związku Radzieckiego na Polskę 
17 września. Rosjanie w związku z rozkazem Stalina 
systematycznie wysyłali Polaków na Syberię, uznając 
ich za wrogów tylko z tego powodu, że byli Polakami. 
Polacy byli deportowani, tam były różne fale depor-
tacji, szacuje się, że ok. 1,5 miliona osób zostało w ten 
sposób zesłanych do Kazachstanu, na Syberię, w róż-
ne części Związku Radzieckiego. Rozszerzenie tego… 
No, rzeczywiście zarejestrowane są też osoby, któ-
re trafiły tam w 1936 czy 1937 r., ale tutaj jest pod-
stawowy problem. Otóż to nie są osoby, które były 
deportowane z terenów II Rzeczypospolitej, tylko z te-
renów I Rzeczypospolitej, czyli z dawnych Kresów. 
To są osoby, które były Polakami, ale były deporto-
wane już z terenu Związku Radzieckiego. Tak że nie 
ma tego związku związanego z agresją, z odszko-
dowaniami wojennymi itd. Dlatego nie chcieliśmy 
tego rozszerzać. To jest tak przyjęte, jak w ustawie 
o kombatantach. Zresztą okres 1939–1956 przewi-
ja się przez wszystkie akty prawne, które obejmują 
tę grupę kombatancką. Do tej grupy kombatanckiej, 
jak doskonale wiemy, są zaliczani również ci, którzy 
przeszli piekło Sybiru. Tak że to tyle w kwestii do-
pełnienia uzasadnienia, które państwo macie w ma-
teriałach senackich.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

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

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

Widzę, że zapisała się do głosu pani senator 
Agnieszka Gorgoń-Komor.

SENATOR 
AGNIESZKA GORGOŃ-KOMOR 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Mam pytanie do przedstawiciela Kancelarii 

Prezydenta odnośnie do procedowanej ustawy. 
Czy zgodnie z tą ustawą w sytuacji śmierci osoby 
zainteresowanej świadczenie przechodzi na mał-
żonka lub dzieci? Pytam, bo w ustawie z 1991 r. był 
w art. 8 taki zapis o uznaniu za nieważne orzeczeń 
wydanych wobec osób represjonowanych. Bardzo 
proszę o odpowiedź. Dziękuję bardzo.

SEKRETARZ STANU  
W KANCELARII PREZYDENTA RP 
ANDRZEJ DERA 

Odpowiem w ten sposób: to świadczenie przy-
sługuje osobom, które mają status kombatanta 
i żyją. Tak że nie ma tu czegoś takiego, że spadko-
biercy tych osób mogą występować… To jest świad-
czenie dla tych, którzy przeszli Golgotę Wschodu 
i którzy żyją, którzy spełniają warunki ustawowe.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pan senator Aleksander Szwed.

SENATOR 
ALEKSANDER SZWED 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, mam pewne pytanie. Ta ini-

cjatywa to kolejna pozytywna inicjatywa pana pre-
zydenta Andrzeja Dudy, za którą dziękujemy. To 
symboliczne świadczenie będzie przysługiwało 
w wysokości… Mamy tutaj taką informację: świad-
czenie pieniężne przyznawane będzie jednorazo-
wo w wysokości 200 zł za każdy miesiąc okresu 
podlegania w latach 1939–1956 represjom, o któ-
rych mowa w art. 2 pkt 1 ustawy, jednak nie będzie 
niższe niż 2 tysiące 400 zł. Czyli próg minimalny 
to 2 tysiące 400 zł. Jak rozumiem, progu górnego 
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nie ma. Kwota będzie tutaj uzależniona od liczby 
miesięcy, podczas których dana osoba była na ze-
słaniu. Tak?

SEKRETARZ STANU  
W KANCELARII PREZYDENTA RP 
ANDRZEJ DERA 

Tak, dokładnie, Panie Senatorze. Próg minimal-
ny jest po to, żeby to świadczenie nie było jakieś ab-
surdalne, tak to nazwijmy, np. w wysokości 200 czy 
400 zł. Nie wiem, czy w ogóle były takie przypadki, 
bo samo przewiezienie, powrót… To były miesiące. 
Chcieliśmy też ustawić taki próg, powiedziałbym, 
godnościowy, żeby to nie było… Ten próg jest usta-
wiony w odniesieniu do poziomu najniższej eme-
rytury. To jest próg godnościowy.

Oczywiście nie ma progu górnego. Próg gór-
ny jest określony datą. Rozliczamy to za okres 
między rokiem 1939 a 1956, tak jak powiedziałem 
wcześniej. Wszystkie dane dotyczące Sybiraków 
są w urzędzie, znamy okresy pobytu osób, które 
mają takie uprawnienia. Tak jak powiedziałem, 
średnio wynosi to 66 miesięcy, ale są oczywiście 
osoby, w przypadku których ten okres był dłuższy. 
Wiadomo, że są osoby, które były tam przez krót-
szy okres, i osoby, które były dłużej. Każdy, tak jak 
jest zapisane w ustawie, będzie miał to świadcze-
nie wypłacane proporcjonalnie do okresu pobytu 
na zesłaniu.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Pytanie zadaje pan senator Jerzy Czerwiński.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Pytanie dotyczy przede wszystkim samego 

tekstu ustawy. Chodzi o zakres podmiotowy. Otóż 
w tekście jest wymóg, aby osoba, która stara się 
o taki dodatek czy, przepraszam, takie świadczenie, 
była obywatelem polskim. Ale są możliwe takie sy-
tuacje, że ktoś był zesłany, załóżmy, na Syberię, ale 
po różnych, nazwijmy to, perturbacjach wylądował 
na szeroko rozumianym Zachodzie albo, jeszcze 
gorzej, pozostał na Wschodzie. On w tej chwili nie 

ma polskiego obywatelstwa, a przeszedł taką samą 
gehennę jak ci, którzy powrócili po zsyłce, po tu-
łaczce do naszego kraju. Pytanie jest…

Ja nie mówię, żeby wprowadzać teraz poprawkę 
do ustawy, bo chodzi o to, żeby ustawa weszła w ży-
cie jak najszybciej. Ona jest słuszna, a czas gra tutaj 
wielką rolę. Ale czy po jakimś czasie nie warto by-
łoby rozszerzyć zakresu podmiotowego ustawy o te 
grupy osób? Oczywiście musiałyby one udowod-
nić, że były zesłane na Syberię. Czy to nie byłoby, 
według pana, wskazane? To jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie dotyczy zakresu podmiotowe-
go w innym aspekcie. Otóż w tej chwili w pewnym 
sensie wyrównujemy, nazwałbym to, długoletnią 
zaszłość. Mianowicie osoby, które były zesłane 
na Wschód, mają symetrycznie to, co osoby ze-
słane, deportowane do pracy przymusowej przez 
Niemcy, przez III Rzeszę. W ustawie o kombatan-
tach jest z kolei pewnego rodzaju niesymetria. Do 
kombatantów, a właściwie do osób, które podle-
gały represjom wojennym i które mają takie same 
uprawnienia jak kombatanci, są zaliczeni ci, któ-
rzy z przyczyn politycznych, religijnych, narodo-
wościowych byli na przymusowych zesłaniach 
w Związku Radzieckim, ale już nie ci, którzy byli 
w Niemczech.

Pytanie jest takie: czy nie uważa pan, że nale-
żałoby to wyrównać, np. dopisać do ustawy o kom-
batantach – są tam uwzględnieni deportowani do 
Związku Radzieckiego – deportowanych do prac 
przymusowych w Niemczech? Efekt byłby taki, 
że byłaby w tym zakresie pełna symetria. My by-
śmy po prostu mieli… Nazwijmy to w ten sposób 
– chociaż to nie my powinniśmy się tutaj wstydzić, 
a państwa agresorzy, głównie Związek Radziecki 
– że my byśmy mieli czyste sumienie w związku 
z tym, że dbamy o naszych obywateli.

To są dwie kwestie dotyczące zakresu podmio-
towego. Ta druga jest trochę szersza, jakby obok.

SEKRETARZ STANU  
W KANCELARII PREZYDENTA RP 
ANDRZEJ DERA 

Szanowny Panie Senatorze!
Jeżeli chodzi o kwestię obywatelstwa, to pań-

stwo jako przedstawiciele władzy ustawodawczej 
tworzycie przepisy prawa, które dotyczą obywateli 
Polski. My nie mamy takich możliwości, żeby nada-
wać pewne uprawnienia osobom, które mają inne 
obywatelstwo. Czasami możemy jednak stworzyć 
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jakieś przepisy, z których inni obywatele mogą ko-
rzystać, ale jest to stosunkowo rzadki przypadek.

Sprawdzaliśmy, ja nawet osobiście to spraw-
dzałem, jak to jest z kwestią obywatelstwa. Będąc 
w Kanadzie, spotkałem się z sybirakami w domu 
kombatanta w Toronto, rozmawiałem z nimi. Oni 
mają polskie obywatelstwo, bo nie można było 
odebrać… To znaczy nie odbierano im tego oby-
watelstwa w sposób ustawowy – tylko w ten sposób 
można komuś odebrać obywatelstwo – i te osoby 
obywatelstwo polskie mają. Tak że te osoby, z któ-
rymi ja się spotykałem na Zachodzie, mają obywa-
telstwo polskie. Oczywiście zupełnie inna będzie 
wartość tych pieniędzy dla ludzi, którzy mieszka-
ją w Toronto czy w Stanach Zjednoczonych, i dla 
tych Polaków, którzy mieszkają po stronie wschod-
niej – w danych krajach jest po prostu inna war-
tość pieniądza – ale w sensie świadczenia będzie 
to tożsame.

Był jeden przypadek, dotyczący osób, które 
w 1968 r. wyjechały z Polski… Tam trwają spory 
prawne co do tego, czy oni zostali pozbawieni, bo 
potem był akt przywracania tego obywatelstwa… 
Ja mogę zapewnić, że każda osoba… Te osoby, któ-
re czuły się Polakami i są Polakami, miały możli-
wość – nawet w ramach tych unormowań z 1968 r. 
– doprowadzenia do tego, że posiadają polskie 
obywatelstwo. Tak więc tutaj nie ma formalnych 
przeszkód.

Ta ustawa obejmuje osoby, które zarejestrowa-
ły się w polskim urzędzie, które są kombatantami 
w rozumieniu dzisiejszych przepisów polskiego 
prawa. No, trudno sobie wyobrazić rozszerzenie 
tego rozwiązania o osoby – zmierzam do tej drugiej 
kwestii – które, nie wiem, mają inne obywatelstwo, 
nie są w ogóle zarejestrowane itp. Nie wiadomo, 
jakiej liczby osób mogłoby to dotyczyć. No, to by-
łoby otwarcie jakiegoś kolejnego zakresu, bardzo 
nieokreślonego, trudnego do zrealizowania i kosz-
tującego nasz budżet, tak między nami mówiąc…

Jeżeli chodzi z kolei o kwestię deportacji nie-
mieckich, to, jak mówiłem na wstępie, Niemcy jako 
prawni następcy po czasach hitlerowskich poczuły 
się do odpowiedzialności w tym zakresie i przezna-
czyły środki dla osób, które były w obozach kon-
centracyjnych, które były na przymusowej pracy. 
Takie osoby otrzymały, a przynajmniej miały moż-
liwość otrzymania środków z takiego funduszu. 
Jeżeli chodzi o zapisy tej ustawy, to mówimy o oso-
bach, którym w żaden sposób nie można było zre-
kompensować zsyłki na Sybir czy do Kazachstanu. 
Tamte osoby miały taką możliwość, prawną 

możliwość, natomiast te nie miały żadnej możli-
wości, bo strona rosyjska, tak jak powiedziałem 
wcześniej, jakby nie akceptuje, nie przyznaje się 
do tego, mimo że jeżeli chodzi o orzecznictwo mię-
dzynarodowe, to przecież zostało w Norymberdze 
uznane, że przymusowe zsyłki, deportacje to jest 
zbrodnia przeciwko ludzkości. Mimo to nie akcep-
tują, nie przyznają się… W związku z tym te osoby 
nie są w stanie w żaden sposób uzyskać jakiegokol-
wiek zadośćuczynienia za ogromne krzywdy i cier-
pienie, których wskutek tych deportacji doznały.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Pytanie zadaje pan senator Janusz Gromek, 
zdalnie.

SENATOR 
JANUSZ GROMEK 

Panie Marszałku! Koleżanki i Koledzy!
Bardzo ważne… My się zajmujemy ustawą 

o świadczeniu pieniężnym przysługującym oso-
bom zesłanym lub deportowanym do Związku 
Socjalistycznych Republik Radzieckich. Tak 
że nie zajmujmy się tym, że osoby, które były 
w Niemczech – o tym powiedział przedstawiciel 
rządu – jakieś odszkodowania uzyskały. Ja my-
ślę, że nie ma potrzeby rozwijać tego tematu, bo… 
A środowisko sybiraków czeka na te pieniądze. Ale 
krótkie pytanie: czy to prawda, że za prezydentu-
ry Lecha Kaczyńskiego była propozycja 400 zł za 
1 miesiąc?

Może trochę brutalnie powiem, ale przegło-
sujmy to jak najszybciej, dopóki ci ludzie żyją. Bo 
oni oczekują na te zbawienne pieniądze. Dziękuję 
bardzo.

SEKRETARZ STANU  
W KANCELARII PREZYDENTA RP 
ANDRZEJ DERA 

Dziękuję. Tak, jeżeli chodzi o kwestie historycz-
ne, to pierwszy projekt był w 2008 r. Wtedy prezy-
dent Lech Kaczyński zgłosił taki projekt. Potem to 
było ponowione w 2012 r. Trzeci projekt był złożony 
w 2018 r. I to jest czwarte podejście. I dlatego też 
ja apelowałem w Sejmie, żebyśmy nie roztrząsali 
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kwestii tego, kto… Bo każdy tutaj mógł to zrobić 
dużo wcześniej i wtedy dużo więcej osób by otrzy-
mało wspomniane świadczenia. Ale z różnych 
przyczyn nie chcę już dzisiaj wchodzić, że tak po-
wiem, w historię, roztrząsać, dlaczego tak się stało, 
jak się stało. Bo to są fakty już dzisiaj historyczne.

Teraz mówimy o inicjatywie, która, w prze-
ciwieństwie do tych wcześniejszych 3 prób, ma 
ogromną szansę na to, aby zakończyć się powo-
dzeniem, żeby ustawa weszła w życie. Są środki 
w budżecie, mamy zapewnienie rządu, że środki 
są w budżecie, zostaną wypłacone. Oczywiście, 
można byłoby rozważać kwoty. Ale jak ja rozma-
wiałem z sybirakami, to oni nawet nie upierali 
się przy jakichś wyższych kwotach, oni mówili, 
że kwota tutaj nie odgrywa aż takiej roli. Bardziej 
chodzi o ten symbol, o to, żeby było zadośćuczynie-
nie w kategoriach bardziej moralnych niż finan-
sowych. Bo, tak jak oni mówili, żaden pieniądz nie 
odda tego cierpienia, tej straty najbliższych, tego, 
co oni musieli w latach zsyłki na Sybir przeżyć. Tak 
więc to, o czym tu dzisiaj mówimy, ma taki wymiar 
bardziej symboliczny. I tak też zostało to przyjęte 
w polskim Sejmie, że nie było tutaj jakichś sporów 
co do wysokości, jakichś wycieczek w stosunku… 
Bo każdy z wcześniejszych rządów, a były one re-
prezentowane przez wszystkie ugrupowania, które 
są dzisiaj w polskim parlamencie, mógł to zrobić 
dużo wcześniej, dużo więcej osób by wtedy skorzy-
stało. Ale uszanujmy tych, którzy jeszcze żyją. I oby 
oni jak najszybciej to należne im świadczenie po 
prostu otrzymali. Dziękuję.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Michał Kamiński)

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Bardzo proszę o zadanie pytania pana senatora 

Krzysztofa Kwiatkowskiego.

SENATOR 
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI 

Panie Marszałku, Szanowni Państwo, zga-
dzam się z panem ministrem Derą, że wspomnia-
ne świadczenie oczywiście jest symboliczne i długo 
oczekiwane przez to środowisko. Kiedy rozmawia 
się ze środowiskami sybiraków… Jeżeli ma się na 

względzie, jak traumatyczne są ich wspomnienia 
z tego okresu, to wypada oczywiście tylko żałować, 
że omawianą tu ustawę procedujemy dopiero teraz. 
Ale oczywiście oprócz tego, że mówimy o ustawie, 
która w wymiarze zadośćuczynienia środowisku 
ma wymiar symboliczny, to mówimy też o wspar-
ciu konkretnych osób. I w związku z tym mam py-
tanie do pana ministra. Nie wchodzę już w kwestię 
wysokości świadczenia. Oczywiście wolałbym, żeby 
ono było wyższe, szczególnie że grupa, o której tu 
mowa, jest już relatywnie nie aż tak liczna. Ale czy 
państwo, przygotowując projekt, rozważaliście, 
żeby do ustawy dołączyć jeszcze jakieś dodatkowe 
udogodnienia, ułatwienia, pewne rozwiązania ko-
rzystne dla środowiska? Są różne rozwiązania, np. 
kombatanci mogą mieć ułatwienia w korzystaniu 
ze służby zdrowia, mogą być dodatkowe ulgi w za-
kresie przejazdów środkami komunikacji, wyższe 
niż tylko wynikające z wieku – bo mówimy o gru-
pie, która jest w wieku już senioralnym. Można 
wprowadzić jakieś ułatwienia, udogodnienia finan-
sowe, komunikacyjne dla opiekunów tych spośród 
sybiraków, którzy są osobami niepełnosprawnymi. 
Czy państwo takie analizy prowadziliście? I czy jest 
ewentualnie jakaś szansa, nawet jeżeli nie teraz, to 
w przyszłości, żeby katalog tych świadczeń dla sy-
biraków rozszerzyć o jakieś dodatkowe? Dziękuję.

SEKRETARZ STANU  
W KANCELARII PREZYDENTA RP 
ANDRZEJ DERA 

Panie Senatorze, Wysoka Izbo, jeżeli chodzi 
o świadczenia wynikające z ustawy o kombatan-
tach, to chcę tutaj zapewnić, że te osoby, które były 
zesłane na Syberię, są kombatantami, tak więc mają 
wszelkie uprawnienia wynikające z tej ustawy, tak jak 
wszyscy inni kombatanci. Sybiracy również są włą-
czeni w te wszystkie zniżki i ułatwienia medyczne. 
A katalog świadczeń jest ustawowy, tak więc to tyl-
ko od polskiego parlamentu zależy, czy ten katalog 
będzie rozszerzany. Ale jeżeli chodzi o wspomnianą 
grupę, to w sensie tych wszystkich dodatków, świad-
czeń itd. ona jest traktowana tak jak wszystkie inne 
grupy kombatanckie. Tutaj nie trzeba nic wyrówny-
wać. Tu chodzi tylko o to jednorazowe zadośćuczy-
nienie za wspomniany okres. Bo oni w żaden sposób, 
jak mówiłem, w porównaniu chociażby z osobami, 
które po stronie najeźdźcy hitlerowskiego… które 
miały jakąś rekompensatę… Ta część polskiego spo-
łeczeństwa, która została wywieziona na Syberię, do 
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Kazachstanu, żadnych takich świadczeń nie miała. 
Tu chodzi tylko o wyrównanie tego, o tę jednorazową 
wypłatę środków finansowych, środków pieniężnych, 
które stanowią pewne zadośćuczynienie. No, ja cały 
czas mówię o tym bardziej w kategoriach moralnych, 
w kategoriach zadośćuczynienia moralnego. Tak że, 
Panie Senatorze, mogę zapewnić, że świadczenia dla 
tej grupy są takie same jak w przypadku wszystkich 
innych kombatantów w Polsce.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Bardzo proszę o zadanie pytania pana senatora 

Aleksandra Szweda.

SENATOR 
ALEKSANDER SZWED 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, chciałbym zapytać jeszcze raz 

o obywatelstwo, właściwie dopytać. Świadczenie 
pieniężne przysługiwać będzie osobom, które 
posiadają obywatelstwo polskie w dniu złożenia 
wniosku o przyznanie świadczenia. No, wiemy, że 
wielu sybiraków mieszka poza granicami kraju. 
Chciałbym zapytać, co się stanie, jeżeli ktoś będzie 
miał – bo pewnie są takie przypadki – podwójne 
obywatelstwo. Czy takim osobom to świadczenie 
też będzie przysługiwało? Dziękuję.

SEKRETARZ STANU  
W KANCELARII PREZYDENTA RP 
ANDRZEJ DERA 

Tak, Panie Senatorze, będzie im przysługiwało, 
ponieważ mają obywatelstwo polskie. To, że mają 
oni podwójne obywatelstwo, nie powoduje żad-
nych reperkusji. Mają polskie obywatelstwo, są za-
rejestrowani w Urzędzie do Spraw Kombatantów 
i Osób Represjonowanych, tak więc to świadczenie 
im się po prostu należy.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Jak widzę, nie ma więcej pytań do pana mini-

stra. Bardzo panu dziękuję.

(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP 
Andrzej Dera: Dziękuję bardzo.)

Informuję, że na sali jest przedstawiciel rzą-
du. Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 
w sprawie rozpatrywanej ustawy? A, nie ma przed-
stawiciela rządu.

Wobec tego otwieram dyskusję.
Bardzo proszę o zabranie głosu panią senator 

Janinę Sagatowską.

SENATOR 
JANINA SAGATOWSKA 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie 
Ministrze! Zaproszeni Goście!

Ta ustawa jest bardzo ważnym krokiem do na-
prawienia krzywd wyrządzonych przez naszych 
różnych oprawców, krzywd naznaczających nasze 
tragiczne losy. Wpisuje się ona w takie działania 
jak wcześniejsze ustawy o repatriacji czy Karcie 
Polaka, w których staraliśmy się właśnie napra-
wić te krzywdy wyrządzane przez Sowietów.

Tym, co jest w tej ustawie dziwne – nie tylko 
dla mnie, ale szczególnie dla środowisk repatrian-
tów – jest to, że niestety zawężono ten okres, przy-
jęto, że to świadczenie dla osób zsyłanych przez 
Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich 
dotyczyć będzie okresu 1939–1956. Pan minister 
wspomniał – w odpowiedziach na pytania też prze-
wijała się taka myśl – że tu chodzi o sybiraków, 
o osoby zsyłane na tereny Związku Radzieckiego 
i Kazachstanu, a tymczasem, o dziwo, przez taki 
właśnie zapis, przez takie czasowe ograniczenie, 
wielu repatriantów nie będzie mogło z tego skorzy-
stać. Dlaczego? Największe zesłania, te z terenów 
dawnej Marchlewszczyzny, to zesłania z okresu 
operacji polskiej 1937–1938.

Te zesłania z terenów przygranicznych doty-
czyły właśnie tych, którzy teraz… Część z nich już 
wróciła w drodze repatriacji, część się o to sta-
ra. Wiemy, z jakim trudem przebiega repatriacja 
Polaków, z różnych względów. Dobrze, że ona jest 
prowadzona – ustawa o repatriacji została popra-
wiona – ale to niestety trochę trwa. Ci Polacy czują 
się skrzywdzeni. Przyjeżdżają do mnie, do moje-
go biura, nawet z różnych odległych części Polski, 
i mówią, że są głęboko rozczarowani i zdziwie-
ni tym, że ich tu nie uwzględniono, pozbawiono 
tych świadczeń, tak jakby wykluczono z tej ustawy. 
Jak podaje Związek Repatriantów Rzeczpospolitej 
Polskiej, grupa tych starszych już ludzi liczy – takie 
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są szacunki – ok. 1 tysiąca 400 osób. To są najstarsi 
repatrianci. I co? Oni spełniają wszystkie wymogi 
ustawy: są uznawani za kombatantów przez Urząd 
do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, 
posiadają decyzje tego urzędu potwierdzające 
okres przebywania na zesłaniu i są obywatelami 
Rzeczypospolitej Polskiej. A my ich po prostu z do-
brodziejstwa tej ustawy… Mówimy o tym, że to jest 
tak jakby zadośćuczynienie. Tu wyrażamy: „śpiesz-
my się kochać ludzi, tak szybko odchodzą”. No wła-
śnie, tak szybko odchodzą. Ale ta grupa, najbardziej 
dotknięta w okresie deportacji, właśnie zostanie 
całkowicie pominięta. I ja uważam, że my – szcze-
gólnie że z Senatu wyszła ustawa o repatriacji jesz-
cze w 1999 r. itd. i że opiekujemy się Polakami na 
świecie – nie możemy wykluczyć tej grupy osób 
z dobrodziejstwa tej ustawy. Jest to już niewielka 
grupa i to jest już ostatni dzwonek na naprawienie 
krzywd i cierpienia tych dzieci i tych zesłańców.

W związku z tym ja składam na ręce pana mar-
szałka poprawki.

Poprawkę, która odnosi się do tytułu usta-
wy. W  tytule tej ustawy proponuję zastąpie-
nie we fragmencie „deportowanych do Związku 
Socjalistycznych Republik Radzieckich” wyrazu 
„do” wyrazami „przez władze”. Czyli będzie „depor-
towanych przez władze Związku Socjalistycznych 
Republik Radzieckich”. To jest różnica. Dajemy 
w tej ustawie wyraz temu, kto deportował tych 
ludzi – władze. Nie „do”, bo to władze Związku 
Socjalistycznych Republik właśnie tam deporto-
wały. To jest taka propozycja.

A następne poprawki są konsekwencją przyję-
cia zapisu o dacie. W art. 1, 11, 12 proponuję zastą-
pienie okresu „1939–1956” okresem „1936–1956”.

I proszę jednak Wysoką Izbę o uwzględnienie 
tej grupy zesłanych do Kazachstanu.

Proszę, Panie Marszałku. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 

Kazimierza Michała Ujazdowskiego.

SENATOR 
KAZIMIERZ MICHAŁ UJAZDOWSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Wyrażając uznanie dla projektu i przekonanie, 
że myślimy w tej kwestii wspólnie czy identycz-
nie, podobnie jak pani senator Sagatowska chcę 
argumentować za tym, by objąć tą ustawą grupę 
ponad 1 tysiąca osób mających obywatelstwo pol-
skie – to jest bardzo ważne: mających w tej chwi-
li obywatelstwo polskie – które w dzieciństwie 
były ofiarami akcji polskiej przeprowadzonej na 
terenie Marchlewszczyzny, czyli na terenach są-
siadujących z II Rzecząpospolitą Polską. To była 
w  gruncie rzeczy identyczna akcja, która była 
kontynuowana po agresji Związku Radzieckiego 
na tereny II Rzeczypospolitej. Identyczne były mo-
tywy – decydowała przynależność do narodu pol-
skiego, tzn. identyfikacja z narodem polskim. Na 
wielką skalę – liczba ofiar jest liczona na blisko 
200 tysięcy osób i jest znana także w skali global-
nej nie tylko dzięki wysiłkowi historyków polskich, 
ale też dzięki bardzo słynnej pracy Timothy’ego 
Snydera, która oddziaływała także na europejską 
i amerykańską opinię publiczną. Byłoby nieporo-
zumieniem, gdybyśmy w stosunku do obywateli 
polskich… Bo powtarzam raz jeszcze: i w popraw-
ce pani senator Sagatowskiej, i w mojej popraw-
ce, identycznej, to znaczy w projekcie poprawek 
chodzi o niewielką grupę osób, które mają dzisiaj 
obywatelstwo polskie i były prześladowane z tych 
samych powodów, w ramach identycznych opera-
cji… A więc jest identyczność losów, identyczność 
sytuacji w zestawieniu z grupą zesłaną i deporto-
waną po 1939 r. Prawdę powiedziawszy, argument, 
że ci ludzie nie byli obywatelami II RP, jest do uży-
cia za rozszerzeniem kręgu beneficjentów, bo nie 
mogliśmy im pomóc.

(Głos z sali: Dokładnie tak.)
Nie mogliśmy im pomóc, a byli prześlado-

wani z tego powodu, że byli Polakami. Władze II 
Rzeczypospolitej nie mogły im pomóc, nie było do 
tego instrumentów. To była sytuacja identyczna 
jak prześladowania po 1939 r. No, już nie mówię 
o tym, że kwestia granic II RP dopiero się ważyła. 
Była to społeczność, która do końca miała nadzie-
ję – a przynajmniej część tej społeczności ją mia-
ła – że znajdzie się na terenie niepodległej Polski, 
i dlatego zachowała polską kulturę. A przecież 
w konstytucji, że tak powiem, zamanifestowaliśmy 
odpowiedzialność za całą wspólnotę narodową. Ja 
absolutnie zgadzam się z tym, że dziś należy roz-
patrywać wyłącznie te rozwiązania prawne, które 
dotyczą obywateli polskich, ale zwracam uwagę, że 
mamy tutaj do czynienia z identycznością sytuacji, 
identycznością losów i obywatelstwem polskim.
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W związku z tym zgłaszam podobne popraw-
ki, wręcz identyczne poprawki jak pani sena-
tor Sagatowska. To jest grupa ok. 1 tysiąca osób, 
tyle osób byłoby w stanie udokumentować swo-
je uprawnienia na gruncie przepisów tej ustawy. 
Byłoby nieporozumieniem, gdybyśmy po prostu 
odstąpili tutaj od zasady równości. No, to by było 
odstąpienie od zasady równości. Powtarzam: iden-
tyczność losów, identyczność sytuacji, obywatel-
stwo polskie. To był taki sam los, a może nawet 
gorszy, bo w żadnym razie nie byliśmy w sta-
nie pomóc tym ludziom. A ich przywiązanie do 
polskości jest ogromne, bo ci ludzie wrócili do 
Polski. Ci ludzie wrócili do Polski i są obywate-
lami Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękuję bardzo. 
Poprawki przekazuję panu marszałkowi.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Zamykam dyskusję. No, nie widzę, by inni se-

natorowie chcieli zabrać głos.
Informuję, że do protokołu swoje przemówie-

nia złożyli pan senator Mariusz Gromko, pan se-
nator Aleksander Szwed i pani senator Agnieszka 
Kołacz-Leszczyńska*.

Informuję również, że wnioski o charakterze le-
gislacyjnym złożyli pani senator Janina Sagatowska 
i pan senator Kazimierz Michał Ujazdowski.

Czy przedstawiciel prezydenta chciałby usto-
sunkować się do przedstawionych wniosków?

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

SEKRETARZ STANU  
W KANCELARII PREZYDENTA RP 
ANDRZEJ DERA 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Chciałbym się do tego ustosunkować. No, nie 

chciałbym, żeby powstało takie mylne przekonanie, 
że te osoby zostały wykluczone. Nie, nie zostały wy-
kluczone, bo spełniają kryteria ustawowe. Chodzi 
tylko o to, że to świadczenie zostanie im wypłaco-
ne za okres od 1939 do 1956 r. Wszystkie ustawy 
w Polsce tak właśnie określają status kombatan-
tów, a te osoby, o których mówili pani senator i pan 
senator, mają status kombatantów. A więc nie jest 

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

tak, że one są wykluczone, że są czegokolwiek po-
zbawione. Nie, to świadczenie otrzymają wszystkie 
osoby, które są zarejestrowane i spełniają wszelkie 
kryteria ustawowe.

Spór polega tylko na tym, czy zaliczać do tego 
ten wcześniejszy okres, czy też ograniczyć się do 
tego okresu, który jest przedstawiony w ustawie. 
Chodzi o okres tych 2 lat, no bo tutaj tylko o to 
można się spierać. Rzeczywiście, ja już mówiłem 
o tym, że były… No, przecież faktom historycz-
nym nie można zaprzeczać. Tak jak powiedział 
pan senator, to było to przedmurze dawnej gra-
nicy II Rzeczypospolitej, to były dawne tereny 
I Rzeczypospolitej. Rzeczywiście mieszkali tam 
Polacy, jednakże oni w sensie formalnym nie byli 
wtedy Polakami, nie spełniali tych kryteriów, nie 
żyli na terytorium II Rzeczypospolitej. W wyniku 
agresji…

(Senator Janina Sagatowska: Byli Polakami…)
No, byli Polakami w sensie narodowościowym, 

a ja mówię o sensie formalnym. Nie mieli wtedy 
obywatelstwa. Oczywiście zostali wysiedleni wcze-
śniej właśnie dlatego, że Sowieci przygotowywali 
się do tego, co nastąpiło potem, w 1939 r. Zresztą 
cała polityka Sowietów polegała na tym, żeby wy-
mieszać ze sobą różne środowiska narodowe, żeby 
ci ludzie, krótko mówiąc, nie mogli żyć w swoich 
dawnych miejscach zamieszkania, żeby byli roz-
siani w różnych częściach Związku Sowieckiego. 
W ten sposób rozbijano dążenia narodowe.

A więc to właśnie chciałem tutaj uzupełnić. To 
już od decyzji państwa Izby zależy, czy zostanie 
to rozszerzone, ale chcę wyraźnie powiedzieć, że 
żadna z tych osób, które tutaj były wymieniane, 
nie będzie pozbawiona tego świadczenia. Te osoby 
spełniają kryteria ustawowe.

Tak samo niedobra byłaby zmiana dotycząca 
tego, że to nie na terytorium, ale przez… No, taki 
zapis w ustawie spowodowałby, że praktycznie… 
Proszę zwrócić uwagę, że myśmy… Jest jednak róż-
nica, może tak powiem, jest jednak różnica, jeśli 
powiemy, gdzie byli wywiezieni, i jeśli powiemy, 
kto spowodował, że byli wywiezieni. Tu chodzi 
o zesłania na terytorium Związku Radzieckiego, 
a to było wtedy ogromne terytorium.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Proszę?
(Głos z sali: Do Japonii nie wysyłano…)
No, wysyłano tylko na teren, nad którym oni 

mieli kontrolę, to jest oczywiste. Jeżeli więc mówi-
my, że zostali deportowani czy zesłani na teryto-
rium Związku Radzieckiego, to nie trzeba mówić, 
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przez kogo, bo cała ta sprawa dotyczy decyzji, które 
podejmowali Sowieci, i to oni powinni za to zapła-
cić, a nie polski rząd.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Powiem tak: ja naprawdę bym proponował zo-

stawić ten zapis, który jest, także z innych przy-
czyn. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
(Rozmowy na sali)
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakte-

rze… Ja przepraszam, rozumiem, że nie ma innych 
pytań… A, teraz nie jest etap pytań, przepraszam.

Rozumiem, że pan minister już zakończył swoje 
wystąpienie.

Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o cha-
rakterze legislacyjnym, proszę Komisję Rodziny, 
Polityki Senioralnej i Społecznej o ustosunkowanie 
się do przedstawionych wniosków i przygotowanie 
sprawozdania.

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwu-
dziestego pierwszego porządku obrad: informacja 
o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich oraz 
o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka 
i obywatela w roku 2019.

Tekst informacji zawarty jest w druku nr 126.
Marszałek Senatu otrzymaną informację skie-

rował do Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji. Komisja Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji zapoznała się z informacją na posiedzeniu 
w dniu 17 czerwca 2020 r.

Pragnę powitać obecnego na posiedzeniu 
Senatu rzecznika praw obywatelskich, pana Adama 
Bodnara. Witamy pana, Panie Rzeczniku.

Bardzo proszę o zabranie głosu i przedstawie-
nie informacji.

RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH 
ADAM BODNAR 

Szanowny Panie Marszałku! Szanowne Panie 
i Szanowni Panowie Senatorowie!

Na podstawie art .   212 Konstytucji 
Rzeczypospolitej mam zaszczyt przedstawić 

Wysokiej Izbie sprawozdanie z  działalności 
rzecznika praw obywatelskich za 2019 r., a tak-
że informację o stanie przestrzegania praw czło-
wieka. W dzisiejszym posiedzeniu plenarnym 
Senatu towarzyszą mi pan Stanisław Trociuk, 
zastępca rzecznika praw obywatelskich, oraz 
pani Katarzyna Jakimowicz, dyrektor generalny 
w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.

Ponieważ jest to moje ostatnie sprawozdanie 
roczne, ze względu na kończącą się kadencję, to 
chciałbym zastanowić się nie tylko nad wydarze-
niami dotyczącymi praw człowieka z ostatniego 
roku, ale też nad podsumowaniem de facto całej 
mojej kadencji.

VII kadencja rzecznika praw obywatelskich 
przypadła na okres szczególny dla praw człowieka 
oraz kształtowania współczesnego obrazu Polski. 
Ostatnie 5 lat charakteryzowały intensywne zmia-
ny dotyczące ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, 
rozumienia praw człowieka, ale także warunków 
i komfortu życia obywateli Rzeczypospolitej. Te 
zmiany prawne i społeczne wpływały zarówno 
na realizację zadań rzecznika, jak i na sposób wy-
konywania funkcji. Nie ulega wątpliwości, że naj-
ważniejszymi wydarzeniami politycznymi w tym 
okresie były wybory prezydenckie w maju 2015 r., 
a następnie wybory parlamentarne, które odbyły 
się w październiku 2015 r. W ich wyniku Prawo 
i Sprawiedliwość uzyskało możliwość samodziel-
nych rządów, a tym samym realizacji głównych 
punktów programu wyborczego. Od tego momen-
tu można wyróżnić 3 zasadnicze nurty przemian, 
które wpływają i wpływały na przestrzeganie praw 
i wolności jednostki, a także na wykonywanie za-
dań przez rzecznika praw obywatelskich.

Pierwszy nurt nazwałbym nurtem antyustrojo-
wym. Były to zmiany polityczne i prawne, służące 
koncentracji władzy oraz stopniowemu przekształ-
caniu ustroju państwa polskiego. Drugi nurt na-
zwałbym nurtem narodowego populizmu. Były to 
działania zmierzające do redefinicji pojęć z zakre-
su praw człowieka oraz podważenia dotychczaso-
wego znaczenia konstytucyjnych gwarancji. Trzeci 
nurt to nurt socjalny, zmiany służące wzmocnieniu 
ochrony socjalnej obywateli oraz zagwarantowaniu 
im lepszego poziomu życia.

Odnosząc się do tego pierwszego nurtu, któ-
ry nazwałem antyustrojowym, powiem, że jesz-
cze w 2012 r. Jarosław Kaczyński, prezes Prawa 
i Sprawiedliwości, zadeklarował „ustanowienie 
Budapesztu w Warszawie”. Począwszy od paź-
dziernikowych wyborów w 2015 r., te zmiany były 
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realizowane na zasadzie stopniowego podporząd-
kowywania niezależnych instytucji, ograniczania 
ich kompetencji, obniżania poziomu legimityzacji 
działań celem jednoczesnego wzmocnienia cen-
tralnego ośrodka politycznego władzy. Jest to do-
brze znana metoda salami. Zmiany te dotyczyły: 
podporządkowania Trybunału Konstytucyjnego 
władzy politycznej; ustanowienia Rady Mediów 
Narodowych oraz wprowadzenia politycznej ob-
sady mediów publicznych, wyłączywszy na mocy 
ustawy konstytucyjne uprawnienia Krajowej Rady 
Radiofonii i Telewizji, co zresztą zostało ocenione 
przez Trybunał Konstytucyjny 13 grudnia 2016 r.; 
zwiększenia uprawnień służb specjalnych oraz 
utrzymywania stanu braku rzeczywistej sądowej 
i demokratycznej kontroli nad ich działalnością; 
połączenia urzędu prokuratora generalnego oraz 
ministra sprawiedliwości z jednoczesnym stwo-
rzeniem mechanizmów hierarchicznego podpo-
rządkowania; oraz realizacji polityki nadużywania 
kompetencji w procedurach dyscyplinowania pro-
kuratorów. Nastąpiły zmiany w zasadach obsadza-
nia stanowisk funkcyjnych w sądach powszechnych 
poprzez rozszerzenie uprawnień ministra spra-
wiedliwości – prokuratora generalnego kosztem 
uprawnień samorządu sędziowskiego. Pojawiły się 
naruszające konstytucję regulacje dotyczące me-
chanizmu obsadzania Krajowej Rady Sądownictwa, 
ale także zmiany dotyczące Sądu Najwyższego, 
w tym w szczególności utworzenie dwóch nowych 
izb, spośród których jedna, Izba Dyscyplinarna, 
nie spełnia ani konstytucyjnych, ani europejskich 
standardów właściwych sądowi. To było także re-
gularne stosowanie postępowań dyscyplinarnych 
w stosunku do sędziów celem ograniczenia ich 
zaangażowania w sprawy dotyczące niezależno-
ści sądownictwa lub też w związku z wydawany-
mi orzeczeniami i wywoływanie w ten sposób tzw. 
efektu mrożącego. To było również, i jest, ograni-
czenie roli parlamentu oraz nierespektowanie za-
sad stanowienia prawa, w szczególności poprzez 
przygotowywanie projektów poselskich, a także 
wprowadzanie poprawek i uniemożliwianie dys-
kusji, szczególnie na forum Sejmu. To były także 
zmiany dotyczące systemu wyborczego, w tym 
statusu i składu Państwowej Komisji Wyborczej. 
Przypomnę, że w miejsce sędziów zostali tam po-
wołani de facto reprezentanci partii politycznych. 
Jest to też ograniczenie niezależności służby cy-
wilnej, w  tym praktyczne zniesienie procedur 
konkursowych na najwyższe stanowiska w admini-
stracji publicznej, drastyczne obniżenie kryteriów 

przyjęcia do służby cywilnej i zniesienie gwarancji, 
i stabilności pozycji osób należących do korpusu 
służby cywilnej. I jest to wykorzystywanie środków 
publicznych do finansowania działalności podmio-
tów prywatnych sprzyjających władzy publicznej 
i działających na jej rzecz, np. mediów oraz organi-
zacji pozarządowych powiązanych z władzą.

Przedstawione zmiany doprowadziły w isto-
cie do podważenia zasady trójpodziału władzy. 
Spowodowały, że ustrój polski nie może już być 
definiowany jako prawdziwa demokracja kon-
stytucyjna, ale raczej jako demokracja nieskon-
solidowana czy demokracja hybrydowa. Używając 
terminologii znanych politologów, Stevena 
Lewickiego oraz Lucana Waya, można ten ustrój 
określić także jako system wyborczego czy, ina-
czej mówiąc, konkurencyjnego autorytaryzmu, 
competitive authoritarianism. To jest system, 
w którym wprawdzie zachowane są formalne 
mechanizmy i instytucje demokratyczne, odby-
wają się wybory, jednak wydrążona została istota 
funkcji tych organów, a ich funkcjonowanie jest 
determinowane przez dominujący wpływ cen-
tralnego ośrodka politycznego. Wprawdzie ist-
nieje konkurencyjność na arenie politycznej, 
jednak potencjalne przejęcie władzy przez opo-
zycję jest utrudnione ze względu na kontrolę nad 
instytucjami, które w systemie demokratycznym 
powinny być niezależne. W świetle chociażby ra-
portów Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy 
w Europie dotyczących wyborów prezydenckich… 
Można się zastanowić, jak w tym świetle należy 
oceniać niedawne wybory prezydenckie.

To stopniowe dążenie do tworzenia nowego, 
nieznanego konstytucji ustroju miało wpływ na 
przestrzeganie praw obywatelskich. Ofiarami na-
ruszeń praw człowieka stały się osoby broniące 
dotychczasowych konstytucyjnych reguł lub zwią-
zane z niezależnymi instytucjami państwowymi: 
sędziowie, prokuratorzy, urzędnicy państwowi, 
dziennikarze mediów publicznych. Wprowadzenie 
zmian odbywało się równolegle poprzez zmiany 
prawne oraz kampanię nienawiści w stosunku 
do konkretnych osób – liderów protestów, osób 
opiniotwórczych – czy też określonych grup za-
wodowych, jak np. sędziowie, ale także lekarze 
rezydenci, nauczyciele czy działacze organizacji 
pozarządowych. Liczne naruszenia praw człowie-
ka dotyczyły osób, które w ramach obywatelskiej 
odpowiedzialności reagowały na zmiany, organizo-
wały protesty, demonstracje, akcje obywatelskiego 
nieposłuszeństwa.
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Władze nie reagowały także na akty nienawi-
ści pojawiające się w stosunku do osób pełniących 
funkcje publiczne. Po zamordowaniu prezydenta 
Pawła Adamowicza na początku 2019 r. władze nie 
potrafiły wyciągnąć z tego wniosków. Chciałbym 
przypomnieć, że słynny list prezydentów miast 
wzywający władze do wyjaśnienia wszelkich oko-
liczności śmierci prezydenta Adamowicza został 
w zasadzie zignorowany, a kampanie nienawiści, 
wspierane przez media publiczne, stały się metodą 
sprawowania rządów.

Ten nurt antyustrojowy wpłynął także na po-
zycję Polski na arenie międzynarodowej. Nigdy 
w dotychczasowej historii od 1989 r. Polska nie 
była przedmiotem tak intensywnego zaintereso-
wania ze strony wszystkich organizacji międzyna-
rodowych. W stosunku do Polski zostały wszczęte 
postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej, które już teraz wpływają na re-
lacje prawne z sądami innych państw członkow-
skich. Ryzyko tzw. prawnego wystąpienia Polski 
z Unii Europejskiej, czyli prawnego polexitu, który 
zresztą definiowałem na forum tej Izby, stało się 
nie tylko groźne, ale postrzegane jest jako realne. 
Dowodem na to są niedawne postanowienia sądów 
powszechnych w Karlsruhe oraz w Amsterdamie 
dotyczące europejskiego nakazu aresztowania. 
Sądy innych państw członkowskich mają coraz 
mniej powodów, aby w relacji z sądami polskimi 
stosować zasadę wzajemnego zaufania.

W sposób coraz bardziej otwarty kwestionowa-
ne jest obowiązywanie prawa unijnego w Polsce, 
czego przykładem jest zignorowanie postanowie-
nia tymczasowego Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej w sprawie Izby Dyscyplinarnej 
Sądu Najwyższego. Niestety scenariusz, przed któ-
rym – przypominam sobie – ostrzegałem mniej 
więcej 2 lata temu na forum tej Izby, na naszych 
oczach jest realizowany.

Polska w  2020  r. jest zupełnie innym pań-
stwem niż w roku 2015. Wprawdzie formalnie nie 
zmieniła się Konstytucja Rzeczypospolitej, jed-
nak ze względu na wspomniane przemiany mamy 
inny ustrój niż jeszcze 5 lat temu. Jest to ustrój, 
w którym znacznie łatwiej następują manipula-
cje wyborcze, wyłączane są gwarancje prawa do 
niezależnego sądu, ma miejsce przemoc ze strony 
państwa, będąca efektem skoordynowanych akcji 
Policji, prokuratury, służb specjalnych czy mediów 
publicznych. Jest to ustrój, w którym coraz sku-
teczniej realizowany jest tzw. ciąg technologiczny 
– od spektakularnego zatrzymania, poprzez areszt 

tymczasowy, do przedstawienia przed sądem przy 
jednoczesnym nagłośnieniu poszczególnych eta-
pów działania władzy. Przez kilka lat, pomimo 
licznych apeli w tej sprawie, nie wprowadzono 
najbardziej podstawowych standardów gwarancji 
praw osób zatrzymanych przez Policję, takich jak 
np. automatyczny dostęp do adwokata czy radcy 
prawnego.

Podporządkowanie prokuratury gwarantuje 
brak odpowiedzialności rządzących w przypad-
ku łamania prawa, co dodatkowo jest wzmac-
niane przez odpowiednie normy ustawowe, 
o których zresztą nawet teraz, w ostatnich dniach 
dyskutujemy.

Również osoby w sposób jawny odpowiedzialne 
za łamanie prawa nie ponoszą odpowiedzialności, 
jeśli nie służy to interesom rządzących. Chciałbym 
przypomnieć, że sprawa wystawienia aktów zgonu 
prezydentów polskich miast, tzw. symbolicznych 
aktów zgonu, w zasadzie do dzisiaj nie zakończyła 
się wszczęciem postępowań i postawieniem aktów 
oskarżenia. Jednocześnie prokuratura jest w stanie 
działać niezwykle intensywnie w przypadku czy-
nów popełnionych przez osoby, które są postrzega-
ne jako przeciwnicy polityczni czy ideowi.

W istocie jedynie odważna postawa sędziów 
sądów powszechnych stanowi ostatnią barierę 
przed zupełną dowolnością i arbitralnością wła-
dzy. Ale powstaje pytanie: jak długo? W warunkach 
przemocy realnej i przemocy symbolicznej nieza-
wisłość sędziowska będzie postrzegana przez spo-
łeczeństwo jako element składowy prawa do sądu.

Inne pytanie dotyczy także roli niezależnych 
mediów jako przeciwwagi dla nadużywania władzy. 
W wielu przypadkach to właśnie dzięki odważnej 
postawie mediów i dziennikarzy, dzięki zaangażo-
waniu dziennikarzy śledczych władza nie może so-
bie na wszystko pozwolić. Jednakże presja na media 
nie ustępuje. Jeżeli prześledzimy, jak wygląda sy-
tuacja Polski w zakresie wolności mediów, to zoba-
czymy, że w 2015 r. w rankingu wolności mediów 
Reporterów bez Granic byliśmy na dziewiętnastym 
miejscu na świecie, a obecnie jesteśmy na miejscu 
sześćdziesiątym drugim.

Drugi nurt, o którym chciałbym powiedzieć, 
to jest nurt, który za badaczami, politologami 
można by nazwać nurtem narodowego populi-
zmu. Przez to pojęcie badacze określają politykę 
partii prawicowych, które w swojej retoryce, od-
wołując się nieustannie do woli większości, suwe-
rena, kwestionują znaczenie i głos elit, akcentują 
wartości związane z narodem, tradycją czy także 
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wartościami chrześcijańskimi. Jednocześnie jest 
to podejście zakładające swoistą wyłączność na de-
finiowanie i określanie, co jest dobre dla narodu. 
W ten sposób, w zależności od potrzeby politycznej, 
podważana może być ochrona praw mniejszości, 
a osoby reprezentujące odmienny punkt widze-
nia są spychane na margines debaty publicznej. 
Punktem wyjścia w działaniach nie są zatem war-
tości odzwierciedlone w konstytucji, ale wola na-
rodu, suwerena, która jest definiowana przez tych, 
którzy dostali mandat do rządzenia. W efekcie war-
tości konstytucyjne są redefiniowane i podważa-
ne, a sama Konstytucja Rzeczypospolitej nie staje 
się drogowskazem w czasie rządzenia, lecz wręcz 
przeszkodą w urzeczywistnieniu woli dominującej 
większości. Tymczasem konstytucja jest właśnie po 
to, aby każdy – niezależnie od przekonań, wiary, 
światopoglądu – mógł w pełni się czuć członkiem 
wspólnoty politycznej, a aktualnie rządząca więk-
szość powinna to szanować.

Ten nurt moim zdaniem oznacza także pod-
ważanie wartości wynikających ze współpracy 
międzynarodowej. Krytyka ze strony organizacji 
międzynarodowych jest traktowana nie jako chęć 
życzliwego dialogu, rozmowy, znalezienia roz-
wiązania, ale jako atak na nasze wartości. Okazuje 
się, że wartości europejskie nie są naszymi warto-
ściami, choć w istocie są one zbieżne z tymi, które 
są wyrażone w konstytucji z 1997 r. Przykładowo 
o praworządności nie mówi się w kontekście tego, 
co wynika z art. 2 konstytucji, który jasno stano-
wi, że Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym 
państwem prawnym, ale stosuje się określenie 
„tzw. praworządność”, tak jakby praworządność 
była nam czymś obcym.

W latach 2015–2020 można było zaobserwo-
wać liczne przejawy tego typu polityki, realizacji 
tego nurtu. Sięgnijmy pamięcią do 2015 r., kiedy 
zaczynałem sprawować swoją funkcję jako rzecz-
nik praw obywatelskich. Wybory parlamentarne 
zbiegły się z kryzysem migracyjnym w Europie. 
Kwestia przyjęcia uchodźców przez państwo pol-
skie stała się jednym z głównych tematów kampa-
nii wyborczej. Do dzisiaj brzmią haniebne słowa 
o rzekomych chorobach oraz pierwotniakach, któ-
re mieli przenosić uchodźcy. Te słowa, stanowiące 
w istocie zaprzeczenie historycznie ugruntowa-
nej tradycji przyjmowania uchodźców w Polsce 
– przykładem są tu chociażby uchodźcy wojenni 
z Czeczenii – to był pierwszy nie tylko symbo-
liczny przykład odejścia od wartości demokracji 
liberalnej.

W latach 2015–2020 można było zaobserwo-
wać wiele innych przykładów. To chociażby nie-
wypełnienie zobowiązań w  stosunku do Unii 
Europejskiej w zakresie przyjęcia 400 uchodź-
ców, co później zostało ocenione przez Trybunał 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej, brak ustano-
wienia korytarza humanitarnego dla uchodźców, 
brak rzeczywistej polityki przeciwdziałania mowie 
nienawiści oraz aktom przemocy w stosunku do 
uchodźców imigrantów, praktyka nieprzyjmowa-
nia wniosków o status uchodźcy na przejściu gra-
nicznym Brześć – Terespol, co zostało w czerwcu 
2020 r. ocenione w sprawie M.K. i inni przeciwko 
Polsce przez Europejski Trybunał Praw Człowieka 
w Strasburgu. To było także ograniczenie finanso-
wania publicznego dla organizacji świadczących 
pomoc dla uchodźców imigrantów. Do dzisiaj nie 
został też przyjęty oficjalny dokument rządowy 
w postaci polskiej polityki migracyjnej.

Ten nurt, o którym mówię, ten nurt kwestio-
nowania wartości konstytucyjnych przejawiał się 
także w podejściu do praw kobiet czy w stosunku 
do praw osób homoseksualnych, biseksualnych 
i transpłciowych.

W  zakresie praw kobiet należy odnotować 
zwłaszcza nieustanne podważanie znaczenia kon-
wencji antyprzemocowej, konwencji stambul-
skiej o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet, 
włącznie z najnowszym wnioskiem o to, aby Polska 
wypowiedziała konwencję, wnioskiem ministra 
sprawiedliwości – prokuratora generalnego. To 
jest także nierespektowanie reguł dostępności le-
galnej aborcji, ograniczenie dostępu do środków 
antykoncepcyjnych czy wyłączenie publicznego fi-
nansowania dla terapii in vitro. Przejawem zmian 
były także kontrole dokonane w siedzibach organi-
zacji zajmujących się prawami kobiet, co stało się 
dzień po czarnym proteście, czy też ograniczenie 
możliwości uzyskiwania finansowania ze środków 
publicznych.

Również osoby homoseksualne, biseksualne 
i transpłciowe stały się ofiarą powyższych działań 
antykonstytucyjnych. Rządząca władza politycz-
na przeciwstawia prawa osób LGBT tradycji, war-
tościom chrześcijańskim czy wręcz wartościom 
narodowym. W konsekwencji osoby LGBT – pomi-
mo obowiązujących standardów praw człowieka, 
pomimo tego, że w naszym ustawodawstwie kil-
kakrotnie pojawiają się przepisy o zakazie dyskry-
minacji ze względu na orientację seksualną – nie 
tylko nie mogą liczyć na ochronę, ale są narażone 
na przemoc ze strony organów władzy publicznej.
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Prawa osób LGBT są używane jako narzędzie 
walki politycznej. W konsekwencji tego trudno 
było liczyć na uchwalenie najbardziej podstawo-
wych aktów prawnych, do których należą chociaż-
by: zmiana kodeksu karnego w zakresie ochrony 
przed mową nienawiści, uregulowanie statusu 
osób pozostających w związkach osób tej samej płci 
czy też uregulowanie procedur uzgodnienia płci. 
Przypomnę, że ustawa z 2015 r. została zawetowana 
przez prezydenta Andrzeja Dudę i to było pierwsze 
weto pana prezydenta w 2015 r.

Zamiast tych niezbędnych zmian prawnych 
osoby LGBT w  latach 2015–2020 doświadczy-
ły kilkukrotnych zakazów marszów równości, 
a także przemocy, która ich spotkała ze strony 
kontrmanifestantów. Przypomnę tu wydarzenia 
w Białymstoku czy też wydarzenia w Lublinie, 
gdzie na kontrmanifestację wniesiono ładunki 
wybuchowe. Na szczęście osoby, które te ładunki 
przyniosły, zostały ukarane.

Osoby doświadczały przemocy słownej ze stro-
ny najwyższych przedstawicieli władzy ustawo-
dawczej i wykonawczej. Osoby te doświadczały 
polityki wykluczania, poprzez przyjmowane na 
szczeblu samorządowym uchwały o zakazie pro-
mowania ideologii LGBT. I, chciałbym podkre-
ślić, nigdy nie zostało to zakwestionowane przez 
przedstawicieli rządu w terenie, czyli przez wo-
jewodów. Był także brak wsparcia dla działań or-
ganizacji LGBT ze strony państwa, z wyjątkiem 
niektórych samorządów lokalnych, czy brak 
wsparcia dla edukacji antydyskryminacyjnej 
w szkołach.

Wydarzenia z ostatniego weekendu są drama-
tycznym efektem dotychczasowej polityki władz 
polskich w stosunku do osób homoseksualnych, 
biseksualnych oraz transpłciowych. W istocie kilka 
procent Polaków jest w zasadzie stale wyklucza-
nych, pozbawionych miana pełnoprawnych obywa-
teli Rzeczypospolitej. Z kolei upadek rządów prawa 
niweczy ochronę praw grup tradycyjnie dyskrymi-
nowanych i osoby te mają coraz większe problemy 
w dochodzeniu swoich uprawnień przed sądami. 
Chciałbym tutaj dodać, że coraz częściej się zdarza, 
że prokuratura nie tylko działa jako oskarżyciel, 
co jest naturalną rolą prokuratury, lecz także bar-
dzo często przystępuje do postępowań cywilnych 
oraz sądowoadministracyjnych w sprawach, któ-
re dotyczą zagadnień wrażliwych światopoglądo-
wo. I powstaje pytanie: jaki jest cel tak aktywnego 
uczestniczenia prokuratury właśnie w tego typu 
sprawach? 

Ten nurt, o którym mówię, przejawia się rów-
nież w zmianach dotyczących instytucji kultury 
oraz polityki historycznej. Dialog i współpraca ze 
środowiskami naukowymi i artystycznymi były 
wielokrotnie zastępowane próbami narzucenia 
konkretnej wizji politycznej, nadużywania prawa 
do obsadzania stanowisk w instytucjach kultury 
oraz próbami kwestionowania dorobku poprzed-
nich pokoleń.

Wspomniane zmiany charakteryzowały się 
również zmianą relacji z organizacjami pozarzą-
dowymi. Te, które podejmowały działania w imię 
wspólnego dobra, ale postrzegane jako sprzeczne 
z interesem partyjnym, stawały się przedmiotem 
szykan i ataków. Dotyczyło to niektórych orga-
nizacji charytatywnych, organizacji walczących 
o standardy demokratyczne, organizacji mniej-
szości narodowych i etnicznych, ale także orga-
nizacji zajmujących się ochroną środowiska. Co 
więcej, w niektórych obszarach stosowana była 
zasada „dziel i rządź”, co szczególnie uwidocznił 
protest dotyczący opiekunów osób z niepełno-
sprawnościami w Sejmie. Organizacje krytyczne 
wobec władzy nie mogły liczyć na dobrą, racjo-
nalną współpracę z państwem. Jednym z najważ-
niejszych symptomów dla sektora pozarządowego 
były starania rządu, aby środki z tzw. funduszy 
norweskich, środki, które miały być przekaza-
ne na wsparcie dla organizacji pozarządowych, 
nie trafiły do niezależnego operatora, lecz do 
podmiotu podporządkowanego rządowi. Nie bez 
przyczyny raz na jakiś czas pojawiają się pomysły 
wprowadzenia różnych administracyjnych ogra-
niczeń odnośnie do finansowania organizacji po-
zarządowych, np. zbiórek publicznych. Ostatnio 
był pomysł wprowadzenia rejestru darczyńców 
zagranicznych. Podejmowane były także próby, 
aby zawiesić funkcjonowanie niektórych organi-
zacji, np. organizacji Obywatele RP, oraz wprowa-
dzić do nich zarządcę przymusowego.

W tych warunkach trudno było rozwijać nowo-
czesne mechanizmy partycypacji obywatelskiej, 
skoro podejście do organizacji w wielu przypad-
kach opierało się na nieufności, a czasami wręcz 
na otwartej wrogości w stosunku do niektórych 
przejawów aktywności obywatelskiej. Rząd wie-
lokrotnie nie dopuszczał organizacji pozarządo-
wych do konsultacji projektów ustaw ze względu 
na praktykę przygotowywania projektów posel-
skich i omijania w ten sposób naturalnego procesu 
konsultacji, nie odpowiadał na wnioski o dostęp do 
informacji publicznej, nie dbał o pluralizm debaty, 
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nie przeprowadzał konkursów dotacyjnych w spo-
sób jasny i przejrzysty.

W ciągu ostatnich 5 lat umocnił się również 
sojusz tronu z ołtarzem. Kościół katolicki wspie-
rał niektóre zmiany prawne, ale przede wszyst-
kim nie oponował, kiedy atakowani byli słabsi, np. 
właśnie osoby LGBT. Jednocześnie rząd wykazywał 
się dużą tolerancją dla wszelkich nadużyć w łonie 
samego Kościoła, czego przejawem może być po-
dejście do zwalczania pedofilii i brak odpowiedzial-
ności hierarchów kościelnych za ukrywanie tych 
przypadków.

Wszystkie te zmiany miały konsekwencje dla 
wykonywania mandatu przez rzecznika. Rzecznik 
jest strażnikiem wartości wyrażonych w konstytu-
cji oraz w ratyfikowanych przez Polskę umowach 
międzynarodowych. Nie może się poddawać aktu-
alnie narzuconej politycznej narracji, nie może się 
godzić na reinterpretacje obowiązujących standar-
dów, nie może uznawać, że niektóre osoby okre-
ślonych praw nie mają, jeżeli te prawa w sposób 
bezpośredni wynikają z konstytucji oraz z umów 
międzynarodowych.

Rzecznik podejmował różne działania służą-
ce ochronie konstytucji, szczególnie kiedy to wola 
większości oraz związana z tym metoda uprawia-
nia polityki zagrażały mniejszościom lub osobom 
krytycznym wobec władzy. Jednak narastająca po-
laryzacja życia publicznego powodowała utrudnie-
nia w wykonywaniu funkcji rzecznika ze względu 
na brak przestrzeni do wymiany myśli, doświad-
czeń, ale także w prowadzeniu rzeczywistego dia-
logu w sprawach istotnych z punktu widzenia 
życia publicznego, acz wrażliwych ideologicznie. 
W tym zakresie należy szczególnie docenić rolę są-
dów, które w wielu przypadkach, pomimo presji, 
potrafiły poszukiwać rozwiązań chroniących pra-
wa obywatelskie, ale stwarzały także przestrzeń 
do debaty na temat węzłowych problemów kolizji 
różnych dóbr i wartości. To właśnie sala sądowa 
często była jedynym miejscem w Polsce, gdzie taki 
spór mógł zaistnieć i być rozstrzygnięty. Tym waż-
niejsze jest zatem zachowanie niezależności sądów, 
kiedy nurt przemian tak silnie wpływa na stosunki 
społeczne i prawne.

Trzeci nurt przemian z nurtów, które wymie-
niłem na początku, w latach 2015–2020, dotyczył 
ochrony praw socjalnych. Była to polityka odwołu-
jąca się do konieczności uznania potrzeb material-
nych społeczeństwa oraz konieczności budowania 
bardziej egalitarnego społeczeństwa, które także 
powinno skorzystać z przemian gospodarczych 

oraz trwającego konsekwentnie od wielu lat wzro-
stu gospodarczego. Chciałbym podkreślić, że ta 
polityka uznania, polityka dostrzeżenia, polityka 
zauważenia ludzi i ich potrzeb, ludzi, którzy żyją 
w mniejszych miejscowościach, na terenach wiej-
skich, to jest coś, co absolutnie popieram. Moje 
wnioski ze spotkań regionalnych, które przepro-
wadziłem w ponad 200 miastach, wskazują, że to 
jest zmiana, która Polsce przysłużyła się dobrze. 
Najważniejszym tego przejawem stał się program 
500+, czyli program zakładający wsparcie dla ro-
dzin wychowujących dzieci. Ponadto rząd podej-
mował aktywne działania związane z ochroną praw 
pracowniczych. Bez wątpienia na sukces rządu 
w tym zakresie złożyła się koniunktura gospodar-
cza. Jednakże w efekcie w ciągu ostatnich 5 lat zna-
cząco zmniejszył się poziom ubóstwa, zwłaszcza 
wśród dzieci, a także poziom bezrobocia. Ten nurt 
socjalny przyczynił się także do głębokich zmian 
społecznych. Masowa skala programów społecz-
nych, takich jak 500+, wsparcie dla dzieci uczących 
się, przywrócenie niższego wieku emerytalnego 
– to wszystko wpłynęło pozytywnie na ogólny po-
ziom życia i jego komfort, zwłaszcza w uboższych 
rodzinach, gdzie jest mniejsza szansa na dobrze 
płatną pracę.

Jednakże rzecznik praw obywatelskich jest od 
tego, aby widzieć nie zawsze szklankę do poło-
wy pełną, tylko czasem też do połowy pustą. Otóż 
niektóre reformy, niezbędne z punktu widzenia 
poszanowania praw obywatelskich, zostały odło-
żone w czasie. W szczególności należy wspomnieć 
o wyrównaniu świadczeń emerytalnych dla ko-
biet z rocznika 1953. Pomimo wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego z marca 2019 r., ale także ak-
tywności legislacyjnej Senatu, problem nie został 
rozwiązany. Dopiero w czerwcu tego roku został 
przygotowany odpowiedni projekt ustawy. To jest 
także problem niepodwyższenia progu uprawnia-
jącego do świadczeń z funduszu alimentacyjne-
go czy problem niewykonania wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego dotyczącego świadczeń pie-
lęgnacyjnych dla opiekunów osób z  niepełno-
sprawnościami. Chodzi o te osoby, które stały się 
niepełnosprawne w wieku dorosłym, a wyrok jest 
z 21 października 2014 r.

Niepokój może budzić także to, że w obliczu 
ogólnych deklaracji poszanowania praw pracowni-
czych niektóre zmiany przeprowadzane były z na-
ruszaniem praw osób zatrudnionych w organach 
administracji publicznej. Przekształcenia insty-
tucji skutkowały rozwiązywaniem umów o pracę, 
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a następnie proponowaniem nowego zatrudnienia 
dla dotychczasowych pracowników. Jednakże przy 
takich przekształceniach nie wszyscy pracownicy 
dostawali szansę na kontynuowanie zatrudnienia 
i nie zawsze ich uprawnione oczekiwania czy ich 
prawa pracownicze były szanowane. Dotyczyło to 
zwłaszcza pracowników Krajowej Administracji 
Skarbowej, celników czy pracowników Krajowego 
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Niepokój budzi tak-
że to, że w tzw. tarczach antykryzysowych znala-
zły się rozwiązania pozwalające na dość swobodne 
w przyszłości kształtowanie stosunków pracy w ad-
ministracji publicznej.

Realizacja wspomnianego nurtu socjalnego 
spowodowała również, że zabrakło energii, woli 
politycznej, a może czasami także umiejętności 
poszukiwania systemowych rozwiązań w zakre-
sie poszanowania praw poszczególnych grup osób. 
Tu chciałbym zwrócić uwagę szczególnie na prawa 
osób z niepełnosprawnościami. Wciąż jest niezre-
formowana instytucja ubezwłasnowolnienia, brak 
jest reformy systemu orzekania o niepełnospraw-
ności, brak jest rzeczywistej, pełnej długotermi-
nowej realizacji postulatu deinstytucjonalizacji 
oraz tzw. prawa do niezależnego życia dla osób 
z niepełnosprawnościami.

W przypadku praw osób starszych są to także 
działania związane z deinstytucjonalizacją, w tym 
niewystarczające działania na rzecz zmiany funk-
cjonowania tradycyjnych domów pomocy spo-
łecznej, brak konsekwentnej strategii w zakresie 
zapewnienia wsparcia dla osób niesamodzielnych, 
w tym wsparcia dla rodzin osób starszych, mie-
rzących się z chorobami neurodegeneracyjnymi.

Osoby dotknięte kryzysem bezdomności. 
Pomimo naprawdę licznych wysiłków programy 
wychodzenia z kryzysu bezdomności wciąż są 
niewystarczające.

Z  kolei jeżeli spojrzymy na problemy wię-
ziennictwa, to dostrzeżemy, że polskie więzien-
nictwo wciąż potrzebuje systemowych zmian. 
Rekomendacje komitetu Rady Europy w sprawie 
przeciwdziałania torturom oraz nieludzkiemu i po-
niżającemu traktowaniu w zasadzie zostały w dużej 
mierze zignorowane. Wciąż brakuje także refleksji 
nad funkcjonowaniem i przyszłością takich miejsc 
jak ośrodek w Gostyninie.

Chciałbym podkreślić, że właściwa realiza-
cja praw socjalnych to nie tylko rozwiązywanie 
konkretnych nabrzmiałych problemów. To także 
działania nastawione na tworzenie wieloletnich, 
dojrzałych strategii opartych na współdziałaniu 

różnych uczestników życia publicznego. W ciągu 
ostatnich 5 lat można było dostrzec takie działa-
nia, ale mam wrażenie, że inicjowano je bardziej 
na zasadzie wyjątku niż reguły. Dobrym przykła-
dem jest reforma systemu ochrony zdrowia psy-
chicznego i uruchomienie pilotażowego programu 
tworzenia centrów zdrowia psychicznego na po-
ziomie lokalnym. Należy także wspomnieć o kon-
cepcji budowania centrów usług społecznych na 
poziomie lokalnym, co było inicjatywą prezydenta 
Rzeczypospolitej. Istotne było również przyjęcie 
pakietu ustaw – a także zapewnienie ich finanso-
wania – nazywanych powszechnie Programem 
„Dostępność Plus”.

Jednak należy przyznać ze smutkiem, że w naj-
bardziej newralgicznych aspektach ochrony praw 
socjalnych tego typu działań długoterminowych 
zabrakło. Co więcej, epidemia koronawirusa po-
kazała, jakie mamy braki, pokazała jak w soczew-
ce wiele systemowych problemów. Oczywiście 
dotyczy to przede wszystkim ochrony zdrowia: 
kolejki do uzyskania świadczeń, brak lekarzy 
specjalistów, niedostateczne leczenie niektórych 
chorób, kryzys psychiatrii dziecięcej, niezadowa-
lający status personelu medycznego, w tym pielę-
gniarek, sanitariuszy i ratowników medycznych, 
niedofinansowanie służb sanitarno-epidemiolo-
gicznych czy chociażby niezrealizowany wciąż po-
stulat zwiększenia finansowania służby zdrowia, 
który był przedmiotem porozumienia zawartego 
z lekarzami rezydentami.

Edukacja. To, że wcześniej nie została przepro-
wadzona porządna informatyzacja i że nie przy-
gotowano nauczycieli do nauczania zdalnego, 
spowodowało, że w dobie epidemii nie wszystko 
działało tak, jak trzeba. Widoczne jest odchodze-
nie nauczycieli z zawodu. Wiele skarg trafiają-
cych do biura rzecznika dotyczyło pospiesznego 
i krzywdzącego dla dzieci przeprowadzenia refor-
my edukacyjnej. W szkołach brakuje także edukacji 
antydyskryminacyjnej oraz edukacji obywatelskiej 
czy edukacji o zmianach klimatu.

Z  innych zaległych problemów socjalnych, 
które wciąż, powiedziałbym, wymagają reflek-
sji, wymienię problem mieszkalnictwa socjalne-
go. Program „Mieszkanie +” niestety w zasadzie 
nie został zrealizowany. Nie został też stworzony 
inny, alternatywny program rozwoju mieszkalnic-
twa socjalnego. Nie została przyjęta kompleksowa 
ustawa reprywatyzacyjna, a dopiero niedawno 
rząd zaproponował projekt ustawy zmierzający 
do rozwiązania problemu posiadaczy książeczek 
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mieszkaniowych, o co z resztą zabiegałem w wielu 
wystąpieniach. 

Dużo zmian wymaganych jest także w kwestii 
ochrony środowiska oraz zmian klimatu. Jest to 
jedno z naszych najważniejszych wyzwań, a trak-
towane jest ono bez wystarczającej refleksji nad 
prawami przyszłych pokoleń. Chciałbym tu wska-
zać nie tylko sprawy o charakterze, powiedziałbym, 
globalnym, sprawy dotyczące naszej przyszłości, 
ale także chociażby to, że w wielu małych miejsco-
wościach mieszkańcy spotykają się z problemem 
odoru. Nie została przyjęta ustawa antyodorowa, 
która by ten bardzo konkretny problem dotykający 
mieszkańców rozwiązała.

Coraz większego znaczenia nabiera także pro-
blem wykluczenia transportowego. Nareszcie 
temat ten przebił się do świadomości społecz-
nej. Władza zaczyna rozumieć, że nierówności 
mogą tworzyć się także w wyniku zamieszkiwa-
nia w miejscu oddalonym od centrów większych 
miast. To może negatywnie skutkować w zakre-
sie prawa do ochrony zdrowia, prawa do równej 
edukacji czy dostępu do pracy, w szczególności 
w  przypadku osób z  niepełnosprawnościami. 
Jednakże chociaż temat ten został już zidenty-
fikowany przez polityków, to nie zostały podjęte 
żadne istotne działania systemowe, które mogłyby 
ten problem rozwiązać. 

W zakresie prawa do zabezpieczenia socjalne-
go poważnym naruszeniem praw człowieka było 
przyjęcie ustawy dezubekizacyjnej, głównie ze 
względu na zastosowane mechanizmy odpowie-
dzialności zbiorowej. Jednocześnie to właśnie ta 
grupa społeczna najbardziej odczuła w sensie ma-
terialnym konsekwencje kryzysu praworządności, 
ponieważ osoby pokrzywdzone mogły w bardzo 
ograniczonym zakresie poszukiwać ochrony są-
dowej, gdyż ta ochrona sądowa jest możliwa tylko 
wtedy, kiedy sądy bezpośrednio stosują konstytu-
cję. Przypomnę, że w wielu z tych spraw istnieją 
bardzo poważne zaległości i obserwujemy przewle-
kłość postępowań. Chciałbym podkreślić, że kryzys 
praworządności ma bezpośrednie znaczenie dla 
poszanowania praw socjalnych, o których mówię.

Jak długo sądy są niezależne oraz istnieją me-
chanizmy odpowiedzialności władz za łamanie 
prawa, tak długo obywatele mogą mieć nadzieję, 
że doprowadzą do realizacji swoich postulatów. 
Niestety zbyt często obywatele stawiani są w sytu-
acji petenta w stosunku do władzy. Niewykonanie 
konkretnych zobowiązań, jak np. wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego w sprawie opiekunów 

osób z niepełnosprawnościami, nie prowadzi do 
jakiejkolwiek odpowiedzialności prawnej.

Co więcej, ten trend może być jeszcze bardziej 
widoczny w kontekście zwiększonej obecności pań-
stwa w sferze gospodarki i finansów. W ostatnich 
tygodniach pojawiła się informacja o pomyśle li-
kwidacji instytucji rzecznika finansowego. Można 
sobie zadać pytanie, czy motywacją dla tej decyzji 
jest fakt, że ponad połowa sektora bankowego jest 
obecnie własnością państwa. Obywatele mają pod-
stawy, by zastanawiać się, jak z czasem będą się 
zachowywać sądy, jeśli ich decyzje będą wpływać 
na interesy finansowe wiodących spółek Skarbu 
Państwa. Czy sądy będą chronić klientów oraz kon-
kurentów biznesowych, kierując się przepisami 
prawa, czy też czynnik polityczny będzie wpływał 
na ich rozstrzygnięcia?

Odnosząc się do tych 3 nurtów, chciałbym 
przejść do kilku uwag dotyczących misji rzecznika 
praw obywatelskich. Moim zdaniem nie sposób jest 
przedstawić wszystkich działań podejmowanych 
przez rzecznika w ciągu ostatnich 5 lat w odniesie-
niu do przedstawionych zmian, wpływających na 
poziom przestrzegania praw człowieka. Warto jed-
nak zaznaczyć, że niektóre z nich mogły być uza-
sadnione przez rządzących tym, że w stosownych 
okresach transformacji ustrojowej w pewnych 
sferach życia publicznego nie przeprowadzono 
gruntownych reform. Przykład to funkcjonowanie 
wymiaru sprawiedliwości. Zaniedbania z lat wcze-
śniejszych zostały użyte jako argument do przepro-
wadzenia zmian, które służyły przede wszystkim 
celom politycznym, zwłaszcza wspomnianej anty-
konstytucyjnej zmianie ustroju państwa.

Z praktyki rzecznika wynika, że wiele skarg do-
tyczyło problemów systemowych istniejących już 
wcześniej, bo przecież zagadnienia ochrony zdro-
wia, dostępu do świadczeń socjalnych, bezdom-
ności, mieszkalnictwa socjalnego czy chociażby 
niepłacenia alimentów to niechlubne dziedzic-
two wielu lat zaniechań poprzednich rządów. 
Chciałbym podzielić się, odnosząc się do zadań, 
które wykonywałem, kilkoma przemyśleniami do-
tyczącymi zasad, jakimi kierowałem się w moich 
działaniach.

Po pierwsze, wierność konstytucji. Rzecznik 
praw obywatelskich jest strażnikiem praw i wolno-
ści zagwarantowanych w konstytucji. Niezależnie 
od okoliczności starałem się konstytucję interpre-
tować oraz stosować w duchu przyjętym przez jej 
twórców oraz będącym przedmiotem ustabilizo-
wanego orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego.
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Po drugie, chciałem podejmować działania 
dotyczące problemów Polski lokalnej. W ramach 
programu spotkań regionalnych uczestniczyłem 
w spotkaniach w ponad 200 polskich wsiach i mia-
stach. Dzięki temu mogłem ukształtować działa-
nia rzecznika w sposób dostosowany do obserwacji 
oraz oczekiwań mieszkańców każdego zakątka 
Polski.

Po trzecie, zasada współdziałania. Niezależnie 
od atmosfery politycznej, ale także niezależnie od 
czasami nieprzyjaznych działań ze strony rządzą-
cych w stosunku do rzecznika, starałem się zawsze 
kierować zasadą współdziałania, bo uważam ją za 
kluczową w rozwiązywaniu problemów w Polsce. 
Starałem się także docenić to, co rząd czyni dobrze 
w sferze przestrzegania praw człowieka.

Po czwarte, zasada dobrej komunikacji. Moim 
zdaniem o  prawach człowieka należy mówić 
w sposób jasny i przejrzysty. Obywatele powinni 
wiedzieć, co znaczy dla nich konstytucja, a także 
jakie mają prawa i wolności. Obowiązkiem orga-
nów ochrony prawa jest nieustanne tłumacze-
nie oraz pomaganie wszystkim poszkodowanym 
w zdobyciu informacji o tym, jak chronić swoje 
prawa.

Kolejna zasada, którą się kierowałem, to zasada 
pomocy najsłabszym. W zakresie możliwości pro-
ceduralnych, które ma urząd rzecznika praw oby-
watelskich, zawsze szukaliśmy rozwiązań, które 
mogą pomóc najsłabszym. Robiliśmy to poprzez 
liczne interwencje indywidualne oraz sprawy są-
dowe, w tym także skargi nadzwyczajne. Do tej 
pory złożyłem 14 skarg nadzwyczajnych do Sądu 
Najwyższego.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi. 
Rzecznik był zawsze otwarty na współpracę, kon-
sultacje i wspólne działania z organizacjami poza-
rządowymi. Cieszę się, że zyskałem zaufanie tylu 
z nich. Mogły się do tego przyczynić wspomniane 
spotkania regionalne. Mam nadzieję, że nie zawio-
dłem tych wszystkich organizacji pozarządowych, 
które 5 lat temu stworzyły precedensowy mecha-
nizm wzmacniający moje szanse na wybór na sta-
nowisko rzecznika praw obywatelskich.

Kolejna zasada: docenienie samorządności. 
Reforma samorządu terytorialnego to jedno z naj-
większych osiągnięć 30-lecia. Niektóre z samo-
rządów mogłem wspierać w ich innowacyjnych 
działaniach na rzecz poszanowania praw człowie-
ka czy chociażby wykorzystywania mechanizmów, 
takich jak mechanizmy ekonomii społecznej, do re-
alizacji niektórych praw człowieka.

Współpraca międzynarodowa. W obliczu kry-
zysu praworządności oraz uderzenia w wartości 
demokracji liberalnej współpraca rzecznika praw 
obywatelskich z organizacjami międzynarodowy-
mi była kluczowa w realizacji funkcji.

I ostatni punkt: myślenie nakierowane na przy-
szłość. Wiele działań i rekomendacji rzecznika 
praw obywatelskich nastawionych jest na to, aby 
te problemy w Polsce być może kiedyś, w przyszło-
ści, rozwiązać.

Wierzę, że wystąpienia generalne, ale także do-
robek 3 wielkich kongresów praw obywatelskich 
będą procentować i służyć rozwiązywaniu pro-
blemów za 5, 10 czy 15 lat. Dotyczy to 5 najważ-
niejszych wyzwań – które określiłem w agendzie 
2035, czyli dokumencie programowym kończącym 
III Kongres Praw Obywatelskich – a są to mianowi-
cie: zmiana klimatu, nowe technologie, problemy 
demograficzne, relacje międzypokoleniowe oraz 
praworządność.

Uważam, że ostatnie 5-lecie było dramatycz-
ne z punktu widzenia wartości i zasad konstytu-
cyjnych dotyczących kwestii ustrojowych Polski. 
Wprawdzie poprawił się materialny poziom życia 
mieszkańców, jednak dokonane zmiany w zakresie 
ustroju państwa, nierozwiązane problemy syste-
mowe oraz zmiany antyustrojowe kładą się cie-
niem na dalszym rozwoju Polski jako demokracji 
konstytucyjnej, stawiają znak zapytania odnośnie 
do naszej przyszłości w Unii Europejskiej, a także 
naszego bezpieczeństwa. Ma to już teraz wpływ na 
poziom przestrzegania praw i wolności obywatel-
skich, szczególnie praw osobistych i politycznych. 
A rolą rzecznika jest ostrzegać. I chciałbym, aby 
moje wystąpienie temu właśnie służyło.

Polska 2020 jest inna niż Polska 2015 ze wzglę-
du na naszą dojrzałość demokratyczną, ponie-
waż, wbrew tym wszystkim zmianom, obywatele 
Rzeczypospolitej nauczyli się, czym jest dla nich 
konstytucja, jak korzystać z wolności słowa, wol-
ności zrzeszania się, wolności organizowania po-
kojowych zgromadzeń czy mechanizmów kontroli 
władzy, takich jak transparentność, dostęp do in-
formacji publicznej czy petycje. Pokazali, na czym 
może polegać innowacyjność i kreatywność w roz-
wiązywaniu określonych problemów społecznych, 
ale także w kontrolowaniu rządzących. Również sę-
dziowie nie ugięli się pod wielką presją polityczną 
i w ważnych orzeczeniach są w stanie aktywnie 
bronić praw obywatelskich. To wszystko daje na-
dzieję na to, że pewnego dnia Polska powróci do 
rodziny państw w pełni demokratycznych i stanie 
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się na nowo lojalnym państwem członkowskim 
Unii Europejskiej oraz aktywnym członkiem spo-
łeczności międzynarodowej, dbającym o najwyższe 
standardy praw człowieka – aktywnym członkiem, 
który jest w stanie w sposób odpowiedzialny zabie-
gać o wolność także w innych państwach.

Jeśli nawet powyższa nadzieja powrotu się zre-
alizuje, to musimy sobie zdawać sprawę, że przy-
szła Polska nie może opierać się na powrocie do 
tego, co było, bo gdy zmarnujemy najbliższe 15 lat, 
to może już nie być odwrotu, jeśli chodzi o wzrost 
autorytaryzmów, siły globalnych korporacji, wy-
korzystywanie nowych technologii do kontro-
lowania naszego życia czy gdy chodzi o zmianę 
klimatu. Dlatego, zastanawiając się nad tym, jak 
chronić prawa człowieka, musimy brać pod uwagę 
wyzwania rozwojowe i strategicznie oraz długoter-
minowo myśleć, jak je rozwiązywać. Musimy także 
dbać o naszą wspólnotowość, o docenienie wartości 
integracji europejskiej dla naszej ojczyzny. Musimy 
docenić tych wszystkich, którzy ofiarnie podjęli de-
cyzję o służbie na rzecz dobra wspólnego w ramach 
wykonywania różnych zawodów. Musimy także ko-
rzystać z dorobku ekspertów i nauki. I kierowanie 
się takimi drogowskazami to jest odpowiedzialność 
wobec przyszłych pokoleń.

Mam nadzieję, że dorobek mojego biura oraz 
kadencji 2015–2020 będzie pod tym względem po-
mocny dla polityków oraz dla obywateli. Dziękuję. 
(Oklaski)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Bogdan Borusewicz)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Rzeczniku.
Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zadać 

pytania rzecznikowi praw obywatelskich, panu 
Adamowi Bodnarowi? Nie.

Dziękuję, Panie Rzeczniku.
Otwieram dyskusję.
I proszę o zabranie głosu pana senatora Michała 

Seweryńskiego.

SENATOR 
MICHAŁ SEWERYŃSKI 

Panie Marszałku… Poczekam, aż gratulacje 
wybrzmią.

(Rozmowy na sali)
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Proszę 

bardzo, niech pan kontynuuje.)
Trochę to przeszkadza, bo jest za dużo rozmów 

kuluarowych.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Państwo 

Senatorowie, proszę, aby ci, którzy chcą rozma-
wiać, przemieścili się na korytarz. Proszę bardzo, 
Panie Marszałku.)

Dziękuję, Panie Marszałku, za oczyszczenie 
przedpola.

Wszyscy z takim zainteresowaniem słuchają 
pana rzecznika Bodnara, ja zresztą też zawsze to 
robiłem, także wtedy, kiedy składał inne oświad-
czenia i wygłaszał wypowiedzi, zwłaszcza na fo-
rum Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji. Ale dzisiejsze wystąpienie pana rzecz-
nika odbieram jako szczególne. Myślę, że wiele 
osób słuchających tej wypowiedzi zauważyło, że 
jej pierwsza część właściwie bardzo przypomi-
nała wystąpienie lidera opozycji politycznej, a nie 
rzecznika praw obywatelskich. W moim głębokim 
odczuciu właśnie w tej pierwszej części mieliśmy 
do czynienia przede wszystkim z głęboką, gorącą, 
wszechstronną krytyką formacji politycznej, któ-
ra w tej chwili sprawuje władzę. Dopiero w dru-
giej części pan rzecznik przeszedł do interesująco 
sformułowanych wypowiedzi dotyczących tego, co 
jest kompetencją rzecznika praw obywatelskich i co 
wymaga jego szczególnego zainteresowania w tej 
działalności.

Z pierwszej części wypowiedzi chciałbym wyło-
wić kilka takich punktów, które sobie zanotowałem 
i co do których – jeżeli już przyjąć, że ta polityczna 
część wypowiedzi była uprawniona – co najmniej 
potrzebna jest polemika.

Pan rzecznik powiedział m.in. o tym, że niere-
spektowane są w Polsce prawa mniejszości.

(Głos z sali: A są?)
Przebiegłem w pamięci wszystkie mniejszości, 

jakie się ujawniły ostatnio, i chciałbym zapytać: 
prawa których to mniejszości nie są respekto-
wane? Ja takich nie widzę. Że brak było wolności 
mediów… Których to mediów? Które to artykuły 
zostały skonfiskowane? Które to pozarządowe, jak 
państwo mówią, niepubliczne, prywatne media 
cierpią na brak swobody wypowiedzi? W jakiej to 
proporcji, można by też zapytać – ilościowej pro-
porcji – są media publiczne w stosunku do tych 
niepublicznych? Kto ma przewagę medialną? Tego 
nie widzę.
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W czym są dyskryminowane mniejszości sek-
sualne? Taki wątek się w tej wypowiedzi przewijał 
również. Czy w tym, jakie są prawa człowieka, lu-
dzi, którzy do tych mniejszości się przyznają, czy 
w ideologii, którą głoszą, sprzecznej z konstytucyj-
ną rolą małżeństwa, z konstytucyjną rolą rodzi-
ny? Jednocześnie pan rzecznik zaraz potem, dwa 
zdania dalej, powiedział, że jest strażnikiem war-
tości konstytucyjnych. No to chyba tych dotyczą-
cych małżeństwa i rodziny także – i widzianych 
opacznie przez te mniejszości seksualne. (Oklaski)

Kilka innych mocnych, uogólnionych, pochop-
nie moim zdaniem sformułowanych wypowie-
dzi, które zasługują na pytanie albo na duży znak 
zapytania, co najmniej w piśmie. Służba zdro-
wia. Zgadzamy się z panem rzecznikiem, że nie 
jest idealna. Chciałbym zobaczyć, zwłaszcza na 
tle smutnych doświadczeń związanych z zarazą, 
w którym to państwie służba zdrowia zadziałała 
w sposób niebudzący wątpliwości obywateli, dobry. 
My znamy dobrze słabości naszej polskiej służby 
zdrowia i zapewne zgodzimy się wszyscy, że wiele 
jest jeszcze do zrobienia, żeby ona działała lepiej. 
Ale skoro pan rzecznik mówi o niedofinansowaniu 
służby zdrowia, to dlaczego nie zauważył, że po raz 
pierwszy w roku minionym, w 2019 r., doszliśmy 
do granicy 100 miliardów zł w finansowaniu NFZ?

(Głos z sali: To są nasze pieniądze. Są nasze…)
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Spokojnie, 

spokojnie…)
My nie mamy innych pieniędzy, są tylko nasze 

pieniądze, Pani Senator. Ja mówię o nich właśnie. 
I zostały one przeznaczone na finansowanie służ-
by zdrowia.

Mówił pan rzecznik o wykluczeniu transpor-
towym. Owszem, myśmy je zauważyli. To wła-
śnie dlatego przywracane są linie autobusowe, 
przystanki kolejowe, dlatego jest podjęty wysiłek 
inwestycyjny w zakresie przywracania sieci komu-
nikacyjnej, rozbudowywania tej sieci. Można się 
zgodzić, że jesteśmy niezadowoleni z tego stanu, 
który już jest, ale nie można pominąć milczeniem 
wysiłku, który podejmowany jest po to, żeby było 
lepiej.

To jest kilka takich przykładów, które mogą być 
przedmiotem dyskusji, ale trzeba, żeby były powie-
dziane w sposób wszechstronny, z podnoszeniem 
elementów pozytywnych i negatywnych, jeżeli pan 
rzecznik je widzi.

Kilka razy padały krytyczne określenia mówią-
ce o kryzysie praworządności w Polsce, o kryzysie 

demokracji w  Polsce, o  kryzysie sądownictwa 
w Polsce. Jednak pan rzecznik słusznie, moim 
zdaniem, zauważył prawość naszych sędziów oraz 
orzeczeń sądowych i nie powiedział nigdzie – i tu 
się na pewno zgadzamy – że zna przypadki wy-
dawania wyroków na telefon. Czyli coś z tą nieza-
wisłością sędziów w Polsce… To jest coś ważnego 
i dobrego. I to należy podkreślić i docenić.

Przy okazji tych kryzysowych sformułowań 
w pewnym momencie pan rzecznik, jakoś pod ko-
niec, powiedział, że nasi obywatele nauczyli się 
korzystać z wolności mediów, z wolności stowa-
rzyszeń, organizowania się, czyli że ta demokra-
cja, chociaż marna w pańskiej ocenie, sprzyja im tu 
i pomaga. (Oklaski) Jest obowiązkiem rzecznika wi-
dzieć krytycznie wszystkie te dziedziny, w których 
ważą się prawa obywatelskie, ale byłoby znacznie 
lepiej, gdyby wyraźna skłonność i sympatia pana 
rzecznika do pewnej orientacji politycznej nie prze-
szkadzała w tym, żeby widzieć – zwłaszcza w takim 
sprawozdaniu, jak sam pan rzecznik powiedział, 
kończącym pewien dłuższy okres pańskiej dzia-
łalności na tym urzędzie – także te wszystkie 
pozytywne aspekty, które w tych dziedzinach wy-
stępują. (Oklaski)

Na koniec tylko jeszcze jedna sprawa. 
Wyobrażam sobie, że pan rzecznik praw obywa-
telskich, chociażby ze względu na swój młody wiek 
i duże doświadczenie polityczne, nie zrezygnuje 
z działalności publicznej. Panie Rzeczniku, zwra-
cam się do pana z apelem – bo do tej pory zawsze 
nam się merytorycznie dobrze rozmawiało – żeby 
pan stanął po stronie tych, którzy odróżniają rów-
ność od równości wobec prawa. I żeby pan stanął 
wobec takiego zagadnienia, które jest niedocenia-
ne w dyskursie publicznym, że są jednak pewne 
ideologie, które nie mogą liczyć na równość i na 
tolerancję. Tolerancję winniśmy człowiekowi ze 
względu na to, że ma swoją godność, godność 
w każdym człowieku powinna być respektowana. 
Ale tolerancji nie jesteśmy winni ideologii i po-
glądom, które ludzie głoszą, bo niektóre z nich są 
szkodliwe. Nawet jeżeli subiektywnie oceniamy je 
jako szkodliwe, to musimy też wiedzieć, że niektóre 
zostały wręcz konstytucyjnie uznane za szkodliwe. 
Przypominam państwu art. 13 konstytucji. W dys-
kursie o prawach i wolnościach obywateli powinno 
być to bardzo podkreślane.

Zwracał pan uwagę, że jesteśmy w pewnej opo-
zycji do rozumienia demokracji, praworządności, 
jaka jest na Zachodzie. Powiedział pan tu, wyraża-
jąc się elegancko, że tam nas nie doceniają w tych 
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sprawach. Owszem, w pewnych sprawach jest głę-
boka niejednolitość, różność, rozbieżność, sprzecz-
ność co do rozumienia fundamentalnej kategorii 
praw obywatelskich. Skoro Parlament Europejski 
już bodaj trzykrotnie podejmował rezolucję w spra-
wie powszechnego dostępu do bezpłatnej aborcji 
jako prawa człowieka, to jako Polak znający histo-
rię, tradycję państwa polskiego i rolę chrześcijań-
stwa w budowaniu tej tradycji chyba przyzna pan, 
że w Polsce nie wszyscy zgodzą się z takim rozu-
mieniem prawa człowieka, zwłaszcza prawa czło-
wieka do życia. Trzeba rozumieć, że jest wielka 
rozbieżność ideologiczna w podejściu do praw czło-
wieka. Te prawa leżą panu na sercu, jestem o tym 
przekonany, ale dzisiaj, współcześnie, zwłaszcza 
w Europie, trzeba umieć jasno oddzielać różne po-
glądy, które się ze sobą ścierają. Te, które są słusz-
ne, pozostają wyborem naszego własnego rozumu 
i sumienia. Dziękuję. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

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

Morawską-Stanecką.
(Senator Gabriela Morawska-Stanecka: 

Gabrielę. Coś pan marszałek z  tym moim 
imieniem…)

Przepraszam. Gabrielę Morawską-Stanecką.

SENATOR 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Szanowny Panie Marszałku! Szanowny Panie 
Rzeczniku!

Miałam nadzieję, która okazała się złudna, na-
dzieję, że w takim dniu, kiedy rzecznik praw oby-
watelskich, ten, który przez lata stał niezłomnie na 
straży praw najsłabszych, tych, którzy najbardziej 
potrzebują wsparcia, tych, za którymi czasami nikt 
się nie ujmie, składa swoje ostatnie sprawozdanie, 
to z szacunku dla wykonanej przez niego tytanicz-
nej pracy nie będzie takich głosów jak głos pana 
marszałka Seweryńskiego. I dlatego też powiem 
trochę więcej, niż zamierzałam powiedzieć, pole-
mizując z głosem pana marszałka.

Rzecznik praw obywatelskich, pan prof. Adam 
Bodnar, ma rację w tym, co mówi o problemach, 
jakie mają nasi obywatele. Ma rację, kiedy mówi 

o tym, że mniejszości w Polsce nie czują się swobod-
nie. I nie chodzi mi tylko o mniejszości seksualne. 
Mówię to zwłaszcza do jednej strony sali. Bardziej 
chodzi mi o zupełnie inne mniejszości, o mniejszo-
ści narodowe, o osoby o innym kolorze skóry, któ-
re bardzo często są w Polsce celem ataku. W Polsce 
mniejszości nie są bezpieczne i to jest nasz ogromny 
problem. My jako parlament powinniśmy się nad 
problemami, które przedstawia nam rzecznik praw 
obywatelskich, bardzo głęboko pochylić.

Równy dostęp do opieki zdrowotnej. Ponoć tak 
dużo się tu zmieniło. I rzecznik nie ma w tej kwe-
stii nic do powiedzenia? Ależ ma. Są takie miejsca 
w Polsce, może państwo o tym nie wiedzą, gdzie 
kobiety muszą jechać 17 km, żeby zapisać się do 
poradni ginekologicznej. Są takie miejsca w Polsce, 
gdzie gabinet ginekologiczny, a dokładnie jeden le-
karz, ma pod opieką 20 tysięcy pacjentek. Są takie 
miejsca w Polsce. I tym również zajmuje się rzecz-
nik praw obywatelskich.

Są takie też sytuacje w Polsce, że osoby z nie-
pełnosprawnościami, kobiety z niepełnosprawno-
ściami nie mogą skorzystać z porady ginekologa, 
bo nie ma dostosowanego do tego sprzętu, bo nie 
ma przepisów, które umożliwiałyby takim kobie-
tom korzystanie w jakikolwiek sposób z potrzebnej 
i czasami bardzo koniecznej dla ochrony zdrowia 
pomocy.

Są takie miejsca w Polsce – ostatnio jest ich na-
wet dużo – gdzie są problemy z opieką psychia-
tryczną nie tylko dla osób dorosłych, ale również 
dla dzieci. W Polsce dzieci popełniają samobójstwa 
i nad tym problemem również pochyla się rzecznik 
praw obywatelskich.

Wykluczenie transportowe. Ja, Panie 
Marszałku, przypomnę panu, że to nie PiS za-
uważył problem wykluczenia transportowego, 
tylko lewica. Ten element naszego programu – 
i słusznie, ja się z tego bardzo cieszę – państwo 
podchwyciliście.

Te wszystkie zarzuty wynikają z jednego, z nie-
zrozumienia roli rzecznika praw obywatelskich. 
Pan prof. Bodnar kilkakrotnie powiedział, że to nie 
jest kwestia tylko tego rządu, to jest kwestia wielu 
poprzednich rządów. Ja się z tym zgadzam w 100%. 
Bez względu na to, kto był u władzy, rzecznik praw 
obywatelskich zawsze interweniował. No, robiło tak 
kilku poprzedników pana profesora, zawsze jednak 
spotykało się to ze zrozumieniem. Rzecznik jest wła-
śnie od tego, żeby interweniować. On jest od tego, żeby 
zwracać uwagę. Rzecznik praw obywatelskich nigdy 
nie będzie zgadzał się z rządem, bo gdyby się zgadzał 
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z rządem, znaczyłoby to, że nie stoi na straży obywateli 
i nie jest potrzebny. Bo rząd nigdy – bez względu na 
to, jaka partia jest u władzy – nie dostrzega problemu 
pojedynczego obywatela. Właśnie od tego jest rzecznik 
praw obywatelskich. Taki człowiek, który już nigdzie 
nie może znaleźć pomocy, nawet w sądzie, idzie do 
rzecznika i prosi go o pomoc, bo od tego jest rzecznik 
praw obywatelskich. Rzecznik praw obywatelskich 
zawsze jest na kursie kolizyjnym z władzą. I to jest 
normalne, to trzeba rozumieć i doceniać, bo władza 
bardzo często zamyka oczy na obywatela, który nie 
umie się upomnieć o swoje. Rzecznik jest jak adwokat. 
Wydawało mi się, że w naszej cywilizacji rozumiemy 
rolę adwokata. Adwokat zawsze będzie stał w kontrze 
do państwa, bo on broni obywatela bez względu na to, 
co ten obywatel zrobił. A przecież w ostatnich latach 
pojawiły się również takie zarzuty w stosunku do ad-
wokatów, że bronią oni przestępców. No, to jest ich 
rola. Ich misją jest właśnie bronić przestępców. To dla-
tego obywatele potrzebują rzecznika.

Ta kadencja była bardzo trudna. Myślę, że kiedy 
pan prof. Bodnar obejmował tę zaszczytną funkcję, 
nie zdawał sobie nawet sprawy z tego, jak trudne to 
będzie. Jestem dumna z tego, jak pan… Podziwiam tę 
tytaniczną pracę, a także to, że był pan blisko ludzkich 
spraw, że razem z ludźmi ze swojego gabinetu jeź-
dził pan po tych najmniejszych miejscowościach. Nie 
poddawał się pan, tylko rozmawiał z ludźmi i dostrze-
gał problemy tych najmniejszych, tych najbardziej 
bezbronnych. Bardzo bym chciała, aby cały parla-
ment, cały Senat, okazał panu szacunek. Pomimo 
tego, że reprezentując obywateli jako rzecznik, mu-
siał pan częstokroć wchodzić w kolizję z państwem, 
również z nami, powinniśmy potrafić wznieść się 
ponad to i okazać panu szacunek jako człowiekowi, 
który reprezentował niemal 40 milionów obywateli, 
każdego obywatela, i tego bogatego, i tego biednego, 
i tego osadzonego w Gostyninie, i tego z niepełno-
sprawnościami, i tę kobietę wyrzuconą z domu, i tego 
zatrzymanego. Od tego właśnie jest rzecznik. Dlatego 
chciałabym jeszcze raz bardzo serdecznie podzięko-
wać panu rzecznikowi za tę misję. Mogę tylko żywić 
nadzieję, że za 5 lat będziemy mogli dziękować kolej-
nemu rzecznikowi. Bardzo dziękuję. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Pani Senator.
I proszę o zabranie głosu pana senatora Leszka 

Czarnobaja.

(Głos z sali: Zdalnie…)
A dlaczego zdalnie? Nie, to pan Wiatr wystąpi 

zdalnie.
(Senator Leszek Czarnobaj: Mogę się przenieść, 

Panie Marszałku.)
Nie, nie, w porządku.
(Wesołość na sali)

SENATOR 
LESZEK CZARNOBAJ 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie 
Rzeczniku!

W imieniu klubu Koalicji Obywatelskiej – a tak 
naprawdę, o czym jestem przekonany, w imie-
niu całej demokratycznej większości w Senacie – 
chciałbym panu, Panie Rzeczniku, podziękować. 
Ale to jest za mało. Chcielibyśmy prosić pana o zgo-
dę na to, aby podpisać się pod pana sprawozda-
niem, bo to sprawozdanie z 5 lat pokazuje, jakim 
fundamentem państwa jest rzecznik praw obywa-
telskich, a szczególnie taki rzecznik, który jest nie-
zależny od władzy.

Panie Rzeczniku, dziękujemy i prosimy o wy-
rażenie zgody.

Poza tym chciałbym powiedzieć, że kaden-
cja pana rzecznika przypadła w najtrudniejszym 
po roku 1990 okresie Rzeczypospolitej. Nie będę 
powtarzał tego, co mówił pan rzecznik w spra-
wozdaniu. To było wielkie wyzwanie i pan jako 
fundament Rzeczypospolitej, przykład urzędnika 
państwowego stanął na wysokości zadania.

Panie Rzeczniku, dziękujemy bardzo.
Pozwolę sobie teraz na kilka oficjalnych zdań, 

pod którymi podpisali się wszyscy czy prawie 
wszyscy, ze względu na nieobecność, członkowie 
demokratycznej większości w Senacie. Zanim to 
przeczytam, to podzielę się czymś, bo przychodzi 
mi na myśl jedna rzecz. Występujący pan profesor, 
pan senator Seweryński, mówił o rzeczach jakże 
inaczej widzianych, inaczej, niż widzi je znakomi-
ta większość Polaków. Przyszło mi tu na myśl ta-
kie powiedzenie: trudno rozmawiać jest z władzą, 
która patrzy, a nie widzi, trudno jest rozmawiać 
z władzą, która słucha, a nie słyszy. Pan był tym 
człowiekiem, tą instytucją, poprzez którą chciał 
przywracać władzy, słuch, wzrok i mądrość rozu-
mienia tego, co się czyta, czego się słucha. Jeszcze 
raz dziękujemy.

„Pan Profesor Adam Bodnar, Rzecznik Praw 
Obywatelskich.
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Szanowny Panie Profesorze, w związku z koń-
czącą się kadencją sprawowanej przez Pana 
funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich w latach 
2015–2020 składamy panu podziękowania, wyra-
zy uznania i szacunku za rzetelną pracę, niezłom-
ną postawę oraz obronę praw i wolności obywateli 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Mijająca kadencja to niezwykle trudny czas dla 
Rzecznika Praw Obywatelskich, w którym często 
mierzył się Pan z aparatem władzy, podważają-
cym wielokrotnie fundamenty demokracji i swo-
bód obywatelskich.

Pięcioletni dorobek Pana pracy jest pełen wia-
rygodności i skuteczności, jak również powszech-
nego uznania.

Szanowny Panie Profesorze, mając nadzieję na 
dalszą współpracę, życzymy Panu wszelkiej po-
myślności oraz sukcesów w przyszłej działalności.

Z wyrazami szacunku” – i tu są podpisy więk-
szości demokratycznej w Senacie.

Panie Profesorze, Panie Rzeczniku, jeszcze raz 
wielkie dzięki.

(Część senatorów wstaje) (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Chwila przerwy…
(Głosy z sali: Prosimy o 5 minut przerwy na 

zdjęcie z panem rzecznikiem)
Ogłaszam przerwę do godziny 12.35.

 
(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 12 minut 28  

do godziny 12 minut 36)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Kontynuujemy obrady.
Dla porządku informuję, że pani senator 

Agnieszka Kołacz-Leszczyńska złożyła swoje prze-
mówienie do protokołu.

(Głos z sali: Panie Marszałku, ale są jeszcze 
dwie osoby.)

Kto?
(Głos z sali: Pan senator Wiatr i pani senator 

Orzechowska.)
Dziękuję bardzo.
Poproszę o  zabranie głosu pana senatora 

Wiatra, zdalnie.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

SENATOR 
KAZIMIERZ WIATR 

Dzień dobry. Jestem słyszany. Tak?
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Tak, jest 

pan słyszany, Panie Senatorze. Proszę bardzo.)
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Zostałem zmobilizowany do tej wypowiedzi 

wystąpieniem pani marszałek, szczególnie czę-
ścią odnoszącą się do wypowiedzi pana profe-
sora, pana marszałka Michała Seweryńskiego. 
Wczoraj pani marszałek w czasie prowadzenia 
obrad apelowała, aby nie zwracać się ad per-
sonam, ale, jak widać, jest tu znany nam rela-
tywizm. Nie mam wątpliwości, że ze względu 
na wiek, Pani Marszałek, powinna pani prze-
prosić pana profesora Michała Seweryńskiego 
za swoje słowa – ze względu na wiek pana 
prof. Seweryńskiego – ale też z szacunku dla ra-
cji i dla sposobu ich wypowiedzenia przez pana 
prof. Michała Seweryńskiego.

Ja nie odniosę się do słów rzecznika praw oby-
watelskich, szczególnie tych wypowiedzianych 
w pierwszej części jego wystąpienia, bo brak mi 
słów, brak mi słów. Nie potrafię tak dobrze sformu-
łować swoich myśli, jak zrobił to pan prof. Michał 
Seweryński, ale obiema rękami podpisuję się pod 
tą wypowiedzią i dziękuję panu profesorowi za tę 
wypowiedź, za sposób jej wypowiedzenia, za tę 
wyciągniętą rękę, pomimo braku zrozumienia. 
Wczoraj, w czasie bardzo już późnej dyskusji, jeden 
z senatorów deklarował, że będzie bronił wszyst-
kich przed agresją policji. Pokazywał nagranie itd. 
Panie Senatorze, jest jeszcze agresja dotycząca war-
tości. Dla wielu z nas jest ona ważniejsza od agre-
sji fizycznej. Czy pan senator będzie mnie, będzie 
nas bronił przed agresją skierowaną w stronę naj-
wyższych wartości, dla których wiele pokoleń Polek 
i Polaków poświęcało swoje zdrowie i życie, a które 
są obecnie naruszane? Czy będzie pan nas przed 
tym bronił? Chociażby te wywieszane w ostatnim 
czasie tęczowe flagi. Była dyskusja na temat kolo-
rów tęczy. Wiemy, że jest kilka różnych zestawów 
i są różne symboliki. I wiemy, że chodzi o konkret-
ną ideologię gender. I o Chrystusa na Krakowskim 
Przedmieściu, tego Chrystusa, którego znamy, 
postać powaloną w czasie powstania warszaw-
skiego, z krzyżem, krzyżem będącym symbolem 
miłości. Czy pan senator… Czy pan rzecznik praw 
obywatelskich broni nas przed tą agresją doty-
czącą najświętszych wartości? Tutaj pan senator 
przed chwilą powiedział, że znakomita większość 
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Polaków… Skąd pan senator takie dane bierze? 
Jakie to przesłanki powodują, że pan tak mówi?

Tak że chciałbym się zwrócić do pana rzecznika 
praw obywatelskich z pytaniem, co zrobi, aby bro-
nić nas przed obrażaniem uczuć religijnych, któ-
rych ochrona jest zagwarantowana w konstytucji, 
aby bronić wartości narodowych, tak bardzo nad-
wyrężanych w ostatnim czasie.

Ciężko mówić o takich sprawach. Wyciągamy 
rękę do każdego bliźniego, w szczególności Polek 
i Polaków. Ale prosimy, nie obrażajcie nas. Nie ob-
rażajcie nas. Szanujcie nas tak, jak my was szanuje-
my. Szanujcie wartości, nasze wartości uświęcone 
krwią tylu pokoleń Polek i Polaków, w szczegól-
ności mamy na myśli tych z powstania warszaw-
skiego, bo przecież to był czas, kiedy oni te swoje 
najczęściej młode życia oddawali dla nas. I co my 
z tym robimy? Dziękuję. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ  

Dziękuję, Panie Senatorze. 
Proszę o  zabranie głosu panią senator 

Bogusławę Orzechowską.

SENATOR 
BOGUSŁAWA ORZECHOWSKA 

Panie Marszałku! Panie Rzeczniku! Wysoka 
Izbo!

Drugą kadencję jestem senatorem, tak więc 
w poprzedniej kadencji miałam szansę współpra-
cować z panem rzecznikiem praw obywatelskich, 
panem Adamem Bodnarem. Miałam w tym samym 
czasie okazję współpracować również z rzeczni-
kiem praw dziecka, panem Markiem Michalakiem. 
I powiem państwu jedno: różnica między tymi 
współpracami była zdecydowana. O ile w sytuacji, 
kiedy pomocy wymagało dziecko, rzecznik praw 
dziecka zawsze reagował, wymagał współpracy ze 
mną, o tyle rzecznik praw obywatelskich w sprawie 
dotyczącej obywatela Polski… Do tej pory ani razu 
nie miałam takiej sytuacji, żeby ten rzecznik praw 
obywatelskich wspomógł moje działanie. Czasami 
nie dostawałam żadnej odpowiedzi, czasami dosta-
wałam taką odpowiedź, że rzecznik praw obywa-
telskich nic nie może.

Ja jestem senatorem z tzw. Ziem Odzyskanych, 
tak więc na moim terenie są różnego rodzaju 

mniejszości, i mniejszości narodowe, i mniejszo-
ści religijne. Mniejszość romska, która zamieszkuje 
akurat Ostródę, skąd pochodzę, jest mniejszością, 
która polityką przez wiele lat się w ogóle nie inte-
resowała i która przez wiele lat nie uczestniczyła 
w żadnym życiu politycznym. Od czasu, kiedy do-
wiedzieli się, że ich głosy, jako obywateli polskich, 
również mogą wpływać na wybory na poszczegól-
nych etapach, czy to wybory samorządowe, czy 
parlamentarne, czy prezydenckie, zaczęli w tym 
życiu uczestniczyć.

Na naszym terenie jest mnóstwo osób, któ-
re przyjechały z  Ukrainy, z  Litwy, również 
z Białorusi. Ja jako senator, tak samo jak wszy-
scy pozostali senatorowie, jestem przedstawicie-
lem okręgu jednomandatowego, więc do mnie 
trafiają ludzie o różnych poglądach. Każdego 
z nich wysłuchuję i każdemu staram się poma-
gać. I naprawdę jest mi bardzo przykro, że ni-
gdy pomocy od pana nie dostałam – niezależnie 
od tego, z jakiej opcji ci potrzebujący ludzie byli. 
Słyszę, że wielu osobom pan pomógł. I za pomoc 
tym wszystkim, której pan udzielił, chciałabym 
panu serdecznie podziękować, a na dalsze ży-
cie życzyć panu wszystkiego najlepszego i tego, 
żeby się pan zawsze spotykał ze zrozumieniem 
i z pomocą – w sytuacjach, w których będzie to 
potrzebne. Wszystkiego dobrego.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Pani Senator.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Jerzego 

Czerwińskiego.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie 
Rzeczniku!

Pana urząd jest opisany w konstytucji w roz-
dziale „Organy kontroli państwowej i ochrony pra-
wa”. Tu jest Najwyższa Izba Kontroli, jest Krajowa 
Rada Radiofonii i Telewizji oraz właśnie Rzecznik 
Praw Obywatelskich. Pan pełnił czy pełni jeszcze 
funkcję urzędu jednoosobowego. To jest bardzo 
duża odpowiedzialność, bo inaczej się podejmuje 
decyzje, inaczej się odpowiada kolegialnie, w ja-
kimś gremium, a inaczej jako pojedyncza osoba.
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Co jest podstawowym… może nawet nie błę-
dem, tylko podstawową pomyłką związaną z tym 
dzisiejszym pana wystąpieniem? Ujęła to, ale w zu-
pełnie innym kontekście, żeby było jasne, pani 
marszałek, formułując zwrot „niezrozumienie 
roli RPO, rzecznika praw obywatelskich”. O ile ta 
książka, ponad 600 stron, to rzeczywiście jest spra-
wozdanie, informacja z tego, co urząd rzecznika 
praw obywatelskich robił przez ostatni rok, o tyle 
pana wystąpienie tutaj to nie było sprawozdanie 
rzecznika praw obywatelskich w takim kształcie, 
w jakim go opisuje konstytucja – to było wystą-
pienie polityka. Ja wielokrotnie tutaj z tej mówni-
cy krytykowałem, mówiłem o tym przechyle pana 
w taką, a nie inną stronę – nie będziemy do tego 
wracać – i teraz widzę, że miałem rację. Miałem 
rację. Pan wykorzystał urząd rzecznika praw oby-
watelskich do budowy swojej kariery politycznej. 
Z jednej strony trochę za późno. Dlaczego? No bo 
wybory na jednoosobowy urząd się już skończyły. 
Ale z drugiej strony troszeczkę za wcześnie, bo nie 
ma formacji, której szeregi mógłby pan w tej chwi-
li zasilić, wesprzeć, stanąć na jej czele. No, może 
taka powstanie w naszej panoramie politycznej. 
Będziemy śledzić pana dalszą karierę jako byłego 
rzecznika praw obywatelskich.

Pytanie zasadnicze jest takie: czy po to wybie-
ramy osoby na najwyższe urzędy – konstytucyjne, 
umocowane bardzo wysoko – żeby te osoby budo-
wały na tym swoją karierę polityczną? Są w nie-
których demokracjach takie instytucje jak rząd 
alternatywny, gabinet cieni. I to być może chodzi 
tutaj o prezydenta cienia. Czy też rzecznik praw 
obywatelskich jest po prostu sługą narodu, ma pra-
cować dla narodu? Ja niestety odnoszę wrażenie, że 
pan nie wykorzystał swojej szansy na to, aby przez 
5 lat w sposób obiektywny pracować dla dobra na-
rodu. Już nie mówię o pracy na rzecz prezentacji 
swojej osobowości, swojej osoby, ale wyraźnie: na 
rzecz każdego naszego obywatela, bez względu na 
poglądy. Przechył ideologiczny, który obserwowa-
łem w pana działalności, jest dramatyczny.

A teraz kilka słów na temat pana wystąpienia, 
nie tej książki, nie działalności urzędu, ale pana 
wystąpienia tutaj, powiedziałbym, programowego. 
To było wystąpienie programowe, dobrze skonstru-
owane, ładnie podane, dobrze retorycznie opraco-
wane. Powiedział pan o 3 nurtach, które jakoby 
niszczą pozycję Polski, wpływają na obniżenie roli 
naszego kraju na zewnątrz itd., można by to mno-
żyć. Ten, który akurat teraz się rozwija, jako nurt, 
który mógłby pan zaakceptować, ale z wyjątkami, 

z dziurami, z lukami, to nurt ochrony praw socjal-
nych. Nie będziemy się co do niego kłócić. Co do 
wyjątków, to lepiej, żeby to były wyjątki od reguły 
niż reguła, czyli brak ochrony praw socjalnych, któ-
ry jeszcze 5 lat temu mieliśmy i który nasz naród 
mógł odczuć na sobie.

Następny nurt, antydemokratyczny, tak to 
ująłem. Czyli, według pana oczywiście, niszczenie 
instytucji. No dobrze, ale to jest opinia. Pytanie: 
czy opinie mogą być sprawdzalne, falsyfikowal-
ne? Oczywiście tak. Kto, jaki podmiot powinien 
taką opinię falsyfikować? Czy mamy kryzys de-
mokracji? Czy ten, nie wiem, mały tłumek na 
Krakowskim Przedmieściu – taki zawsze się da 
zebrać i opłacić – który bardzo łatwo się pokazuje 
w mediach, one chętnie oczywiście to demonstrują 
i pokazują… No, jeśli już, to weźmy zasadę równo-
ści. Każdy polski obywatel, w szczególności zespół 
obywateli, czyli naród. Niedawno, kilka miesięcy 
temu – ja mówię o całym ciągu – naród się wy-
powiedział w sposób jednoznaczny, kategoryczny, 
zero-jedynkowy. Tu nie można manipulować. Jak 
wiadomo, w wyborach samorządowych wszyscy 
są zwycięzcami, w zależności od tego, który pogląd 
weźmiemy. Tu jest jasne, jaka jest wypowiedź na-
rodu. Według mnie naród nie tylko przez to, kogo 
wybrał – czyli do tej pory urzędującego prezyden-
ta – pokazuje, że chce ciągłości tej władzy, ale tak-
że przez to, że w tak dużym procencie poszedł do 
urn. To jest osiągnięcie czego tak naprawdę? Na 
zachodzie Europy mówi się, że demokracji, że im 
wyższa frekwencja, tym bardziej demokratyczne 
państwo. Czy u nas są inne standardy? Myślę, że 
nie. Rzeczywiście jest tak, że polski wyborca uwie-
rzył, że jego głos coś znaczy. Polski wyborca prze-
staje udawać, że głosuje, on głosuje rzeczywiście. 
A polska władza rzeczywiście rządzi, dla dobra tego 
wyborcy. Nie ma już mimikry i udawania. To jest 
kryzys demokracji?

Weźmy sobie pod uwagę inne państwa, ich fre-
kwencje wyborcze. Oczywiście jeśli to jest jedyny 
miernik demokracji. Ale on jest obiektywny, on jest 
obiektywny, nie subiektywny, to nie tak, że ja tak 
uważam.

No a jako wręcz, powiedziałbym, skandaliczne 
określę to, że pan nurt narodowy zaliczył do tego, 
co ma Polsce szkodzić. To jest podstawowe, zasad-
nicze pytanie: jakim państwem ma być Polska? Czy 
roztopionym w takim konglomeracie europejsko-
-libertariańskim, bez tożsamości narodowej, bez 
historii, metodą, no właśnie, niszczenia narodów 
– nie tylko Polski, nawiasem mówiąc? Czy ma być 
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częścią większego organizmu europejskiego, co 
najciekawsze antydemokratycznie może nie po-
wołanego, ale rządzonego? Proszę państwa, no co 
to jest Parlament Europejski? To nie jest parlament 
przede wszystkim, to jest pewnego rodzaju atrapa.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
A pytanie jest takie: w jaki sposób są podejmo-

wane decyzje w poszczególnych organach…
(Głos z sali: Większością.)
…Komisji Europejskiej itd.? Większością? A czy 

Parlament Europejski…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Dobrze.
…Ma prawo inicjatywy ustawodawczej? No 

i już. Proszę państwa, no ale zostawmy szczegóły.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Czym ma być Polska? Czy właśnie takim ze-

społem konsumentów – łakomym, nawiasem mó-
wiąc, dla różnych korporacji i organizacji – który 
ma tylko konsumować produkty i być ewentualnie 
dostarczycielem taniej siły roboczej?

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Białej, niekonfliktowej. Czy też wyodrębnionym 

w Europie narodów jednym narodem – o własnej 
historii, własnej tożsamości, własnym zwyczaju, 
własnym języku…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
…własnej godności? To jest podstawowe 

pytanie.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Pan twierdzi, że to drugie, bycie narodem, może 

Polsce zaszkodzić. W takiej Unii Europejskiej być 
może nie ułatwia to życia, tak bym to nazwał, ale 
trzeba patrzeć troszeczkę dalej. Ja chcę, żeby moje 
dzieci, wnuki mówiły po polsku, znały polską hi-
storię, nie wstydziły się, że są Polakami. Jeśli pan 
twierdzi, że to jest obciążenie, że propagowanie 
np. polityki historycznej jest, nie wiem, minusem, 
jest po prostu negatywnym działaniem, to, pro-
szę państwa, tu nigdy się nie porozumiemy. To są 
podstawy.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 
Senatorze…)

Już zmierzam do konkluzji, Panie Marszałku. 
I tak dziękuję za cierpliwość.

Reasumując: Panie Rzeczniku, nie oceniamy 
tej książki, oceniamy pana wystąpienie, a właści-
wie działalność przez całe 5 lat. Źle pan pełnił swój 
urząd. Poszedł pan w jedną stronę sceny politycz-
nej. Według pana może to być słuszne. Ale jeśli pan 
mówi, że nurt narodowy źle przysłuży się Polsce 
i trzeba go, nie wiem, zlikwidować, zmniejszyć, to 

na to ja się nie godzę, ale, myślę, także większość 
moich kolegów.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Dziękuję, 
Panie Senatorze.)

Polska ma być narodem… Polacy mają być na-
rodem, a Polska ma być suwerennym państwem. 
(Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję bardzo.
Proszę o zabranie głosu panią senator Barbarę 

Zdrojewską.

SENATOR 
BARBARA ZDROJEWSKA 

Panie Marszałku! Szanowny Panie Rzeczniku! 
Szanowni Senatorowie!

Nie zabierałabym głosu, gdyby nie wystąpie-
nia z prawej strony. Postanowiłam wystąpić, żeby 
one nie były jedynymi głosami, które dzisiaj tutaj 
wybrzmią.

Są takie sytuacje, kiedy ktoś kończy pracę – i to 
pracę ocenianą przez rzesze ludzi jako pracę bar-
dzo dobrą – w szczególnie trudnym momencie. 
I myślę, że to jest taki moment, kiedy nawet opozy-
cja powinna się skupić na tym, co było dobre w cza-
sie tej kadencji i jaka to była pracowita kadencja. Bo 
to jest rzecznik, który zawsze przychodził do nas – 
i w poprzedniej kadencji Senatu, i w obecnej – któ-
ry zawsze przed nami stawał, który odpowiadał na 
wszystkie pytania, który przychodził tutaj i zwra-
cał się do każdego senatora, również do senatorów 
opozycji, osobiście. To była osoba, która okazywała 
Senatowi szacunek. Myślę, że taki szacunek w mo-
mencie odejścia należy się panu rzecznikowi także 
od senatorów opozycji. Nie jest to dobry moment 
na to, żeby mówić o rzeczach, które się państwu 
nie podobały. Mówiliście je, Panie i Panowie, wie-
lokrotnie w czasie tej kadencji. Teraz trzeba było 
sobie tego oszczędzić. Moim zdaniem zabrakło tu-
taj pewnego opamiętania.

Panie Rzeczniku, jako szefowa komisji kultu-
ry chciałabym panu podziękować za to, że o kul-
turę i o wolność mediów w czasie swojej kadencji 
zawsze się pan upominał. Chciałabym podzię-
kować za to, że stawał pan po stronie słabszych. 
Chciałabym podziękować za wszystkie chwile 
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spędzone z nami w Senacie w niełatwych momen-
tach dla Rzeczypospolitej.

Jedna z moich koleżanek senatorek z prawej stro-
ny sceny politycznej żaliła się na to, że może jej pan 
nie wysłuchał. Nie sądzę, żeby tak było. Myślę, że 
sam pan na to odpowie. Ja chciałabym powiedzieć, 
że rzecznik praw obywatelskich nie jest dla polityków, 
nie jest dla nas. On się przed nami stawia i przed-
stawia nam sprawozdanie ze swojej działalności dla 
ludzi, dla grup społecznych, które do niego przycho-
dzą, dla najsłabszych, którzy zwracają się do niego 
o pomoc. I to jest zadanie rzecznika, a nie polityka.

Nie zgadzam się z tym… Oczywiście każdemu 
możemy zarzucać upolitycznienie. Nie myślę, żeby 
to była na to pora. Ale zastanówmy się, czy może-
my zarzucić panu rzecznikowi, że zaniechał jakiejś 
sprawy, kiedy poszczególni mieszkańcy Polski, jak 
również obywatele z zagranicy, którzy zwracali się 
do rzecznika, np. w przypadkach zatrzymywania 
w więzieniu… Czy ci ludzie nie dostali pomocy? 
O działalności rzecznika świadczy nie tylko to spra-
wozdanie, które mogliśmy przeczytać – kolejne już, 
bo co roku dostawaliśmy takie sprawozdania – ale 
też zakres jego pracy. To był ogromny wysiłek ca-
łego zespołu rzecznika praw obywatelskich.

Musimy pamiętać o tym, że to jest spore biuro, 
które zatrudnia wielu kompetentnych ludzi. To jest 
jedna z nielicznych instytucji, która przez ostatnie 
lata zachowuje pewien styl pracy, taki, jaki powinien 
być właściwy dla każdego urzędu. Tam pracują ludzie 
z ogromnym doświadczeniem, ludzie, którzy wielo-
krotnie wykazywali się najwyższymi kompetencjami. 
Na ich czele stanął pan rzecznik, młody, ale doświad-
czony, jak powiedział jeden z senatorów prawicy. To 
osoba, która na samym początku kadencji była przy-
jęta z pewnym sceptycyzmem ze strony różnych sił 
politycznych, ale okazało się, że pracuje w sposób nie-
zależny od polityków, czy to opozycji, czy to koalicji 
rządzącej. Pan rzecznik wykazał się ogromną deter-
minacją w walce o prawa obywatelskie i spełniał swo-
je obowiązki w tak wyjątkowym czasie.

Chciałabym, Panie Rzeczniku, jeszcze raz po-
dziękować za wszystkie dobre lata naszej współ-
pracy. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Pani Senator.
Poproszę o zabranie głosu pana senatora Marka 

Borowskiego.

SENATOR 
MAREK BOROWSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Pan senator Czerwiński przyniósł na mównicę 

tę grubą książkę i powiedział, że wystąpienie pana 
rzecznika nie dotyczyło tej książki, ale było wystą-
pieniem politycznym. Nawet zasugerował, że miało 
ono na celu budowanie jakiejś pozycji politycznej. 
Chcę powiedzieć, że jeśli chodzi o budowanie po-
zycji politycznej, to pan rzecznik budował sobie tę 
pozycję przez całą kadencję, nie myśląc o tym, że 
startował w jakichkolwiek wyborach, chociaż mógł 
wystartować.

A co do tej książki, Panie Senatorze, to takie 
książki pan rzecznik wraz ze swoim biurem, wraz 
z całym zespołem, produkował, rozsyłał i pokazy-
wał w Sejmie i w Senacie co roku. Wtedy, kiedy 
państwo mieliście większość w Senacie – w Sejmie 
mieliście większość cały czas i nadal ją macie – nie 
było takiej sytuacji, żebyście odwoływali się do tej 
książki. A tam są właśnie opisane konkretne przy-
padki, tam są opisane konkretne sytuacje, tam są 
wskazywane wady prawa, tam jest wskazywane to, 
co trzeba zmienić w Polsce. Nic o tym nie mówili-
ście, była cisza. Nie wykazywaliście tym zaintere-
sowania, a dzisiaj pan, Panie Senatorze Czerwiński, 
mówi, że trzeba było mówić o tej książce. No, mó-
wiono, mówiono o niej wielokrotnie, ale nic z tego 
nie wynikało – nic albo bardzo niewiele.

Mało tego, co roku toczyliśmy tutaj boje o fi-
nansowanie urzędu rzecznika, co roku mieliśmy 
do czynienia z sytuacją, w której absolutnie bez-
zasadnie, lekceważąc tę instytucję, większość par-
lamentarna – teraz tylko sejmowa, a poprzednio 
również senacka – obcinała rzecznikowi fun-
dusze, i to obcinała je drastycznie. A potem ma-
cie pretensje, że rzecznik komuś nie pomógł, że 
rzecznik czegoś nie zrobił, czegoś nie dopilnował. 
Czy wszyscy zdają sobie sprawę z tego, ile spraw 
było zgłaszanych do rzecznika? To były setki ty-
sięcy spraw, które musiały zostać rozpatrzone 
przez stosunkowo niewielki zespół, pracujący 
od rana do nocy, zresztą w trudnych warunkach, 
również lokalowych. Rzecznik prosił, wręcz błagał 
o to, żeby przyznać mu fundusze na ośrodki re-
gionalne, żeby mógł być bliżej obywatela. Jaki był 
efekt? Efekt był taki, że jeszcze mu te fundusze 
obcięto. I to państwo to robiliście. Dlatego muszę 
powiedzieć, że kiedy dzisiaj występujecie z kry-
tyką, ja uważam to za krokodyle łzy. To jest po 
prostu hipokryzja.
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A jeśli chodzi o inny zarzut, mianowicie taki, 
że było to wystąpienie polityczne, które niepo-
trzebnie charakteryzowało kwestie ustrojowe 
itd., itd. – swoją drogą dziękuję panu senatorowi 
Seweryńskiemu za bardzo kulturalne przedstawie-
nie swoich zastrzeżeń – to jest to, proszę państwa, 
wynik niezrozumienia roli rzecznika. Może być tak, 
że w państwie są świetne, znakomite, demokra-
tyczne prawa, ale mimo to prawa te… No, one są 
przecież realizowane, wykonywane przez konkret-
nych ludzi. Ci ludzie niejednokrotnie wykonują te 
prawa źle albo nie wykonują pewnych dyspozycji, 
które z tych praw wynikają. Wtedy rzecznik zaj-
muje się konkretnymi sprawami konkretnych lu-
dzi, których dotyczyły określone decyzje. Ale może 
być i tak, że to niewykonywanie pewnych zadań 
i pewnych obowiązków, nieprzestrzeganie pew-
nych reguł, nie wynika z indywidualnych decyzji, 
tylko z tego, że samo prawo jest skonstruowane 
w sposób wadliwy.

Przykładowo mamy do czynienia z sytuacją, 
w której minister sprawiedliwości, zdeklarowany 
polityk, pełni również funkcję prokuratora gene-
ralnego. Czy z tego musi wyniknąć coś złego? Nie 
musi, ale może. Jeżeli widzimy, że wynika, to trze-
ba o tym mówić. Bez zmiany tego stanu rzeczy nie 
naprawi się pewnych nagannych sytuacji. Rzecznik 
może zajmować się do upadłego poszczególny-
mi przypadkami, ale jeżeli nie będzie generalnej 
zmiany prawa, które to powoduje, to takie sytuacje 
będą się powtarzać. I dlatego rzecznik o tym mówił. 
Jeżeli pan, Panie Senatorze Seweryński, opowia-
da tu o wartościach, mówi, że są wartości wyni-
kające z konstytucji i że rzecznik nie dostrzega tu 
tego, nie rozumie, że trzeba bronić godności ludzi, 
jak pan powiedział, ale niekoniecznie trzeba mieć 
tolerancję…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Tak.
…Ale niekoniecznie mieć tolerancję dla poglą-

dów, dla ideologii. No to trzeba sobie zadać pyta-
nie, o które poglądy chodzi, o jaką ideologię chodzi.

(Głos z sali: Konstytucyjną.)
Dobrze. Konstytucyjną. No to ja chciałbym za-

pytać: czy furgonetka jeżdżąca po Warszawie, która 
obraża godność, poniża ludzi o odmiennej orien-
tacji seksualnej, która wmawia obywatelom nie-
prawdę, kłamstwo, która wręcz mobilizuje tych 
obywateli do tego, żeby tych ludzi tępili na ulicach, 
a takich przypadków mamy bez liku… Czy to jest 
sytuacja, w przypadku której rzecznik powinien 
wkroczyć, czy nie powinien wkroczyć? Powinien 

wkroczyć, tak jest. Czy władza demokratyczna, któ-
ra podnosi kwestię godności, szacunku itd., powin-
na się tym zająć? Powinna. A nie zajmuje się.

A więc nie mówimy tu o żadnej ideologii. Tutaj 
mówimy o nagonce. Tutaj mówimy o tym, że pod 
pozorem ideologii czy mówienia o ideologii wy-
twarza się w części społeczeństwa przekonanie, że 
ci ludzie, którzy mają odmienną orientację seksu-
alną, w ogóle są rozsadnikami jakiegoś zła i trze-
ba po prostu jakoś ich eliminować. A niestety są 
i tacy. Jedni tylko okazują niechęć, ale są i tacy, 
którzy przechodzą do przemocy fizycznej. A więc 
z tą tezą, Panie Senatorze, generalnie można się 
zgodzić, bo są ideologie, dla których nie może 
być tolerancji, całkowicie się zgadzam. Wszelako 
przykład, który pan podał, nie jest przykładem 
właściwym, bo widzimy, do czego to prowadzi. 
To wszystko, o czym rzecznik tutaj mówił… Jeśli 
chodzi o zmiany ustrojowe, to przynajmniej część 
z nich prowadziła następnie do naruszania praw 
obywatelskich. Nie o to chodzi, żeby rzecznik sku-
piał się tylko na każdej pojedynczej sprawie i pró-
bował interweniować, czyli widział drzewa, a nie 
widział lasu. No niestety, musiał podkreślić to, że 
jego zdaniem… Można się z tym nie zgadzać, oczy-
wiście, i wiem, że dzisiejsza ekipa rządząca z tym 
się nie zgadza. Ale on podkreślał, że właśnie tu są 
przyczyny.

A jeśli chodzi o kwestie narodowe, o których 
mówił pan senator Czerwiński… Przecież tu nie 
chodzi o kwestionowanie wartości narodu, trady-
cji narodowych itd. – wszyscy je mamy, szanuje-
my – tylko chodzi o sytuacje, w których narzuca 
się określone wartości, twierdząc, że są one nie-
zbywalnymi cechami Polaka, mówiąc: jeżeli ich 
nie wyznajesz, nie jesteś Polakiem. Pan prezes 
Jarosław Kaczyński w kampanii wyborczej był 
uprzejmy powiedzieć, że tylko te wartości, które 
wyznaje Prawo i Sprawiedliwość, to są wartości 
polskie, a więc ci, którzy ich nie wyznają, do tej 
wspólnoty nie mogą się zaliczać. Ja nie mam nic 
przeciwko tym, którzy demonstrują na ulicach 
z flagami biało-czerwonymi, z orłem białym na 
piersi itd., ale pod jednym warunkiem – takim, że 
nie będą nosić koszulek z napisem „śmierć zdraj-
com ojczyzny”. Bo tu to, kto jest zdrajcą ojczyzny, 
to oni określają. To po pierwsze.

Po drugie, niezależnie od tego, jak odniesiemy 
się tutaj do kwestii narodowych, Polska jest krajem, 
aczkolwiek dość homogenicznym, to jednak wie-
lonarodowym – są tu również inne narodowości. 
W związku z tym…
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(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 
Marszałku…)

Już kończę.
My przede wszystkim musimy podkreślać oby-

watelskość, prawa obywatelskie. Wszyscy – bez 
względu na to, jakiej są narodowości – są pod tym 
względem równi, pluralistyczni i muszą być szano-
wani. Podejście rzecznika praw obywatelskich pana 
prof. Adana Bodnara przez 4 lata było podejściem 
całościowym, szerokim, przykładowym. A to, co 
powiedział tutaj dzisiaj, powinno być przekazane, 
wykładane i czytane na uczelniach, w szkołach 
i w polskich domach.

Panie Rzeczniku, dobrze zasłużył się pan 
Polakom, a przez to i Polsce. Dziękuję.(Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Przypominam, że…
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Panie 

Marszałku, chciałabym zabrać głos.)
P r o s z ę  u p r z e j m i e .  P a n i  s e n a t o r 

Borys-Damięcka.

SENATOR 
BARBARA BORYS-DAMIĘCKA 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie 
Rzeczniku!

Podpisując się pod tym wszystkim, co przed 
chwilą powiedział pan senator Marek Borowski, 
chciałabym przypomnieć – mam nadzieję, że tym 
samym zamknę ten etap dyskusji, padły tutaj wy-
powiedzi ze wszystkich stron – państwu o tym, że 
pan prof. Bodnar został zgłoszony na to stanowisko 
przez kilkadziesiąt organizacji pożytku publiczne-
go, czyli obywateli, którym ma służyć. Życie poka-
zuje, że to była decyzja obywatelska bardzo słuszna.

I chciałabym na zakończenie tego spotkania 
przypomnieć państwu – i chciałabym, żeby nam to 
zapadło w pamięć i żebyśmy to pieczołowicie prze-
chowywali w pamięci w czasie kadencji następnego 
rzecznika praw obywatelskich – że rzecznik praw 
obywatelskich jest dla obywateli, ma służyć obywa-
telom, ma ich bronić, ma się zajmować problema-
mi obywateli. To nie jest postać czy figura, która 
ma służyć politykom, posłom czy senatorom, bez 
względu na to, jaki stosunek do pracy rzecznika 

praw obywatelskich mają. To jest reprezentant spo-
łeczeństwa, to jest reprezentant obywateli naszego 
kraju. I tak musimy traktować to stanowisko.

Bardzo dziękuję raz jeszcze za te lata, które pan 
poświęcił organizacjom pozarządowym. Ja miałam 
przyjemność pracować w jednej z organizacji po-
zarządowych, która była wśród tych kilkudziesię-
ciu organizacji, które zgłaszały pana profesora na 
to stanowisko. I muszę powiedzieć, że nie zawiódł 
nas pan. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Pani Senator.
Dla porządku informuję, że pani senator 

Agnieszka Kołacz-Leszczyńska złożyła swoje prze-
mówienie do protokołu*.

Nie widzę więcej chętnych do zabrania głosu.
Zamykam dyskusję.
I zadaję pytanie, czy pan Adam Bodnar, rzecz-

nik praw obywatelskich, chciałby jeszcze zabrać 
głos i ustosunkować się do wystąpień senatorów 
w trakcie dyskusji.

Proszę bardzo, Panie Rzeczniku.

RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH
ADAM BODNAR 

Szanowny Panie Marszałku! Szanowne Panie 
i Panowie Senatorowie!

Chciałbym bardzo podziękować za dyskusję 
i za dokonaną ocenę pracy urzędu Rzecznika Praw 
Obywatelskich. Chciałbym bardzo serdecznie po-
dziękować za te dobre słowa pod adresem nie tyl-
ko mojej pracy, ale także całego biura rzecznika. 
Chciałbym powiedzieć, że kilka moich uwag bę-
dzie nie tylko, powiedziałbym, natury polemicznej. 
Będę się także starał – używam terminologii, która 
się tutaj pojawiała – bronić godności współpracow-
ników Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, tych 
300 osób, które od 5 lat ze mną pracują. Większość 
z  nich pracowała w  biurze także wcześniej. 
Chciałbym podkreślić, że życzyłbym każdemu 
urzędowi państwowemu takiej wspaniałej kadry. 
Do niektórych działań, które podejmowaliśmy, 
będę wracał, ponieważ absolutnie się z tymi działa-
niami, interwencjami i stanowiskami utożsamiam.

* Przemówienie w dyskusji złożyła do protokołu również 
senator Gabriela Morawska-Stanecka. Przemówienia –  
w załączeniu.



200

14. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 13 sierpnia 2020 r.

Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich  
oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w roku 2019 (cd.)

W pierwszej kolejności odniosę się do uwag 
pana marszałka Seweryńskiego. My z  panem 
marszałkiem już od wielu lat dyskutujemy na te-
mat tego, jak należy rozumieć prawa człowieka. 
Ja sobie bardzo cenię dyskusję na temat ochrony 
praw socjalnych, ale także na temat tego, jak zmie-
nia się rozumienie praw człowieka. W doktrynie 
praw człowieka istnieje takie pojęcie jak ewolucyj-
na interpretacja praw człowieka. Jeszcze, powiedz-
my, 30 lat temu pewnych zagadnień czy pewnych 
sytuacji nie uznawaliśmy za normę z punktu wi-
dzenia praw człowieka, ale teraz za taką normę je 
uznajemy.

Ja chciałbym bardzo wyraźnie podkreślić, że 
w moich działaniach niezwykle uważałem na to, 
aby nie przekroczyć tego, co wynika z obowiązu-
jącego Rzeczpospolitą standardu praw człowieka. 
Przykładowo, pan marszałek wspominał o definicji 
małżeństwa. Ja wielokrotnie mówiłem, że dysku-
sje dotyczące wprowadzenia w Polsce małżeństw 
osób tej samej płci będą trudne tak długo, jak dłu-
go nie zostanie zmieniony art. 18 konstytucji. Ten 
pogląd wcale nie powoduje, że mam jakieś duże 
grono zwolenników, którzy by chcieli inaczej inter-
pretować art. 18 konstytucji. Jednocześnie – będę 
to podkreślał – takie normy jak ochrona godności, 
jak poszanowanie prawa do życia prywatnego czy 
zakaz dyskryminacji powodują, że należy wpro-
wadzić jakąś formę regulacji związków osób tej 
samej płci. Co więcej, taki jest standard wynikają-
cy z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka. Nie bez przyczyny Polsce zostało zako-
munikowanych 19 skarg z trybunału w Strasburgu, 
które tego właśnie dotyczą.

To, czym my się różnimy, to rozumienie poję-
cia rodziny. Dla mnie jeżeli 2 osoby tej samej płci 
mieszkają razem… Jest to konkubinat, jest to siłą 
rzeczy związek w żaden sposób niezarejestrowany 
na podstawie polskiego prawa. Te osoby tak długo, 
jak długo się kochają, jak długo mają wspólne go-
spodarstwo domowe i są ze sobą, są rodziną. Są ro-
dziną, która także, moim zdaniem, jest chroniona 
na podstawie art. 18 konstytucji.

Była tu także poruszana kwestia dotycząca prze-
rywania ciąży. W czasie całej kadencji nie miałem 
stanowiska, starałem się nie wyrażać stanowiska, 
które by wkraczało w bardzo delikatną przestrzeń, 
jaką jest decyzja parlamentu co do tego, kiedy prze-
rywanie ciąży jest dopuszczalne. Ale mówiłem 
jednocześnie, że trzeba wykonywać obowiązują-
ce przepisy prawa, że jeżeli obecnie obowiązujące 
przepisy są nadużywane w taki sposób, aby kobiety 

nie miały prawa do przerywania ciąży, to jest rolą 
rzecznika, żeby się o tę kwestię upominać. Pani 
marszałek Morawska-Stanecka o tym mówiła.

Pan marszałek mówił także o kwestii wolno-
ści słowa. Wolność słowa to jest także wolność po-
zyskiwania informacji. Wiąże się z tym bardzo 
szczególna rola, którą pełnią w warunkach demo-
kratycznych media publiczne. Jeżeli doszło do tego, 
że media publiczne nie wykonują swoich zadań 
w zakresie oferowania dostępu do pluralistycznych 
treści, pełnej niezależności informacyjnej i, można 
powiedzieć, prezentowania wszystkich poglądów, 
to jest to odejście od modelu, który został stworzo-
ny chociażby na gruncie ustawy o radiofonii i te-
lewizji. Stanowi to zagrożenie z punktu widzenia 
wolności pozyskiwania informacji. Jest to zresz-
tą jeden z głównych wątków ostatnich raportów 
OBWE dotyczących naszych wyborów.

Pan marszałek wspomniał o art. 13 Konstytucji 
Rzeczypospolitej. Ja przeczytam art. 13 konstytucji, 
bo warto go przypomnieć: „Zakazane jest istnienie 
partii politycznych i innych organizacji odwołu-
jących się w swoich programach do totalitarnych 
metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i ko-
munizmu, a także tych, których program lub dzia-
łalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową 
i narodowościową, stosowanie przemocy w celu 
zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa 
albo przewiduje utajnienie struktur lub członko-
stwa”. No, mam wrażenie, że akurat ja w mojej 
działalności przez ostatnie 5 lat naprawdę podej-
mowałem kilka spraw, które dotyczyły tego ob-
szaru, gdzie właśnie twierdziliśmy, że nastąpiło to 
przekroczenie granic wolności słowa i działalności 
niektórych organizacji. Tak że myślę, że tutaj mo-
glibyśmy długo dyskutować, ja jestem absolutnie 
gotowy do dyskusji z panem marszałkiem także na 
temat innych szczegółowych informacji i kwestii, 
które w raporcie się pojawiły.

Pojawiło się tutaj sporo słów. Myślę, że głównie 
wypowiedź pana senatora Wiatra na temat ochro-
ny tradycji, obrazy uczuć religijnych oraz działań 
rzecznika w tym względzie… Chciałbym podkreślić, 
że jest mi bardzo bliskie myślenie w takich kate-
goriach. Ja na przykład wielokrotnie byłem pytany 
o moje podejście do art. 196 kodeksu karnego. Ja 
mówię tak: to jest przepis, który być może należy 
delikatnie skorygować, żeby nie sięgał za szeroko 
i czasami pewnych sformułowań czy słów nie obej-
mował, ale co do zasady, to on jest wyważeniem 
paru wartości – z jednej strony wolności słowa, 
a z drugiej strony wolności sumienia i wyznania. Co 
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więcej, w ostatnich latach podejmowałem kilka in-
terwencji, które tego dotyczyły, np. protestowałem 
przeciwko symulowaniu – to absolutnie haniebna 
akcja, nie powinno się to zdarzyć – podcięcia gardła 
kukle z wizerunkiem abpa Jędraszewskiego. No, 
atak nożownika na księdza w kościele Najświętszej 
Maryi Panny we Wrocławiu w czerwcu 2019 r. albo 
atak na księdza w Szczecinie, napaść na zakonnika, 
napaść na księdza w Mosinie, profanacja kapliczek. 
Te sprawy regularnie pojawiały się w biurze.

Co więcej, my podejmowaliśmy też działalność 
analityczną w tym zakresie. Przygotowaliśmy np. 
raport dotyczący problematyki mowy nienawiści. 
Wszystkim w Polsce mowa nienawiści kojarzy się 
być może z tym, co przebija się przede wszystkim 
do debaty publicznej, ale my wskazywaliśmy, że 
nawet katolicy, którzy mogą być większością, mogą 
też być przedmiotem mowy nienawiści. W naszym 
raporcie, który na ten temat przygotowaliśmy… 
Zacytuję może fragment, żebyśmy wiedzieli, o co 
chodzi. Z naszego badania wynikało, że są takie 
sprawy: „Poprosiłam w tramwaju młodą dziewczy-
nę, abym mogła sobie usiąść, bo źle się poczułam, 
a ona nawyzywała mnie od staruchów, że wymu-
szam jak wszystkie moherowe berety”. To też jest 
mowa nienawiści i to też znalazło potępienie w ra-
portach rzecznika praw obywatelskich. Są różne 
inne przykłady, kiedy pojawia się pewna swoista 
presja społeczna. Co więcej – mam wrażenie, że 
mówiłem o tym w czasie wcześniejszych posiedzeń 
Senatu – jest też dyskryminacja ze względu na wy-
znanie w miejscu pracy. Tak. Katolicy, chociaż są 
większością, to w różnych sytuacjach, kiedy nastę-
puje taka sekularyzacja miejsca pracy, mogą być 
przedmiotem dyskryminacji. A więc to w działa-
niach rzecznika też się pojawiło. Tak że tutaj na tę 
kwestię chciałbym zwrócić uwagę.

Jeżeli mogę, bo być może to potrzebowałoby 
takiego większego wyjaśnienia, to dodałbym, że 
ukazała się taka książka pod tytułem „Obywatel 
PL”, w której rozmawiałem, też nie bez przyczyny, 
z redaktorem Bartoszem Bartosikiem z redakcji 
Laboratorium „Więzi”. Cały rozdział jest poświęco-
ny, można powiedzieć, dyskusji na temat tego, jak 
znaleźć przestrzeń do dialogu w naszej ojczyźnie, 
jak starać się wzajemnie zrozumieć i jak poszuki-
wać pewnej równowagi między różnymi wartościa-
mi, które stoją aktualnie w Polsce w kolizji. Myślę, 
że jeżeli osoby, które zadawały mi pytania, zgodzą 
się książkę przeczytać, to mogą nawet się zdziwić, 
jeżeli chodzi o niektóre moje poglądy tam wyrażo-
ne i wydrukowane.

Pani senator Orzechowska sformułowała sze-
reg zarzutów pod adresem pracy biura. Oczywiście 
trudno mi teraz, w tym momencie odnieść się do 
bardzo konkretnych spraw indywidualnych, które 
były zgłaszane. To były, o ile wiem, wnioski o skar-
gi kasacyjne. Podkreślam, że każdy wniosek skła-
dany przez każdego senatora, ale także każdego 
posła, każdego obywatela, my naprawdę staramy 
się starannie rozpatrywać, ale nie zawsze może-
my pomóc. Jeżeli nie możemy pomóc, to napraw-
dę uczciwie odpowiadamy, jak jest, a nie staramy 
się uciekać od odpowiedzialności za podjęcie się 
danej sprawy. Naprawdę nie jest dla nas istotne, 
kto się do nas zwraca. Ja czasami nawet ubole-
wam, że niektóre interwencje, także senatorów 
Prawa i Sprawiedliwości, nie spotkały się z pozy-
tywnym odzewem ze strony władzy. Przypominam 
sobie jedną z pierwszych spraw, które podjąłem. 
Pamiętam, to był 2015 r., był apel grupy senato-
rów pod wodzą senatora Wojciechowskiego, aby 
stworzyć taki mechanizm, żeby, jeżeli mamy wy-
rok, który liczy sobie 1 tysiąc, 2 tysiące stron z uza-
sadnieniem, można było przedłużyć termin na 
sporządzenie apelacji. Wysłałem mnóstwo pism 
do Ministerstwa Sprawiedliwości na ten temat, 
upominałem się o to i nie udało się tego zmienić. 
A ostatnio mieliśmy doskonały przykład proble-
mów, ponieważ wyrok w sprawie Amber Gold liczy 
10 tysięcy stron. Jak można w kilkanaście dni na-
pisać apelację w takiej sprawie? Jak można w ogóle 
przeczytać tego typu wyrok?

A wracając do tych kwestii wymienionych przez 
panią senator Orzechowską, chciałbym powiedzieć, 
że na pewno jedna interwencja była podjęta, zresztą 
pozytywnie. Rzecz może nawet prywatnie dla mnie 
jest ciekawa, mianowicie była to kwestia opłaty za 
połów ryb i ustalania pewnych stawek w sposób, 
no, trochę monopolistyczny przez Polski Związek 
Wędkarski. Ta sprawa w wyniku właśnie naszej in-
terwencji zakończyła się tym, że Urząd Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów przeprowadził całą 
kontrolę w tym zakresie. Tak że jednak ta współ-
praca była.

Wspomniana była mniejszość romska. Skoro 
ten temat został wywołany, to chciałbym powie-
dzieć, że ja dwa razy osobiście byłem w osiedlu 
romskim w  Maszkowicach, napisałem już nie 
wiem ile pism do wójta, do przewodniczącej rady 
gminy, nawet z wojewodą się udało w tym zakre-
sie współpracować, i wciąż warunki mieszkanio-
we dalece odbiegają od standardów, które powinny 
być wymagane. Co więcej, mój współpracownik, 



202

14. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 13 sierpnia 2020 r.

Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich  
oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w roku 2019 (cd.)

naczelnik Marcin Sośniak, który jest naszym eks-
pertem od praw mniejszości narodowych i et-
nicznych, za każdym razem pomaga Komisji 
Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Sejmie, 
robimy, co możemy, aby w tym zakresie pomóc 
i wzmocnić społeczność romską.

Cały szereg uwag oraz pytań pana senatora 
Czerwińskiego.

Panie Senatorze, my od lat, można powiedzieć, 
wymieniamy się uwagami na różne tematy i myślę, 
że słowa o tym, że wykonuję swoje obowiązki nie 
najlepiej, nie pierwszy raz padły z ust pana sena-
tora. Chciałbym powiedzieć, że to moje dzisiejsze 
wystąpienie oczywiście miało charakter podsumo-
wania 5 lat. Uznałem, że to jest ten szczególny mo-
ment, kiedy nie mogę się skupiać tylko i wyłącznie 
na ostatnim roku, ale powinienem właśnie dostrzec 
to wszystko, co się zdarzyło przez cały okres mojej 
kadencji. I w ten sposób postarałem się to dzisiaj 
przygotować. Ale padła taka uwaga, dla mnie przy-
kra, Panie Senatorze, że wykorzystuję urząd do bu-
dowy kariery politycznej. Pan senator mówił tutaj 
o różnych możliwych wyborach. Panie Senatorze, 
to jest tak, że są takie osoby – i ja do takich osób 
należę – które naprawdę wierzą w ideały. Ja na-
prawdę wierzę w ideały, w to, co robię. Ja napraw-
dę nie mam gdzieś w tyle głowy, co ja dzięki temu 
będę miał albo co ja dzięki temu zyskam. Naprawdę 
zostałem w taki sposób nauczony praw człowie-
ka przez moich mistrzów, prof. Wyrzykowskiego, 
prof. Wiktora Osiatyńskiego, prof. Hołdę, aby 
wierzyć w to, że te prawa człowieka mają sens. Ja 
panu powiem, że dla mnie jednym z najważniej-
szych momentów w okresie rzecznikowania… Może 
wymienię dwa takie momenty. Pierwszy był wte-
dy, jak do mnie do biura przyszedł śp. prof. Karol 
Modzelewski i mogłem z nim w ogóle porozma-
wiać, mogłem – przepraszam, że tak powiem – 
dotknąć historii i osoby, która tyle poświęciła dla 
walki o niepodległą Polskę. Albo kiedy mogłem 
jechać razem, jednym samochodem z Marianem 
Turskim do obozu Auschwitz i on mi pokazywał, 
co tam się działo. To są takie sytuacje, kiedy na-
prawdę wierzy się w ideały i naprawdę nie myśli 
się o tym, po co to robić czy co ja z tego będę miał. 
Po prostu robi się to po to, aby realizować określo-
ne idee i wartości konstytucyjne, w które ja głęboko 
wierzę. Co więcej, Panie Senatorze, ja się uważam 
za sługę narodu.

Panie Senatorze, przypominam sobie taki je-
den moment, który był dla mnie naprawdę sympa-
tyczny, a który dotyczył właśnie pana. Mianowicie 

kilka miesięcy temu tutaj, w Senacie, odbyła się 
debata z udziałem mojego zastępcy, Stanisława 
Trociuka, na temat zaangażowania Policji i, można 
powiedzieć, nierówności działań organów państwa 
w kontekście różnych demonstracji. Wtedy nawet 
pan senator nas pochwalił. Powiedział pan, że 
świetną robotę wykonujemy w sprawie sanepidu. 
Ale sprawa sanepidu, tych kar nakładanych przez 
sanepid, to zaledwie cząstka tego, co my robiliśmy 
w kontekście epidemii koronawirusa. W okresie 
od marca do końca lipca przyjęliśmy 3 tysiące 600 
skarg, które dotyczyły przeróżnych sytuacji zwią-
zanych z koronawirusem. Podjęliśmy ponad 800 
interwencji indywidualnych, było też ponad 100 
wystąpień generalnych. No, opracowaliśmy takie 
statystyki za pół roku, tylko w kontekście korona-
wirusa. Kilkadziesiąt spraw dotyczyło tych właśnie 
kar nakładanych przez sanepid.

I naprawdę nikt nie pytał o moje poglądy czy 
o to, co ja myślę na ten czy inny temat, kiedy pro-
szono nas o pomoc. Tak samo nie pytają mnie o to 
ludzie z Kruszynian, którzy protestują przeciwko 
kurzej fermie, ludzie z Kawęczyna koło Wrześni, 
z Lublińca czy z wielu, wielu innych miejscowości, 
gdzie podejmowaliśmy różne działania.

Kasacji składanych w sprawach karnych jest 
kilkadziesiąt rocznie. Są także skargi nadzwyczaj-
ne, skargi kasacyjne, są różne sprawy przed sąda-
mi administracyjnymi. To wszystko składa się na 
ciężką codzienną pracę biura rzecznika. Chciałbym 
pana senatora zapewnić, że nie jest tak, że to się 
dzieje gdzieś obok mnie, że ja o tym nie wiem, że 
ja się zajmuję tylko tymi tematami, które mogą 
być interesujące, a nie tym, co się dzieje w biu-
rze. Absolutnie nie, nawet w zeszłym tygodniu 
byłem na spotkaniu dotyczącym tego, że należy 
wprowadzić samorząd ratowników medycznych. 
Mogę też wymienić sprawę jednego poszkodowa-
nego leśnika z Małopolski, z którym osobiście się 
spotykałem, czy sprawę skoordynowania naszych 
wystąpień dotyczących tego słynnego art. 37a ko-
deksu karnego, dotyczących odpowiedzialności le-
karzy. I to jest moje życie. Każdego dnia staram się 
te wszystkie tematy nadzorować, prowadzić. No, 
mam absolutnie fantastyczne wsparcie ze strony 
trójki moich zastępców: pana rzecznika Trociuka, 
rzecznika Taborowskiego i pani rzeczniczki Hanny 
Machińskiej.

Jeden z ważnych aspektów naszej działalno-
ści to te monitoringi Krajowego Mechanizmu 
Prewencji Tortur. Akurat wczoraj odbywała się roz-
prawa przed sądem w Rykach, która dotyczyła tego, 
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że… No, jak kiedyś eksperci pojechali na miejsce, 
to okazało się, że była tam pobita osoba. Problem 
pobić na posterunkach Policji do dzisiaj nie został 
rozwiązany, i to pomimo licznych wystąpień. I na 
tym polega moje służenie narodowi. Chodzi o re-
alizowanie tych wszystkich postulatów, które mają 
poprawić system ochrony praw człowieka.

Pan senator powiedział także o pojęciu naro-
du. Naród polski jest zdefiniowany w konstytucji. 
Preambuła konstytucji mówi tak: „…my, Naród 
Polski – wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, za-
równo wierzący w Boga będącego źródłem prawdy, 
sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i nie podziela-
jący tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzą-
cy z innych źródeł…”. To jest przepiękna definicja, 
stworzona de facto przez Stefana Wilkanowicza, 
a następnie podjęta przez Tadeusza Mazowieckiego 
i Komisję Konstytucyjną. To jest pojęcie, które od-
wołuje się właśnie do tego, że wszyscy tworzymy 
wspólnotę narodową, która jest tak pięknie różno-
rodna pod względem etnicznym, pod względem na-
rodowościowym, pod względem religijnym, pod 
względem wyznaniowym czy światopoglądowym. 
Ja uważam, że każda osoba musi znaleźć swoje 
miejsce w tym właśnie narodzie i być szanowana.

Co więcej, każdy obywatel Rzeczypospolitej 
Polskiej jest jednocześnie obywatelem Unii 
Europejskiej. Parlament Europejski to nasza 
reprezentacja, reprezentacja obywateli Unii 
Europejskiej. To nie jest atrapa. No, mówili-
śmy o frekwencji. Całkiem spora liczba obywa-
teli Rzeczypospolitej wzięła udział w wyborach 
do Parlamentu Europejskiego, uznając, że to jest 
ich reprezentacja. Co więcej, z tego faktu, że je-
steśmy obywatelami Unii Europejskiej, wypływa 
nasza dodatkowa europejska tożsamość, dzięki 
której możemy korzystać z określonych praw. I ja 
uważam, że my powinniśmy o to dbać, ponieważ 
jest wielką wartością cywilizacyjną dla obywate-
li Rzeczypospolitej, że możemy być obywatelami 
Unii Europejskiej i możemy korzystać ze swobody 
przepływu osób, z zasady równego traktowania, 
jeżeli jesteśmy w innym państwie członkowskim, 
czy z różnych innych dodatkowych możliwości, 
które nam daje to obywatelstwo. Tak że jeżeli za-
stanawiamy się nad przyszłością, to ja uważam… 
Absolutnie zgadzam się z panem senatorem, ja je-
stem gorącym orędownikiem tego, żebyśmy dbali 
o naszą tożsamość narodową. Zapewniam pana, 
że wpajam moim synom dość podobne, jak sądzę, 
myślenie na temat polskiej historii, na temat litera-
tury, poezji, na temat wartości, jak być może wielu 

obecnych na sali, bo uważam że bardzo ważne jest, 
żeby mieć własną tożsamość. Ale to nie znaczy, że 
jednocześnie trzeba kwestionować tożsamość eu-
ropejską i to, co się z tym wiąże. Na sam koniec 
chciałbym bardzo serdecznie podziękować za te 
uwagi.

Chciałbym dodać jeszcze jeden, taki delikat-
ny aspekt. Czasami po stronie obywateli może się 
pojawiać niezadowolenie, jeśli chodzi o działanie 
urzędu rzecznika, ale to niezadowolenie może 
mieć podwójną przyczynę. My faktycznie odczu-
liśmy, na czym polega, można powiedzieć, kryzys 
finansowy w naszej instytucji. Jest kwestia kasacji 
w sprawach karnych, gdzie mamy opóźnienia, czy 
tego, że napływ spraw jest tak duży, że nie jeste-
śmy w stanie sobie ze wszystkim poradzić. Skarg 
nadzwyczajnych być może mogłoby być więcej, te 
14 złożonych to były bardzo konkretne… Myślę, że 
to jest bardzo konkretna pomoc dla konkretnych 
rodzin, konkretnych osób. A więc te braki finan-
sowe miały wpływ na funkcjonowanie. Od innych 
organów ochrony prawnej w Rzeczypospolitej, od 
innych urzędów administracji publicznej różniło 
nas to, że nie mogliśmy liczyć na wsparcie finan-
sowe, które byłoby adekwatne do potrzeb urzędu 
rzecznika.

Na sam koniec, korzystając z tej możliwości, 
chciałbym bardzo serdecznie podziękować moim 
współpracownikom i  współpracowniczkom za 
to, że mogłem współpracować z nimi przez 5 lat. 
Bardzo dziękuję. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję rzecznikowi praw obywatelskich, 
panu Adamowi Bodnarowi, za przedstawienie 
informacji.

Stwierdzam, że Senat zapoznał się z informacją 
o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich oraz 
o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka 
i obywatela w roku 2019.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
ósmego porządku obrad: ustawa o zmianie usta-
wy o odnawialnych źródłach energii.

Tekst ustawy zawarty jest w  druku 
nr  162, a  sprawozdanie komisji – w  drukach 
nr 162 A i 162 B.

Proszę teraz sprawozdawcę Komisji 
Środowiska, pana senatora Józefa Łyczaka, o przed-
stawienie sprawozdania komisji.
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SENATOR SPRAWOZDAWCA 
JÓZEF ŁYCZAK 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo! Pani Minister! Panie Dyrektorze 

Generalny Lasów Państwowych! Zaproszeni 
Goście!

Mam zaszczyt przedstawić w imieniu Komisji 
Środowiska sprawozdanie z prac komisji nad usta-
wą o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach 
energii – druk senacki nr 162.

Celem ustawy jest wprowadzenie rozwiązania 
zapewniającego ciągłość zrównoważonej gospodar-
ki leśnej na czas trwania stanu epidemii COVID-19 
oraz po tym stanie. Następuje to przez wprowadze-
nie do dnia 31 marca 2021 r. definicji drewna ener-
getycznego. Definicję tę określa dodany art. 184f 
ustawy o odnawialnych źródłach energii.

W związku z trwającą epidemią drewno pozy-
skane w lasach nie jest odbierane. Nagromadzenie 
takiego drewna będzie skutkować zwiększeniem 
zagrożenia pożarowego w lasach, staje się też ono 
miejscem rozwoju szkodliwych owadów, których 
gradacja może spowodować zamieranie drzewo-
stanów, jak również przełoży się na jakość su-
rowca drzewnego pozyskanego w  przyszłości. 
Pozostawienie niewywiezionego drewna w lesie, 
szczególnie iglastego, którego nagromadzenie, za-
pas wynosi aktualnie około 2,8 miliona m3, może 
wiązać się na terenie całego kraju z zagrożeniem 
pożarowym. Ostatni stopień to trzeci… Tzn. mamy 
trzeci stopień zagrożenia pożarowego. Przy dodat-
kowym tak dużym nagromadzeniu łatwopalnego 
drewna iglastego istnieje wiele innych zagrożeń 
pilnych do wyeliminowania z lasu, a powiązanych 
z brakiem możliwości zagospodarowania surowca 
drzewnego, szczególnie iglastego.

Polskim lasom grozi klęska ekologiczna związa-
na z gradacyjnym rozwojem owadów, w tym korni-
ków – drukarza i ostrozębnego – przypłaszczków 
oraz boreczników, a w dalszej konsekwencji szkod-
ników technicznych drewna, których gradacyjny 
pojaw może skutkować rozpadem drzewostanów. 
Także masowy pojaw motyli, żer ich gąsienic 
w okresie intensywnej wegetacji – szczególnie cho-
dzi tu o brudnicę mniszka i nieparka, bartczatkę 
sosnówkę i poprocha cetyniaka – może wywołać 
wielkoskalowe zamieranie całych drzewostanów 
porastających Polskę. Jedynym skutecznym do-
tychczas sposobem walki o ocalenie drzewostanu 
był stale prowadzony nadzór sanitarny i usuwanie 
drzew zasiedlonych przez owady. Usunięcie tych 

drzew z drzewostanu i sprzedaż umożliwiały za-
chowanie lasu przed wystąpieniem klęski.

W  dobie zaistniałego kryzysu wywołanego 
COVID-19 i brakiem zainteresowania zakupem 
i odbiorem drewna przez branżę drzewną oraz bra-
kiem możliwości sprzedaży tzw. drewna posuszo-
wego jako drewna energetycznego Lasy Państwowe 
nie mogą prowadzić dalszego pozyskiwania drew-
na, a tym samym nie mogą zlecać prac dla ściśle 
powiązanej z lasami branży usług leśnych, na którą 
składają się zakłady usług leśnych.

W ostatnich latach coraz wyraźniej zauważalne 
jest zjawisko synergicznego oddziaływania wielu 
szkodliwych czynników abiotycznych i biotycznych 
na stan zdrowotny lasów w Polsce. Obserwowane 
od wielu lat globalne zmiany klimatyczne i zwią-
zane z nimi anomalie pogodowe, a przede wszyst-
kim deficyt wody, wysokie temperatury, często 
powtarzające się bezśnieżne zimy oraz huraga-
nowe wiatry, wskazują na możliwość dalszego ob-
niżenia kondycji zdrowotnej lasów. Utrzymująca 
się od 2015 r. na znacznych obszarach kraju susza 
znacząco wpłynęła na stan zdrowotny lasów i za-
początkowała gwałtowny rozwój chorób i szkod-
ników owadzich, przyczyniając się w skrajnych 
przypadkach do powierzchniowego zamierania 
drzewostanów.

W trakcie prac komisji złożony został wniosek 
mniejszości o odrzucenie ustawy. Wniosek ten zo-
stał przez komisję odrzucony. Biuro Legislacyjne 
złożyło 2 uwagi szczegółowe, jednak stanowi-
sko rządu, prezentowane przez sekretarz stanu 
w Ministerstwie Środowiska, panią Małgorzatę 
Golińską, było negatywne. Pani minister wskaza-
ła, że projekt został przygotowany pod względem 
legislacyjnym w sposób prawidłowy.

Zwracam tu uwagę, że senatorowie złożyli licz-
ne zapytania, wyrażając obawę o dobrostan pol-
skiej przyrody. Jestem przekonany, że większości 
senatorów chodziło o dobro polskiej przyrody 
i przemysłu drzewnego, a także bezpieczeństwo 
energetyczne. Pani minister Małgorzata Golińska 
udzieliła szczegółowych odpowiedzi na zadane py-
tania, które dotyczyły sytuacji w polskich lasach. 
Niemniej jednak uważam za konieczne wspomnieć 
tutaj o zarzutach, które padały.

Jeden z tych zarzutów to negatywny wpływ na 
przemysł drzewny, w szczególności przemysł tar-
taczny ustawy, o której mówimy. W toku prac ko-
misji senackich jeden z senatorów zarzucił Lasom 
Państwowym stosowanie złej polityki cenowej 
oraz działanie na niekorzyść krajowego przemysłu 



205

14. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 13 sierpnia 2020 r.

Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii

tartacznego, w szczególności małych zakładów ro-
dzinnych. Chcę przypomnieć, że nowelizacja usta-
wy o odnawialnych źródłach energii jasno określa, 
że drewno energetyczne nie może być zaliczane 
jako drewno tartaczne. A zatem drewno wykorzy-
stywane generalnie przez tartaki… Sugerowanie, 
że tartaki przecierają odpady – a takie sugestie pa-
dły na posiedzeniu komisji senackiej – uważam za 
bezzasadne.

Podczas prac komisji senackiej poproszono 
również o przekazanie informacji dotyczącej ilo-
ści drewna pozyskiwanego przez ostatnie 10 lat. 
W odpowiedzi usłyszeliśmy, że pozyskanie wzra-
sta sukcesywnie od 2010 r. ze względu na przyrost 
drewna na pniu oraz dorastanie do wieku rębno-
ści drzewostanów posadzonych przed wojną i za-
raz po niej. Skokowy wzrost pozyskania wyjątkowo 
w latach 2017 i 2018 wynika z klęski huraganowych 
wiatrów na obszarze 4 regionalnych dyrekcji Lasów 
Państwowych – chodzi o Toruń, Gdańsk, Poznań 
i Szczecinek. Rozpatrywanie tego wzrostu bez 
uwzględnienia kontekstu jest wypaczeniem.

W 2019 r. pozyskanie grubizny było o blisko 
2 miliony m3  mniejsze niż w roku 2018. W 2020 r. 
planuje się pozyskać ok. 38,6 miliona m3, a więc 
mniej niż w 2019 r., jednakże już w tej chwili należy 
domniemywać, że ze względu na COVID-19 pozy-
skanie będzie niższe. Na razie opóźnienie wynosi 
ok. 8,1% względem upływu czasu, co daje ok. 3 mi-
lionów m3 w skali roku mniej.

Drugi zarzut: negatywny wpływ na ilość mar-
twego drewna w lasach, zwiększenie pozyskania 
drewna w celu jego spalenia.

Chciałbym poinformować, że do komisji senac-
kiej wpłynęło, skierowane zostało wystąpienie grupy 
naukowców, reprezentujących swoisty nurt konser-
watorski, zawierające tezy przeczące powszechnie 
dostępnym wynikom prac badawczych i inwentary-
zacji. I teraz… Nie jest prawdą, że polskie lasy w więk-
szości regionów przypominają plantacje drewna i są 
pozbawione kluczowych gatunków typowo leśnych. 
Przeczy temu obraz lasów i wyniki ich inwentary-
zacji prowadzonych na szeroką skalę i cyklicznie. 
W Polsce wciąż zwiększa się powierzchnia lasów, 
tylko w ciągu ostatnich 10 lat o blisko 190 tysięcy ha, 
jednakże często powtarza się, że to Lasy winny zwięk-
szać zasób gruntów do zalesienia. Wprowadzono za-
tem w 2016 r. mechanizm pierwokupu przez Skarb 
Państwa gruntów leśnych lub przeznaczonych do za-
lesienia i efekty tych zmian powoli są widoczne.

Najważniejsze jest to, że wbrew różnym oba-
wom ustawa, o której mówimy, nie daje Lasom 

Państwowym podstaw do zwiększenia pozyskania 
drewna. Rozmiar użytkowania wynika z 10-letnich 
planów urządzenia lasu, które są podstawą funk-
cjonowania każdego nadleśnictwa, powstają w toku 
wieloletniego procesu z istotnym udziałem strony 
społecznej, w szczególności społeczności lokalnych, 
i ostatecznie są zatwierdzane przez ministra śro-
dowiska. Ustawa o OZE stworzy tylko nowej grupie 
przedsiębiorstw możliwość zakupu drewna, które 
Lasy Państwowe już pozyskały lub pozyskują zgod-
nie z obowiązującymi planami, niezależnie od wiel-
kości popytu ze strony tych przedsiębiorców.

W tej chwili wprowadza się – zamiast usuwać – 
drzewa biocenotyczne, pozostawia w lesie drzewa 
dziuplaste. Ustawa o OZE nie zmienia tego stanu 
rzeczy.

Za drewno energetyczne uznane będą te typy su-
rowca, które są najniższej jakości i nie wykorzystuje ich 
przemysł drzewny. Należy przewidywać, że z powodu 
zmian klimatu i nasilającego się zjawiska zamierania 
lasów w Europie, w tym w Polsce, oraz idącej w ślad 
za tym ich przebudowy gatunkowej, udział tego rodza-
ju surowca w całości drewna pozyskanego przez Lasy 
Państwowe będzie się zwiększał. Nie jest to jednak 
ani nie będzie powód do zwiększenia wycinki w ogó-
le, gdyż jej poziom wyznaczają potrzeby lasu i limity 
ustalone w planach urządzeniowych.

W toku debaty zgłoszone zostały 3 poprawki – 
2 poprawki przez pana senatora Janusza Pęcherza, 
1 przez panią profesor, senator Jadwigę Rotnicką. 
Treść poprawek zawarta jest w druku nr 162 A. 
Poprawki uzyskały większość. Komisja w głoso-
waniu przyjęła ustawę o zmianie ustawy o odna-
wialnych źródłach energii i wnosi do Wysokiej Izby 
o jej przyjęcie. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę sprawozdawcę mniejszości Komisji 

Środowiska, pana senatora Stanisława 
Gawłowskiego, o przedstawienie wniosku mniej-
szości komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
STANISŁAW GAWŁOWSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo! Szanowni Zebrani Goście!
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Ja tylko uzupełnię wypowiedź mojego przed-
mówcy, a potem uzasadnię… Pan senator spra-
wozdawca większości powiedział, że komisja 
odrzuciła… Ale zapomniał dodać, jaki przebieg 
miało głosowanie. Otóż głosowanie wyglądało 
tak, że 7 senatorów było za przyjęciem ustawy, 7 – 
przeciw, a 1 osoba, pani senator, wstrzymała się od 
głosu. Tak więc nie było takie oczywiste na posie-
dzeniu komisji to, czy należy tę ustawę wspierać, 
czy odrzucić. To po pierwsze.

Po drugie, ta ustawa jest w całości szkodliwa, 
dlatego że ona rzeczywiście wprowadza do pol-
skiego porządku prawnego pojęcie drewna ener-
getycznego. I  jeszcze tutaj się sugeruje, że jest 
taka kategoria, która traktuje biomasę pochodze-
nia leśnego czy drewno w ogóle jako odpad. Otóż 
dla przemysłu drzewnego każdy rodzaj surowca 
drzewnego jest surowcem, który nadaje się do prze-
tworzenia. Oczywiście nie wszyscy i nie wszędzie 
są zainteresowani drewnem, które nie ma charak-
teru drewna tartacznego. Jednak są zainteresowani 
drewnem, które da się przetworzyć na – żeby już 
nie opisywać technologii – płyty typu MDF, płyty 
drewniane, z których się wytwarza meble bądź któ-
re są płytami budowlanymi. Wprowadzenie nowe-
go gracza spowoduje tylko i wyłącznie wzrost cen 
surowców. Spowoduje też, że przemysł drzewny 
jako całość będzie miał dostęp do surowca o zna-
cząco wyższych cenach.

Ja tylko przypomnę… Są tu różne dane, ale 
mówi się, że w przemyśle leśno-drzewnym pra-
cuje w Polsce ponad 500 tysięcy, 580 tysięcy ludzi. 
W samym przemyśle drzewnym – trochę ponad 
300 tysięcy. To są firmy, które rzeczywiście będą 
narażone na to, że będą miały dostęp do surowca, 
ale znacząco droższy, dlatego że energetyka, zawo-
dowa energetyka będzie zainteresowana zakupem 
tegoż surowca. Będzie zainteresowana zapłaceniem 
za ten surowiec znacząco więcej, dlatego że będzie 
mogła również sprzedawać ten surowiec… będzie 
mogła wykorzystywać ten surowiec do tego, żeby 
wytwarzać energię, która będzie traktowana jak 
energia odnawialna. Zapłaci zdecydowanie więcej, 
spowoduje wzrost kosztów surowca, spowoduje, 
że przemysł drzewny będzie w bardzo trudnej sy-
tuacji, bo również ten przemysł ma gigantyczne 
problemy związane z COVID. Oczywiście rząd pani 
minister w ogóle się tym nie przejmuje, bo nie ma 
żadnych działań, które miałyby spowodować, żeby 
przemysł drzewny mógł w tym wymiarze funkcjo-
nować i przetrwać cały proces związany z podwyż-
ką cen surowca. Dodam, że tak naprawdę wszystkie 

organizacje reprezentujące przemysł drzewny bar-
dzo jednoznacznie i wprost protestują przeciwko 
tej ustawie. Oczekują też, że Wysoka Izba, Senat 
odrzuci ten projekt w całości.

Dodam również, że… Pan senator sprawoz-
dawca większości łatwo przeszedł do porządku, 
mówiąc o sukcesywnym zwiększaniu pozyska-
nia, czyli wycinki lasów. Podam te dane z 2010 r. 
i te ostatnie. Otóż w 2010 r. pozyskano, wycię-
to 31,9 milionów m3 drewna; to są oficjalne dane 
Lasów Państwowych. W 2018 r. rzeczywiście było 
to już 41,6 miliona m3. „Klęska” – dopisał w nawia-
sie pan dyrektor generalny Lasów. Rozumiem, że 
w jakiejś części klęska, ale nie dajmy się zwario-
wać, nie było to 10 milionów m3. Zresztą już rok 
później, w 2019 r., było to blisko 39 milionów m3, 
widać więc, jak radykalnie zwiększono pozyskanie. 
I nie ma chyba żadnych powodów, żeby obniżać po-
zyskanie, a ten surowiec sprzedać na rynku, jeżeli 
patrzymy na drewno tylko jako na surowiec.

Oczywiście jest innego rodzaju problem, pro-
blem związany z przerostami zatrudnienia. Tutaj 
też podam dane, które… Może dyrektor nie chciał 
się tym chwalić, ale prosiłem również o te dane. 
W 2015 r. w Lasach Państwowych było zatrudnio-
nych 25 tysięcy 376 osób, tak przynajmniej wyni-
ka z oficjalnych danych GUS. A już w roku 2018 
– 26 tysięcy 414 osób, czyli ponad 1 tysiąc osób 
jest zatrudnionych dodatkowo. Średnia pensja 
w Lasach – żeby już za daleko nie szukać, tu też 
podaję dane GUS za 2018 r. – to jest 8 tysięcy 21 zł. 
Powtórzę: średnia pensja. A jeżeli jeszcze do tego 
doliczymy pochodne, to łatwo policzyć, ile to jest 
milionów złotych dodatkowych kosztów, tylko i wy-
łącznie związanych z pracownikami – i to, mam 
głębokie przeświadczenie, pracownikami, którzy 
niekoniecznie wykonują prace, które są związane 
bezpośrednio z lasami. Ale o tym później, i to nawet 
niekoniecznie dzisiaj. Myślę, że dyrektor doskonale 
wie, o kim i o czym mówię, o jakich przykładach.

Ta ustawa rzeczywiście ma pomóc przetrwać 
Lasom, bo generalnie bardzo złe zarządzanie, 
przyrosty zatrudnienia, brak właściwej gospodar-
ki leśnej powodują, że Lasy mogą znaleźć się w ta-
rapatach. Dyrektor w piśmie, które otrzymaliśmy, 
napisał również o zmniejszonych przychodach 
z tytułu sprzedaży drewna jako surowca i o tym, że 
plan po 6 miesiącach został zrealizowany na pozio-
mie 45%. Wprawdzie napisał niezbyt precyzyjnie, 
ale domyślam się, że plan został zrealizowany na 
poziomie 4 miliardów. Napisał, że plan miał wy-
nieść 9 miliardów, ale zakładam, że 9 miliardów 
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na koniec roku. A więc rzeczywiście sytuacja fi-
nansowa nie musi być wcale najlepsza. Nie chcę 
już wchodzić w szczegóły dotyczące samego spo-
sobu wydatkowania środków, bo pieniądze zwią-
zane z zatrudnieniem – na pensje i pochodne – to 
pewnie główne źródło wydatków, ale nie jedyne. 
Tam jest całe mnóstwo innych ważnych zabiegów, 
choćby leśnych, też agroleśnych, ale też pewnie jest 
cale mnóstwo pozycji uzasadnionych i bardzo dużo 
niejasnych, których dzisiaj… Na razie też nie chcę 
o tym mówić.

Stojąc również na straży ochrony klimatu – 
a jednym z ważnych działań związanych z ochroną 
klimatu jest bioróżnorodność – chcę jednoznacznie 
powiedzieć, że w tej sprawie protestują przeciw-
ko tej ustawie wszystkie organizacje ekologiczne. 
Nie znam organizacji ekologicznej działającej od lat 
w Polsce, która miałaby dobre zdanie o tym pro-
jekcie ustawy. Wszystkie oczekują tak naprawdę 
– a właściwie te liczące się… Wszystkie jednoznacz-
nie mówią, że ta ustawa nadaje się tylko i wyłącznie 
do kosza, bo ona z punktu widzenia ochrony przy-
rody, ochrony bioróżnorodności, jest szkodliwa.

W  związku z  tym na posiedzeniu Komisji 
Środowiska złożyłem wniosek o odrzucenie tego 
projektu ustawy w całości, ponieważ nie da się go 
już naprawić. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę sprawozdawcę Komisji Gospodarki 

Narodowej i Innowacyjności, panią senator Jolantę 
Hibner, o przedstawienie sprawozdania komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
JOLANTA HIBNER 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam dzisiaj zaszczyt przedstawić w imieniu 

Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
stanowisko dotyczące ustawy o zmianie ustawy 
o odnawialnych źródłach energii.

Ta ustawa została przyjęta przez Sejm 
w dniu 16 lipca tego roku. Ustawa jest projektem 
rządowym.

Na posiedzeniu Komisji Gospodarki Narodowej 
był ten projekt rozpatrywany i po wielogodzinnej 

dyskusji został odrzucony. 8 głosów było za od-
rzuceniem, a  4 za przyjęciem ustawy, ale bez 
poprawek.

W trakcie dyskusji obecna przedstawicielka 
rządu, pani minister, odrzuciła wszystkie popraw-
ki, które były doprecyzowaniem tekstu ustawy, 
a które zostały przygotowane przez biuro prawne 
Senatu.

Ustawa ta, według informacji przedstawionej 
na posiedzeniu komisji, ma na celu doprecyzowa-
nie dodatkowego źródła energii, tj. definicji drewna 
energetycznego, która trochę odbiega od defini-
cji zawartej w przyjętej już i funkcjonującej usta-
wie o odnawialnych źródłach energii. Dodatkowo 
ustawa rozszerza katalog dotyczący wykorzystania 
drewna użytkowego na cele energetyczne.

Niezrozumiałe było, że w przedstawionej pro-
pozycji okres stosowania tych przepisów jest tak 
krótki, bo od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 
2021 r. Jeżeli to miałoby rzeczywiście służyć da-
lekosiężnym planom, to powinno być chyba pla-
nowane z dłuższą perspektywą, a nie wynoszącą 
około roku.

Zgodnie z informacjami przedstawionymi na 
posiedzeniu komisji przepisy te są niezbędne do 
wydania rozporządzenia dotyczącego drewna ener-
getycznego. To rozporządzenie, według pani mi-
nister, było konsultowane i uzgadniane z Komisją 
Europejską. Wszystkie te działania – takie jest sta-
nowisko rządu – są zgodne z planami urządzenia 
lasów, w których przygotowaniu powinny uczest-
niczyć i, zgodnie z informacją, uczestniczą organi-
zacje ekologiczne.

Zgodnie z zapewnieniami rządu 80% drewna 
jest i będzie zagwarantowane dla odbiorców sta-
łych, związanych z przemysłem drzewnym, takich 
jak przedstawiciele branży meblarskiej, budowla-
nej itp. W chwili obecnej mamy znaczące nadwyżki 
tego drewna w ilości 2 milionów 500… Tutaj kolega 
mówił o 2 milionach 800… Może była, że tak po-
wiem, jakaś różnica w przekazie. Te nadwyżki nie 
zostały sprzedane w kraju ani za granicą. Stąd pro-
pozycja rozszerzenia katalogu podmiotów na elek-
trownie i ciepłownie mogące wykorzystać drewno 
jako biomasę w procesie spalania.

Senatorowie i poseł biorąca udział w posiedze-
niu komisji zwracali uwagę na ogromną rolę, jaką 
ma tzw. selekcjoner drewna. Były tu podawane róż-
ne nazwy. Jest to osoba, która będzie decydowa-
ła o klasyfikacji drewna i może obniżać klasę na 
potrzeby zbytu. Pani minister powiedziała, że to 
jest nieopłacalne. No, taka jest tu logika, żeby było 
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nieopłacalne. Dlatego obniża się klasę. Takie wąt-
pliwości na posiedzeniu komisji się pojawiły.

Pani minister uczestnicząca w obradach komisji 
podkreślała decydującą rolę w zbyciu drewna sys-
temu aukcyjnego z jednej strony i dubbingowych 
cen drewna sprowadzanego z zagranicy z drugiej 
strony. Drewna, które przychodzi z zagranicy, jest 
ponoć bardzo dużo, co jakby blokuje nam możliwo-
ści wykorzystania własnego drewna.

Po analizach i dyskusji odbyło się w komisji gło-
sowanie, w którym większość opowiedziała się za 
odrzuceniem ustawy w całości. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Pani Senator.
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?

Pan senator Władysław Komarnicki.
Proszę wskazać do kogo, do którego 

sprawozdawcy.

SENATOR 
WŁADYSŁAW KOMARNICKI 

Dzień dobry.
Dziękuję, Panie Marszałku.
Chciałbym to pytanie skierować do pana sena-

tora sprawozdawcy.
(Głos z sali: Którego? Łyczaka?)
Dokładnie.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz : 

Rozumiem, do pana senatora Łyczaka. Proszę bar-
dzo, Panie Senatorze. Słuchamy.)

Szanowny Panie Senatorze Sprawozdawco!
Ja śledzę prace nad tą ustawą i zaczyna mi to 

wszystko przypominać tryb uchwalenia ustawy do-
tyczącej wiatraków i OZE. To było na początku… lat 
temu 4, może 4,5. Wtenczas przestrzegałem przed 
takim gwałtownym uchwalaniem ustawy, mówi-
łem, że są błędy i że bez konsultacji społecznych 
narobimy sobie bigosu. Moje poprawki nie znalazły 
wówczas uznania w państwa oczach. Teraz mam 
taką smutną konstatację, że po 4 latach wszystkie 
one weszły w życie, ale my te 4 lata straciliśmy.

W  związku z  tym, że powtarzamy te same 
błędy, mam takie pytanie do pana senatora 

sprawozdawcy. Ustawa została przygotowana 
przez ministerstwo bez konsultacji publicznych 
i przy okazji łamany jest art. 34 Regulaminu Sejmu. 
Posłom to jednak nie przeszkadza i nowelizacja 
ustawy o odnawialnych źródłach energii, o OZE, 
znowu jest procedowana w trybie błyskawicz-
nym. W ciągu 1 tygodnia przeprowadzono 3 czy-
tania. Posłowie PiS oczywiście odrzucili wszystkie 
poprawki opozycji. No, 4 lata temu było podobnie. 
Panie Senatorze Sprawozdawco, czy my musimy 
procedować w taki sposób? Bo odnoszę takie wra-
żenie, że za kilka lat, a być może nawet za kilka 
miesięcy, będziemy tę ustawę znowu nowelizować.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Gabriela Morawska-Stanecka)

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Proszę bardzo.

SENATOR 
JÓZEF ŁYCZAK 

Dziękuję bardzo.
Pani Marszałek! Panie Senatorze!
To jest akurat takie pytanie, na które nieko-

niecznie umiem odpowiedzieć, bo to nie ode mnie 
zależy tempo procedowania nad tą ustawą. Powiem 
tylko, że wierzę przede wszystkim w mądrość pol-
skich leśników, wierzę w ich miłość do tego piękne-
go skarbu narodowego, jakim są lasy. To, co robimy 
w tej chwili, jest niezbędne, bo ta biomasa, która 
zalega, musi zostać jak najszybciej usunięta z la-
sów, żeby nie nastąpiło to, o czym mówiłem w swo-
im sprawozdaniu. Co do tempa, to myślę, że im 
szybciej to zrobimy, tym większy będzie pożytek 
dla piękna i zdrowotności naszych lasów. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Nie ma więcej pytań.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. 

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

Na sali jest pani minister Małgorzata Golińska. 
Czy pani minister chce zabrać głos w sprawie 



209

14. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 13 sierpnia 2020 r.

Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii

rozpatrywanej ustawy i przedstawić stanowisko 
rządu?

Proszę bardzo…
(Senator Jerzy Wcisła: Jest jeszcze pytanie z sali 

217. Pytanie do sprawozdawcy mniejszości.)
No, właśnie zakończyliśmy zadawanie pytań. 

A czy możemy z tym zaczekać do momentu, kiedy 
będą pytania do rządu? Czy pan senator bądź pani 
senator chce koniecznie teraz zadać to pytanie?

(Senator Jerzy Wcisła: Możemy zaczekać. 
Dziękuję.)

Bardzo dziękuję.
Proszę bardzo, Pani Minister.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ŚRODOWISKA 
MAŁGORZATA GOLIŃSKA 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Faktycznie jest to ustawa, która została przy-

gotowana przez Ministerstwo Środowiska. Był to 
projekt rządowy, który przygotowaliśmy w związ-
ku z trwającą epidemią COVID-19, w trakcie której 
odnotowaliśmy wyraźny spadek odbioru surow-
ca drzewnego przez przemysł drzewny. Surowiec 
ten jest pozyskiwany w ramach realizacji zadań 
postawionych przed leśnikami w ramach ustawy 
o lasach i zadań wynikających z innych przepisów, 
chociażby z instrukcji ochrony lasu i zasad hodow-
li lasu.

Te COVID-owe problemy nałożyły się na proble-
my, które obserwowaliśmy już od kilkunastu mie-
sięcy, a mianowicie na nadpodaż drewna na rynku 
europejskim, która powstała w wyniku pojawiania 
się owadów szkodliwych w lasach europejskich, np. 
u naszych sąsiadów, w Niemczech i w Czechach, czy 
też w Austrii. Niestety dzisiaj problem nadmiernej 
ilości owadów szkodliwych dotyka już również pol-
skie lasy, zwłaszcza na południu Polski.

Właściciele lasów są zobowiązani do ich ochro-
ny, do prowadzenia działań, które mają zapobiegać 
zagrożeniom dla ich trwałości, więc gdy zaobser-
wowaliśmy zahamowanie pozyskiwania drewna 
czy też sytuację ograniczonego pozyskiwania drew-
na – a jednocześnie część pozyskanego już drew-
na, ponad 2 miliony m3, nie została odebrana, nie 
została zakupiona przez przemysł drzewny i za-
lega w polskich lasach – podjęliśmy decyzję, aby 
w trybie pilnym przygotować rozwiązanie, które 
wprowadzi do ustawy o OZE nową definicję drew-
na energetycznego.

Projekt został przygotowany z myślą o czasie 
do końca grudnia 2021 r. Ustawa daje szansę na 
poszerzenie grona odbiorców drewna, choć nieko-
niecznie wierzymy, iż ona rozwiąże ten problem. 
Ale mamy nadzieję, że z jednej strony da szanse na 
zagospodarowanie tego drewna, którego dzisiaj już 
nikt nie chce odbierać, a jest pozyskane, z drugiej 
strony – również dzięki temu, że poszerzamy gro-
no odbiorców – nie dojdzie do takiej sytuacji, że 
leśnicy te zadania, które są przed nimi postawio-
ne, tak jak powiedziałam wynikające np. z ustawy 
o Lasach, będą musieli wstrzymywać. To jest waż-
ne, dlatego że w trakcie dyskusji i w Sejmie, i na 
posiedzeniach komisji senackich wynikła pewna 
obawa państwa parlamentarzystów, że poszerze-
nie grona potencjalnych odbiorców będzie miało 
wpływ na wielkość pozyskania, na to, co pozysku-
jemy i ile pozyskujemy. I tutaj chciałabym zdecy-
dowanie powiedzieć, że to, ilu mamy odbiorców 
drewna, nie ma żadnego wpływu na to, ile drew-
na pozyskujemy. To wynika, tak jak powiedziałam, 
z konkretnych zadań postawionych przez leśników 
– zadań ochroniarskich, hodowlanych – i wyni-
ka z dokumentu, który jest zatwierdzany przez 
ministra środowiska raz na 10 lat, a nazywa się 
planem urządzenia lasu. Te plany są poddawane 
szerokim konsultacjom. Są przygotowywane poza 
Lasami Państwowymi, czyli przez ekspertów nie-
zależnych, i później, tak jak powiedziałam, podle-
gają szerokim konsultacjom. A więc uwagi do tych 
planów mogą zgłaszać i leśnicy, i organizacje poza-
rządowe, i każdy obywatel Polski. A te dokumenty 
poddawane są również ocenie, bo są przekazane 
do zaopiniowania chociażby regionalnej dyrekcji 
ochrony środowiska.

To, co niezwykle ważne: w  tym projekcie 
wprowadzającym nową definicję drewna energe-
tycznego wprost zapisaliśmy, że drewnem ener-
getycznym nie mogą być dłużyce i kłody, czyli 
tzw. drewno wielkowymiarowe. To powinno też 
uspokoić wszystkich tych, którzy obawiają się, że 
to, co Polakom wydaje się najbardziej cenne, czy-
li najgrubsze drzewa, będą również traktowane 
jako drewno energetyczne. No nie. Z tej definicji 
wprost wynika, że drewno wielkowymiarowe – 
dłużyce i kłody – nie będzie traktowane jako drew-
no energetyczne.

Kolejna kwestia: definicja, którą zawarliśmy 
w projekcie, została zaczerpnięta z dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grud-
nia 2018 r. w sprawie promowania stosowania 
energii ze źródeł odnawialnych, z załącznika nr 9. 
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Projekt ten ze względu na to, że zawiera przepisy 
techniczne, musiał podlegać notyfikacji w Komisji 
Europejskiej. Ze względu na to, że my ten projekt 
przygotowaliśmy z powodu tej nagłej, niespodzie-
wanej sytuacji epidemii, wystąpiliśmy również do 
Komisji Europejskiej o tryb pilny notyfikacji. Te 
argumenty, które przedstawiliśmy, Komisja uzna-
ła za zasadne i notyfikację uzyskaliśmy faktycznie 
w krótszym terminie w ramach trybu pilnego.

Równocześnie tryb nadzwyczajny zastosowali-
śmy do procedowania tego projektu w ramach pol-
skiego prawa, korzystając z regulaminu pracy Rady 
Ministrów, który dopuszcza tryb odrębny, szybszy, 
stosowany ze względu na nadzwyczajne okolicz-
ności. Być może to jest też odpowiedź dla państwa 
senatorów na pytanie, dlaczego nie było konsultacji 
publicznych. Skorzystaliśmy z prawnej możliwości 
trybu odrębnego. To tyle, jeśli chodzi o sam projekt.

Jeśli mogę przy okazji odnieść się do tych gło-
sów, które już padły ze strony państwa senatorów 
sprawozdawców obu komisji… Kilka kwestii.

Zdecydowanie zgadzam się z tym, co powie-
działa pani senator Hibner, że ten projekt, obo-
wiązujący tylko do końca grudnia 2021, powinien 
obowiązywać znacznie dłużej. Jeżeli faktycznie 
mielibyśmy mówić o  długoterminowym roz-
wiązaniu problemu, to ten termin powinien być 
dłuższy. Ale zwracam jednocześnie uwagę, że my 
świadomie zastosowaliśmy krótszy termin. Z kil-
ku powodów. Pierwszy to były obawy przemysłu 
drzewnego, że przemysł energetyczny będzie dla 
nich pewnego rodzaju konkurencją, choć my jeste-
śmy przekonani, że z różnych względów nie będzie. 
Wychodząc jednak naprzeciw obawom przemysłu 
drzewnego, zaproponowaliśmy czasowe obowią-
zywanie tego przepisu.

Zwracam też uwagę, że w trakcie posiedzenia 
Komisji Środowiska… Jedna z poprawek, która, 
jeśli dobrze pamiętam, została przyjęta przez ko-
misję, dotyczyła skrócenia tego terminu obowiązy-
wania. Tak więc, Szanowni Państwo, już widać, że 
2 komisje senackie, komisja gospodarki i komisja 
środowiska, mają zupełnie odrębne podejście do 
tego tematu. To też pokazuje, w jakiej sytuacji zna-
leźliśmy się jako rząd, próbując znaleźć, nazwijmy 
to, złoty środek pomiędzy potrzebami przyrodni-
czymi, potrzebami wynikającymi z konkretnych 
zasad, potrzebami gospodarki i oczekiwaniami 
przemysłu drzewnego.

W wypowiedzi pana senatora Gawłowskiego 
pojawiła się obawa, że wprowadzenie nowej defi-
nicji drewna energetycznego może oznaczać utratę 

bioróżnorodności polskich lasów czy jej spadek. 
Pan senator tego nie doprecyzował. Ja myślę, że 
ta obawa… Pan senator powoływał się na protesty 
organizacji ekologicznych. Chodzi o obawę, że nie 
będziemy pozostawiać w lesie martwego drewna, 
które, co jest oczywiste dla każdego przyrodnika, 
a dla leśników w szczególności, bo przecież oni bar-
dzo świadomie pozostawiają w lesie martwe drew-
no… Martwe drewno pełni konkretną, niezwykle 
potrzebną rolę w przyrodzie. Warto wskazać na to, 
że polscy leśnicy nie tylko o tym wiedzą, nie tylko 
to rozumieją, nie tylko to czują, ale też realizują 
określone… W przepisach, które ich obowiązują, 
czyli chociażby w „Instrukcji ochrony lasu”, te za-
sady są zapisane jako wytyczne do realizacji przez 
polskich leśników.

Martwe drewno to m.in. miejsce bytowania nie-
zwykle cennych gatunków owadów, owadów sa-
proksylicznych. Zwracam uwagę na to, że w ciągu 
ostatniego dziesięciolecia ilość martwego drewna 
na terenie polskich lasów zdecydowanie wzrosła. 
Jeszcze niespełna 10 lat temu mówiliśmy o tym, że 
ilość drewna, które jest świadomie zostawiane w lesie 
do naturalnego rozkładu, czyli tzw. martwego drew-
na, jest szacowana na ok. 50 milionów m3. Dzisiaj, 
kiedy czynimy szacunki dotyczące roku 2019, wycho-
dzi nam, że mówimy już o blisko 60 milionach m3. To 
jest chyba 58 milionów, jeśli dobrze pamiętam. To po-
kazuje, że z pierwotnej ilości 5 m3 drewna martwego 
z 1 ha dochodzimy już dzisiaj do prawie 8 m3.

Dlaczego zmiana definicji nie wpłynie na ilość 
drewna martwego? Dlatego, że my nie mówimy tu-
taj o pozyskiwaniu i usuwaniu z lasu najcenniej-
szego drewna martwego, grubego, konkretnych 
gatunków, zwłaszcza liściastych, na konkretnym 
siedlisku, w danych warunkach termicznych. To 
wszystko… Poza ilością drewna niezwykle ważna 
z punktu widzenia ochroniarskiego jest również 
jakość tego drewna. My mówimy o tym, że nasze 
działania jako leśników powinny być skorelowa-
ne z zagrożeniem, które się pojawia. Najbardziej 
zależy nam na tym, żeby jeśli nie wyprzedzić kor-
nika, to przynajmniej iść obok niego, obok szkod-
nika. Chcemy, żeby pozyskiwanie drewna świeżo 
zasiedlonego było tak szybkie, aby nie dochodziło 
do dalszego rozprzestrzeniania się kornika i aby 
nie doprowadzić do wielkopowierzchniowego za-
mierania polskich lasów. To na tym martwym czy 
zamierającym drewnie nam zależy, a nie… W ra-
mach mówienia o drewnie energetycznym abso-
lutnie nie mówimy o gatunkach biocenotycznych 
czy o drzewach dziuplastych.
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Myślę, że to jest pewnego rodzaju odpowiedź na 
obawy dotyczące ryzyka utraty bioróżnorodności. 
My dzisiaj wszyscy zdajemy sobie sprawę z faktu, 
że świat stoi w obliczu kryzysu utraty bioróżnorod-
ności. Myślę, że akurat polscy leśnicy już od wie-
lu lat, nie dzisiaj, kiedy o to zaczynają apelować 
wszyscy eksperci, ale już od wielu lat podejmują 
działania wychodzące naprzeciw zwiększeniu bio-
różnorodności albo utrzymaniu tego poziomu, któ-
ry mamy. Jednocześnie podejmują działania, które 
mają za zadanie zwiększyć odporność polskich la-
sów i dostosować je do zmieniających się warun-
ków klimatu. W wielu miejscach jest to przecież 
jedno z głównych zadań leśników. Lite drzewosta-
ny przebudowywane są na drzewostany mieszane, 
wprowadzane są w większej ilości gatunki liściaste, 
i to jest ten dobry, zdecydowanie dobry kierunek.

I już tak na koniec, bardzo ważna sprawa, o któ-
rej też się nie mówi. Pamiętajmy, proszę państwa, 
że jeżeli my dzisiaj doprowadzimy do sytuacji, że 
na olbrzymich obszarach dojdzie do zamierania 
drzewostanu, to będzie oznaczało, że w ciągu kil-
ku najbliższych lat utracimy szansę z jednej strony 
na skuteczne odnowienie, bo bez pozyskania tego 
drewna to na pewno będzie zdecydowanie utrud-
nione i opóźnione, co powinno, myślę, niepokoić 
przemysł drzewny, a z drugiej strony niekoniecz-
nie zwiększymy bioróżnorodność. Tak jak mówię, 
w wielu przypadkach są to gatunki iglaste, często 
w młodszych klasach wieku, głównie atakowane 
przez kornika ostrozębnego, jeśli chodzi o sosnę, 
i kornika drukarza, jeśli chodzi o świerk.

I już właściwie kończąc, zgłoszę jeszcze jedną 
ważną uwagę. Dzisiaj mamy taką sytuację, kiedy 
drewno z polskich lasów innych niż pozostają-
ce w zarządzie Lasów Państwowych może trafiać 
do spalania. I tak się dzieje chociażby w przypad-
ku elektrowni lokalnych, elektrociepłowni miej-
skich, które są zainteresowane biomasą drzewną 
i  pozyskują drewno małowymiarowe, drewno 
czy odpady, i z tego korzystają. W związku z tym 
Lasy Państwowe są jedynym zarządcą, który jest 
z tego wyłączony, tylko dlatego, że w rozporzą-
dzeniu z 2012 r. wpisano konkretne sortymenty 
według klasyfikacji jakościowo-wymiarowej sto-
sowanej wyłącznie w Lasach Państwowych, i Lasy 
Państwowe tego drewna przekazywać energety-
ce nie mogą. Pamiętajmy, że w tym czasie ener-
getyka – i to są dane za rok 2019 – z zagranicy tę 
biomasę do Polski sprowadziła, i to sprowadziła 
ją w ilości przekraczającej 2 miliony t. To też po-
kazuje, że my, z jednej strony, spalając to drewno 

z zagranicy, ratujemy sytuację w krajach ościen-
nych, bo przecież wiemy, że sytuacja w Czechach 
jest już katastrofalna, że niezwykle trudna jest sy-
tuacja w Niemczech… Mam nadzieję, że dzięki ta-
kim działaniom, które podejmujemy, i racjonalnej 
gospodarce, zrównoważonej, wielofunkcyjnej, któ-
rą od lat prowadzimy w Polsce, uda nam się unik-
nąć takiej katastrofy, jaką przeżywają nasi sąsiedzi. 
Tyle z mojej strony. Bardzo dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję, Pani Minister.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Proszę bardzo o  zadanie pytania senatora 
Wojciecha Piechę.

SENATOR 
WOJCIECH PIECHA 

Pani Marszałek! Pani Minister!
Ja mam 3 króciutkie pytania do pani minister.
Tą ustawą poszerzamy katalog odbiorców 

o energetykę zawodową. Jakie jest szacunkowe za-
potrzebowanie energetyki na drewno, które pro-
ponujecie sprzedać w tej chwili…

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Panie Senatorze, ja mam jedną prośbę: bliżej mi-
krofonu proszę.)

Tak, dobrze. Jakie jest szacunkowe zapotrzebo-
wanie energetyki na to drewno, które oferują Lasy 
Państwowe?

Drugie pytanie. Produkujemy ok. 39 milionów 
m3 drewna. Czy część tego drewna eksportujemy 
też na rynki zagraniczne? Jakie są kierunki tego 
eksportu? Ile drewna importujemy i jakie gatunki 
importujemy?

I następne pytanie: jaki wpływ będzie miała 
pandemia na kondycję Lasów Państwowych, na 
ich przychody w 2020 r.? Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuje bardzo.
Proszę bardzo, Pani Minister.
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SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ŚRODOWISKA 
MAŁGORZATA GOLIŃSKA 

Pani Marszałek, Panie Senatorze, Wysoka Izbo, 
trudno jest mi określić, jakie jest zapotrzebowa-
nie energetyki. Ja mogę się opierać na tych danych, 
o których wcześniej powiedziałam, czyli że tych 
ponad 2 miliony m3 jest do Polski sprowadzanych 
z zagranicy, a jednocześnie u nas, można powie-
dzieć, zalega ponad 2 miliony m3 drewna nieode-
branego. Co pokazuje, że gdyby ta definicja, którą 
dzisiaj wprowadzamy, już obowiązywała, być może 
nie doszłoby do nagromadzenia takiej ilości drew-
na w polskich lasach i wstrzymywania czy ograni-
czania pozyskania przez polskich leśników.

Niemniej jednak ja, przygotowując ten projekt, 
nie ukrywam, nie do końca kierowałam się zapo-
trzebowaniem energetyki. Dla mnie ważniejsza 
była potrzeba polskiej przyrody, polskich lasów, je-
żeli chodzi o prowadzenie konkretnych zabiegów, 
które są niezbędne w celu zapobiegania – mam na-
dzieję, że nigdy do tego nie dojdzie – katastrofie 
ekologicznej.

Jeśli chodzi o sprzedaż klientom zagranicz-
nym, to zrobiliśmy takie zestawienie od roku 
2017, w związku z pewnymi zarzutami, które się 
pojawiają w przestrzeni medialnej, wziąwszy pod 
uwagę odbiorców, którzy stają do postępowania 
przetargowego w Lasach. I tak: w roku 2017 było 
to blisko 1 milion 800 tysięcy m3 drewna, które 
trafiło do klientów zagranicznych. W roku 2018 to 
było niespełna 2,5 miliona m3. W roku 2019 jest 
to już 1 milion 200 tysięcy m3. I w roku 2020 to 
jest 500 tysięcy m3, jeśli chodzi o połowę roku. 
Zwracam uwagę, że rok 2017 i 2018, a pewnie 
w części również 2019, to jest właśnie ta słynna 
klęska. Ale to też pokazuje, że jeżeli pozyskujemy 
drewno w granicach 40 milionów m3, to odbiorcy 
zagraniczni stanowią mały procent klientów.

Co jest bardzo ważne, my nie możemy ograni-
czać sprzedaży… nie możemy np. zamknąć sprze-
daży tak, żeby ona była wyłącznie dla polskiego 
przemysłu, choć nie ukrywam, że byłabym na to 
otwarta. Jeśli państwo senatorowie będą w stanie 
mi pomóc, zaproponować takie przepisy, żeby one 
nie uderzały w wolność dostępu do rynku, w to, 
czego od nas wymaga Unii Europejska, to oczywi-
ście z tego skorzystam. Niemniej jednak myślę, że 
te dane, które pokazałam, wskazują, że i tak jest to 
na szczęście niewielki procent. Zdecydowana więk-
szość drewna trafia do polskich przedsiębiorstw.

I trzecie pytanie: jeśli dobrze pamiętam, cho-
dziło o wpływ COVID na sytuację w polskich la-
sach, sytuację finansową, kondycję finansową. My 
pozyskaliśmy od Lasów Państwowych informację, 
że jeśli chodzi o sytuację z roku 2020, czyli spadek 
przychodów wynikający z ograniczenia pozyska-
nia i sprzedaży, mamy już, w stosunku do planu, 
ponad 600 milionów mniej. A mówimy tylko o po-
łowie roku. 600 milionów mniej w stosunku do 
upływu czasu… I nawet jeśli dzisiaj w jakiś sposób 
będziemy próbowali powrócić do prowadzenia go-
spodarki, to tych straconych miesięcy nie jesteśmy 
w stanie odrobić. Z tego też wynikają podejmowane 
w Lasach Państwowych przez kierownictwo decy-
zje dotyczące ograniczania kosztów. Z drugiej stro-
ny bardzo duża liczba osób, które zgłosiły… które 
osiągają wiek emerytalny – szacuje się, że jest to 
ponad 1 tysiąc osób – i w najbliższym czasie będą 
odchodziły, w ramach naturalnego zakończenia 
pracy, z Lasów Państwowych, pewnie też w du-
żym stopniu przełoży się na ograniczenie kosz-
tów. Lasy podjęły również decyzję o ograniczaniu 
wielu inwestycji, choć tam, gdzie one są inwesty-
cjami kontynuowanymi, oczywiście tej blokady nie 
ma. Wszystko jest podyktowane pewnego rodzaju 
racjonalnością.

Tutaj przy okazji może powiem… Pan sena-
tor Gawłowski przywoływał dane sprzed kilku 
lat, zgodnie z którymi średnia pensja w Lasach 
Państwowych to ponad 8 tysięcy zł. No, dzisiaj 
średnia pensja w Lasach Państwowych to jest 6 ty-
sięcy 600 zł, co pokazuje, że również te koszty oso-
bowe są niższe.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Proszę o zadanie pytania panią senator Jadwigę 

Rotnicką.

SENATOR 
JADWIGA ROTNICKA 

Pani Marszałek! Pani Minister!
Króciutko. Oczywiście jestem członkiem 

Komisji Środowiska, byłam na posiedzeniu tej 
komisji, zgłaszałam poprawkę i jeżeli ona przedzie… 
ona przeszła, ale jeżeli ustawa będzie przyjęta, to 
poprawka będzie obowiązywała, aczkolwiek jej 
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znaczenie nie było tak wielkie, jak pani to potem 
uzasadniła, bo ochronę tej bioróżnorodności także 
inne ustawy gwarantują.

Chciałabym się upewnić, czy dobrze zrozumia-
łam intencję tejże ustawy, mianowicie modyfika-
cję definicji drewna energetycznego. Wynika ona 
z tego, że mamy za dużo drewna, którego nie mo-
żemy zużyć, bo jest np. drogie, bo jest klasyfikowa-
ne jako drewno lepszego gatunku. Tymczasem zza 
granicy sprowadzamy drewno dla celów użytko-
wych. Czyli właściwie w zmianie definicji drewna 
energetycznego jest pewna nadzieja na popra-
wę finansów resortu leśnictwa. Czy ja to dobrze 
rozumiem?

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Nie? No, takiego drewna jest dużo, a przyczy-

ną ma być COVID. No, ale COVID w całą naszą go-
spodarkę trochę trzepie i trochę nam przeszkadza, 
a w jednej z wypowiedzi ministra Wosia, ministra 
ochrony środowiska, padło takie stwierdzenie, że 
w końcu przecież musi to drewno być ścinane, bo 
pracownicy muszą mieć robotę.

Czy mogłaby pani ewentualnie ustosunkować 
się do tego, do tych 2 moich pytań, ewentualnie 
wyjaśnić, czy ja się mylę, czy nie, w tej pierwszej 
i drugiej kwestii? Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Pani Minister.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ŚRODOWISKA 
MAŁGORZATA GOLIŃSKA 

Pani Senator, bardzo dziękuję za to pytanie, dla-
tego że ono daje mi szansę na przytoczenie całej 
historii tworzenia definicji drewna energetyczne-
go, do którego stworzenia zostaliśmy zobligowa-
ni ustawą z roku, o ile dobrze pamiętam, 2015. To 
miało być w ramach rozporządzenia i takie roz-
porządzenie przygotowywaliśmy w porozumieniu 
z Ministerstwem Rozwoju, z przemysłem drzew-
nym. Zajęło to dłuższy czas, było bardzo trudno 
wypracować kompromis, ale w zeszłym roku – 
jeśli dobrze pamiętam, chyba w sierpniu 2019 r. 
– przekazaliśmy gotowy projekt rozporządzenia 
do notyfikacji do Komisji Europejskiej. W trakcie 

prac w Komisji Europejskiej zwrócono nam uwagę 
na kilka kwestii. Mam tutaj odpowiedź przesłaną 
z Komisji Europejskiej i tutaj zacytuję. 

Na podstawie notyfikowanego projektu, który 
wdraża definicję drewna energetycznego – mówi-
my o rozporządzeniu – zawartą w art. 119a usta-
wy z 2015 r., niektóre formy drewna są wyłączone 
ze stosowania w produkcji biopaliw i w związ-
ku z tym mogą nie zapewniać wkładu w krajowe 
cele w zakresie energii ze źródeł odnawialnych. 
Notyfikowany projekt rozporządzenia wydaje się 
wykluczać takie drewno, które spełniałoby kryteria 
zrównoważonego rozwoju ustanowione w art. 17 
dyrektywy RED1. Stoi to w sprzeczności z art. 17 
ust. 8 dyrektywy RED1, zgodnie z którym państwa 
członkowskie nie mogą odmawiać uwzględnienia 
biopłynów uzyskanych zgodnie z art. 17 tej dyrek-
tywy z innych powodów dotyczących zrównoważo-
nego rozwoju. Ponadto notyfikowany projekt może 
także nie być zgodny z wersją przekształconą dy-
rektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii, 
zwanej RED2.

Na końcu Komisja zwróciła się do Polski 
o uwzględnienie wspomnianych uwag. W konse-
kwencji mieliśmy niejako 3 wyjścia. Mianowicie 
albo przyjąć to rozporządzenie, które państwu 
przeczytałam, do którego Komisja Europejska 
miała zastrzeżenia, i z pełną premedytacją wdro-
żyć je, mając świadomość, że nie spełnia przepisów 
tych 2 dyrektyw, albo rozpocząć prace nad nowym 
rozporządzeniem, co wydawałoby się możliwe, ale 
niestety uwaga, która pokazywała, że nasze roz-
porządzenie nie może regulować tego rynku do-
tyczącego biopłynów… To powinno się znaleźć 
w ustawie. Przyjęliśmy rozwiązanie – zwłaszcza, 
że pojawił się COVID, który pokazał te wszystkie 
negatywne aspekty, o których już wcześniej mówi-
łam – że w trybie pilnym powinniśmy przyjąć to, 
co wydaje się najprostsze, czyli że nic od siebie nie 
dokładamy i nie kombinujemy, tylko przyjmujemy 
definicję wprost obowiązującą w dyrektywie. I tak 
też zrobiliśmy. Jeśli chodzi o ten surowiec drzewny 
wykluczający drewno wielkowymiarowe, to jest to 
definicja wprost z dyrektywy unijnej. I to jest chyba 
bardzo ważna kwestia.

Jeśli chodzi o wypowiedź pana ministra o pra-
cownikach, którzy muszą mieć robotę, to ja my-
ślę, że to jest jakiś skrót myślowy. Domyślam się, 
że mogło chodzić panu ministrowi o to, że drew-
no w polskich lasach jest pozyskiwane przez ze-
wnętrzne zakłady usług leśnych, czyli przez 
drobnych przedsiębiorców, którzy trudnią się 
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tymi działaniami na rzecz lasów polskich, mają 
podpisane konkretne umowy, i ograniczenie po-
zyskania drewna skutkowałoby również tym, że 
bylibyśmy w stanie ograniczyć tę im pracę, była-
by nawet taka konieczność, nie „bylibyśmy w sta-
nie”. Jednocześnie Lasy od początku, pomimo 
ograniczenia pozyskania, nie ograniczały działań 
ochroniarskich i działań hodowlanych, które były 
konieczne i zapisane w umowach do wykonania 
przez te ZUL-e. I myślę, że jeśli pan minister mó-
wił… Ja nie znam tej wypowiedzi, w związku z tym 
trudno mi się do niej odnieść, ale jeśli mówił o pra-
cownikach, którzy muszą mieć pracę, to sądzę, że 
mógł mieć na myśli zakłady usług leśnych, które 
miały konkretne umowy. 

Z mojego punktu widzenia, jeszcze raz to pod-
kreślę, najważniejsza jest trwałość i stabilność pol-
skich lasów. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że nawet 
jeżeli dzisiaj wydaje nam się, że to zamierające 
drewno zaatakowane przez szkodniki, a prawdopo-
dobnie mamy teraz do czynienia z tą klęską, z którą 
Czesi, Niemcy walczą już od dłuższego niż my cza-
su… Jeśli państwo poszukacie, również w ogólno-
dostępnych informacjach medialnych, informacji 
o sytuacji w Czechach, to zobaczycie, że oni po-
kazują, że do katastrofalnego dla nich 2018 r. ten 
posusz czynny, czyli pozyskanie drewna z cięć sa-
nitarnych, znajdowało się w granicach 2–3 milio-
nów, w kolejnych latach to wzrosło już do poziomu 
20 milionów, a w 2019 r. jest już mowa o ponad 
30 milionach m3 pozyskanych właśnie w ramach 
walki z kornikiem. My nie chcielibyśmy doprowa-
dzić do sytuacji, że cięcia sanitarne wzrosną do 
takiego poziomu, i wiele działań, które podejmu-
jemy, jest działaniami może równoległymi, może 
już nie wyprzedzającymi, ale mam nadzieję, że ta-
kimi, które pozwolą nam nie doprowadzić do sytu-
acji, w jakiej znalazły się tamte państwa. Nie da się 
ukryć, że my również mamy do czynienia z osła-
bionymi drzewostanami, bo właśnie na te osłabio-
ne drzewostany prędzej wchodzi kornik, a to jest 
skutek warunków i zmian klimatu, który obserwu-
jemy już od kilku lat, olbrzymiej suszy z roku, jeśli 
dobrze pamiętam, chyba 2015 i niedoboru wody. 
Dzisiaj wszyscy zaczynamy odczuwać tego skutki.

I jeszcze jedna uwaga przy tej okazji. Bardzo 
często jednym z zarzutów było to, że być może to 
drewno oferowane przez Lasy Państwowe na pol-
skim rynku jest za drogie i dlatego przedsiębiorcy 
sięgają po drewno z zagranicy. Pierwsza sprawa. 
Nie da się ukryć, że Lasy Państwowe, tak jak po-
wiedziałam, nie pozyskują drewna własnymi siłami, 

tylko zlecają te prace na zewnątrz, a stawki zakładów 
usług leśnych są tak skalkulowane, aby oni mogli 
opłacić swoich pracowników. W wielu miejscach, 
zwłaszcza na południu Polski, cena drewna spadła 
i były już takie sytuacje, że była na granicy kosz-
tów pozyskania, a w pojedynczych przypadkach 
również poniżej tych kosztów. A więc nie jest praw-
dą to, co wybrzmiało chyba nawet w wypowiedzi 
pana senatora Gawłowskiego, tzn. że cena wzrosła. 
Absolutnie nie, cena drewna spada, a w niektórych 
przypadkach, np. na południu Polski, zdecydowanie 
spada, nawet poniżej kosztów pozyskania. Z dru-
giej strony musimy też mieć świadomość tego, że 
Niemcy, Czesi do swojej gospodarki leśnej, do po-
zyskania drewna dopłacają z budżetu państwa. To 
też jest niezwykle ważne, bo polscy leśnicy nie się-
gają po takie dopłaty, a w ustawie o lasach mają za-
pisaną zasadę samofinansowania się. Ale, żeby nie 
być gołosłowną, chciałabym podać konkretne kwo-
ty. W Niemczech, jeśli dobrze pamiętam, mówimy 
o dopłacie w granicach… W przeciągu 4 lat jest to 
wsparcie w wysokości 800 milionów euro, co daje 
2,5 miliarda zł dodatkowo dla leśnictwa. Niemcy są 
potęgą, jeśli chodzi o rynek drzewny; a to pokazu-
je, jak bardzo oni walczą o to, żeby tej możliwości 
pozostania potęgą nie utracić. Są w stanie zapłacić 
bardzo dużo tylko po to, żeby dać leśnikom narzę-
dzia do utrzymania danej ilości drewna, bo to nie 
jest walka o dziś, to jest walka o przyszłość. My też 
chcielibyśmy, aby polscy leśnicy mieli takie narzę-
dzia. Tak jak powiedziałam, wcale nie wierzę w to, 
że wprowadzenie definicji drewna energetycznego 
automatycznie rozwiąże nam wszystkie problemy, 
absolutnie nie. Jednak liczę na to, że przynajmniej 
w jakiejś części będziemy w stanie zagospodarować 
to drewno, które już jest pozyskane i zalega.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Proszę o zadanie pytania pana senatora Leszka 

Czarnobaja.

SENATOR 
LESZEK CZARNOBAJ 

Pani Minister, po pani wypowiedzi przyszło mi 
do głowy dużo pytań, więc będę sukcesywnie za-
dawał te pytania.
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Pani Minister, po pierwsze, proszę powiedzieć, 
czy państwo robiliście taki bilans… Mówię tutaj 
o głosach pracodawców. Chodzi o to, w jaki oto spo-
sób… Czy państwo, czy ministerstwo gospodarki, 
czy w międzyresortowym zespole państwo robili-
ście… Czy jest analiza ekonomiczna dotycząca tego, 
że wprowadza się pojęcie drewna energetycznego? 
To pojęcie wchodzi na rynek, funkcjonuje na ryn-
ku. W jaki sposób to wpłynie na ceny i związane 
z drewnem wszystkie gałęzie przemysłu? Pan se-
nator Gawłowski podawał, jaka duża to jest branża. 
Czy jest taka analiza? To po pierwsze.

Po drugie, Pani Minister, chciałbym zapy-
tać… To zapewne będzie późniejsze, dalsze pyta-
nie. Proszę powiedzieć, ile, powiedzmy, rocznie 
– zwracam się do fachowca – trzeba wycinać tego 
drewna sanitarnego, żeby spełnić cele dotyczące 
ochrony lasów, walki z kornikami i pozostałymi 
niszczycielami lasów? To jedno. I drugie pytanie 
z tym związane. Jeżeli wycinamy drewno sanitar-
ne, to czy ono nadaje się tylko do spalenia w ra-
mach OZE? A więc pytam o to, ile miesięcznie 
trzeba wycinać i czy to drewno nadaje się tylko 
do spalenia. Po tych 2 odpowiedziach zapewne za-
dam jeszcze parę pytań.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Pani Minister, bardzo proszę.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ŚRODOWISKA 
MAŁGORZATA GOLIŃSKA 

Ile wycinać rocznie, żeby spełnić cele… To nie 
odbywa się w ten sposób, jest dokładnie odwrotnie. 
Ilość wynika z potrzeb, czyli my nie zakładamy, 
że minimum ileś procent musimy niejako wyjąć 
z lasu, żeby zapewnić stabilność, tylko… W pierw-
szej kolejności mówię o planie urządzenia lasów, 
który jest sporządzany raz na 10 lat. I on powsta-
je jakby w wyniku tego, że eksperci wchodzą do 
lasu, przechodzą każde wydzielenie, obserwują, 
jak wygląda dany las, badają od poziomu gruntu, 
a nawet pod gruntem, bo to są również badania 
gleboznawcze…

(Senator Leszek Czarnobaj: Pani Marszałek, czy 
mogę?)

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Proszę bardzo.

SENATOR 
LESZEK CZARNOBAJ 

Pani Minister, bardzo panią proszę, żeby pani 
nie opowiadała całej historii tworzenia planu do-
tyczącego zagospodarowania czy tego, co się nazy-
wa 10-letnim planem zagospodarowania lasu czy 
jakoś tak…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska 
Małgorzata Golińska: Plan urządzenia lasu.)

…planu urządzenia lasu, tylko proszę mi od-
powiedzieć. Jeśli wykorzystuje się wszystkie te in-
strumenty, o których pani mówi, to ile w ramach 
tego 10-letniego programu urządzenia lasu będzie… 
Chodzi o oszacowanie. Jeżeli nie ma tego w pla-
nie perspektywicznym, to może da się policzyć 
wstecz, ile tego jest, kiedy pozyskujemy 40 milio-
nów m3 w jakichś innych… Ile rocznie czy mie-
sięcznie pozyskuje się czy powinno się pozyskiwać 
tego drewna sanitarnego? Oczywiście, tak jak pani 
minister powiedziała, jeżeli będzie u nas taka klę-
ska szkodników jak w Czechach, w Niemczech czy 
w Austrii…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska 
Małgorzata Golińska: To będzie rosło.)

…to oczywiście będzie to rosło. No ale przecież 
są jakieś plany. Proszę powiedzieć, ile pozyskiwali-
śmy tego drewna sanitarnego i ile będziemy pozy-
skiwali. Nie mówię o klęsce, o nalocie szkodników 
na Rzeczpospolitą.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ŚRODOWISKA 
MAŁGORZATA GOLIŃSKA 

Cięcia sanitarne są takimi cięciami, których 
się nie planuje, czyli ich się nie zapisuje w pla-
nie urządzenia lasu. Leśnicy w ramach tzw. cięć 
przygodnych asekuracyjnie planują ok. 10% na 
nieprzewidziane wcześniej działania. I to jest wpi-
sane w plan urządzenia lasu. Podawałam przykład 
Czech. Do roku 2018 u nich to był poziom 20%, 
2–3 milionów w skali pozyskania, a dzisiaj mówi-
my o ponad 30 milionach m3. Ja mam nadzieję, że 
my takiego poziomu nigdy nie osiągniemy. Mamy 
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leśników, którzy bardzo skrupulatnie podchodzą do 
ochrony przyrody, i u nas działania w ramach wal-
ki z kornikiem są prowadzone z mocnym wyprze-
dzeniem. No, poza tą sytuacją, którą obserwujemy 
od kilku miesięcy, kiedy musiało być ograniczone…

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

SENATOR 
LESZEK CZARNOBAJ 

Pani Minister, proszę mi powiedzieć, ile ewi-
dencjonowaliśmy, sprzedawaliśmy – za ubiegły rok 
– tego drewna sanitarnego.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ŚRODOWISKA 
MAŁGORZATA GOLIŃSKA 

Pozyskanego w  ramach cięć przygodnych? 
Muszę sprawdzić, żeby podać panu konkretną 
informację.

(Senator Leszek Czarnobaj: Czyli nie wiemy?)
Tak z głowy panu nie przekażę.
(Senator Leszek Czarnobaj: No tak.)

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Proszę o zadanie pytanie pana senatora Wadima 

Tyszkiewicza, sala nr 217.
(Senator Wadim Tyszkiewicz: Już jestem…)
Tylko od razu proszę blisko mikrofonu…

SENATOR 
WADIM TYSZKIEWICZ 

Tak jest, Pani Marszałek.
Pani Minister, mam jedno główne pytanie. Ja 

pochodzę z województwa lubuskiego, gdzie mamy 
zalesienie na poziomie ponad 50% – są gminy, któ-
re mają ponad 80% tego zalesienia – i znamy pro-
blemy z tym związane. U nas ulokowane są zakłady 

przeróbki drewna, w których imieniu chciałbym 
zadać pani pytanie. Mówimy o nadwyżce drewna… 
Chyba nikt nie dyskutuje z tym, że z drewnem sani-
tarnym coś trzeba zrobić. Czy państwo konsultowali 
to z producentami w przemyśle drzewnym, którzy 
zatrudniają ok. 400 tysięcy ludzi? Leśników mamy 
ok. 26 tysięcy, a w przemyśle drzewnym mamy po-
nad 400 tysięcy osób. Czy nie będzie niebezpieczeń-
stwa, tzn. takiej zachęty do tego, żeby energetyka 
jak gdyby wsysała to dobre drewno, które można 
przerobić? Bo jeżeli to jest drewno sanitarne, któ-
re do niczego się nie nadaje, to nikt nie dyskutuje 
na ten temat. Proszę mnie tylko upewnić w prze-
konaniu, że nie będzie zagrożenia, że tego drewna 
dobrego nie zabraknie dla zakładów przetwórstwa, 
których mamy mnóstwo. W województwie lubu-
skim jest chociażby Kronopol, Stelmet – to są naj-
więksi producenci w Europie. Oni kupują również 
drewno gorszej jakości, robią z niego płyty, ono jest 
mielone… Nie jestem technologiem, więc nie będę 
się wypowiadał. Z tego, co wiem, to oni są przeraże-
ni tą ustawą. Tego dobrego drewna może zabraknąć, 
bo energetyka… Pojawienie się na rynku wielkiego 
gracza, który będzie miał ogromne zapotrzebowa-
nie na drewno, może spowodować, że ci producenci 
drewna, którzy zatrudniają, jak wspomniałem wcze-
śniej, ok. 400 tysięcy ludzi, będą mieli problemy. Tak 
więc proszę mnie uspokoić, że chodzi o drewno złej 
jakości, o drewno energetyczne, które się nie nadaje 
do przeróbki. Dziękuję.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ŚRODOWISKA 
MAŁGORZATA GOLIŃSKA 

Tak, chcę pana senatora zdecydowanie uspo-
koić. Zasady sprzedaży drewna w polskich Lasach 
Państwowych niejako dzielą drewno w proporcji 80 
do 20, jeśli chodzi o procenty. 80% drewna jest ofero-
wane wyłącznie tym odbiorcom, którzy mają swoją 
historię w odbieraniu drewna z lasów. To oznacza, że 
energetyka, która takiej historii nie ma, nie będzie mo-
gła nawet przystąpić, jeśli chodzi o te 80%… Dopiero 
do tych 20%, które… Ten podział procentowy związany 
jest także z możliwością dania nowym graczom, czyli 
nowym przedsiębiorstwom drzewnym, szansy wejścia 
na rynek i wyrobienia sobie w dłuższym czasie rów-
nież tej historii. Te 20% to tak naprawdę najczęściej jest 
drewno, którego w ramach tej puli 80% nikt nie ku-
pił albo nie odebrał. Ono wtedy jest przekazywane na 
tzw. aukcję i dopiero w ramach tych 20% może, że tak 
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powiem, wystartować energetyka. Zwracam uwagę na 
jedną rzecz – o tym też szczególnie pamiętajmy – taką, 
że drewno wielkowymiarowe jest w ogóle wyłączone 
z puli drewna energetycznego, a więc cały przemysł 
meblarski w żaden sposób nie będzie dotknięty tymi 
przepisami. Jeśli mówimy o tym, że drewno, które-
go nikt nie odebrał, trafia na aukcję, drewno gorszej 
jakości… Tym drewnem mógłby być zainteresowany 
wyłącznie przemysł produkcji płyt.

Zwracam uwagę na jedną rzecz. Mamy już taką 
sytuację, znamy przypadki, które zdiagnozowali-
śmy… Na podstawie niektórych przypadków docho-
dzimy do wniosku, że to nie wyłącznie cena drewna 
przekłada się wprost na chęć lub brak chęci odbioru 
danego asortymentu. Mówimy również o kwestiach 
transportowych czy technologicznych. Za przykład 
niech służy sytuacja, którą przedstawiły mi Lasy 
Państwowe. Przy sprzedaży drewna małowymia-
rowego, tzw. pozostałości drzewnych… Drewno jest 
sprzedawane lokalnie do istniejących elektrociepłow-
ni oraz ciepłowni gminnych i miejskich. I nawet w sy-
tuacji, gdy surowiec ten sprzedawany jest za złotówkę 
za 1 m3 na zasadach samowyrobu, a tak się dzieje np. 
na terenie RDLP w Zielonej Górze, w sąsiedztwie jed-
nego z największych zakładów produkujących płyty 
drewnopochodne… Zakład ten nie nabywa tego su-
rowca, co pokazuje, że ten argument nie do końca… 
że na pewno nie jest argumentem decydującym.

Warto też wskazać na to, że w 2017 r. urząd 
ochrony konsumentów wydał decyzję, w ramach 
której ukarał producentów płyt drewnopochod-
nych za zmowę cenową. Jeśli dobrze pamiętam, to 
5 producentów – to byli jedni z największych pro-
ducentów – podlegało tej karze. Tak więc myślę, że 
tutaj dochodzą do głosu także inne aspekty.

Jeszcze raz mówię, uspokajam: wdrożenie no-
wej definicji nie zagrozi przemysłowi drzewnemu.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Proszę o zadanie pytania pana senatora Adama 

Szejnfelda – również w sali nr 217.

SENATOR 
ADAM SZEJNFELD 

Dziękuję, Pani Marszałek.
Chciałbym zapytać panią minister o pewne rze-

czy, których sama dotknęła w swojej wypowiedzi. 
Nie są one dla mnie wystarczająco jasne.

Pani minister mówi, że wiele krajów – jako 
przykłady podaje pani naszych południowych 
sąsiadów – czyni podobnie. W sposób szczegól-
ny poświęciła pani parę zdań naszemu sąsiado-
wi zachodniemu, czyli Niemcom, mówiąc, że jest 
to potęga i że Niemcy przewidują wręcz ogrom-
ne dopłaty dla swoich lasów po to, żeby realizować 
te plany. Ja chciałbym zapytać, czy te kraje, które 
pani przywołuje, a być może jeszcze inne, stawiają 
jako priorytet puszczanie z dymem swoich lasów, 
czy raczej chcą przemysłowo przetwarzać drewno. 
Pytam o to, bo po tym, co pani mówiła, wydaje mi 
się, że wszystkie inne kraje, tak samo jak Polska, 
chcą po prostu spalać, spalać i spalać drewno.

Chciałbym też zapytać, jaka jest efektywność 
ekonomiczna Lasów Państwowych. Pytam o 2 wa-
rianty i w wielkim uproszczeniu. Pytam o sprzedaż 
drewna z przeznaczeniem na przetwórstwo prze-
mysłowe i sprzedaż drewna na spalenie przez ener-
getykę. Czy cena kształtuje się tu w taki sposób, że 
jeden z tych wariantów jest bardziej efektywny eko-
nomicznie dla samych Lasów Państwowych?

No i kolejne pytanie. Chodzi mi o zielone certyfi-
katy. Chciałbym zapytać, jak wygląda sytuacja, jeżeli 
chodzi o polską energetykę w zakresie wypełniania 
obowiązków, jakie nałożono na Polskę w ramach pra-
wa Unii Europejskiej. Czy my wypełniamy te wymogi 
w 100%, czy też są jakieś braki? Bo można podejrze-
wać, że przeznaczenie drewna do spalania, a nie na 
przetwórstwo przemysłowe, tak de facto ma na celu – 
oczywiście poza zarobieniem pieniędzy z jego sprze-
daży – wypełnienie planów w zakresie zielonych 
certyfikatów, spełnienie warunków ekologicznych 
czy klimatycznych, jakie stawia się polskiej energe-
tyce w ramach Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Marek Pęk)

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Bardzo proszę, Pani Minister.
Dzień dobry.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ŚRODOWISKA 
MAŁGORZATA GOLIŃSKA 

Dzień dobry, Panie Marszałku.
Jeśli chodzi o  pytanie o  zielone certyfikaty 

i energetykę, to jest to pytanie do Ministerstwa 
Klimatu. Ja nie czuję się w  żaden sposób 
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upoważniona do tego, żeby na nie odpowiedzieć, 
ale oczywiście wystąpię do ministra klimatu o to, 
aby on takiej odpowiedzi udzielił.

Jeśli chodzi o  efektywność ekonomiczną 
w przypadku drewna, które kupuje energetyka, 
i drewna, które trafia do przemysłu, to wydaje się, 
że wbrew temu, co pan senator mówił, nie będzie 
tak, że to drewno trafi do energetyki zamiast do 
przemysłu drzewnego. Jeśli nie trafi ono do prze-
mysłu drzewnego, nie zostanie pozyskane, to wte-
dy zostanie przeznaczone na aukcję, z której będzie 
mogła skorzystać energetyka, tyle że to drewno bę-
dzie wtedy traciło na jakości, a w związku z tym 
spadnie jego cena. Wobec tego takie drewno będzie 
sprzedawane po cenach niższych, a nie wyższych 
niż w przypadku przemysłu drzewnego.

Zwracam uwagę, że przemysł drzewny, nawet 
jeśli jest gotowy kupić tzw. drewno gorszej jako-
ści, bardzo często apeluje o to, żeby to było drewno 
z tzw. świeżego pozyskania, a nie takie jak to, które 
już od kilku miesięcy zalega u nas w ilości ponad 
2 milionów m3. Takim drewnem przemysł nie jest 
zainteresowany.

Jeśli chodzi o priorytety państw europejskich, 
to nie należy do nich, jak brzydko nazwał to pan 
senator… Pan senator spytał, czy priorytetem jest 
puszczanie drewna z dymem. Nie wiem, jaką poli-
tykę stosują inne państwa. Dla nas oczywiście nie 
jest to żaden priorytet, co już od dłuższego czasu 
staram się państwu tłumaczyć. Dla mnie priory-
tetem jest zdecydowanie stabilność, trwałość pol-
skich lasów. Temu służą działania, które są przez 
nas podejmowane.

Jeśli popatrzymy na udział drewna na cele 
energetyczne w poszczególnych krajach, to zoba-
czymy, że w przypadku Polski w roku 2010 było 
to 0,51 m3/ha, a w przypadku Niemiec – 0,94 m3/
ha. Przejdźmy do roku 2016. W przypadku Polski 
udział procentowy wynosił 12%, a w przypad-
ku Niemiec – 18%. Największy udział procento-
wy mają Cypr, Holandia, Włochy, Dania, Francja, 
Liechtenstein – wszyscy powyżej 50%. Później są 
Węgry, Bułgaria, Szwajcaria, Chorwacja, Rumunia, 
Estonia, Litwa, Austria, Hiszpania, Słowenia, 
Luksemburg, Turcja, Niemcy, Wielka Brytania 
i Czechy. Oni wszyscy mają większy udział niż 
Polska. Czechy mają 14,5%, później jest Polska, a za 
Polską jest jeszcze kilka krajów: Finlandia, Irlandia, 
Łotwa, Portugalia, Szwecja i Słowacja. To pokazuje, 
że ten udział rośnie w stosunku do roku 2010, ale 
na pewno w tamtych państwach jest zdecydowanie 
wyższy niż na terenie naszego kraju.

Zwracam uwagę, że jeśli chodzi o przekazywa-
nie drewna do elektrowni, do ciepłowni, do elek-
trociepłowni miejskich, to do tej pory odbierały 
one głównie drewno małowymiarowe i chrust. 
Tak działo się chociażby w przypadku miejskich 
elektrociepłowni i ciepłowni Białegostoku, Białej 
Podlaskiej, Chorzowa, Ciechanowa – mogłabym 
jeszcze wymieniać. Tak więc to dla nich jest pew-
nego rodzaju korzyść czy sortyment, z którego 
korzystają.

Ale my dzisiaj mówmy o czasowej definicji 
drewna energetycznego – jeszcze raz podkreślam 
– tego, którego przemysł drzewny już odbierać nie 
chce.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Bardzo dziękuję.
Pytanie zadaje pan senator Leszek Czarnobaj.

SENATOR 
LESZEK CZARNOBAJ

Panie Marszałku, Pani Minister, ja jeszcze raz 
wrócę… Bo na drugie pytanie nie uzyskałem odpo-
wiedzi. Ale pytał o to pan senator Tyszkiewicz. Po 
części pani odpowiedziała, twierdząc, że drewna 
do przemysłu, szeroko rozumianego przemysłu, 
tego dobrego drewna nie zabraknie. Ale ja pyta-
łem, czy państwo, resort gospodarki lub inny re-
sort robiliście analizę tego, co dotyczy wpływu tej 
decyzji o zwiększeniu… Bo, jak rozumiem, będzie 
zwiększona ilość drewna, które pójdzie w kierun-
ku drewna energetycznego. Bo przecież po to chy-
ba państwo robicie tę ustawę, żeby zwiększyć ilość 
drewna, które będzie drewnem energetycznym. 
Czy jest jakakolwiek analiza dotycząca tego, jak 
to zwiększenie ilości z tych, nie wiem, 10%, o któ-
rych pani mówiła, do, załóżmy, 17% czy 14% jak 
w Czechach… Czy to w jakikolwiek sposób wpły-
nie na pozostałą część branży, tej drzewnej? To jest 
pierwsze pytanie.

I mówiła pani, cytując bardzo ciekawe dane, po-
kazując, że w niektórych krajach jest 50%, a u nas 
chyba…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska 
Małgorzata Golińska: 14%.)

14%, u nas 14%. To jako fachowca chciałbym za-
pytać panią minister, czy pani może wie – mnie 
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to bardzo ciekawi – dlaczego tam jest 50, a u nas 
14. Ja przypuszczam, ale chciałbym potwierdzić. 
Jeżeli pani wie.

I pytanie, na które chciałbym uzyskać odpo-
wiedź na piśmie, jeżeli pani nie będzie w stanie te-
raz odpowiedzieć. Powiedziała pani takie zdanie, 
że trzeba wycinać – tak na skróty powiem, tak nie-
dokładnie, mniej więcej – no, bo przecież są m.in. 
zakłady usług leśnych, które mają umowy i muszą 
coś robić. No, to jest oczywiste, że przecież mając 
kontrakty z zakładami usług leśnych, trzeba im to 
zlecać lub rozwiązać umowę. I jakieś tam koszty 
są. Czy mogłaby pani minister… Czy istnieją takie 
analizy za rok np. 2019, 2018 czy jeszcze któryś, 
ile w cenie rocznego pozyskania… Czyli, załóżmy: 
pozyskaliśmy 40 milionów m3 drewna, sprzedali-
śmy je, uzyskaliśmy odpowiednią kwotę. Roczne 
ceny usług leśnych, które zapłaciliśmy, wynoszą 
tyle i tyle. Czy mógłbym takie dane otrzymać?

Tak? Czy powtórzyć, Pani Minister?
Rocznie wycinamy 40  milionów  m3. 

Sprzedajemy to, uzyskujemy jakąś kwotę. Wycinają 
to zakłady usług leśnych. Jaką kwotę rocznie w tym 
uzysku pieniądza stanowią koszty zakładu usług 
leśnych?

Ciekawi mnie to, bo pani powiedziała, że, no, 
dużą wartość, jeśli chodzi… Inaczej. Dużą wartość 
kosztową, jeśli chodzi o dany rok bilansowy, stano-
wią zakłady usług leśnych. Mnie interesuje, jak to 
globalnie… Jaka to byłaby całość. I to tyle na razie.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ŚRODOWISKA 
MAŁGORZATA GOLIŃSKA 

Oczywiście odpowiedź na to pytanie będzie 
trudna, dlatego że koszty usług leśnych to nie tyl-
ko koszty pozyskania, ale również pozostałe koszty. 
Tak więc tutaj będę musiała się zwrócić do Lasów 
Państwowych, żeby mi wyszczególnili, ile w całości 
kosztów ponoszonych przez usługodawców leśnych 
jest wyłącznie kosztów związanych z pozyskaniem.

SENATOR 
LESZEK CZARNOBAJ 

Panie Marszałku, czy ja mogę uzupełnić? 
Żebyśmy się dobrze zrozumieli.

Pani Minister, mnie chodzi o taką… Dane, któ-
re są…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska 
Małgorzata Golińska: Ile w kosztach ponoszonych 
przez…)

Bo mi będzie trudniej… Pani minister bę-
dzie łatwiej uzyskać te dane niż mnie. 40 milio-
nów m3 wycięliśmy, sprzedaliśmy. Zawarliśmy… 
Niezależnie od tego, czy one – mówię o zakładach 
usług leśnych – sadziły las, konserwowały ten las, 
zabiegały, coś tam orały, pryskały itd., jest roczny 
koszt umów…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska 
Małgorzata Golińska: Pozyskania…)

…z zakładami usług leśnych. Nie pozyskania. 
Całości zabiegów. Bo zakłady usług leśnych nie 
świadczą tylko usługi wycinki…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska 
Małgorzata Golińska: Tak, wiem.)

…tylko jeszcze tam orzą, coś sieją, pryskają. 
Mnóstwo rzeczy robią.

W związku z tym jak uzyskaliśmy przychód, 
40 milionów, to ponieśliśmy jakieś koszty, żeby 
oni to zrobili. Bo oni nie tylko pozyskują drewno. 
Robią tam coś jeszcze innego. Jakie to są propor-
cje? To jest bardzo… Jeśli te dane można by było 
uzyskać…

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ŚRODOWISKA 
MAŁGORZATA GOLIŃSKA 

Patrzę na obecnych tutaj przedstawicieli Lasów 
Państwowych… Nie wiem, czy mają pod ręką tę 
informację.

Ale oczywiście na piśmie… Bo ja mam w pamię-
ci tę kwotę, ale boję się ją teraz podać, bo jak okaże 
się, że źle zapamiętałam, to później będziecie mnie 
państwo z tego rozliczać. Tak więc wolę zadeklaro-
wać odpowiedź na piśmie.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
No, zarzucił pan jakby…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
To znaczy mówiliśmy o tych… Dobrze, nie za-

rzucił pan. Mówiliśmy o tych moich słowach, które 
miały wskazywać, że to pozyskanie wynika z tego, 
że my chcemy zapłacić zakładom usług leśnych, bo 
mamy z nimi podpisaną umowę.

Ja zwracam uwagę, że odnosiłam się do tłuma-
czenia słów ministra, o co zostałam poproszona, bo 
zapytano, dlaczego pan minister użył takich słów.

Ale oczywiście Lasy Państwowe mają zawarte 
umowy z przedsiębiorcami, z zakładami…
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(Senator Leszek Czarnobaj: Na piśmie, to ja już 
sobie…)

A, dobra…
(Senator Leszek Czarnobaj: A czy są analizy do-

tyczące… Jeżeli zwiększymy procentowy udział…)
Jeżeli poszerzymy krąg odbiorców…

SENATOR 
LESZEK CZARNOBAJ 

Czy macie państwo analizę, jak to wpłynie na 
branżę? I takie pytanie… Jeżeli pani zna odpowiedź, 
to poproszę, a jeżeli nie, to… Dlaczego w innych 
krajach – tak przypuszczam, ale szukam potwier-
dzenia – jest pozyskiwane 50% tego drewna jako 
drewno… A u nas 14%.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ŚRODOWISKA 
MAŁGORZATA GOLIŃSKA 

To znaczy oczywiście tu trzeba by się było za-
głębić w zasady sprzedaży drewna w tamtych pań-
stwach, dlatego że one mają swoje definicje drewna 
energetycznego. Ja nie potrafię odnieść się do tego, 
w jaki sposób oferują to drewno na rynek. Dla nas 
z punktu widzenia energetyki i przemysłu drzew-
nego kluczowe jest to, o czym mówiłam, 80% do 
20%. Czyli ta gwarancja drewna dla polskiego 
przemysłu jest i wynika z wewnętrznych prze-
pisów Lasów Państwowych. A to, czego nie chcą 
już odbierać zakłady przemysłu drzewnego, czyli 
drewno najgorszej jakości… Wtedy jego cena auto-
matycznie jest niższa i, myślę, ono może się stać 
przedmiotem zainteresowania energetyki. Bo nie 
wierzę, że jeżeli będą to wysokie ceny, energetyce 
również będzie się to opłacało, pomimo tego że bę-
dzie taka definicja.

(Senator Leszek Czarnobaj: Przepraszam, że 
marudzę. Jeszcze raz przypomnę, że…)

Co do szczegółów, to oczywiście…
(Senator Leszek Czarnobaj: Nie, nie, nie.)
…Ministerstwo Rozwoju takie analizy, jeśli cho-

dzi o gospodarkę…
(Senator Leszek Czarnobaj: Czy macie państwo 

analizę, jak to wpłynie na rynek? Rozumiem, że nie 
ma takich analiz.)

Ja zwracam uwagę, że ta ustawa będzie obowią-
zywać rok i w moim przekonaniu nie będzie miała 
dużego wpływu na rynek przemysłu drzewnego – 
w związku z tym, o czym mówię.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Ale analizy są w Ministerstwie Rozwoju. Jeżeli 

pan sobie życzy, to mogę wystąpić… Bo ustawa była 
konsultowana z ministrem rozwoju.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Myślę, że na tym zakończymy, bo to już powoli 
zamienia się raczej w dyskusję i polemikę.

Nie ma więcej pytań.
Dziękuję bardzo, Pani Minister.
Informuję, że przedstawiciel rządu zobowiązał 

się do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytania 
zadane przez senatora Adama Szejnfelda i pana se-
natora Leszka Czarnobaja.

Otwieram dyskusję.
Jako pierwszy do głosu zapisał się pan senator 

Janusz Pęcherz.

SENATOR 
JANUSZ PĘCHERZ 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister!
Prowadzimy dzisiaj dyskusję nad ustawą 

o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach ener-
gii, liczącą 3 artykuły, z czego art. 3 określa jedy-
nie jej dzień wejścia w życie. Celem tej ustawy, 
zgodnie z treścią uzasadnienia, jest wprowadze-
nie rozwiązania zapewniającego ciągłość zrówno-
ważonej gospodarki leśnej na czas trwania stanu 
COVID-19 oraz po tym stanie. I wydawać by się 
mogło, że nad zapisami ustawowymi nie będzie 
długiej dyskusji, gdyż, jak wcześniej wspomnia-
łem, są to tylko 3 artykuły, a wprowadzane rozwią-
zania mają obowiązywać jedynie albo aż do końca 
grudnia 2021 r. Tymczasem treść tych artykułów 
wzbudziła wielkie emocje zarówno na etapie prac 
sejmowych, jak i podczas posiedzenia senackiej 
Komisji Środowiska. Nie wspominam już o prote-
stach przed Sejmem podczas debaty na tą ustawą. 
Protestowano przeciwko jej wprowadzeniu.

Projekt ustawy wpłynął do Sejmu jako przed-
łożenie rządowe 1 lipca 2020 r. Nad projektem 
ustawy nie zostały przeprowadzone żadne kon-
sultacje publiczne, stąd zdecydowana różnica 
zdań pomiędzy przedstawicielami rządu a liczny-
mi organizacjami pozarządowymi, 31 sygnatariu-
szami, stowarzyszeniami reprezentującymi firmy 
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sektora meblarskiego czy celulozowo-papiernicze-
go oraz naukowcami wydziałów i instytutów uczel-
ni wyższych i placówek Polskiej Akademii Nauk. 
W sumie 66 naukowców podpisało się pod listem 
do ministra środowiska i do marszałka Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej. I tak naprawdę, jak tak 
przysłuchuję się tej dzisiejszej dyskusji, to śmiem 
twierdzić, że gdyby te konsultacje przeprowadzo-
no – już pomijam takie typowe konsultacje, jakie 
odbyły się w przypadku ustawy, którą dzisiaj będę 
miał przyjemność sprawozdawać, czyli zmian 
w prawie o ruchu drogowym, mówię tylko o spo-
tkaniach z ludźmi, którzy coś mogliby powiedzieć, 
którzy piszą do nas, pisali także do ministrów, do 
marszałków, do senatorów – to pewnie udałoby się 
przekonać w części, że państwo macie tutaj dużo 
racji, wprowadzając pewne zmiany.

Oczywiście większość uwag, które ja mam, do-
tyczy zmiany definicji drewna energetycznego, 
o czym była dzisiaj mowa. Jej przyjęcie, według 
tych, którzy zgłaszają swoje uwagi, może dopro-
wadzić do dewastacji przyrody polskich lasów, 
pogłębienia kryzysu bioróżnorodności trwającego 
w polskich lasach czy ograniczenia ilości drewna 
dostępnego do przetworzenia dla całego sektora 
leśno-drzewnego, gdyż może ono zostać przeję-
te przez sektor energetyczny, co już miało miej-
sce w przeszłości. Tymczasem zgodnie z zasadą 
kaskadowego wykorzystania drewna i hierarchią 
postępowania z odpadami spalanie drewna w celu 
produkcji energii elektrycznej powinno odbywać 
się na samym końcu cyklu. Forsowane zmiany pra-
wa, bez przeprowadzenia rzetelnych konsultacji 
publicznych, a także bez przeprowadzenia oceny 
skutków przyrodniczych tej legislacji, mogą nie 
tylko przynieść katastrofalne skutki dla samych 
lasów, ale i pogłębić kryzys klimatyczny.

Analizując zaproponowaną przez rząd zmianę 
ustawy o odnawialnych źródłach energii, trzeba 
pamiętać, jakie katastrofalne skutki – ja mówiłem 
o tym już na posiedzeniu Komisji Środowiska – 
mogła przynieść ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. 
o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy 
o lasach, Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 2249, będą-
ca rezultatem prac nad wniesionym przez posłów 
projektem ustawy o zmianie ustawy o ochronie 
przyrody, która weszła w życie 1 stycznia 2017 r. 
Ja wspomnę tylko, że w tej ustawie wprowadzo-
no bardzo duże ułatwienie co do możliwości usu-
wania drzew i krzewów z terenów nieruchomości 
należących do osób fizycznych czy też z pasów dro-
gowych, zwiększono także obwody pni drzew, na 

których usunięcie nie było wymagane pozwolenie, 
i zmieniono jeszcze inne kwestie. Zmiany te spo-
wodowały, że w przeciągu kilku tygodni nastąpiła 
w kraju masowa wycinka drzew. Brakowało firm, 
które zajmowały się tą działalnością, nawet firmy 
czy pracownicy z Ukrainy, często ze swoim sprzę-
tem, nie nadążali z realizacją licznych zamówień 
związanych z usuwaniem drzew i krzewów, by 
przygotować działki inwestycyjne dużo tańsze, bo 
bez drzew. Bardzo liczne protesty z różnych śro-
dowisk doprowadziły do niezbędnych zmian tej 
bardzo złej ustawy. Ta ustawa na szczęście bardzo 
szybko została poprawiona, nowa ustawa weszła 
w życie już 1 lipca 2017 r., czyli tamta obowiązywa-
ła pół roku. Na szczęście udało się uchronić wiele 
drzew, które są chronione ustawą o ochronie przy-
rody. Oby podobna sytuacja – i tu jest moja obawa 
– nie miała miejsca po wprowadzeniu w życie pro-
cedowanej dzisiaj ustawy o zmianie ustawy o od-
nawialnych źródłach energii.

Pani minister bardzo dużo wyjaśniała, ale ro-
dzą się liczne pytania i ja te pytania także stawiam. 
Te liczne pytania pochodzą z różnych źródeł. Nie 
wierzę, że 60 profesorów, którzy się podpisują 
pod pismem, nie wie, o czym pisze. Nie wierzę, 
że przedstawiciele Stowarzyszenia Papierników 
Polskich i przemysłu meblarskiego też nie wiedzą, 
o czym piszą. Jakie mamy gwarancje, że współspa-
laniu poddane zostanie tylko nagromadzone i za-
legające dzisiaj w lasach drewno? Czy nie będzie 
masowej wycinki drzew jako biomasy dla polskich 
elektrowni? O ile zwiększy się ilość energii odna-
wialnej kosztem spalania naszych lasów? To tyl-
ko nieliczne pytania, na które powinniśmy poznać 
odpowiedzi, aby zagłosować za tymi zmianami 
ustawowymi.

Chcąc mieć pewność, że zmiany ustawowe nie 
przyniosą negatywnych efektów, o których powie-
działem wcześniej, należałoby rozważyć nastę-
pujące rozwiązania. O nich mówił także senator 
Gawłowski.

Pierwsze to odrzucenie ustawy w całości. Ja 
na posiedzeniu Komisji Środowiska głosowałem 
za tym, żeby ją odrzucić, ale później zgłosiłem po-
prawki, o których za chwilę. Nawet gdyby Senat 
podjął uchwałę o odrzuceniu ustawy, co może mieć 
dzisiaj miejsce, to jest wysoce prawdopodobne, że 
większość sejmowa wprowadzi procedowaną usta-
wę bez poprawek.

Ja miałem taką sytuację przy procedowaniu po-
datku cukrowego. Wielu przemysłowców zwracało 
się do mnie o to, żebym zgłosił poprawki, ażeby nie 
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odrzucać ustawy, bo odrzucenie ustawy spowoduje 
przyjęcie jej w Sejmie bez poprawek, a tak w ciągu 
tygodnia czy dwóch być może ktoś się zastanowi 
nad tymi poprawkami i coś uwzględni. No, tak się 
stało, jak się stało.

Druga możliwość to wprowadzić popraw-
kę do omawianej ustawy i zmienić w niej art. 1, 
czyli wprowadzić definicję drewna energetycz-
nego w  brzmieniu zaproponowanym przez 
Stowarzyszenie Papierników Polskich. Większość 
z państwa zna tę definicję, o czym Stowarzyszenie 
Papierników Polskich pisze. Ja nie będę już czytał 
tej definicji.

Trzecia to skrócenie terminu – ja się do tego 
odniosę – obowiązywania ustawy, aby ograniczyć 
niekorzystne skutki jej wprowadzenia. Dlaczego? 
Pani minister powiedziała, że nawet 2 komisje nie 
są tu zgodne, że komisja gospodarki mówi o wy-
dłużeniu terminu – dlaczego tylko do 31 grudnia 
2021 r.? – a Komisja Środowiska przegłosowała 
jego skrócenie.

Moja poprawka składana z panią senator, która 
się do tego dopisała, to skrócenie do… Najpierw było 
tylko o 3 miesiące, a później, po analizie zmieniliśmy 
datę. Zaproponowaliśmy, żeby to było do 31 grud-
nia 2021 r… Przepraszam, do 30 marca 2021 , czyli 
o 9 miesięcy krócej. Dlaczego o 9 miesięcy krócej? 
Żeby ewentualnie zobaczyć, jak ta ustawa będzie 
funkcjonowała. Możemy dzisiaj… COVID pozwa-
la na bardzo wiele. Wszyscy państwo na tej sali to 
wiedzą, państwo z rządu także doskonale to wiedzą. 
COVID pozwala na przyśpieszanie pewnych spraw. 
Jeżeli ta ustawa nie będzie działała poprawnie albo 
termin 31 marca okaże się terminem za krótkim… 
Możemy dłużej to sprawdzać. W Sejmie i w Senacie 
możemy przeprocedować sprawę w ciągu miesiąca. 
Proponuję spróbować przyjąć taką poprawkę, jeżeli 
ustawa nie zostanie odrzucona.

Takie poprawki zaproponowałem na posie-
dzeniu Komisji Środowiska. Zostały one przyjęte 
większością głosów. Zobaczymy dzisiaj, co jeszcze 
w trakcie naszej dyskusji się tutaj pojawi, jeśli cho-
dzi o poprawki do procedowanej ustawy. Dziękuję 
serdecznie.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Głos zabierze pan senator Władysław 

Komarnicki.

SENATOR 
WŁADYSŁAW KOMARNICKI 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja, tak jak pan senator Wadim Tyszkiewicz, 

pochodzę z terenów zalesionych w przeszło 50%, 
z ziemi lubuskiej. Chciałbym zabrać głos po wielu 
dyskusjach z ludźmi lasu, ludźmi, którzy od po-
koleń żyją w lesie i wiele rzeczy w tym lesie robili, 
którzy widzieli mądre sprawy i głupie sprawy. Ja 
chciałbym zabrać głos w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy o odnawialnych źródłach energii, bo obieca-
łem to ludziom, którzy się na tym znają. Obiecałem 
papiernikom, ale też obiecałem producentom me-
bli ogrodowych, których na terenie naszej ziemi 
lubuskiej jest niemało. A bliżej chcę powiedzieć 
na temat projektu dotyczącego wprowadzenia de-
finicji drewna energetycznego, która pozwala na 
wykorzystanie poprzez spalanie nieodbieranego 
surowca drzewnego. Zwiększenie spalania drewna 
w elektrowniach kompletnie nie ma sensu bizne-
sowego. Nie chroni przyrody, a wręcz jej zagraża. 
Mówią to przecież eksperci z branży energetycznej, 
meblarskiej i przyrodniczej. To chyba jeden z naj-
bardziej kontrowersyjnych pomysłów gospodar-
czych w tym roku. Co więcej, eksperci wskazują, 
że na tej fundamentalnej zmianie zarobią jedynie 
Lasy Państwowe – i chyba o to tu chodzi – a sam 
projekt został przygotowany przez ministerstwo 
absolutnie bez konsultacji publicznych. Jak mówi-
łem na posiedzeniach komisji – dzisiaj zadawałem 
w związku z tym pytanie senatorowi sprawozdaw-
cy – został złamany art. 34 Regulaminu Sejmu. Ja 
wiem, że posłom to nie przeszkadza. Nowelizacja 
ustawy o odnawialnych źródłach energii w trybie 
błyskawicznym… My, senatorowie IX kadencji, 
wiemy, jak to się odbywa, a teraz robi to też Sejm. 
Ta nowelizacja, że tak powiem, zaliczyła w tym ty-
godniu 3 czytania. Wiemy, jak to potem się dzieje. 
Posłowie PiS oczywiście odrzucili wszystkie po-
prawki opozycji. To też znamy. My to potem popra-
wiamy. Mam nadzieję, że to jest jednak praktyka, 
która będzie się powoli kończyć.

Nowelizacja ustawy rozszerza definicję drew-
na energetycznego, czyli tego drewna, które może 
być spalane w piecach elektrowni jako biomasa. 
Minister środowiska chce uznać za drewno ener-
getyczne również: kłody tartaczne i skrawane, 
produkty uboczne będące efektem przetworzenia 
surowca drzewnego, surowiec drzewny niebędący 
drewnem tartacznym i skrawanym. Ze słów mi-
nistra wynika, że resort chce po prostu wysłać do 
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pieców ok. 2 milionów m3 drewna, które nie zostało 
odebrane przez przemysł drzewny.

Ekolodzy pytają, po co w nadmiarze wycinane 
są drzewa, skoro brakuje na nie popytu. Argumenty 
za ochroną przyrody rzadko trafiają do posłów 
partii rządzącej, którzy już niejednokrotnie udo-
wodnili, jak bardzo nie liczą się z matką ziemią, 
jak ochrona przyrody jest dla nich mało znaczą-
ca. Pamiętajmy, że na nas świat się nie kończy. 
Naszym obowiązkiem jest zadbanie o to, by na-
stępne pokolenia również mogły się cieszyć pięk-
nem naszej przyrody. Tak ślicznie mówił o tym na 
zakończenie senator sprawozdawca. Ja się zgadzam 
co do tego, żeby pokolenia mogły się cieszyć pięk-
nem naszej przyrody.

Obok ekologów ramię w  ramię stoi rów-
nież biznes meblarski i  sięga po konkretne 
argumenty. Mianowicie przemysł drzewny pro-
testuje przeciwko marnowaniu drewna w piecach 
– przedsiębiorcy mogliby je przerobić na przykład 
na meble, palety, płyty czy wyposażenia ogrodów, 
bo, jak mówiłem, u nas są ogromne firmy, które 
produkują i eksportują na cały świat meble ogro-
dowe – tym bardziej że konkurencja będzie nie-
równa, bo drewno energetyczne niestety będzie 
dotowane. Uważamy, że marnotrawstwem jest 
przeznaczanie na cele energetyczne jakiegokol-
wiek materiału drzewnego, który może być wyko-
rzystywany jako surowiec do dalszego przerobu 
w przemyśle przetwórczym. Takiego surowca 
nie powinno się obejmować subwencjami. Pisali 
o tym przedsiębiorcy zrzeszeni w izbie przemy-
słu drzewnego, myślę, że większość senatorów się 
z tym zapoznała.

Spalanie drewna w  dużych elektrowniach 
w dłuższej perspektywie naprawdę nie ma sen-
su środowiskowego i ekonomicznego. Biomasa 
w dużej elektroenergetyce i tak niedługo zacznie 
być eliminowana. Trudno nie zgodzić się z opinią 
dr Joanny Maćkowiak-Pandery, byłej wiceminister 
środowiska, obecnie prezes Forum Energii, według 
której takie zagospodarowanie biomasy ma sens co 
najwyżej w lokalnym ciepłownictwie systemowym 
– pani minister mówiła tu o tym – lub w blokach 
dedykowanych, ale nie w energetyce, tym bardziej 
że taki krok zaszkodzi innym sektorom gospodarki, 
uzależnionym od dostaw z lasu. Wycinanie lasów 
na cele energetyczne – według mnie i według opinii 
wielu tych, którzy się na tym znają – jest niemo-
ralne w sytuacji, kiedy są dostępne inne źródła od-
nawialne, a inne sektory gospodarki dużo bardziej 
potrzebują drewna.

Z perspektywy rozwoju energetyki szczególnie 
bezsensowne jest współspalanie biomasy w du-
żych blokach energetycznych. Dodatkowy przy-
chód dla wytwórców z zielonych certyfikatów nie 
służy ani innowacyjności, ani budowie nowych 
mocy. W praktyce biomasa jest spalana w najstar-
szych blokach węglowych, przeznaczonych i tak 
do wyłączenia. Przecież wszyscy wiemy, że lada 
moment one zostaną wyłączone. Zresztą podob-
nie mówi pani Maćkowiak-Pandera – jej zdaniem 
to jedynie kwestia czasu, kiedy drewno przestanie 
być uznawane za zielony surowiec energetyczny. 
To samo, ale jeszcze bardziej dosadnie powiedzieli 
naukowcy z Polskiej Akademii Nauk. Ich zdaniem 
klasyfikowanie biomasy leśnej jako OZE to jest po 
prostu duże nieporozumienie; można zasadzić 
nowe drzewa i one mogą przechwycić uwolniony 
wcześniej dwutlenek węgla, ale nie powstrzyma-
my w ten sposób globalnego ocieplenia, to jedynie 
przeksięgowanie CO2, a nie redukcja – tak napisa-
li ci mądrzy ludzie 16 lipca na Facebooku. Szkoda, 
że posłowie PiS nie chcą się głębiej pochylić nad 
opiniami ekspertów – bardzo dużo mówił przede 
mną na ten temat pan senator Pęcherz – którzy 
negatywnie oceniają ten projekt.

Za karygodne uważam również to, że nie prze-
prowadzono konsultacji społecznych. Ekolodzy 
podsumowują, że projekt połączył ogień z wodą, 
tj. pozornie sprzeczne interesy producentów me-
bli z obrońcami lasu. Ministrowi Wosiowi udała się 
wyjątkowa rzecz – po raz pierwszy połączył w pro-
testach ekologów z biznesem drzewnym. Nigdy nie 
sądziłem, że może się tak wydarzyć. Ekolodzy za-
rzucają ministerstwu, że chce znaleźć jednego du-
żego odbiorcę i sprzedać mu to drewno z polskich 
lasów za dobrą cenę. Ministerstwo Środowiska 
argumentuje, podając uzasadnienie projektu, że 
zalegające w lasach drewno zagraża przyrodzie 
– mówiła to zresztą pani minister – ale zdaniem 
ekologów jest wręcz przeciwnie. Otóż rozkładające 
się drzewa wzbogacają glebę w substancje mineral-
ne i próchnicę, są siedliskiem chronionych gatun-
ków roślin, grzybów i zwierząt. Wiele jest również 
do zarzucenia, jeśli chodzi o tryb pracy nad usta-
wą. Mimo że projekt przygotowało ministerstwo, 
to nie został poddany konsultacjom społecznym. 
Dlaczegoście państwo tak postąpili? Przecież to 
jest złamanie, jak już mówiłem wcześniej, art. 34 
Regulaminu Sejmu.

Nauczyłem się u nas, w Senacie jednej rzeczy 
– tego, że projekty, które trafiają w takich gwał-
townych sytuacjach… My, senatorowie, wiemy już 
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wtedy, że są to projekty przygotowane na kolanie 
i nikomu niepotrzebne, a potem są wprowadza-
ne poprawki. My też się tu spotkamy. Szanowni 
Senatorowie, Szanowna Pani Minister, czym 
w przyszłości, jak zabraknie wam kornika i korona-
wirusa, będziecie uzasadniać wycinki lasu i gwał-
townie przygotowane ustawy?

Ja nie będę głosował za tą ustawą. Dziękuję pań-
stwu za uwagę.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Głos zabierze pan senator Krzysztof Mróz.

SENATOR 
KRZYSZTOF MRÓZ 

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Muszę się tutaj odnieść do kilku kwestii, które 

zostały podniesione przez moich poprzedników, 
przez pana senatora Pęcherza, ale głównie pana se-
natora Komarnickiego. Ale zanim przejdę do tych 
kwestii, to może odniosę się do istoty i meritum 
tejże ustawy.

Ustawa ta została przygotowana przez 
Ministerstwo Środowiska, ale przecież w bardzo 
mocnym uzgodnieniu z Lasami Państwowymi, 
tymi Lasami Państwowymi, które są powszechnie 
w Europie – a mogę nawet powiedzieć, że nie tyl-
ko w Europie, bo także na świecie – uważane za 
instytucję, która w sposób wzorcowy zarządza la-
sami. I często Lasy Państwowe są stawiane w in-
nych krajach jako pewien wzór do naśladowania, 
nie jako sama instytucja, ale jako instytucja, któ-
ra dobrze prowadzi politykę leśną i zarządza za-
sobem narodowym, jakim są lasy państwowe. To 
jest pierwsza kwestia.

Druga kwestia jest taka, że jeżeli dzisiaj pań-
stwo – już nie pamiętam, czy pan senator Pęcherz, 
czy pan senator Komarnicki – zarzucają, że ten 
projekt ustawy nie był konsultowany i że bardzo 
istotne, bardzo ważne autorytety mają zastrzeże-
nia do tego… Chciałbym panom senatorom powie-
dzieć, że w Lasach Państwowych, które popierają 
tę ustawę, pracują wysokiej klasy specjaliści, wyso-
kiej klasy autorytety, jak myślę. I gdyby ta ustawa 
była ustawą tak złą, jak ją malują koledzy z Koalicji 
Obywatelskiej, to proszę mi wierzyć: skoro jest taka 

liczba merytorycznych, naukowych pracowników 
Lasów Państwowych, a poza tym są związki za-
wodowe, które też często mają różnego rodzaju 
interesy – a przecież i tam są fachowcy – byłyby 
podnoszone negatywne aspekty tej ustawy.

A po co przygotowujemy tę ustawę? No, przygo-
towujemy czy przygotowaliśmy tę ustawę – czy ra-
czej rząd przygotował tę ustawę, a w parlamencie, 
w Sejmie została już uchwalona i mam nadzieję, 
że zostanie przyjęta także w Senacie – z tego mia-
nowicie powodu, że mamy do czynienia z pewną 
niecodzienną sytuacją. Niecodzienność tej sytuacji 
polega na tym, że mamy nadwyżkę na rynku drew-
na. Ja sam pamiętam – musiałbym do tego sięgnąć 
pamięcią, ale to było plus minus jakieś 3 lata temu 
– kiedy do mnie, do mojego biura senatorskiego 
przychodzili przedstawiciele przemysłu drzew-
nego i jakby narzekali na Lasy Państwowe, mówi-
li, że brakuje drewna na rynku, że oni by chcieli 
przerobić tego drewna więcej, niż Lasy Państwowe 
są w stanie zaoferować. Ceny były dość wysokie. 
Dzisiaj, głównie w wyniku plagi tego kornika, któ-
ry jest nie tylko w Polsce, ale także – pani minister 
o tym mówiła – u naszych sąsiadów, w Czechach, 
w Niemczech… Spowodowało to, że tego drewna 
najgorszej jakości jest w lasach więcej, jest nad-
produkcja, właśnie ze względu na atak korników. 
Gdyby przemysł papierniczy, przemysł meblarski 
odebrał dzisiaj to drewno, które jest, te 2 milio-
ny m3, o których mówiła pani minister, to nikt by 
nie wychodził z taką ustawą. Nikt by nie wychodził 
z taką ustawą. Chce przemysł drzewny, meblarski 
brać to drewno? Ono jest do wzięcia. Ono jest do 
wzięcia od ręki, można w Lasach Państwowych je 
kupić. Oczywiście to drewno klasy… No, to takie 
drewno, powiedzmy, nie najwyższej jakości. Jeżeli 
dzisiaj te 2 miliony m3 są na rynku, a nie ma chęt-
nych do ich zbycia… To drewno zostało wycięte 
zgodnie z pewnym planem wycinki, który w więk-
szości został zaakceptowany jeszcze przez rządy 
Platformy Obywatelskiej, bo plan wycinki robi się 
na 10 lat, a my rządzimy niecałe 5 lat, więc ten plan 
wycinki jest jeszcze z tamtych czasów. Nie wiem, 
kto był ministrem środowiska za rządów Platformy 
Obywatelskiej, ale to można sprawdzić.

Skoro mamy drewno, którego wartość z każ-
dym miesiącem spada, którego właściwości się 
pogarszają, to należy skorzystać z tej możliwo-
ści i w części przekazać to drewno jako biomasę 
do spalania. Wymienię tutaj 2 argumenty, takie 
2 bezpieczniki. Przede wszystkim nie będzie tak, 
że przemysł energetyczny nagle rzuci się na to 
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drewno i wykupi nie wiadomo ile milionów me-
trów sześciennych. Pamiętajmy, że do spalania 
biomasy są przystosowane głównie małe elektro-
ciepłownie. Właścicielem takich elektrociepłow-
ni jest chyba także PGNiG, ale w większości są to 
elektrociepłownie samorządowe. Nie będzie tak, że 
duże elektrownie węglowe nagle zaczną wrzucać 
do pieca drewno, bo na przeszkodzie stoją pewne 
uwarunkowania technologiczne. No, tego nie da się 
przestawić tak z dnia na dzień. To może być najwy-
żej jakieś uzupełnienie. A więc głównym odbiorcą 
tego drewna energetycznego będą małe elektrocie-
płownie. Nie wiem, ile tego drewna będzie. Trudno 
powiedzieć. Zobaczymy, jak to się sprawdzi na ryn-
ku, ale to będzie raczej niewielka ilość. To jest tyl-
ko uruchomienie kolejnego kanału zbycia drewna, 
którego dzisiaj – tak się złożyło – mamy nadmiar. 
To drewno jest już wycięte, ono leży i gnije, a z cza-
sem będzie miało coraz gorsze właściwości.

Kolejnym elementem, kolejnym takim bez-
piecznikiem, który gwarantuje, że nie spełni się 
ta katastrofalna wizja, o której mówił pan senator 
Komarnicki, jest mianowicie to, że myśmy wpisali 
do tej ustawy datę 31 grudnia 2021 r. To nie jest roz-
wiązanie docelowe. Gdyby nie było tu ogranicznika 
w postaci tej daty, faktycznie można byłoby prze-
widywać, że w przyszłości Lasy Państwowe wezmą 
się do wycinki, że będzie się masowo wycinać drze-
wa, że przemysł energetyczny się przestawi, no i to 
drewno będzie, że tak powiem, spalane masowo. 
Tutaj mówimy o roku 2021, a więc zostało nam, po-
wiedzmy, 1,5 roku, nawet niecałe. Chodzi o to, aby 
po prostu zdjąć z rynku tę nadwyżkę, która już na 
nim jest. To drewno, można powiedzieć, się mar-
nuje, bo traci pewne właściwości. Jeżeli poczekamy 
jeszcze chwileczkę, to ani przemysł papierniczy, 
ani przemysł drzewny, ani przemysł energetycz-
ny po prostu tego drewna nie odbierze. Mamy tu 
ten bezpiecznik w postaci roku 2021. To jest chyba 
najważniejszy element, który gwarantuje, że nie 
dojdzie do żadnych masowych wycinek.

Pan senator Pęcherz mówił tutaj, że na posie-
dzeniu Komisji Środowiska został wprowadzony 
nowy ogranicznik, że proponuje się poprawkę skra-
cającą ten okres do marca. No, Panie Senatorze, 
1,5 roku to nie jest dużo. Pamiętajmy, że są różne 
procedury przetargowe. To nie wygląda tak, że ktoś 
ot tak kupuje sobie drewno. No, Lasy Państwowe 
też mają określone procedury. Zanim my to uru-
chomimy, zanim… No, to potrwa miesiące. Nie jest 
tak, że ktoś może podjechać dziś samochodem i za-
brać drewno z lasu. A więc ja myślę, że koniec roku 

2021 to jest taki rozsądny horyzont czasowy, w któ-
rym będziemy w stanie skutecznie zbyć to drewno 
na rzecz przemysłu energetycznego.

I jeszcze 2 ostatnie uwagi. No, pan marsza-
łek daje dyskretnie znać, że czas mi się już koń-
czy. Pierwsza kwestia jest taka, że pan senator 
Komarnicki powiedział coś, co było bardzo nie-
eleganckie. Powiedział mianowicie, że posłowie 
PiS nie czują ekologii. No, takich zarzutów, Panie 
Senatorze, proszę nie stawiać. Bo zarówno moje 
koleżanki oraz koledzy posłowie PiS w Sejmie, 
jak i my tutaj, senatorowie, jesteśmy wyczuleni 
na te problemy ekologiczne. I nie chciałbym być 
złośliwy, mówiąc, jak to bardzo o ekologię dbał 
pan prezydent Trzaskowski, kiedy fekalia lały się 
do rzeki. I wtedy nie było protestów ekologów. 
Wtedy jakoś senatorowie i posłowie Platformy 
Obywatelskiej nie przestrzegali. Gdyby nie szybka 
reakcja pana ministra Mariusza Błaszczaka, który 
uruchomił wojsko, to, jak myślę, skutki ekologicz-
ne tejże katastrofy „Czajki” byłyby gigantyczne. 
Tak więc bardzo bym prosił nie zarzucać, że PiS 
generalnie nie chce tutaj… czy nie czuje proble-
mów ekologicznych.

I na koniec ostatnie zdanie. Zgłaszam popraw-
kę, która, jak myślę, jeszcze bardziej… Poprawka 
dotyczy pewnej ochrony surowca drzewnego, tak 
bym to powiedział, pochodzącego z obszarów obję-
tych ochroną, różnymi formami ochrony przyrody 
oraz ich otulin. Tak więc, jak myślę, ta poprawka 
w jakiś sposób jeszcze bardziej będzie chroniła… 
będzie stępiała te ewentualne państwa zarzuty. 
Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 
Stanisława Gawłowskiego.

SENATOR 
STANISŁAW GAWŁOWSKI 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni 

Państwo!
Ponieważ znacząco, a  właściwie w  cało-

ści zgadzam się z wypowiedzią pana senatora 
Komornickiego, to dzięki temu moja wypowiedź 
będzie znacząco krótsza. Ale do jednak wielu 
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kwestii chciałbym się odnieść, do niektórych dość 
szczegółowo.

Skoro rozmawiamy o sytuacji na rynku drzew-
nym w Polsce, to proszę pamiętać o tym, że Lasy 
Państwowe są monopolistą na rynku tego surow-
ca. To Lasy Państwowe w ponad 80% dostarczają 
surowiec dla przemysłu drzewnego i to one po-
przez własną politykę kształtują rynek cen. To, 
że w tej chwili, tak jak powiedziała pani mini-
ster, 2 miliony m3 leżą i tak naprawdę zmieniono 
kwalifikację z drewna, które w całości nadawało 
się do przetwórstwa, również tartacznego, i dzi-
siaj Lasy Państwowe mają z tym kłopot, to to jest 
typowy przykład złego zarządzania w  Lasach 
Państwowych, o którym mówiłem w pierwszej czę-
ści, uzasadniając wniosek o odrzucenie tej ustawy 
w całości. Złe zarządzanie, niepotrzebna wycinka 
przynoszą tego typu szkody.

Dziecko, nawet dziecko to wie, że drzewo ro-
śnie dłużej niż 10 lat. W zależności od gatunku to 
jest 50 lat, 60 lat, czasami jeszcze dłużej. Tak więc 
uzasadnianie, że plany urządzania lasu robi się raz 
na 10 lat i wtedy będziemy wycinać albo nie, tak 
naprawdę nie ma żadnego sensu. Tzn. to świadczy 
o tym, że… To jest tylko i wyłącznie próba mani-
pulowania Wysoką Izbą, bo może ktoś się nie zo-
rientuje. Przypominam, dziecko to wie, że drzewo 
rośnie dłużej. A każdy z nas widział drzewo 10-let-
nie i wie o tym, że ono nie nadaje się do wycinki 
i do żadnego przetwórstwa.

Pani minister mówiła, że 2 miliony m3 wjechało 
do Polski z zagranicy i że przemysł drzewny doko-
nuje tam zakupów. Jeżeli tam dokonuje zakupów, 
a tutaj działa rynek, to znaczy, że tam jest taniej. 
Zwłaszcza że trzeba ten surowiec jeszcze prze-
wieźć. Koszt transportu jest istotnym czynnikiem 
cenotwórczym w części dotyczącej przetwórstwa 
drzewnego. I gdyby przemysł drzewny mógł ku-
pić u nas surowiec taniej, kupowałby ten surowiec 
w Polsce, a nie importował z zagranicy. To, że Lasy 
mają wysokie koszty własne… Powiedziałem już: 
ponad tysiąc osób, przerost zatrudnienia, a wła-
ściwie wzrost zatrudnienia. I to, że teraz zmusza-
cie zatrudnionych w Lasach Państwowych ludzi, 
którzy uzyskali prawa emerytalne, do odejścia na 
emeryturę, to o niczym dobrym nie świadczy, bo 
odsyłacie świetnych menedżerów, ludzi, którzy 
znają się na swojej pracy, są wykwalifikowani, 
a zastępujecie ich pisiewiczami, którzy zielonego 
pojęcia o sprawach nie mają. Mówię „pisiewicza-
mi” i mógłbym tutaj wymieniać bardzo długą listę 
osób zatrudnionych w ostatnim czasie w Lasach 

Państwowych, ale wymienię tylko 3 bardzo cha-
rakterystyczne przykłady osób, które zostały albo 
zatrudnione, albo otrzymały awanse. I zacznę od 
czołowego polskiego hejtera, radnego w Szczecinie, 
przez długi czas asystenta Zbigniewa Ziobry, któ-
ry zasłynął m.in. z takich oto wpisów w internecie 
– pozwolę sobie… Mógłbym tysiące takich wpi-
sów cytować, bo on jest płodny, ale tylko 2 zacytu-
ję: „Donald Tusk powinien trafić przed Trybunał 
Stanu, sąd wojskowy i pod ścianę!”. Pewnie jest pan 
dumny, Panie Dyrektorze Generalny, z zatrudnie-
nia tego pracownika, co? Świetnie. Jeszcze jeden 
cytat z niego: „Ks. Międlar to wzór dla dzisiej-
szej młodzieży! Oby więcej takich księży!”. Nawet 
Kościół katolicki pozbył się tego księdza. I ten czło-
wiek, który to napisał, dzisiaj piastuje wysoko płat-
ną funkcję w Lasach Państwowych. Dlaczego? Bo 
jest człowiekiem Ziobry.

Inny przykład to ośrodek rozwojowy w Bedoniu. 
Tam znalazł zatrudnienie szef struktur regional-
nych Solidarnej Polski w Łódzkiem. Kilkadziesiąt 
tysięcy złotych pensji. Czym się zajmuje? Nikt tak 
naprawdę do końca nie wie, bo on żadnych kwali-
fikacji do pełnienia tej funkcji nie ma.

Świetny przykład to człowiek, który zasły-
nął tym, jak podejmował interwencję jako straż-
nik leśny w Puszczy Białowieskiej. Ten człowiek, 
używając siły w stosunku do przyrodników, któ-
rzy chronili puszczę przed zbędną, niepotrzeb-
ną wycinką, został awansowany, pracuje teraz 
jako dyrektor regionalny Lasów Państwowych 
w Szczecinku. Też go zacytuję, bo tak oto pisał na 
swoim Twitterze, Facebooku, w mediach społecz-
nościowych do protestujących ekologów: „Mam 
już nawet ścianę specjalną do wywieszenia z wiel-
kim nagłówkiem: kozak w necie… – przepraszam, 
nie zacytuję tego w całości – …piii… w świecie. 
Spotkam go, oj spotkam”.

To są kadry dzisiaj zatrudniane w  Lasach 
Państwowych. Naprawdę powód do dumy. Leśnicy 
przez dziesiątki lat dbający o polską przyrodę, le-
śnicy z krwi i kości, a nie pisiewicze, którzy są tam 
teraz zatrudniani, wstydzą się tych wszystkich osób 
zatrudnianych dzisiaj w Lasach Państwowych.

Wyniki finansowe świadczą o tym, że Lasy 
Państwowe po raz pierwszy na przestrzeni swo-
jej 30-letniej historii, po raz pierwszy od okre-
su przełomu, gdy sporządzona została ustawa 
o Lasach Państwowych, mogą uzyskać wynik fi-
nansowy ujemny. Czy to jest powód do dumy? Nie, 
to jest powód do tego, żeby powiedzieć: nie umie-
cie zarządzać tak poważną strukturą, jaką są Lasy 
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Państwowe, tak ważną i wielką organizacją, która 
zarządza 30% terytorium kraju.

Pani minister uciekła od pytania zadanego 
przez pana senatora Szejnfelda, który pytał o od-
nawialne źródła energii. Pani Minister, ja pani 
pomogę. Pani wicepremier Emilewicz powie-
działa, że Polska na koniec tego roku osiągnie 
w bilansie pierwotnym 13% energii pochodzącej 
z OZE, a ja państwu senatorom powiem, że zgod-
nie z pakietem klimatyczno-energetycznym, trak-
tatem podpisanym przez pana prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego, na koniec tego roku mamy osią-
gnąć 15%. Wiemy więc już dzisiaj doskonale, że 
rząd PiS nie osiągnie tych wskaźników. Kilka lat 
temu – mówił o tym jeden z senatorów – zamor-
dował rozwój energetyki odnawialnej w części do-
tyczącej wiatraków, więc dzisiaj pewnie próbuje 
połączyć wodę z ogniem, czyli ratować sytuację fi-
nansową Lasów Państwowych i osiągnąć wskaźni-
ki OZE. Tylko ta próba osiągnięcia tego jest próbą, 
która doprowadza lasy, jako obszar, do degrada-
cji i do upadku. Lasy Państwowe na swoich stro-
nach piszą mniej więcej tak: funkcja lasów jako 
takich to przede wszystkim funkcja przyrodnicza 
– 100% zgodności; społeczna – 100% zgodności. 
Nie wymienia się tam wprawdzie funkcji gospo-
darczej, ale dodam kilka istotnych, które świadczą 
o tym, że powinniśmy szczególnie dbać o to, żeby 
nie pozyskiwać, jak mówią leśnicy, czyli nie wyci-
nać lasów w Polsce. Chodzi o ich funkcję związaną 
choćby ze zmianami klimatu. Lasy Państwowe… 
Przepraszam, lasy jako takie pochłaniają dwutle-
nek węgla z atmosfery. Jeżeli dzisiaj w Europie, 
w Unii Europejskiej trwa debata o neutralności 
klimatycznej, to zdolność pochłaniania dwutlenku 
węgla z atmosfery na terenie kraju będzie jednym 
z elementów rozważanych przy ilości emisji, któ-
rą będziemy mogli oddać do atmosfery. Wreszcie 
lasy mają gigantyczne znaczenie w tej części do-
tyczącej ochrony przed powodzią i suszą. Nie chcę 
tutaj przedłużać, więc nie będę wchodził w nad-
mierne szczegóły.

Pani Minister, mówi pani, że średnia pensja wy-
nosi 6 tysięcy zł. Mówiąc szczerze, ja nie słyszałem 
o jakiejkolwiek obniżce pensji. Słyszałem o prote-
stach związków zawodowych żądających odwołania 
dyrektora generalnego Lasów Państwowych i wiem, 
że w ramach kompromisu dyrektor zgodził się na 
podwyżki dla związków zawodowych. Ja oczywiście 
od was nie mogę otrzymać tej informacji, poczekam 
grzecznie na kolejny rocznik statystyczny i na in-
formacje Głównego Urzędu Statystycznego. Jestem 

przekonany, że pani rażąco mija się z prawdą. Nie 
było obniżek. Są podwyżki, a więc raczej to poszło od 
8 tysięcy zł w górę, a nie zmalało. 8 tysięcy zł brutto 
– to są dane na koniec 2018 r.

Szanowni Państwo, nie ma jak tej usta-
wy poprawić. Ona w  całości jest szkodliwa. 
Wprowadzanie nowego gracza na rynek spowodu-
je – powtórzę to jeszcze raz – że ten gracz będzie 
miał dostęp do surowca i siłą rzeczy spowoduje 
wzrost cen surowca, który dzisiaj jest kupowa-
ny przez przemysł drzewny. Ten przemysł będzie 
miał tylko i wyłącznie większe kłopoty. Tam pra-
cuje kilkaset tysięcy ludzi, ale rząd nie martwi 
się o tych ludzi, martwi się o kondycję finansową 
Lasów Państwowych. Proszę nie zatrudniać pi-
siewiczów, proszę zatrudniać specjalistów i pro-
szę dbać o polski przemysł drzewny, który jest 
jednym z najlepszych i największych w Europie. 
Proszę dbać o polską przyrodę, bo to jest wasze 
zadanie konstytucyjne. Koncentrujecie się tylko 
i wyłącznie na zapotrzebowaniu i dbaniu o swo-
ich, a to jest niestety katastrofa i to jest coś, co 
dzisiaj doprowadziło Lasy do upadku.

Już na koniec… Zastanawiam się, ile milionów 
metrów sześciennych zniszczył kornik drukarz. 
Czy 2 miliony m3, czy nie. Wydaje mi się, że nie. 
Nie znam tych danych, więc nie chcę tutaj opero-
wać liczbami., ale mam takie przeświadczenie, że 
dzisiaj w lasach rządzi inny kornik, kornik PiS, 
i on zdecydowanie więcej zniszczył w Polsce lasów 
i drewna, zdecydowanie większe szkody przynosi 
polskiej przyrodzie. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Dziękuję.
Głos zabierze pan senator Krzysztof Brejza.
Panie Senatorze, czy się słyszymy?
My pana nie słyszymy.
Panie Senatorze, czy mógłby pan włączyć 

kamerę?
Może minuta technicznej przerwy, spróbujemy 

nawiązać kontakt z panem senatorem.
(Rozmowy na sali)
Szanowni Państwo Senatorowie, pan senator 

Brejza się wylogował, nie będzie zabierał głosu.
Lista mówców została wyczerpana.
Informuję, że senator Aleksander Szwed zło-

żył swoje przemówienie w dyskusji do protokołu*.

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.
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Informuję też, że wnioski o charakterze legi-
slacyjnym na piśmie złożyli pani senator Gabriela 
Morawska-Stanecka i pan senator Krzysztof Mróz.

Zamykam dyskusję.
(Senator Sekretarz Rafał Ambrozik : 

Senatorowie Dowhan, Godyla i Brejza też złożyli…)
Pan senator Dowhan, senator Godyla i senator 

Brejza też złożyli swoje wystąpienia do protokołu*.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakte-

rze legislacyjnym, proszę Komisję Środowiska oraz 
Komisję Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
o ustosunkowanie się do przedstawionych wnio-
sków i przygotowanie wspólnego sprawozdania.

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

Komunikat.

SENATOR SEKRETARZ 
RAFAŁ AMBROZIK 

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej w sprawie rozpatrzenia 
wniosków do ustawy o świadczeniu pieniężnym 
przysługującym osobom zesłanym lub deporto-
wanym do Związku Socjalistycznych Republik 
Radzieckich w latach 1939–1956 odbędzie się w sali 
nr 182 o godzinie 16.30.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Ogłaszam przerwę do godziny 17.00
 

(Przerwa w obradach od godziny 16 minut 02  
do godziny 17 minut 01)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Wznawiam obrady.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dzie-

wiątego porządku obrad: ustawa o zmianie usta-
wy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz 
niektórych innych ustaw.

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

Tekst ustawy zawarty jest w  druku 
nr  167, a  sprawozdania komisji – w  drukach 
nr 167 A i 167 B.

Proszę sprawozdawcę Komisji Środowiska, 
pana senatora Zdzisława Pupę, o przedstawienie 
sprawozdania komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
ZDZISŁAW PUPA 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
W dniu 30 lipca br. na posiedzeniu senackiej 

Komisji Środowiska rozpatrzona została ustawa 
o zmianie ustawy o biokomponentach i biopa-
liwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw – 
druk nr 167.

Dotychczasowy system funkcjonowania za-
kładał skomplikowaną procedurę współdzia-
łania 3 podmiotów – dysponenta Funduszu 
Niskoemisyjnego Transportu, czyli Ministerstwa 
K l i m a t u ,  z a r z ą d z a j ą c e g o  F u n d u s z e m 
Niskoemisyjnego Transportu Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki 
Wodnej oraz Banku Gospodarki Krajowej realizu-
jącego obsługę bankową funduszu oraz skompliko-
waną procedurą wydatkowania środków mających 
na celu rozwój sektora paliw alternatywnych, 
w tym elektromobilności.

W  celu uproszczenia, odbiurokratyzowa-
nia i przyśpieszenia finansowania ze środków 
publicznych rozwoju transportu niskoemisyj-
nego projektowana ustawa likwiduje Fundusz 
Niskoemisyjnego Transportu funkcjonujący 
w dotychczasowej formie, a w jego miejsce two-
rzy nowe zobowiązanie wieloletnie Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. Środki zgromadzone do tej pory na 
koncie FNT zostaną przeniesione na konto 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej.

Konstrukcja zapewnia sprawniejsze wydatko-
wanie środków funduszu na zadania z zakresu 
wsparcia rozwoju transportu niskoemisyjnego. 
Zgodnie z proponowaną ustawą zakłada się włą-
czenie realizacji celów dotychczasowego FNT do 
celów statutowych NFOŚiGW jako instytucji, do 
której zadań należy finansowanie ochrony środo-
wiska i gospodarki wodnej przy udziale ministra 
właściwego do praw klimatu, sprawującego bieżący 
nadzór nad działalnością Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
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Prowadzenie naboru wniosków o dofinanso-
wanie ze środków NFOŚiGW odbywać się będzie 
na podstawie postanowień programów prioryteto-
wych zatwierdzonych przez radę nadzorczą fun-
duszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 
których treść podlega opiniowaniu przez ministra 
klimatu.

Z  uwagi na przekrojowy charakter przepi-
su dotyczącego funkcjonowania Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki 
Wodnej i w związku z przekształceniem Funduszu 
Niskoemisyjnego Transportu niezbędne jest rów-
nież wprowadzenie zmian w ustawie – Prawo 
ochrony środowiska, w ustawie o podatku docho-
dowym od osób prawnych oraz w ustawie o podat-
ku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z opóźnieniami wynikającymi m.in. 
z rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 oraz 
w celu wsparcia realizacji nowych źródeł wytwór-
czych, w tym w szczególności źródeł niskoemi-
syjnych, proponuje się zmianę w ustawie o rynku 
mocy, zgodnie z którą nastąpi przesunięcie rozpo-
częcia poboru opłaty mocowej z dnia 1 październi-
ka 2020 r. na dzień 1 stycznia 2021 r. Zmiana ta nie 
spowoduje zwiększenia kosztów po stronie odbior-
ców energii elektrycznej. Koszty rynku mocy są już 
znane. Wynika to z zamkniętych już aukcji mocy, 
przeprowadzonych w 2017 r. Zmiana ustawowa 
spowoduje tylko przesunięcie poboru w czasie, tj. 
zawężenie go do 12 miesięcy 2021 r.

Zmiana w zakresie art. 92 ustawy o rynku 
mocy powoduje również konieczność wprowa-
dzenia przepisów przejściowych. Zgodnie z art. 74 
ust. 4 ustawy o rynku mocy prezes URE publikuje 
do dnia 30 września każdego roku stawki opłaty 
mocowej na kolejny rok. W związku z przesunię-
ciem poboru opłaty mocowej na 1 stycznia 2021 r. 
istnieje konieczność dostosowania terminu, w ja-
kim prezes Urzędu Regulacji Energetyki powi-
nien obliczyć i opublikować stałe opłaty. W tym 
przypadku wskazano 30 listopada 2020 r. Jest 
to ostateczny termin, w którym prezes URE ma 
opublikować te informacje. Ponieważ termin po-
boru przesunięto o 3 miesiące, należało przedłu-
żyć również termin kalkulacji i publikacji stawek 
opłat przez prezesa URE. W tym wypadku prze-
dłużono go o 2 miesiące.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w ramach programu priory-
tetowego „Czyste powietrze” finansuje wymianę 
starych i nieefektywnych źródeł ciepła na pali-
wo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające 

najwyższe normy, a także finansuje niezbędne pra-
ce termomodernizacyjne budynków. Proponowane 
przepisy zakładają nałożenie na wójtów, burmi-
strzów i prezydentów miast obowiązku wydawania 
zaświadczeń dla osób fizycznych, które zamierzają 
składać wnioski o dofinansowanie. Wnioskodawca 
będzie uprawniony do podwyższonego poziomu 
finansowania, jeżeli składając wniosek o dofi-
nansowanie, będzie posiadał zaświadczenie po-
twierdzające dochód wyliczony przez podmiot 
zajmujący się urzędowo przedmiotowymi czyn-
nościami. Proponowane przepisy mają szczegól-
ne znaczenie dla osób najuboższych.

Uzupełnieniem przedstawionej zmiany jest 
rozszerzenie zakresu przedmiotowego art. 411 
ust. 10f ustawy – Prawo ochrony środowiska, 
a w konsekwencji rozszerzenie zakresu stoso-
wania instrumentu udostępniania środków fi-
nansowych Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej dla wojewódz-
kich funduszy ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej. Przesądzenie o możliwości stosowania 
wymienionych mechanizmów ma duże znaczenie 
dla współpracy pomiędzy NFOŚiGW i WFOŚiGW, 
a także dla współpracy tych funduszy z jednost-
kami samorządu terytorialnego, w szczególności 
z gminami.

Ponadto w związku z faktem, że w programie 
priorytetowym „Czyste powietrze” przewiduje się 
wykorzystanie zaświadczeń kierowanych do osób 
o niskich dochodach, konieczne jest dokonanie 
zmiany przepisów w ustawie o opłacie skarbowej, 
która ma spowodować, że wydawanie zaświadczeń, 
o których mowa w prawie ochrony środowiska, bę-
dzie wolne od opłat.

Biuro Legislacyjne Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej przygotowało 13 uwag szczegółowych. 
Część z nich została zaakceptowana przez Wysoką 
Komisję, część została odrzucona, niemniej jednak 
w wyniku głosowania nad całością ustawy Komisja 
Środowiska rekomenduje przyjęcie ustawy wraz 
z przyjętymi poprawkami. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę sprawozdawcę Komisji Gospodarki 

Narodowej i  Innowacyjności, pana senatora 
Stanisława Lamczyka, o przedstawienie sprawoz-
dania komisji.
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SENATOR SPRAWOZDAWCA 
STANISŁAW LAMCZYK 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo! Szanowni Państwo!
Przypadł mi zaszczyt przedstawienia w imieniu 

Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
stanowiska dotyczącego ustawy o biokomponen-
tach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych 
ustaw.

Komisja obradowała nad nią w dniu… przed-
wczoraj. To jest rządowy… poselski projekt. Rząd 
wniósł 12 poprawek – i te wszystkie poprawki ko-
misja zaakceptowała jednogłośnie.

Ja już nie będę powtarzał, bo kolega przewod-
niczący mówił tutaj… to znaczy, opowiedział całą 
historię. Ale jest to bardzo istotny projekt przede 
wszystkim dla rozwoju motoryzacji. I właśnie 
ubolewam, że programy związane z motoryza-
cją nie zatrybiły. Jest to wszystko z tym związane. 
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? Nie ma.
Projekt ustawy został wniesiony przez posłów.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 

w sprawie rozpatrywanej ustawy? Pytam pana mi-
nistra Piotra Dziadzię.

Proszę uprzejmie.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE KLIMATU 
PIOTR DZIADZIO 

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! 
Szanowni Państwo!

Mam przyjemność przedstawić krótko poselski 
projekt o zmianie ustawy o biokomponentach i bio-
paliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw. 
Jest to druk senacki nr 167.

Fundusz Niskoemisyjnego Transportu po-
wstał w 2018 r. jako państwowy fundusz celowy, 
jednak wprowadzony system funkcjonowania za-
kłada skomplikowaną procedurę współdziałania 

3 podmiotów: dysponenta funduszu, czyli mini-
stra klimatu, zarządzającego funduszem NFOŚ 
oraz Banku Gospodarstwa Krajowego, który reali-
zuje obsługę bankową tego funduszu oraz skom-
plikowaną procedurę wydatkowania środków 
mających na celu rozwój sektora paliw alternatyw-
nych, w tym elektromobilności. Dlatego też, w celu 
uproszczenia, odbiurokratyzowania i przyspiesze-
nia finansowania ze środków publicznych rozwoju 
transportu niskoemisyjnego, przedstawiony pro-
jekt ustawy przekształca Fundusz Niskoemisyjnego 
Transportu, tworząc nowe zobowiązania wielolet-
nie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. Środki finansowe fundu-
szu FNT, zgromadzone w Banku Gospodarstwa 
Krajowego, zostaną zatem przeniesione na kon-
to NFOŚ i  w  całości zostaną przeznaczone na 
działania wspierające rozwój transportu nisko-
emisyjnego. Zgodnie z treścią projektu ustawy, 
zakłada się włączenie realizacji celów Funduszu 
Niskoemisyjnego Transportu do celów statutowych 
NFOŚ – jako instytucji, do której zadań należy fi-
nansowanie ochrony środowiska i gospodarki wod-
nej – przy udziale ministra właściwego do spraw 
klimatu, sprawującego bieżący nadzór nad działal-
nością NFOŚ. Przeprowadzenie naboru wniosków 
o dofinansowanie ze środków NFOŚ odbywać się 
będzie na podstawie postanowień programów prio-
rytetowych, zatwierdzonych przez radę nadzorczą 
NFOŚ, których treść podlega opiniowaniu przez 
ministra klimatu.

Z uwagi na przekrojowy charakter przepisów 
dotyczących funkcjonowania NFOŚ niezbędne jest 
również wprowadzenie zmian w ustawie – Prawo 
ochrony środowiska, ustawie o podatku docho-
dowym od osób prawnych oraz ustawie o podat-
ku dochodowym od osób fizycznych. W toku prac 
parlamentarnych, w związku ze zgłoszonymi po-
prawkami poselskimi, projekt został rozszerzony 
o zmiany w następujących ustawach.

Pierwsza to ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. 
o rynku mocy. W związku z opóźnieniami wy-
nikającymi z rozprzestrzeniania się COVID oraz 
w celu wsparcia realizacji nowych źródeł wytwór-
czych, w tym w szczególności źródeł niskoemi-
syjnych, proponuje się zmianę w ustawie o rynku 
mocy, zgodnie z którą przesunięciu ulega rozpo-
częcie poboru opłaty mocowej z dnia 1 paździer-
nika 2020 r. na dzień 1 stycznia 2021 r. Zmiana ta 
nie spowoduje zwiększenia kosztów po stronie od-
biorców energii elektrycznej. Koszt rynku energii 
w 2020 r. już jest znany i wynika z zamkniętych 
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aukcji mocy przeprowadzonych w 2017 r. Zmiana 
ustawy powoduje tylko przesunięcie poboru w cza-
sie i zawężenie do 12 miesięcy.

Zmiana w zakresie art. 99 ustawy o rynku mocy 
powoduje również konieczność wprowadzenia 
przepisów przejściowych. Zgodnie z art. 74 ust. 4 
ustawy o rynku mocy prezes URE publikuje do 
dnia 30 września każdego roku stawki opłaty mo-
cowej za kolejny rok. W związku z przesunięciem 
poboru opłaty mocowej na 1 stycznia 2021 r. ist-
nieje konieczność dostosowania terminu dla pre-
zesa Urzędu Regulacji Energetyki na obliczenie 
i publikację tych stawek. W tym przypadku wska-
zano dzień 30 listopada 2020 r. jako ostateczny ter-
min dla prezesa URE na publikację tej informacji. 
Termin poboru przesunięto o 3 miesiące, a termin 
na kalkulację i publikację przez prezesa URE sta-
wek opłat wydłużono o 2 miesiące.

Kolejną zmianą jest zmiana w ustawie – Prawo 
ochrony środowiska dotycząca wdrożenia programu 
„Czyste powietrze”. Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach pro-
gramu priorytetowego „Czyste powietrze” finansuje 
wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na 
paliwo stałe, na nowoczesne źródła ciepła spełnia-
jące najwyższe normy, a także finansuje niezbędne 
prace termomodernizacyjne budynków.

Projektowane przepisy zakładają nałożenie na 
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast obowią-
zek wydawania zaświadczeń dla osób fizycznych, 
które zamierzają składać wnioski o dofinansowa-
nie. Wnioskodawca uprawniony do podwyższone-
go poziomu dofinansowania, składając wniosek 
o dofinansowanie, będzie posiadał zaświadczenie 
potwierdzające dochód wyliczony przez podmiot 
zajmujący się urzędowo przedmiotowymi czyn-
nościami. Proponowane przepisy mają szczegól-
ne znaczenie dla wsparcia osób najuboższych.

Uzupełnieniem przedstawionej zmiany jest roz-
szerzenie zakresu przedmiotowego art. 411 ustawy 
– Prawo ochrony środowiska, a w konsekwencji roz-
szerzenie zakresu stosowania instrumentu udostęp-
niania środków NFOŚ do WFOŚ, czyli do funduszy 
wojewódzkich. Przesądzenie o możliwości stosowa-
nia przedstawionych mechanizmów ma duże znacze-
nie dla współpracy pomiędzy NFOŚ a WFOŚ, a także 
dla współpracy tych funduszy z jednostkami samo-
rządu terytorialnego, w szczególności gminami.

Ponadto w  związku z  faktem, że program 
„Czyste powietrze” w zakresie, w którym przewi-
duje wykorzystanie zaświadczeń, kierowany jest do 
osób o niskich, najniższych dochodach, konieczne 

jest dokonanie zmiany przepisów w ustawie o opła-
cie skarbowej, która ma spowodować, że wydawane 
zaświadczenia będą wolne od opłat.

Kolejna zmiana, która została zawarta w procedo-
wanej ustawie, dotyczy ustawy – Prawo energetycz-
ne. Zmiana ta ma na celu usprawnienie zarządzania 
i operowania infrastrukturą gazową przez dopre-
cyzowanie zasad wyznaczania operatora dla kilku 
elementów tej infrastruktury, np. sieci przesyłowej 
i terminala regazyfikacyjnego. Proponowana zmiana 
ma doprecyzować, w jakich przypadkach wyznacza-
nie takiego operatora jest możliwe.

Wszystkie projektowane przepisy są zgodne 
z prawem Unii Europejskiej. Projekt był przed-
miotem prac 2 komisji senackich, o czym przed 
chwileczką słyszeliśmy. W dniu 30 lipca br. projekt 
został przyjęty, wraz z częścią poprawek zapropo-
nowanych przez Biuro Legislacyjne Senatu, przez 
Komisję Środowiska, a w dniu 10 sierpnia – przez 
Komisję Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, 
podobnie jak w przypadku Komisji Środowiska, 
wraz z częścią poprawek zaproponowanych przez 
Biuro Legislacyjne.

Wnoszę zatem do Wysokiej Izby o przyjęcie ustawy 
o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach 
ciekłych oraz niektórych innych ustaw. Dziękuję.

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.

Nie ma chętnych.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu Piotr 

Dziadzio: Okej. Dziękuję państwu.)
Dziękuję.
A, jest pan…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu Piotr 

Dziadzio: Jest?)
Przepraszam, nie widać pana.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Tak, mikry jestem, więc mnie nie widać.
Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze, 

dlaczego na razie nie wychodzi nam program… Już 
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nie mówię o kwestiach technicznych, o budowie sa-
mochodu. Ale dlaczego nie wychodzi nam program 
dotacji, dopłat do samochodów, czy to dla kierow-
ców aut dostawczych, czy prywatnych, czy dla tak-
sówkarzy? Czy nie uważa pan, że to nie w kwestii 
tego, kto dysponuje pieniędzmi i ilu jest tych dys-
ponentów – chociaż to też jest ważne – leży pro-
blem, tylko po prostu trzeba program zmienić? 
A może…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu Piotr 
Dziadzio: Tak…)

…brak stacji ładowania? No, coś tu jest nie tak.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE KLIMATU 
PIOTR DZIADZIO 

Tak, Panie Senatorze, pracujemy nad tym. W tej 
chwili próbujemy zrozumieć ten problem. Mamy tę 
świadomość i bardzo intensywnie pracujemy nad 
nowymi koncepcjami rozwojowymi. Absolutnie 
bardzo szeroko traktujemy ten problem, bardzo 
poważnie traktujemy ten problem, dlatego że tu-
taj ograniczenie… tzn. niskoemisyjność napraw-
dę jest dla nas bardzo istotna, dla nas wszystkich, 
dla miast, dla wsi, dla transportu, dla transportu 
zbiorowego również. I cały czas pracujemy nad po-
lepszeniem rozwiązań w tym zakresie. Wkrótce bę-
dziemy mieli nowe rozwiązania.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Ministrze.
Pan senator Stanisław Lamczyk.

SENATOR 
STANISŁAW LAMCZYK 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku, Szanowni Państwo, rzeczy-

wiście, chcę tutaj poprzeć pana Czerwińskiego, 
że 3 programy, które były: „Zielony samochód”, 
„eVAN”, jak również trzeci program, związany wła-
śnie z ładowaniem, „Koliber”… I chciałbym powie-
dzieć, że jak reklamowano samochody w Polsce, to 
bardzo często w reklamach przytaczano, że czę-
ści są produkowane w Polsce. I myślałem, że jakiś 
program tutaj, że się tak wyrażę, zatrybi. Bo chcę 

powiedzieć, że przemysł motoryzacyjny… On wła-
śnie stracił najwięcej, największy tam mamy wła-
śnie spadek produkcji. A wiemy, że właśnie sektor 
motoryzacyjny w Polsce jest bardzo ważnym czyn-
nikiem, drugim w tym sektorze przemysłowym… 
Tzn. on wytwarza ok. 140 miliardów zł rocznie i za-
trudnia 225 tysięcy osób. I tutaj zwolnienia grupo-
we być może będą największe. Chcę powiedzieć, że 
naszym sąsiadom zachodnim udało się to wszystko 
opanować, bo… Trzeba powiedzieć, że tam sprze-
daż innych samochodów też stanęła, a jeśli cho-
dzi o samochody hybrydowe, to, chociaż Niemcy 
też nie są producentem, wzrost był o 480%. Jeśli 
chodzi o samochody elektryczne – 170% I tam wi-
dać… I tutaj coś właśnie… No, trzeba zrobić ana-
lizę. Być może chodzi o brak dialogu z firmami 
produkującymi te właśnie samochody. Wiemy, że 
w Niemczech oprócz tego, że rząd centralny, rząd 
Merkel dofinansował, to jeszcze landy również do-
finansowały. Teraz jest jeszcze większe dofinanso-
wanie. To się opłaca. Lepiej wspomóc produkcję, 
niż wspomagać później bezrobotnych. No, a tutaj 
grożą nam największe zwolnienia.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE KLIMATU 
PIOTR DZIADZIO 

Tak, ja się zgadzam z tą wypowiedzią. Niemniej 
jednak Ministerstwo Klimatu w tej chwili bardzo 
intensywnie pracuje nad rozwiązaniami, które 
usprawnią albo nawet pozwolą na uruchomienie 
pewnej produkcji na terenie naszego kraju, tak aże-
by ta produkcja również bazowała na polskich pod-
dostawcach, co zdecydowanie może zmienić obraz 
oraz rynek transportu samochodowego, transpor-
tu elektrycznego, transportu hybrydowego czy na-
wet transportu wodorowego – idę już tak bardzo 
daleko. Jesteśmy w tej chwili bardzo blisko etapu 
wskazania lokalizacji takiego przedsięwzięcia, ale 
potrzebujemy na to jeszcze troszkę czasu. Myślimy 
o tym. Ministerstwo Klimatu bardzo poważnie 
bierze pod uwagę transport, możliwość wykorzy-
stania potencjalnych rozwiązań polskich, poten-
cjalnego rozwoju polskiego rynku. Zależy nam 
na tym, żeby część poddostawców, którzy dzisiaj 
mają kłopoty na rynku samochodowym, znalazła 
bardzo szybko swoje miejsce w łańcuchu dostaw 
w zakresie nowoczesnych samochodów, nowocze-
snych pojazdów, budowy nowoczesnej niskoemi-
syjnej infrastruktury.
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WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Ministrze.
Więcej pytań nie ma.
Dziękuję bardzo.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu Piotr 

Dziadzio: Dziękuję.)
Otwieram dyskusję.
Proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Stanisława Gawłowskiego.

SENATOR 
STANISŁAW GAWŁOWSKI 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze 

wraz ze współpracownikami!
Ja to mówiłem na posiedzeniu komisji i powtó-

rzę to tutaj. Od razu dziękuję za odpowiedź, którą 
pan przekazał, Panie Ministrze, członkom komisji. 
Pytałem o Fundusz Niskoemisyjnego Transportu. 
W 2018 r., jak ten fundusz był tworzony, mówiłem 
– co przypominałem na posiedzeniu komisji – że 
w oparciu o proponowane przepisy nie ma żadnych 
szans na to, żeby ten fundusz mógł funkcjonować. 
Nie chciałem być prorokiem, miałem nadzieję, że 
się pomylę, ale niestety w całości się to wszystko 
potwierdziło.

Zgromadzono na tym funduszu 581 milio-
nów zł. Jak państwo myślicie, Panie i Panowie 
Senatorowie, ile wydano na projekty zwią-
zane z  niskoemisyjnym transportem? Zero. 
Zero złotych. Jest rok 2020, leżą tam gigantycz-
ne pieniądze, a żadnego wsparcia tego celu nie 
zrealizowano.

To jest typowy przykład pisania prawa na ko-
lanie, bez konsultacji, bez rozmów, bez eksper-
tów, z przekonaniem o tym, że my wiemy lepiej. 
Oczywiście macie do tego prawo i korzystacie 
z tego prawa, ale jeżeli chciałoby się pewne rze-
czy robić dobrze, to naprawdę warto rozmawiać 
z ekspertami.

Oczywiście wydano pieniądze z tego funduszu, 
ale nie na projekty związane z niskoemisyjnym 
transportem. Wydano 743 tysiące zł na utrzyma-
nie samego funduszu. Ja, mówiąc szczerze, nie za 
bardzo wiem, co to są za koszty. Nic się nie robi, 
nic się nie dzieje, a mówi się, że są koszty. Jak pie-
niądze są na koncie w banku, to pracują, czyli te 
środki też powinny przynieść zyski. Powinniście tu 

państwo powiedzieć, że są przychody z lokaty. Jak 
się nie umie gospodarować pieniędzmi w taki spo-
sób, to rzeczywiście jest to większy kłopot. Powiem 
grzecznie: w każdym gospodarstwie domowym, 
jak ktoś ma jakąś gotówkę, to może założyć lokatę, 
zainwestować w coś, spowodować, że będą przy-
chody z tej gotówki.

Pamiętam również jak przy okazji powstawa-
nia tego funduszu ważni ludzie w Polsce, ówczesny 
i dzisiejszy premier Morawiecki oraz ówczesny mi-
nister Tchórzewski mówili o milionie samochodów. 
Miliona samochodów nie ma. Fundusz, a właściwie 
podatnicy, bo to przecież my wszyscy jako użyt-
kownicy energii elektrycznej płacimy na ten cel… 
My dzisiaj zajmujemy się poprawianiem źle napi-
sanego prawa. Powiem uczciwie, że ja oczywiście 
będę wspierał to rozwiązanie, bo mam dużo więk-
sze zaufanie do narodowego funduszu… Nawet je-
żeli tam się dzisiaj źle dzieje, to mimo wszystko ta 
instytucja jest sprawna w realizacji różnego rodza-
ju projektów. Wieloletnie, 30-letnie doświadczenie 
przekłada się na dość sprawne funkcjonowanie tej 
instytucji. I nawet najgorszy zarząd nie zniszczy 
dorobku urzędników, którzy od wielu, wielu lat 
tam pracują.

Poprawiany jest również program… Mówię to 
już tak bardziej informacyjnie, bo nie chcę się do 
końca wyzłośliwiać, ale niektóre dane warto przy-
pomnieć. Poprawiany jest program „Czyste powie-
trze”. Nie wiem, czy państwo pamiętacie, jak ten 
program powstawał. Wszyscy wtedy słyszeliśmy 
peany, mówiono, że na ten program w ciągu naj-
bliższych 10 lat rząd przeznaczy 103 czy 106 mi-
liardów zł. 10 lat i 103 lub 106 miliardów zł. Nie 
pamiętam, więc mogę się tu mylić, nie wiem, która 
kwota jest bardziej właściwa. Niech będzie 103 mi-
liardy zł. Ale co to oznacza? To, że to jest minimum 
10 miliardów rocznie. Czy wiecie, ile przez ostatnie 
lata wydaliśmy na wsparcie, prawdziwe wsparcie 
w gospodarstwach domowych? Nie wiecie? Trochę 
ponad 2 miliardy zł. Ten program nie będzie zre-
alizowany, to jest takie lelum polelum, przyszli so-
bie, opowiadają i myślą, że naiwniaków przed sobą 
mają. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ  

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Wadima 

Tyszkiewicza.
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SENATOR 
WADIM TYSZKIEWICZ 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Chciałbym złożyć poprawkę w związku z tym, 

że na posiedzeniach komisji, m.in. Komisji 
Samorządu Terytorialnego i  Administracji 
Państwowej, padały propozycje Związku Powiatów 
Polskich. One były dosyć szerokie, ja się ograniczę 
tylko do jednej propozycji poprawki, którą chciał-
bym poprzeć. Dotyczy ona art. 11a. Chciałbym, 
żeby Wysoki Senat przegłosował to w następują-
cym brzmieniu.

Art 11a pkt. 1. W okresie od 31 grudnia 2025 r. 
środki funduszu, o którym mowa w art. 80d ustawy 
zmienianej, przeznacza się także na zrekompenso-
wanie powiatom dochodów utraconych na skutek 
wejścia w życie niniejszej ustawy.

Ja spróbuję to krótko udokumentować. Proszę 
państwa, jednostki samorządowe, jakimi są po-
wiaty, nie mają dochodów. Gminy jeszcze jakoś 
sobie radzą, bo potrafią jakoś mądrze gospodaro-
wać majątkiem, jakoś tam sobie radzą. Powiaty, 
którym się zabierze dochody, nie będą miały czym 
tego zrekompensować. Nie chodzi o to, żeby te 
pieniądze, które ewentualnie były zarabiane na 
wydziałach ruchu drogowego, w jakiś sposób za-
trzymać, ale chodzi o to, że koszty specjalnie nie 
spadną, one będą takie same. Nie będzie zwol-
nień w wydziałach ruchu drogowego. Te koszty 
dalej będą ponoszone. Powiaty z jakichś pieniędzy 
będą musiały pokryć te straty, które będą zwią-
zane z tym, że obywatel zyska. Bardzo dobrze, że 
obywatel nie będzie płacił, bardzo dobrze, tylko 
trzeba też pamiętać o powiatach. Albo te powiaty 
trzeba zlikwidować, albo zapewnić im źródła fi-
nansowania. Jeżeli odbiera się im te źródła finan-
sowania, to trzeba wskazać, z jakich innych źródeł 
te straty mają pokryć. Ta poprawka zmierza do 
tego, żeby właściwy minister wykorzystując cho-
ciażby ten fundusz, o którym przed chwilą mówił 
również pan senator Gawłowski… Żeby ewentu-
alnie z tego funduszu, oczywiście po wyliczeniu 
tych kosztów funkcjonowania wydziałów ruchu 
drogowego, powiaty miały możliwość zrekom-
pensowania tych strat. Inaczej doprowadzimy 
do katastrofy, czyli będziemy mieli jednostkę sa-
morządu terytorialnego, jakim jest powiat, która 
nie będzie w stanie się utrzymać, bo zabierane 
im dochody czy wpływy… Jeszcze raz: nie chodzi 
o zyski, ale tam się ponosi koszty. Przecież my nie 
zlikwidujemy wydziałów ruchu drogowego, one 

dalej będą funkcjonować, ci ludzie dalej będą tam 
pracować. Wcale nie zmniejszy się biurokracja. 
Obywatel będzie wydawał mniej pieniędzy, i do-
brze. Ale utracone przez powiat dochody w jakiś 
sposób muszą być zrekompensowane, jeśli wy-
działy ruchu drogowego mają dalej funkcjonować. 
Tak że taką poprawkę składam. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Panie Senatorze, czy pan składa poprawkę 
do tej ustawy, czy do ustawy o ruchu drogowym, 
który jest w następnym punkcie? Może mi pan 
odpowiedzieć?

(Senator Wadim Tyszkiewicz: Do ustawy o ru-
chu drogowym.)

(Głos z sali: No właśnie…)
No, Panie Senatorze…
(Senator Wadim Tyszkiewicz: Panie Marszałku, 

przepraszam, jesteśmy poza salą… Myślałem, że 
jesteśmy w kolejnym punkcie.)

Panie Senatorze, w tej chwili jest punkt: usta-
wa o zmianie ustawy o biokomponentach i biopa-
liwach ciekłych oraz o zmianie innych ustaw. Tutaj 
pan poprawki nie zgłasza?

(Senator Wadim Tyszkiewicz: Ten pośpiech…)
Dobrze, dobrze, ale po prostu… No, wie pan…
(Senator Wadim Tyszkiewicz: To już nie będę się 

powtarzał, tylko złożę poprawkę, Panie Marszałku.)
Dobrze, że mi o tym powiedziano. No, inaczej 

odesłałbym ustawę z pana poprawką do komisji.
(Senator Wadim Tyszkiewicz: Okej, w punkcie 

o ruchu drogowym już bez komentarza złożę taką 
poprawkę. Przepraszam bardzo za zamieszanie.)

To w następnym punkcie.
W  dyskusji senatorowie nie zgłosili… Aha, 

przepraszam…
Dla porządku informuję, że panowie senato-

rowie Aleksander Szwed i Krzysztof Brejza złożyli 
swoje przemówienia w dyskusji do protokołu*.

Zamykam dyskusję.
W  dyskusji senatorowie nie zgłosili wnio-

sków o charakterze legislacyjnym, ale komisje 
przedstawiły odmienne wnioski. Proszę Komisję 
Środowiska oraz Komisję Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności o ustosunkowanie się do przed-
stawionych wniosków i przygotowanie wspólnego 
sprawozdania.

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.



235

14. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 13 sierpnia 2020 r.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

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

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Gabriela Morawska-Stanecka)

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dzie-
siątego porządku obrad: ustawa o zmianie usta-
wy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych 
innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w  druku 
nr  168, a  sprawozdania komisji – w  drukach 
nr 168 A i 168 B.

Proszę sprawozdawcę Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej, sena-
tora Janusza Pęcherza, o przedstawienie sprawoz-
dania komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
JANUSZ PĘCHERZ 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie 

Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej o  uchwalonej przez Sejm w  dniu 
24 lipca 2020 r. ustawie o zmianie ustawy – Prawo 
o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. 
Marszałek Senatu w dniu 24 lipca 2020 r. skiero-
wał tę ustawę do komisji. Ustawa stanowi przede 
wszystkim odpowiedź na oczekiwania społecz-
ne związane ze zmniejszeniem kosztów i obcią-
żeń administracyjnych dla właścicieli pojazdów. 
Opracowanie nowych rozwiązań było inspirowane 
również interpelacjami poselskimi oraz wnioska-
mi ze współpracy międzyresortowej, zwłaszcza na 
linii Ministerstwo Infrastruktury – Ministerstwo 
Cyfryzacji. To ostatnie było bowiem wnioskodawcą 
w zakresie tych przepisów nowelizacji, które moż-
na uznać za elementy pakietu deregulacyjnego.

Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 
30 lipca 2020 r. komisja wnosi o to, by Wysoki 
Senat uchwalić raczył niniejszy projekt uchwa-
ły. W projekcie uchwały Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej komisja zaproponowała wprowadzenie 5 
poprawek, z czego 3 zostały zaproponowane przez 
Biuro Legislacyjne Senatu, a następnie zgłoszo-
ne przez przewodniczącego komisji Zygmunta 

Frankiewicza. Poprawka czwarta i  piąta wraz 
z rozszerzeniem zaproponowanym przez legisla-
tora Senatu RP zostały zgłoszone przez senatora 
Marka Komorowskiego. Wszystkie poprawki uzy-
skały akceptację rządu.

Praca w  komisji przebiegała w  bardzo do-
brej atmosferze. Pracowaliśmy merytorycznie 
i bardzo sprawnie, co jest niewątpliwie zasługą 
przewodniczącego, ale także dobrze przeprowa-
dzonego procesu legislacyjnego. Projekt ustawy 
został przedłożony przez rząd i wypełniał wszyst-
kie kryteria prawidłowej legislacji. W tym miej-
scu zachęcam tych z państwa senatorów… No, ja 
sam jestem senatorem pierwszą kadencję, mam 
mały staż, a więc zachęcam właśnie tych z pań-
stwa, którzy mają niewielki staż parlamentarny, 
do przeanalizowania na przykładzie tej ustawy, 
jakie są wymogi wobec przedkładanych Wysokiej 
Izbie ustaw. Do tej pory nad większością proce-
dowanych w Senacie ustaw pracowano z inicjaty-
wy poselskiej. Większość senacka permanentnie 
zgłaszała w tej Izbie uwagi dotyczące m.in. braku 
konsultacji publicznych. Do tej ustawy tego typu 
zastrzeżeń mieć nie można.

Po wyczerpującym, liczącym 42 strony uza-
sadnieniu ustawy przedstawiono ocenę skut-
ków regulacji wraz z załącznikiem do tej oceny. 
Przedstawiono także obszerny raport z konsulta-
cji i opiniowania, wraz z tabelami i uwagami jed-
nostek zgłaszających oraz stanowiskiem resortu. 
Odnotowano 41 uwag różnej wagi. Były 4 etapy 
konsultacji, w tym 2 etapy uzgadniające. Do usta-
wy załączone zostały projekty 3 rozporządzeń wraz 
z załącznikami, wzory wniosku o rejestrację po-
jazdu i czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, wzory 
decyzji o rejestracji wraz z uzasadnieniem, a tak-
że ponowną ocenę skutków regulacji. W sumie do-
kument liczy 233 strony, przy czym sama ustawa 
zajmuje jedynie 41 stron. Niemniej jednak nawet 
do najlepiej przygotowanego dokumentu można 
mieć uwagi czy zastrzeżenia. Wnieśliśmy do usta-
wy poprawki, aby jeszcze lepiej realizowała ona 
cele wprowadzanych zmian.

W  trakcie dyskusji na posiedzeniu komi-
sji senator Wadim Tyszkiewicz – on już dzisiaj, 
przed chwilą zresztą, o tym mówił, ale myślę, że 
jeszcze raz coś nam o tym powie – przed zapro-
ponowaniem ewentualnych poprawek chciał uzy-
skać od przedstawicieli resortu odpowiedź co do 
okresu funkcjonowania tablic rejestracyjnych. 
Spostrzeżenie pana senatora było takie, że dzisiaj 
tablice są tak naprawdę użytkowane ok. 4 lat. Jeżeli 



236

14. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 13 sierpnia 2020 r.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

te tablice będą użytkowane dłużej, to trzeba zda-
wać sobie sprawę z tego, że już 5-, 6- czy 7-letnia 
tablica jest takiej jakości, że jest nie do odczyta-
nia przez fotoradary, a chcielibyśmy się na drodze 
czuć bezpiecznie. I było zapytanie pana senatora, 
czy państwo, czyli strona rządowa, bierzecie to pod 
uwagę i czy np. nie powinno być określenia jakie-
goś okresu, powiedzmy, 5-letniego, na użytkowa-
nie tablic. Przedstawiciele rządu nie mieli takich 
zastrzeżeń. Myślę, że wypowiedzą się w tej kwe-
stii pani minister, drogowcy czy też Ministerstwo 
Infrastruktury.

Było także pytanie pana senatora odnośnie do 
naklejki kontrolnej, która do tej pory odgrywała 
ważną rolę, czy na pewno rezygnacja z tej naklejki 
jest racjonalna. I w tej materii strona rządowa też 
się wypowiedziała, że nie widzi zastrzeżeń.

Dyrektor z Urzędu Miasta Krakowa zwrócił 
jednak uwagę na utratę dochodów poszczegól-
nych powiatów i miast na prawach powiatu przy 
nieskróceniu praktycznie czasu trwania poszcze-
gólnych czynności rejestracyjnych. Stwierdził 
wprost, że nieprawdą jest, iż zmniejszenie docho-
dów jednostek samorządu terytorialnego będzie 
rekompensowane zmniejszeniem czasochłonno-
ści procesu rejestracji pojazdu. Proces rejestracji 
pojazdu będzie bowiem skrócony raptem o to, że 
nie będziemy wypełniać karty pojazdu czy nie bę-
dziemy wydawać nalepki kontrolnej. Ta ustawa 
wprowadza tylko i wyłącznie skutki finansowe 
takie, że obywatel będzie rzeczywiście mniej pła-
cił, ale chcielibyśmy – to są słowa pana dyrektora 
z Krakowa, który w tym procesie brał udział chyba 
na każdym etapie konsultacyjnym – żeby obywatel 
przede wszystkim mniej czasu spędzał w urzędzie, 
czyli nie stał w kolejkach, i żeby można było go jak 
najszybciej obsłużyć. Pan dyrektor chciałby zatem 
zaproponować stronie rządowej i komisji samorzą-
du terytorialnego takie rozwiązanie, które będzie 
prowadziło do likwidacji czegoś takiego jak decyzja 
o czasowej rejestracji pojazdu, żeby tę decyzję sto-
sować jedynie w przypadkach uzasadnionych. Pani 
minister zobowiązała się, że ten problem zostanie 
przeanalizowany z Ministerstwem Infrastruktury 
i taka informacja będzie przekazana.

Odejście od połączenia wydawania dowodu 
rejestracyjnego lub też pozwolenia czasowego 
z wydaniem decyzji o czasowej lub stałej rejestra-
cji pojazdu to jest coś, co zdecydowanie poprawi 
sprawność działania organu rejestrującego. Dzisiaj 
ustawa daje możliwość stałej rejestracji tylko i wy-
łącznie w przypadku, kiedy są spełnione łącznie 

następujące warunki: klient nie wymienia tablicy 
rejestracyjnej i pojazd jest zarejestrowany w kra-
ju. Wtedy możemy odejść od czasowej rejestracji. 
To, czy klient wymienia tablicę rejestracyjną, czy 
jej nie wymienia, praktycznie niczego nie zmie-
nia, dlatego że ustawa w dalszym ciągu zakłada, 
że klient i tak będzie musiał tę tablicę zdemonto-
wać i przynieść do urzędu do legalizacji powtórnie. 
Uważamy, że pierwotnie zalegalizowana tablica re-
jestracyjna mogłaby pozostać aż do czasu, kiedy 
organy kontroli ruchu drogowego lub też stacja 
diagnostyki podczas okresowego badania technicz-
nego nie stwierdzą konieczności wymiany. I dalej 
zauważa pan dyrektor, że to powinno być zmie-
nione, należałoby rozszerzyć możliwość wydawa-
nia tylko i wyłącznie stałej rejestracji na wszystkie 
samochody zarejestrowane w kraju. To na pewno 
usprawniłoby proces rejestracji pojazdów, należa-
łoby również wtedy zmienić pewne zapisy w dowo-
dzie rejestracyjnym.

Drugą kwestią poruszoną w czasie posiedze-
nia komisji jest kwestia rejestracji elektronicznej. 
Nasi obywatele, nasi klienci, którzy przychodzą do 
urzędów, do wydziałów komunikacji, załączają do 
wniosku o rejestrację pojazdu zgłaszanego drogą 
elektroniczną i opatrzonego kwalifikowanym pod-
pisem elektronicznym lub profilem zaufanym… Te 
dokumenty, okazuje się, nie mają statusu poświad-
czonych za zgodność z oryginałem. Żeby zakończyć 
proces rejestracji w przypadku wniosku złożone-
go elektronicznie, klient i tak musi przyjść z wer-
sją papierową i przedstawić ją w urzędzie. Tutaj 
również pani minister Wanda Buk zadeklarowała 
przeanalizowanie tych rozwiązań. Mam nadzieję, 
że one zostaną dzisiaj przekazane.

Z  kolei pan mecenas Kubalski ze Związku 
Powiatów Polskich poruszył problem zniesienia 
karty pojazdu. Zostało to zaakceptowane na etapie 
uzgodnień Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 
Terytorialnego, ale jego zdaniem to rozwiązanie 
powinno być połączone z powszechnym obowiąz-
kiem zarejestrowania pojazdu przez użytkowni-
ka końcowego. Na ten moment takiego obowiązku 
nie ma, wystarczy, że nabywca pojazdu dokonał 
jego zgłoszenia. To wypełnia obowiązki wynikają-
ce z przepisów prawa. Informacja o tym, że on to 
nabył, miała być kiedyś odnotowywana w karcie 
pojazdu. Jeżeli z niej rezygnujemy, to pojawia się 
pewien kłopot z obrotem.

Został również poruszony problem tablic reje-
stracyjnych. Według Związku Powiatów Polskich 
wersja optymalna byłaby taka, żeby wymieniać 
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tablicę rejestracyjną, ale w wersji minimalnej może 
być chociaż obowiązek wymiany tablic przy zby-
ciu pojazdu. Zwrócił bowiem uwagę na to, że nie 
oszczędzamy czasu na rejestracji, a jedynie fun-
dujemy właścicielowi 100 zł, co w przypadku ceny 
samochodu jest minimalną kwotą. Dyskutowałem 
na ten temat z różnymi osobami. Niektórzy mówią, 
że dzisiaj dla młodych ludzi, którzy dostają pra-
wo jazdy i kupują samochód za 5 tysięcy zł, każde 
100 zł jest wartością dość znaczną. Tak że ludzie 
w rozmaity sposób do tych pieniędzy podchodzą, 
natomiast nie można nie widzieć tego, że powiaty, 
a szczególnie miasta na prawach powiatu znacząco 
na tym stracą, bo np. w Urzędzie Miasta Krakowa 
to są pieniądze rzędu 4 milionów zł, a w Urzędzie 
Miasta Poznania jest to chyba 7–8 milionów zł. 
Dyrektor Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich 
zgłosił propozycję jak gdyby załatwienia tej sprawy 
uszczuplenia dochodów przez samorządy poprzez 
weryfikację zapisów w rozporządzeniach wyko-
nawczych do ustawy i modyfikację taryfikatora. 
Na ten temat miało się wypowiedzieć Ministerstwo 
Infrastruktury. Mam nadzieję, że te utracone do-
chody w jakiś sposób będą, chociaż w części, zre-
kompensowane powiatom i miastom na prawach 
powiatu.

Ostatecznie – to jest to, co powiedziałem na 
samym początku – przegłosowano jednomyślnie 
5 poprawek, które mają państwo w druku spra-
wozdania nr 168 A. Ewentualne inne poprawki 
mogą być zgłoszone w trakcie dzisiejszej dyskusji. 
Dziękuję za uwagę.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę sprawozdawcę Komisji Infrastruktury, 

senator Jadwigę Rotnicką, o przedstawienie spra-
wozdania komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
JADWIGA ROTNICKA 

Pani Marszałek! Państwo ze strony rządu! 
Koleżanki i Koledzy!

Pan senator Pęcherz tak szczegółowo przed-
stawił sprawozdanie z posiedzenia komisji, że 
ja prawie już nie mam czego dodać, bowiem 
Komisja Infrastruktury przyjęła poprawki 

tożsame z tymi, które były złożone na posiedzeniu 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej.

Mogę się jedynie podzielić swoimi odczu-
ciami, jakie mam w  stosunku do tych, po-
wiedzmy, unormowań, które są przedstawione 
w  zmianach wprowadzanych do ustawy – 
Prawo o ruchu drogowym. Ja np. uważam, że 
najistotniejsze w tym są dwie kwestie. Jedna 
to jest brak obowiązku posiadania przy sobie 
prawa jazdy, bo byliśmy przyzwyczajeni, że 
bez tego, wsiadając do samochodu, nie możemy 
się ruszyć. Druga to jest zrezygnowanie 
z karty pojazdu, gdzie mamy właściwie całą, 
powiedzmy, historię chorobową tegoż naszego 
auta, to, czy sprzedajemy, czy naprawiamy… 
itd. Z kolei wszystkie inne uregulowania to jest 
kwestia dyskusyjna, ale na pewno ułatwią one 
nabywcy samochodu poruszanie się w tej całej 
materii administracyjnej.

Na posiedzeniu Komisji Infrastruktury było 
wiele osób, był także przedstawiciel Związku Miast 
Polskich. Nie wiem, czy ta sama osoba była na po-
siedzeniu komisji samorządu… Tak?

(Głos z sali: Ze Związku Powiatów Polskich.)
Nie wiem, czy to była ta sama osoba.
(Głos z sali: Ta sama.)
Ta sama. A, to pewno też mówił o tym na posie-

dzeniu komisji samorządu. Niemniej jednak podał 
pewne kwoty, które utraci powiat w sytuacji odstą-
pienia od opłat. Oszacował je na 590–800 tysięcy zł 
na poszczególny powiat.

W  zasadzie dyskusja nie… A, jeszcze jedna 
rzecz, mianowicie była sprawa uregulowania sy-
tuacji diagnosty w prawie o ruchu drogowym. 
Diagnosty, który wykonuje badania techniczne sa-
mochodu i który rzekomo nie ma do tego prawne-
go umocowania. Ale ja się na tym nie znam. Jeżeli 
strona rządowa mogłaby odpowiedzieć, o co temu 
panu chodziło, to byłabym wdzięczna.

Komisja Infrastruktury także przyjęła 5 po-
prawek, takich samych jak komisja samorzą-
du, przy czym 3 poprawki to są propozycje Biura 
Legislacyjnego, które uczytelniają ustawę.

No i teraz, jak się już dowiedzieliśmy z przed-
wczesnej wypowiedzi pana senatora Tyszkiewicza, 
będzie jeszcze 1 poprawka. Obydwie komisje będą 
musiały w jakiś sposób odnieść się do tej poprawki.

Konkluzja: Komisja Infrastruktury przyję-
ła wszystkie poprawki i wnosi o przyjęcie przez 
Wysoką Izbę uchwały w  tej sprawie. Dziękuję 
bardzo.
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WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
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?

Przepraszam bardzo:  do senatorów 
sprawozdawców.

Ale to na tyle.
Teraz będzie przedstawiciel rządu.
Projekt został wniesiony przez rząd. Do pre-

zentowania stanowiska rządu w toku prac par-
lamentarnych został upoważniony minister 
infrastruktury.

Mamy tutaj dwoje przedstawicieli rządu. Widzę 
pana ministra Andrzeja Bittela i panią minister 
Wandę Buk.

Kto z państwa przedstawi… Pan minister.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE INFRASTRUKTURY
ANDRZEJ BITTEL 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Pani minister zdecydowała, że ja mam to zrobić 

w pierwszej kolejności, więc się poddałem.
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Czyli rozumiem, że państwo obydwoje będą 
przedstawiać?)

Pani minister podejmie decyzję. Z całą pewno-
ścią jest osobą, która umie decydować.

Przedstawiona ustawa o  zmianie ustawy – 
Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych in-
nych ustaw została przygotowana wspólnie przez 
Ministerstwo Infrastruktury i  Ministerstwo 
Cyfryzacji – warto podkreślić istotną rolę 
Ministerstwa Cyfryzacji w przygotowaniu tych 
przepisów – i stanowi tzw. pakiet deregulacyjny 
wprowadzający szereg ułatwień dla właścicieli po-
jazdów i kierujących pojazdami oraz uproszczeń 
w obowiązujących procedurach w tym zakresie.

Przygotowując ustawę… Tak jak słusznie za-
uważył pan senator sprawozdawca, pan sena-
tor Pęcherz, ta ustawa była również odpowiedzią 
na oczekiwania społeczne w zakresie zmniejsze-
nia kosztów, obciążeń dla posiadaczy pojazdów 

mechanicznych. Wzięto pod uwagę wnioski spo-
łeczne w tym zakresie. Były szerokie konsulta-
cje. Wszystkie te elementy, o których pan senator 
wspominał – potwierdzam – były realizowane.

Warto też powiedzieć, że w ramach współ-
pracy czy wymiany myśli pomiędzy resortami 
kilka resortów brało aktywny udział na etapie 
międzyresortowym, a  także że uwzględniono 
w tym projekcie korzyści, jakie dało wdrożenie 
w 2017 r. projektu CEPiK 2.0, kierowanego przez 
Ministerstwo Cyfryzacji.

Państwo pozwolą, że nie będę przybliżał szcze-
gółowo wszystkich dobrodziejstw, które płyną 
z  tego aktu prawa, bo musiałbym tutaj bardzo 
długo przemawiać. Ważne, istotne są te kwestie, 
które wiążą się właśnie ze zmniejszeniem liczby 
dokumentów, zmniejszeniem obciążeń dla miesz-
kańców, którzy wykonują czynności rejestracyjne. 
Są tu też uproszczenia, które dotyczą samej pro-
cedury. Z całą pewnością zostanie to pozytywnie 
odebrane przez tych, którzy z tych procedur będą 
kiedyś korzystali, ale również przez tych, którzy 
wykonują je na co dzień.

Odnosząc się do pytań, o których mówiono 
w sprawozdaniach, a które były wyrażane na po-
siedzeniach 2 komisji, chciałbym powiedzieć, że 
szczególnie ważne były kwestie zgłaszane przez 
miasto Kraków w osobie dyrektora urzędu. One 
zostały opisane i złożone na ręce pana przewod-
niczącego Frankiewicza z Komisji Samorządu 
Terytorialnego i  Administracji Państwowej. 
Powiem państwu, że moim zdaniem pan dyrek-
tor z miasta Krakowa doskonale uzasadnił ko-
nieczność rezygnacji z karty pojazdu, z nalepki, 
mówiąc, że to jest czynność, która w zasadzie nie 
ma wielkiego znaczenia w procesie rejestracji, 
a która powoduje obciążenia dla mieszkańców. 
A więc to jest dokładnie odwrotne spojrzenie na 
tę kwestię.

W zakresie czasowej rejestracji pojazdu trze-
ba powiedzieć, że… Przepraszam, może zacznę od 
kwestii ponownej legalizacji tablicy rejestracyjnej. 
No, tu warto powiedzieć, że jest to zasada wyni-
kająca z tej ustawy. Tego typu czynności są wyko-
nywane, ten obowiązek jest wykonywany, no i on 
zostanie, chyba że w trakcie kolejnego etapu – bo 
przecież ustawa jest pierwszym czy też kolejnym 
krokiem w ramach deregulacji tej sfery – okaże się, 
że nie będzie potrzeby wykonywania takich czyn-
ności. No, szerszego uzasadnienia pozwolę sobie 
nie odczytywać. Podobnie jest z kwestią związaną 
z czasową rejestracją pojazdu. Tę sprawę również 
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będziemy obserwowali, bo uważamy, że zmiany 
trzeba wprowadzać pewnymi etapami.

Rzeczywiście była też prowadzona dyskusja do-
tycząca kwestii finansowych, jakie również wiążą 
się z tą ustawą. Myślę, że one zostały dość szeroko 
opisane na stronie 31 uzasadnienia, które zostało 
dołączone do ustawy. Oczywiście konstrukcja fi-
nansowania samorządu terytorialnego jest bardzo 
istotną kwestia, ale kwestia znoszenia obciążeń, 
szczególnie wobec takiego uzasadnienia, wobec 
takiej oceny tej ustawy, jaka popłynęła ze strony 
miasta Krakowa… No, wydaje mi się, że jest to do-
stateczne uzasadnienie.

Jeśli nie wyczerpałem tematu, to proszę, aby 
pani marszałek zechciała oddać głos pani mini-
ster. W każdym razie jesteśmy gotowi odpowie-
dzieć wspólnie na pytania.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa pragnie zadać takie pytanie?
(Głos z sali: Nie ma pytań.)
(Głos z sali: Tyszkiewicz.)
Senator Wadim Tyszkiewicz?
(Głos z sali: Nie…)
(Senator Wadim Tyszkiewicz: Tak.)
(Głos z sali: Już przemawiał.)
No właśnie…
(Senator Wadim Tyszkiewicz: Tak, tak, ale mam 

pytanie.)
…dlatego jestem zdziwiona.
(Senator Wadim Tyszkiewicz: Ale mam pytanie.)
A, pytanie. Dobrze.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

SENATOR 
WADIM TYSZKIEWICZ 

Poprawka została złożona, a więc trochę wysze-
dłem przed szereg, ale temat jest aktualny…

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Ale bardzo bym prosiła o  przybliżenie się do 
mikrofonu.)

Okej, już się przybliżam.

Chciałbym zadać pytanie związane z likwi-
dacją karty pojazdu. Karta pojazdu w założeniu 
miała służyć nam wszystkim. Chodziło o to, żeby 
były tam odnotowywane wszystkie zdarzenia 
związane z pojazdem. Jak wiemy z doświadcze-
nia, ona nie spełniała do końca swojej funkcji. 
Mam pytanie: czy w CEPiK będą zawarte wszyst-
kie informacje związane ze zmianą właściciela 
pojazdu i z całą historią pojazdu? To pytanie od-
nosi się szczególnie do informacji związanych ze 
zdarzeniami dotyczącymi określonego pojazdu. 
No, chodzi o ubezpieczalnię. Zmierzam do tego, 
że ta forma, która była do tej pory, rzeczywiście 
nie spełniała swojej funkcji, bo odnotowywana 
była tylko zmiana właściciela, podczas gdy no-
wego właściciela pojazdu interesowałoby raczej – 
myślę, że to dotyczy nas wszystkich – czy pojazd 
był uszkodzony i czy był poważnie uszkodzony. 
Czy w CEPiK takie informacje będą zawarte? Bo 
likwidacja książki pojazdu – okej, zgadzamy się 
na to. Ale czy CEPiK będzie na tyle rozbudowany, 
że cała historia pojazdu będzie w CEPiK zawar-
ta? Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.
(Sekretarz  Stanu w  Minis ters twie 

Infrastruktury Andrzej Bittel: Jeżeli pani marsza-
łek pozwoli, to pani minister…)

Pani minister Wanda Buk. Bardzo proszę.
Pani Minister, proszę z miejsca.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE CYFRYZACJI 
WANDA BUK 

Szanowny Panie Senatorze! Szanowni Państwo!
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Proszę do mikrofonu.)
Szanowny Panie Senatorze! Szanowna Wysoka 

Izbo!
Tak, potwierdzam, że już dzisiaj te wszystkie 

informacje, o które pytał pan senator, w Centralnej 
Ewidencji Pojazdów się znajdują i zawsze można 
je sprawdzić. Pamiętajmy też, że w wyniku wpro-
wadzanych zmian wydruk z CEPiK ma moc doku-
mentu urzędowego, tak że nie będzie wątpliwości.
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A jeżeli państwo jeszcze pozwolą, to w związku 
z tym, że padły pytania, no, może nie wprost sfor-
mułowane… W każdym razie na pewno poruszono 
wątek dotyczący przychodów powiatu z tytułu wyda-
wania nalepki i z tytułu karty pojazdu. Pan minister 
już w części odpowiedział, ale ja chciałabym jeszcze 
zwrócić uwagę na to, że w ubiegłym roku wprowa-
dzono możliwość nakładania przez powiat, przez wy-
dział komunikacji kar w sytuacji, kiedy zbywca lub 
nabywca… Bo obie strony umowy sprzedaży pojaz-
du mają obowiązek zgłosić zbycie i nabycie pojazdu, 
i jedna, i druga strona. A jeżeli nie dopełnią tego obo-
wiązku, to wydział komunikacji, starosta ma moż-
liwość nałożenia kary administracyjnej. I są to np. 
dochody, które wprost stanowią przychód powiatu. 
Widzicie państwo, to są… Mimo tego, że tutaj poja-
wiło się kolejne źródło, nikt nie kompensował tego, 
nie zestawiał z innymi dotychczasowymi przycho-
dami, żeby, powiedzmy, bilans wyszedł na zero. Tak 
że już od 1 stycznia tego roku jakieś środki mogły 
się kumulować. Ja tutaj jeszcze powiem, tak gwoli 
sprawiedliwości, że w związku z COVID, w ustawie 
COVID-owej ten czas jakby został odsunięty i będzie 
to nie od 1 stycznia, tylko 180 dni później, pół roku 
później. Jednak zniesienie obowiązku posiadania na-
lepki i wydawania karty pojazdu nie następuje tak 
z dnia na dzień. Zgodnie z przepisami przejściowy-
mi jeszcze przez 24 miesiące, tj. przez 2 lata powiaty 
ten przychód będą miały. Czyli już sobie jakieś źródła 
kumulują, dodatkowe, których wcześniej nie miały, 
wiedząc, że tego akurat źródła nie będą miały. To nie 
jest taki zero-jedynkowy bilans.

Zachęcam jednostki samorządu terytorialnego 
do tego – my jesteśmy otwarci – żeby nadal szukać 
w całym procesie administracyjnym, którym zaj-
mują się wydziały komunikacji, uproszczeń, które 
część pracy im zabiorą. I nie mówmy, że te nasze 
zmiany, które wprowadzamy, nie odbierają części 
tej pracy. Przecież trzeba było zaktualizować kar-
tę pojazdu, trzeba było ją wydać, trzeba było przy-
gotować nalepkę kontrolną. Ludzie w wydziałach 
komunikacji musieli wykonać odpowiednie czyn-
ności, a teraz tych czynności wykonywać nie będą. 
Tak się brzydko mówi, że zasoby ludzkie… No, ja-
kaś możliwość tego, żeby optymalizować pracę 
w powiatach, również się pojawi.

I to jest też, powiedziałabym, nasze stanowisko 
względem zaproponowanej przez pana sekretarza 
we wcześniejszym punkcie, ale do tego punktu…

(Głos z sali: Pana senatora.)
…zaproponowanej przez pana senatora po-

prawki. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję, Pani Minister.
Proszę o zadanie pytania pana senatora Janusza 

Pęcherza.

SENATOR 
JANUSZ PĘCHERZ 

Do pani minister.
Ja bym to zrobił w postaci oświadczenia, bo 

mam przygotowane właśnie do pana ministra in-
frastruktury, ale skoro pani wywołała problem… 
Jest to skomplikowane. Otóż zgodnie z art. 140mb 
– dotyczy kar pieniężnych za naruszenie obowiąz-
ku rejestracji lub obowiązku zawiadomienia sta-
rosty o nabyciu i zbyciu pojazdu – ten, kto będąc 
właścicielem… itd., itd., podlega karze w wysoko-
ści od 200 zł do 1 tysiąca zł. Prezydent miasta X – 
ale to nie chodzi tylko o miasto X, jest ileś takich, 
mam więcej przykładów – wydał decyzję admi-
nistracyjną o naliczeniu kary pieniężnej za nie-
przestrzeganie art. 78 ust. 2 pkt. 1 ustawy – Prawo 
o ruchu drogowym. Strona odwołała się od decyzji 
prezydenta miasta X do samorządowego kolegium. 
Kolegium uchyliło decyzję, umorzyło postępowanie 
przed organem pierwszej instancji. W uzasadnie-
niu SKO zaakcentowało, że w związku z faktem, iż 
strona po upływie 30-dniowego terminu na zgło-
szenie nabycia czy zbycia pojazdu organowi reje-
strującemu nie była już właścicielem pojazdu, nie 
można mówić o spełnieniu przesłanki podmioto-
wej wskazanej w przepisie. I z tego względu nale-
żało decyzję prezydenta miasta X wyeliminować 
z obrotu prawnego. I rodzi się pytanie: w jakiej sy-
tuacji organ rejestrujący winien realizować zapisy 
art. 140? To tak à propos tej historii. Ja myślę, że 
my tego nie powinniśmy pewnie dzisiaj rozważać. 
Ja przekażę to w oświadczeniu. Bo to jest, jak po-
dejrzewam, ważny problem dla wielu, wielu wy-
działów komunikacji.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo o odpowiedź.
Będzie odpowiedź?
Pan oczekuje odpowiedzi, Panie Senatorze?
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(Senator Janusz Pęcherz :  Myślę,  że 
oświadczenie…)

Oświadczenie. Czyli nie oczekuje pan żadnego 
komentarza, tak?

(Senator Janusz Pęcherz: Teraz nie, bo, jak my-
ślę, to jest dosyć…)

Czyli teraz pani senator Jadwiga Rotnicka.
Proszę bardzo.

SENATOR 
JADWIGA ROTNICKA 

Ja tylko bardzo krótko odnośnie do tablic re-
jestracyjnych. Skoro pojawia się taki element 
czasowej ważności takiej tablicy… Czy to już jest 
wprowadzone, czy ma być wprowadzone? Że 
po 5  latach będziemy… co, wymieniać tablicę 
rejestracyjną?

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE INFRASTRUKTURY
ANDRZEJ BITTEL 

Nie, absolutnie.
(Senator Jadwiga Rotnicka: Tylko…)
Ja zwracam uwagę na 2 przepisy w ustawie…
(Senator Jadwiga Rotnicka: Tak?)
W art. 1 w pkcie 5, zmieniającym art. 60, po ust. 1 

dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „Utrzymywanie ta-
blic (tablicy) rejestracyjnych i innych wymaganych 
oznaczeń pojazdu w należytym stanie oraz zapew-
nienie ich czytelności jest obowiązkiem kierującego 
pojazdem”. Czyli jest wprowadzony obowiązek, któ-
ry się materializuje w procedurze w pkcie 9 zmie-
niającym art. 73. Dodawany jest tam ust. 1a, który 
brzmi: „Składający wniosek o rejestrację pojazdu 
może wnioskować o zachowanie dotychczasowego 
numeru rejestracyjnego, w tym tablic (tablicy) re-
jestracyjnych, jeżeli pojazd był już zarejestrowany 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiada 
tablice (tablicę) rejestracyjne zgodne z przepi-
sami wydanymi na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 1 
lit. a oraz utrzymane w należytym stanie i czytelne. 
W takim przypadku starosta, dokonując rejestracji 
pojazdu, wydaje decyzję o rejestracji pojazdu i do-
wód rejestracyjny oraz dokonuje legalizacji dotych-
czasowych tablic (tablicy) rejestracyjnych. Jeżeli 
tablice (tablica) rejestracyjne nie są zgodne z prze-
pisami wydanymi na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 1 
lit. a albo nie są utrzymane w należytym stanie, 

albo nie są czytelne, stosuje się przepis ust. 1”. Czyli 
one będą podlegały wymianie. Krótko mówiąc, jest 
wprowadzony obowiązek i miejsce, w którym wy-
pełnianie tego obowiązku może być skontrolowane.

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Bardzo dziękuję…)

(Senator Jadwiga Rotnicka: Przepraszam bar-
dzo. Jak rozumiem…)

To oznacza, że nie zamierzamy wprowadzić 
czasokresu dla tablicy rejestracyjnej

(Senator Jadwiga Rotnicka: A kto oceni popraw-
ność funkcjonowania tejże tablicy? Czy to w czasie 
kontroli technicznej… Nie wiem.)

W czasie procesu, w którym przychodzi miesz-
kaniec i mówi: zbyłem samochód, nabyłem następ-
ny i chcę pozostać przy dotychczasowej tablicy. 
Ale z tą tablicą musi się udać do, jak to się mówi, 
okienka.

(Senator Jadwiga Rotnicka: To w sytuacji, kie-
dy sprzedajemy czy odstępujemy. Ale kiedy jestem 
użytkownikiem samochodu już leciwego, jeżdżę 
dziewiąty rok, to co? Mam czytelną tablicę, nie-
czytelną? Kto to ocenia?)

To oceni z całą pewnością organ, który ma 
prawo zatrzymać samochód na drodze i ustalić, 
czy wszystko się w nim zgadza. Na pewno Policja 
państwowa, z całą pewnością będą na to zwracać 
uwagę też stacje badań diagnostycznych i ich pra-
cownicy. No, ale, Pani Senator, przecież wiemy, że 
na ulicach polskich miast jest całe mnóstwo czar-
nych tablic z białymi cyferkami. I one są czytelne. 
A jak przestają być czytelne, to muszą być wymie-
nione. I to jest proces, który… Raczej ta dyskusja 
się potoczyła… Że tak powiem, punktuje pani sena-
tor w kontekście pewnego procesu produkcyjnego 
i biznesu, który się z tym łączy. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Proszę o zadanie pytania pana senatora Jerzego 

Czerwińskiego.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
To pytanie jest kierowane właściwie do pani 

minister. Chodzi o  kwestię wejścia tej ustawy 
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w życie. Ona ma sztywny termin 3 miesięcy. No, 
wiadomo, na przystosowanie się organów do funk-
cjonowania. Jednak tutaj jest mnóstwo wyjątków. 
Przyznam, że trudno przeciętnemu obywatelowi 
zorientować się, czy te szczególne ułatwienia, któ-
re w tej ustawie są wprowadzane, już obowiązują, 
czy jeszcze nie obowiązują. No, te wyjątki odcią-
gają w czasie o 1 rok, o 2 lata, albo o sztywne daty. 
Najgorsze w tym wszystkim jest to, że część prze-
pisów ułatwiających, oczywiście słusznych, będzie 
zależała od funkcjonalności, która zostanie urucho-
miona w rejestrze centralnym, a z kolei to, czy ta 
funkcjonalność jest uruchomiona, jest komuniko-
wane w specjalnym komunikacie. No, większość 
kierowców to nie są, przepraszam, fani śledzenia 
BIP poszczególnych jednostek czy poszczególnych 
ministerstw. Jak państwo zamierzacie częściowe, 
etapowe wprowadzenie tej ustawy w życie komu-
nikować kierowcom? Pytam, bo my już powiedzie-
liśmy, że na przykład nie trzeba będzie mieć przy 
sobie dowodu rejestracyjnego. Ale pytanie, od kie-
dy. Krótkie pytanie: czy to nie jest zbyt skompliko-
wany sposób wprowadzenia takiej ustawy w życie? 
No, to rodzi pewne wątpliwości, głównie u osób, 
które nie są przystosowane do tego, żeby czytać 
akty prawne.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę odpowiedzieć, Pani Minister.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE CYFRYZACJI 
WANDA BUK 

Panie Senatorze! Szanowni Państwo!
Jeżeli chodzi o dowód rejestracyjny, to już od 

2 lat możemy jeździć bez niego. Rozumiem tutaj 
pana wątpliwości, bo to dotyczy aplikacji mPrawo-
Jazdy, czyli uprawnienia do prowadzenia pojazdów. 
Ja mogę powiedzieć, jak wygląda dzisiaj stan prac 
w Ministerstwie Cyfryzacji. My czekamy, aż ustawa 
wejdzie w życie, bo my już jesteśmy gotowi, apli-
kacja jest gotowa. Jak tylko ustawa wejdzie w ży-
cie, to komunikat – mogłabym powiedzieć, że tego 
samego dnia, ale najpóźniej następnego – przez 
ministra cyfryzacji zostanie wydany. Od tego ko-
munikatu są jeszcze 3 miesiące, żeby można było 

już w pełni korzystać tylko i wyłącznie z aplikacji 
mPrawoJazdy, które znajduje się w aplikacji mO-
bywatel. Te 3 miesiące będą takim okresem przej-
ściowym, on jest niezbędny do tego, żeby pewne 
połączenia między systemami mogły zostać zreali-
zowane. One wymagają podstawy prawnej, dlatego 
dotychczas, mimo że już czekamy na połączenie 
tych 2 kabelków, nie mogliśmy się integrować. Stąd 
ta konieczność, aby był jeszcze okres 3 miesięcy. 
No, faktycznie już następnego dnia będzie można 
sobie tę aplikację zainstalować. My od razu ją udo-
stępnimy, ale jeszcze przez 3 miesiące będzie obo-
wiązek… Oczywiście będziemy to komunikowali, 
mamy nadzieję, że jak najbardziej szeroko i jasno, 
to już nasza w tym głowa, żeby zrobić to skutecz-
nie. Myślę, że to jest takie ułatwienie, które przez 
obywateli zostanie przyjęte bardzo entuzjastycznie, 
i pewne udogodnienie, przez co stosunkowo łatwo 
będzie dotrzeć do szerokiego grona odbiorców.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję, Pani Minister.
Proszę o  zadanie pytania pana senatora 

Stanisława Lamczyka.

SENATOR 
STANISŁAW LAMCZYK 

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Państwo Ministrowie! Szanowni Państwo!
Ja mam pytanie w zasadzie do pani minister. 

Czy są kraje w Unii Europejskiej, które już kodują 
za pomocą chipów w tablicach zarówno przeglądy 
techniczne, właściciela, jak i ubezpieczenie? Czy 
my będziemy zmierzać w takim kierunku, czy te-
raz nie myślimy o takim kierunku?

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Pani Minister.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE CYFRYZACJI 
WANDA BUK 

Panie Senatorze, przyznaję, że nie wiem, czy są 
kraje, które w chipach te wszystkie informacje… Nie 
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znam odpowiedzi na to pytanie, ale jeżeli pan sena-
tor jest zainteresowany, to my oczywiście zrobimy 
taką kwerendę i przyślemy te informacje na piśmie.

Szanowni Państwo, technologia oczywi-
ście zmienia się każdego dnia i idzie do przodu, 
a nasz kierunek, kierunek obrany w Ministerstwie 
Cyfryzacji, jest taki, żeby też iść do przodu. Tak że 
dzisiaj mamy de facto pierwszy etap cyfryzacji tego 
obszaru, ale on nie jest etapem ostatnim. Teraz już 
dajemy wszystko to, co dzisiaj jest możliwe, o czym 
wiemy, że możemy to zrobić i dać obywatelowi, ale 
cały czas idziemy dalej. Ta transformacja cyfrowa 
to nie jest coś, co się dzieje na pstryknięcie palcami 
i z dnia na dzień, ale jest to transformacja krocząca.

(Senator Stanisław Lamczyk: Ja tylko powiem, 
że szwagier pracuje w Holandii i robi te rzeczy, dla-
tego wiemy.)

(Wypowiedź poza mikrofonem)
(Wesołość na sali)

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
(Sekretarz  Stanu w  Minis ters twie 

Infrastruktury Andrzej Bittel: Czyli w Holandii jest 
takie rozwiązanie.)

Pan senator Wadim Tyszkiewicz. Bardzo proszę 
o zadanie pytania.

SENATOR 
WADIM TYSZKIEWICZ 

Pytanie do pani minister, jeśli można. Czy pań-
stwo rozważali taką opcję, żeby tablica rejestracyj-
na była przypisana do konkretnej osoby, a nie do 
samochodu? Takie rozwiązania są w różnych kra-
jach. To załatwiałoby sprawę, która jest podnoszona 
zresztą również w stanowisku Związku Powiatów 
Polskich, że dzisiaj identyfikacja po numerze re-
jestracyjnym zwiększa jednak bezpieczeństwo na 
drodze. Ja pochodzę z województwa lubuskiego. 
Nie każdemu coś powie, co to jest rejestracja FNW. 
W Rzeszowie FNW daje sygnał, że ja nie jestem 
z Rzeszowa, tylko jestem skądś. To jest jakiś pro-
blem. Ja się nie do końca zgadzam, że ta wymiana 
tablic spowoduje to, że jednak ktoś z Rzeszowa bę-
dzie jeździł w Nowej Soli, nikt nie będzie wiedział, 
co to jest rejestracja z R z przodu… Ale moje py-
tanie: czy rozważali państwo właśnie taką opcję, 

żeby jednak tablica była przypisana do nazwiska? 
Bo to by chyba było najlepszym rozwiązaniem. Czy 
taka opcja była w ogóle brana pod uwagę? Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Proszę…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 

Andrzej Bittel: Może ja odpowiem.)
…Panie Ministrze.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE INFRASTRUKTURY
ANDRZEJ BITTEL 

Taka opcja nie była rozważana. To de facto był-
by taki drugi numer PESEL dla każdego człowieka. 
Interesująca koncepcja, ale nie była rozważana. Ale 
jak się patrzy na rozwój usług związanych z samocho-
dami, to z całą pewnością można dostrzec, że rośnie 
segment, który nazwałbym segmentem leasingowania 
bądź wynajmowania samochodów w rozmaitych for-
mułach. I wiemy przecież, że wtedy te samochody są 
rejestrowane w miejscu, gdzie jest siedziba firmy. I po-
woli, moim zdaniem, jeśli ten system będzie się posze-
rzał… Panie Senatorze, np. mój teść w takiej formule 
ma samochód, i już nie ma rejestracji miejscowej, tylko 
ma zupełnie inną rejestrację. I to powiązanie rejestracji 
z miejscem zamieszkania może powoli zmieniać swo-
ją formułę i to pewnie też jest jakaś przyszłość. To tak 
w aspekcie tej drugiej części wypowiedzi.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA  

Bardzo dziękuję.
Proszę bardzo, pan marszałek Bogdan 

Borusewicz.
(Głos z sali: Nie zakładaj tej maseczki…)

SENATOR 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Zakładam dla przykładu.
(Głos z sali: Myślałam, że nie chcesz mikrofo-

nu zakazić…)
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Tu nie chodzi o zakażenie mikrofonu, bo jestem 
zdrowy.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Ale mam następujące pytanie: czy są jakieś pro-

blemy spowodowane tym, że tablice są przypisane 
do samochodu i wskazują na region, obszar, po-
wiat, miasto, w którym się mieszka? To znaczy ja 
wiem, że takie problemy były kiedyś, ale one już 
chyba… Czy są jeszcze? No, np. w latach siedem-
dziesiątych i osiemdziesiątych mieszkańcy Gdyni 
otrzymywali tablice rozpoczynające się od liter 
GAY i przychodzili nieraz do mnie… To znaczy 
nie przychodzili, tylko usiłowali zarejestrować się 
gdzie indziej, bo nie chcieli z tablicą „GAY” jeździć 
na Zachód. Były także… Znam podobne sytuacje… 
nie podobne, ale sytuacje, które tworzyły problemy. 
Tablice rejestracyjne w Bośni i Hercegowinie. Bo 
jeżeli Chorwat z tablicą z części chorwackiej Bośni 
jeździł do serbskiej, to był obrzucany kamieniami, 
i odwrotnie. I nastąpiła zmiana zasady. Przypisano 
to do nazwisk, a nie do regionów.

Czy są jakieś tego typu zachowania? Bo 
mnie bardzo zaciekawiło pytanie pana senatora 
Tyszkiewicza.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 
Andrzej Bittel: Jeśli pani marszałek pozwoli…)

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Proszę.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE INFRASTRUKTURY 
ANDRZEJ BITTEL 

…to ja spróbuję się zmierzyć z tym socjologicz-
nym problemem dotyczącym stereotypów wyni-
kających z konkretnej tablicy.

Mówi się: a, ten ma taką tablicę, to trzeba na 
niego uważać, bo nie umie jeździć. No to jest ab-
solutnie podejście stereotypowe, które… Każdy na 
swój własny sposób i rozum musi się z nim zmie-
rzyć. Oczywiście można powiedzieć, że…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
…pewne zestawy liter na tablicach mogą się ko-

muś podobać albo nie. Ja też mam swoje mniej ulu-
bione zestawy liter na tablicach, ale – no cóż – to 
jest tylko numer rejestracyjny w końcu. I oczywi-
ście można było kiedyś mówić, że…

(Senator Bogdan Borusewicz: To nie wzmacnia 
agresji, Panie Ministrze.)

Wzmacnia albo osłabia. To zależy, jaki jest ten 
numer.

(Głos z sali: Raczej jakie litery.)
Można powiedzieć, że jak się kiedyś na ulicy 

Ząbkowskiej zostawiło samochód na innych nu-
merach niż praskie, to było większe prawdopodo-
bieństwo, że zniknie. Ale teraz już tak nie jest.

(Głos z sali: One wszystkie znikały, tak że…)
No, ale te na innych numerach częściej.
(Głos z sali: Mamy jeszcze 10 minut do…)
(Głosy z sali: Jest jeszcze 2 senatorów.)

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Pan senator… I pani senator też?
Ale najpierw pan senator Wiktor Durlak. Proszę 

bardzo.

SENATOR 
WIKTOR DURLAK 

Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, to ja może inaczej… Mam py-

tanie, czy jest rozważana możliwość wprowadzenia 
jednej tablicy dla kilku pojazdów? Wiem, że takie 
coś funkcjonuje w innych krajach europejskich, 
bo jak wiemy niektórzy posiadają kilka pojazdów 
i jednym jeżdżą częściej, a drugim tylko okazyjnie. 
I czy jest możliwość, żeby wprowadzić jedną ta-
blicę dla kilku pojazdów? I podobnie w przypadku 
posiadaczy motorów. Bo niektórzy posiadają kilka 
motorów i mogliby sobie tylko tablice przykręcić 
i jeździć na tej samej rejestracji. Czy jest rozważana 
w ministerstwie taka możliwość?

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE INFRASTRUKTURY 
ANDRZEJ BITTEL 

Nie, nie jest, Panie Senatorze.
(Senator Wiktor Durlak: Dziękuję.)

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Pan senator Robert Dowhan. Rozumiem, że 

zdalnie.
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SENATOR 
ROBERT DOWHAN 

Tak, zdalnie. Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, czy nie można wprowadzić 

jednej tablicy rejestracyjnej? W wielu krajach…
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Przecież było to pytanie.)
…jedna tablica spełnia swoje zadanie. A z przo-

du nie zawsze jest możliwe – w przypadku spe-
cyficznych aut, np. sportowych – zamontowanie 
takiej tablicy. A tak naprawdę byśmy mieli bardzo 
duże oszczędności i też finansowo by to inaczej wy-
glądało. Jeżeli chodzi o identyfikację przez fotora-
dary, to mamy zdjęcia, które są robione od tyłu. 
A więc to chyba żaden problem. Czy w ogóle nad ta-
kim pomysłem myślicie, czy ja za daleko sięgam, bo 
nawet nie bardzo jesteście co do tego przekonani?

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE INFRASTRUKTURY 
ANDRZEJ BITTEL 

Pan senator był uprzejmy w końcowej części 
odpowiedzieć sobie na pytanie. Nie, na razie nie 
sięgamy tak daleko.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Pani senator Hibner. Już nie. Dziękuję.
Nie ma więcej osób, które by się zapisały.
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
(Sekretarz  Stanu w  Minis ters twie 

Infrastruktury Andrzej Bittel: Dziękuję.)
Proszę sobie usiąść.
Otwieram dyskusję… Czy jeszcze pan senator 

Dowhan?
(Senator Robert Dowhan: Jeżeli jest taka moż-

liwość, to tak. Ale jeżeli pan minister już zszedł 
z mównicy, to nie wiem, czy będę go fatygował…)

Ale pan minister jest przy mikrofonie. I jeszcze 
jest pani minister. Bardzo proszę zadać pytanie, 
Panie Senatorze.

SENATOR 
ROBERT DOWHAN 

Dobrze. To ja jeszcze odniosę się do tych tablic 
z przodu. Teraz dopuszczacie państwo takie malut-
kie tabliczki, które są praktycznie nieczytelne. One 
bardziej ozdabiają samochód niż… No, te duże to 
raczej oszpecają, bo samochody mają dzisiaj inne 
kształty niż kiedyś. Czy jest zasadne, żeby takie 
małe tabliczki były montowane z przodu samo-
chodu? Czy nie lepiej z nich zrezygnować?

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Proszę bardzo, Panie Ministrze.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE INFRASTRUKTURY 
ANDRZEJ BITTEL 

Panie Senatorze, można by powiedzieć, że jest 
to wyjście naprzeciw potrzebom tych osób, które 
sprowadziły samochody mające mniej miejsca na 
numer rejestracyjny, na tablicę rejestracyjną. No, 
nie oznacza to, że należy całkowicie zrezygnować 
z przedniej tablicy rejestracyjnej, która może jed-
nak znacznie ułatwić zidentyfikowanie numeru 
pojazdu, np. na zdjęciu z fotoradaru. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Nie ma więcej pytań.
Otwieram dyskusję. 
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie za-

pisał się do głosu.
Dla porządku informuję, że senatorowie 

Aleksander Szwed, Mariusz Gromko i  Wiktor 
Durlak złożyli swoje przemówienia w dyskusji do 
protokołu*.

Informuję również, że wniosek o charakterze 
legislacyjnym na piśmie złożył senator Wadim 
Tyszkiewicz.

Zamykam dyskusję.

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.



246

14. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 13 sierpnia 2020 r.

Ustawa o ratyf ikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej  
a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie ochrony  

i racjonalnego wykorzystania wód transgranicznych, podpisanego w Białowieży dnia 7 lutego 2020 r.

Ponieważ zostały zgłoszone wnioski, muszę za-
pytać, czy przedstawiciel rządu chce ustosunkować 
się do złożonego wniosku legislacyjnego.

(Sekretarz  Stanu w  Minis ters twie 
Infrastruktury Andrzej Bittel: Będzie jeszcze po-
siedzenie komisji?)

Będzie jeszcze posiedzenie komisji, tak.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji 

Wanda Buk: To na posiedzeniu komisji…)
Dziękuję bardzo.
Ponieważ został zgłoszony wniosek o charakte-

rze legislacyjnym, proszę Komisję Infrastruktury 
oraz Komisję Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej o ustosunkowanie 
się do przedstawionego wniosku i przygotowanie 
wspólnego sprawozdania.

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

Dziękuję bardzo państwu ministrom.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu je-

denastego porządku obrad: ustawa o ratyfikacji 
Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej 
Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współ-
pracy w dziedzinie ochrony i racjonalnego wy-
korzystania wód transgranicznych, podpisanego 
w Białowieży dnia 7 lutego 2020 r.

Tekst ustawy zawarty jest w  druku 
nr  170, a  sprawozdania komisji – w  drukach 
nr 170 A i 170 B. 

Proszę sprawozdawcę Komisji Środowiska, se-
natora Zdzisława Pupę, o przedstawienie sprawoz-
dania komisji. Proszę bardzo, Panie Senatorze.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
ZDZISŁAW PUPA 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowna Pani 

Minister!
Jeśli chodzi o ustawę o ratyfikacji Porozumienia 

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej 
a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w dzie-
dzinie ochrony i racjonalnego wykorzystania wód 
transgranicznych, podpisanego w Białowieży dnia 
7 lutego 2020 r., to należy zwrócić uwagę, że od 
czasu uzyskania niepodległości przez Republikę 
Białorusi, tj. od dnia 25 sierpnia 1991 r., współ-
praca między Rzecząpospolitą Polską a Republiką 
Białorusi na wodach transgranicznych nie była 
uregulowana prawnie. Dlatego też istotne jest 

wyrażenie zgody na ratyfikację przez prezyden-
ta Rzeczypospolitej Polskiej porozumienia mię-
dzy rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem 
Republiki Białorusi o  współpracy w  dziedzi-
nie ochrony i racjonalnego wykorzystania wód 
transgranicznych, podpisanego, jak już wcześniej 
powiedziałem, 7 lutego 2020 r. Porozumienie to re-
guluje prawnie współpracę dwustronną na wodach 
transgranicznych między Rzecząpospolitą Polską 
a Republiką Białorusi.

Jeszcze tylko krótkie wyjaśnienie. Wejście 
w życie tego porozumienia spowoduje pozytywne 
skutki społeczne, takie jak podniesienie poziomu 
bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkań-
ców, przeciwdziałanie zjawisku suszy, skuteczna 
ochrona wód przed zanieczyszczeniem, zwiększe-
nie dyspozycyjności zasobów wodnych dla potrzeb 
społecznych.

Przedmiotowa ustawa nie budziła zastrzeżeń 
senatorów Komisji Środowiska, uzyskała aprobatę 
senackiej Komisji Środowiska. W głosowaniu sena-
torowie jednogłośnie poparli tę ustawę. Dziękuję 
bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Proszę sprawozdawcę Komisji Spraw 

Zagranicznych i Unii Europejskiej, panią senator 
Danutę Jazłowiecką, o przedstawienie sprawozda-ę Jazłowiecką, o przedstawienie sprawozda-Jazłowiecką, o przedstawienie sprawozda-
nia komisji.

Pani senator zdalnie.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
DANUTA JAZŁOWIECKA 

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Pan senator Pupa już w pewnej części opisał 

porozumienie, bardziej może opisał rys historycz-
ny prac nad tym porozumieniem. Ja może skupię 
się na celach tego porozumienia. Otóż zostało ono 
zawarte w celu zabezpieczenia zlewni wód trans-
granicznych, polepszenia jakości tych wód oraz 
zachowania ich w razie konieczności odbudowy 
ekosystemów. Porozumienie reguluje prawnie 
współpracę dwustronną na wodach transgranicz-
nych między Rzecząpospolitą Polską a Republiką 
Białorusi. Jego postanowienia dotyczą m.in. defi-
nicji podstawowych pojęć, zakresów współpracy 
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stron, praw i obowiązków obu stron, zasad użyt-
kowania wód transgranicznych, kwestii ochrony 
wód transgranicznych przed zanieczyszczeniami, 
oceny oddziaływania na środowisko, sposobu fi-
nansowania i realizacji projektów.

Każda ze stron może wypowiedzieć porozu-
mienie, wysyłając pisemne powiadomienie drugiej 
stronie nie później niż 6 miesięcy przed końcem 
roku. I wówczas to porozumienie traci swoją moc 
na koniec danego roku.

Oczywiście spowoduje ono pozytywne skutki 
społeczne poprzez podniesienie bezpieczeństwa 
przeciwpowodziowego mieszkańców, przeciwdzia-
łanie zjawisku suszy czy skuteczniejszą ochronę 
przed zanieczyszczeniem, a co za tym idzie, pod-
niesienie jakości wód i dostępności do zasobów 
wodnych dobrej jakości dla ludności, w tym zwięk-
szenie dyspozycyjności zasobów wodnych dla po-
trzeb społecznych, spożywczych, rekreacyjnych 
i innych.

Członkowie Komisji Spraw Zagranicznych 
i Unii Europejskiej jednogłośnie zaakceptowali 
ustawę o ratyfikacji Porozumienia między Rządem 
Rzeczypospolitej Polskiej a  Rządem Republiki 
Białorusi o współpracy w dziedzinie ochrony i ra-
cjonalnego wykorzystania wód transgranicznych 
i wnoszą do Wysokiej Izby o przyjęcie tej ustawy.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję, Pani Senator.
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?

Mam jedno zgłoszenie.
Pan senator Aleksander Szwed.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

SENATOR 
ALEKSANDER SZWED 

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Pani Marszałek, mam pytanie do jednego bądź 

drugiego sprawozdawcy, bo może te kwestie były 
poruszane na posiedzeniach komisji.

W uzasadnieniu mamy informację, że przez 
wiele lat współpraca na wodach transgranicznych 

między Rzecząpospolitą Polską a  Republiką 
Białorusi ograniczała się do uzgodnienia poje-
dynczych projektów wspólnych lub projektów 
realizowanych przez jedną ze stron. I tu mam py-
tanie: ile mamy takich projektów wspólnych lub 
realizowanych przez jedną ze stron na wodach 
transgranicznych między Republiką Białorusi 
a Rzecząpospolitą? Czy były te kwestie poruszane 
na posiedzeniach komisji?

I  jeszcze drugie pytanie. W  uzasadnieniu 
mamy też taką informację, że dążąc do uregulo-
wania prawnego w tym zakresie w marcu 2000 r. 
Rzeczpospolita Polska przedstawiła stronie biało-
ruskiej projekt umowy międzynarodowej z propo-
zycją jego negocjacji, te negocjacje toczą się tak de 
facto od 2000 r. i dopiero teraz udało się ten tekst 
kompromisowy uzgodnić. Jakie kwestie sporne 
stawały na drodze do wynegocjowania tego poro-
zumienia wcześniej? Czy te kwestie były porusza-
ne na jednym bądź drugim posiedzeniu komisji? 
Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Proszę bardzo, kto z państwa sprawozdawców?
(Senator Zdzisław Pupa: Były…)
Panie Senatorze?

SENATOR 
ZDZISŁAW PUPA 

Jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, to były jed-
nostkowe uzgodnienia, kiedy była potrzeba w ja-
kiś sposób pewnych uzgodnień pomiędzy stroną 
polską a białoruską… To były jednostkowe, można 
powiedzieć, incydentalne sprawy.

A co do drugiego pytania, to nie było to oma-
wiane na posiedzeniu komisji, przynajmniej sobie 
nie przypominam, żeby ten temat był poruszany 
na posiedzeniu Komisji Środowiska. Oczywiście, 
te negocjacje i te uzgodnienia ze stroną białoruską 
są z różnych powodów często utrudnione. Udało 
się w tym roku doprowadzić do tego, że ta umo-
wa została podpisana. Potrzeba ratyfikacji, dlatego 
Komisja Środowiska przychyliła się do tego, aby 
prosić Wysoką Izbę o to, żeby wyrazić zgodę na ra-
tyfikację tej umowy, gdyż jest to istotne z tych po-
wodów, które przedstawiłem ja, ale również pani 
senator Jazłowiecka, aby ta ustawa weszła w życie 
i została ratyfikowana przez Senat.
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WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Czy są jeszcze jakieś pytania?
Pan senator Bogdan…
(Senator Danuta Jazłowiecka: Jeżeli mogę 

uzupełnić…)
Proszę bardzo, Pani Senator.

SENATOR 
DANUTA JAZŁOWIECKA 

Tak naprawdę te prace, te negocjacje zintensy-
fikowały się po roku 2000. Pod koniec roku 2000 
Unia Europejska przyjęła dyrektywę ustanawia-
jącą ramę wspólnotowego działania w dziedzinie 
polityki wodnej i to troszeczkę bardziej dyscypli-
nowało polską stronę do tego, żeby można było za-
wrzeć takie porozumienie. Niestety w 2006 r. to 
porozumienie zostało przerwane i tak naprawdę do 
rozmów wróciliśmy dopiero w 2013 r. Najbardziej 
konfliktową sprawą jest to, że tak naprawdę wszel-
kiego rodzaju prace, projekty realizowane są za 
środki pochodzące z Polski, Białoruś nie jest zain-
teresowana tym, żeby to finansować. To dzisiejsze 
porozumienie daje na to szansę, niewielką, ale za-
wsze troszeczkę większą… Poza tym daje też moż-
liwość uzyskania większego dofinansowania z Unii 
Europejskiej. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję, Pani Senator.
Pan senator Bogdan Zdrojewski. Proszę bardzo.

SENATOR 
BOGDAN ZDROJEWSKI 

Ja tylko w  trybie uzupełnienia, żeby to się 
znalazło też w protokole. Nie można uznać za 
incydentalny projektu niezwykle ważnego, reali-
zowanego przez stronę polsko-białoruską, dotyczą-
cego Kanału Augustowskiego. Była to długa, dość 
efektywna praca. Chodziło m.in. o wpisanie tego 
kanału na listę zabytków UNESCO. Wycofaliśmy 
się wspólnie, ale to był duży projekt, trwający długi 
czas, z dobrymi efektami inwestycyjnymi. Dziękuję 
bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma.
Projekt został wniesiony przez rząd.
Do reprezentowania stanowiska rządu w toku 

prac parlamentarnych zostali upoważnieni mini-
ster gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej oraz 
minister spraw zagranicznych.

Witamy na sali pana ministra Pawła 
Jabłońskiego z Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
oraz panią minister Annę Moskwę z Ministerstwa 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Czy ktoś z państwa pragnie zabrać głos w spra-
wie rozpatrywanej ustawy i przedstawić stanowi-
sko rządu? Proszę, Panie Ministrze.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Jak pan uważa.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE  
SPRAW ZAGRANICZNYCH 
PAWEŁ JABŁOŃSKI 

Szanowna Pani Marszałek! Szanowne Panie 
i Panowie Senatorowie! Wysoka Izbo!

Granica państwowa między Polską a Białorusią 
w znacznej mierze wyznaczona jest przez cieki 
wodne, jednak od blisko 30 lat, czyli od momentu 
uzyskania przez Białoruś niepodległości, współpra-
ca na wodach transgranicznych między naszymi 
państwami nie była uregulowana. Materia ta była 
szczątkowo unormowana w porozumieniu mię-
dzy rządem Rzeczypospolitej a rządem Republiki 
Białorusi o głównych zasadach współpracy trans-
granicznej z 1992 r., a także w porozumieniu mię-
dzy rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem 
Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie 
ochrony środowiska z 2009 r. Uprzednio regulu-
jące te kwestie porozumienie między rządem PRL 
a rządem ZSRR z 1964 r. nie obowiązuje z uwa-
gi na brak sukcesji. Z tego powodu przez wiele lat 
współpraca na wodach transgranicznych między 
Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białorusi ogra-
niczała się głównie do uzgadniania jednostkowych 
projektów. Stan ten ulegnie zmianie wraz z wej-
ściem w życie porozumienia, które jest przed-
miotem naszych obrad. To porozumienie będzie 
stanowiło podstawę prawną do współpracy na 
wodach transgranicznych. W świetle problemów, 
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z jakimi boryka się Rzeczpospolita Polska w za-
kresie gospodarki wodnej, korzyści płynące z tej 
współpracy na wodach transgranicznych są ogrom-
ne, bo ułatwia ona zrównoważony rozwój, zwięk-
szanie dostępu do zasobów wodnych dobrej jakości 
dla społeczeństwa i dla gospodarki. Przedmiotowe 
porozumienie zapewni też poprawę stanu wód gra-
nicznych, w tym Bugu, Narwi, Świsłoczy.

Przedmiotowe porozumienie wpisuje się też 
w unijny i międzynarodowy system prawny do-
tyczący gospodarki wodnej. Polityka wodna Unii 
Europejskiej zmierza do uregulowania współpracy 
między państwami sąsiedzkimi w transgranicz-
nych basenach wodnych. Dyrektywa 2000/60/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 paździer-
nika 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego 
działania w dziedzinie polityki wodnej zobowiązuje 
państwa członkowskie do zarządzania zasobami 
wodnymi w systemie zlewniowym. Współpraca są-
siedzka na wodach transgranicznych jest też celem 
Konwencji o ochronie i użytkowaniu cieków trans-
granicznych i jezior międzynarodowych. To kon-
wencja z Helsinek z 17 marca 1992 r., której Polska 
i Białoruś są stronami.

Wejście w życie porozumienia będzie miało po-
zytywne skutki społeczne i gospodarcze, co nastąpi 
m.in. poprzez podniesienie bezpieczeństwa prze-
ciwpowodziowego, przeciwdziałanie suszom, sku-
teczniejszą ochronę wód przed zanieczyszczeniem, 
a co za tym idzie, podniesienie jakości wód i zwięk-
szenie dostępności zasobów wodnych dobrej jakości.

Wejście porozumienia w życie nie wywoła zna-
czących dodatkowych skutków finansowych dla 
budżetu państwa, ponieważ nie nałoży na Polskę 
żadnych dodatkowych zobowiązań finansowych. 
Co więcej, aktualnie mimo braku regulacji praw-
nych ponoszenie kosztów działań w ramach go-
spodarki wodnej na wodach transgranicznych 
z Białorusią jest koniecznością, a ponoszone są 
głównie przez stronę polską. Prawne uregulowanie 
tej współpracy doprowadzi do zwiększenia udziału 
strony białoruskiej w kosztach inwestycji i utrzy-
mania wód transgranicznych. Analogiczne umowy 
obowiązują między Polską a wszystkimi naszy-
mi pozostałymi sąsiadami. I Niemcy, i Czechy, 
i Słowacja, i Litwa, i Ukraina, i Rosja takie umowy 
mają z nami zawarte.

Porozumienie dotyczy materii uregulowanej 
w ustawie z 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, co 
oznacza, że właściwą formą związania się przez 
Polskę tym porozumieniem jest tryb ratyfikacji za 
uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie.

Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo, 
z uwagi na to wszystko w imieniu rządu wnoszę 
o przyjęcie ustawy o ratyfikacji Porozumienia mię-
dzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem 
Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie 
ochrony i racjonalnego wykorzystania wód trans-
granicznych. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

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?

Proszę bardzo, pan senator Jerzy Czerwiński.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Pierwsza kwestia, chyba prosta: co to są wody 

transgraniczne? Czy to tylko rzeki graniczne, cieki, 
po których jest granica prowadzona, czy to także te, 
które zaczynają się w jednym państwie, a kończą 
w drugim? Czy w tym przypadku to tylko Bug, czy 
też np. Czarna Hańcza?

I druga kwestia. Czy mamy jeszcze jakieś, po-
wiedziałbym, nieuregulowane sprawy? Bo my 
się tak dowiadujemy… Teraz dowiedzieliśmy 
się o kwestiach związanych z wodami transgra-
nicznymi z Białorusią. Stosunkowo niedawno, 
ale to było w tamtej kadencji, rozpatrywaliśmy 
ustawę o ratyfikacji porozumienia z Danią o de-
limitacji wód, obszarów morskich na Morzu 
Bałtyckim. Czy mamy jeszcze takie, tak bym to 
nazwał, niedokończone sprawy, oczywiście nie 
aż takiej wagi, ale właśnie takie, które należa-
łoby dokończyć, jakby zamknąć w  kwestiach 
geograficznych?

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.
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PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE  
SPRAW ZAGRANICZNYCH 
PAWEŁ JABŁOŃSKI 

Szanowny Panie Senatorze! Szanowna Pani 
Marszałek! Szanowny Panie Senatorze! Szanowni 
Państwo!

Jeśli chodzi o kwestię tego, czym są wody trans-
graniczne, to w art. 1 porozumienia to pojęcie jest 
zdefiniowane w sposób następujący: wody transgra-
niczne to każde wody powierzchniowe lub podziem-
ne, którymi przebiega granica państwowa pomiędzy 
państwami stronami lub które są nią przecięte, a tak-
że te, które znajdują się w granicach zlewni tych wód. 
Oznacza to, że… Nie wiem, czy jest to satysfakcjonują-
ca odpowiedź na pytanie pana senatora. W pewnych 
przypadkach, o których pan mówił, takie zastosowa-
nie tego sformułowania może mieć miejsce.

Jeżeli chodzi o drugie pana pytanie o stopień 
uregulowania naszych relacji dwustronnych 
w przypadku kwestii granicznych, to dla precyzji 
tej wypowiedzi pozwolę sobie odpowiedzieć na pi-
śmie, jeśli jest taka możliwość.

(Podsekretarz Stanu w  Ministerstwie 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Anna 
Moskwa: Przepraszam, jeżeli mogę jeszcze uzupeł-
nić, Pani Marszałek…)

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Proszę bardzo, Pani Minister.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE  
GOSPODARKI MORSKIEJ  
I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 
ANNA MOSKWA 

Co do pierwszego pytania – w tej definicji mó-
wimy o wodach granicznych, czyli o wszystkich 
rzekach wraz z dopływami. Mówimy o zarządzaniu 
zlewniowym, czyli o całej zlewni rzeki, o wszyst-
kich wodach będących w tej zlewni, zarówno po-
wierzchniowych, jak i wodach podziemnych.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Jeśli można… To rodzi pewną wątpliwość. 
W przypadku Bugu część zlewni tej rzeki jest na 

terenie Ukrainy. Nie chodzi o tego typu… Tutaj cho-
dzi o dwa państwa, które są związane umową, jak 
rozumiem?

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE SPRAW 
ZAGRANICZNYCH 
PAWEŁ JABŁOŃSKI 

Jeszcze raz przeczytam to zdanie, bo to jest uję-
te w taki sposób: wszystkie wody powierzchniowe 
lub podziemne, którymi przebiega granica pań-
stwowa pomiędzy państwami stronami lub któ-
re są nią przecięte, a także te, które znajdują się 
w granicach zlewni tych wód. To oznacza, że cho-
dzi o wody, które są w granicach 2 państw stron, 
Polski i Białorusi.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE  
GOSPODARKI MORSKIEJ  
I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 
ANNA MOSKWA 

Ja jeszcze uzupełnię. Rzeczywiście to dotyczy 
tej części białoruskiej. Z Ukrainą mamy adekwatne 
porozumienie. Ale rozumiem intencje pana sena-
tora, my też to rozważamy i zamierzamy powołać 
zespół trójstronny, jesteśmy już w trakcie jego po-
woływania, Polska, Ukraina, Białoruś, bo na razie 
ta współpraca nie jest sformalizowana, i pewnie 
to też się zakończy porozumieniem trójstronnym. 
Szczególnie w przypadku tych odcinków trójgra-
nicznych to jest niezwykle istotne.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Czy pan senator jest usatysfakcjonowany 

odpowiedzią?
(Senator Jerzy Czerwiński: Cudownie.)
Bardzo dziękuję.
Pan senator Aleksander Szwed. Proszę bar-

dzo o zadanie pytania. Panie Senatorze, pan się 
zgłaszał.

SENATOR 
ALEKSANDER SZWED 

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
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Dopiero teraz mikrofon mi się uruchomił. 
Dziękuję, Pani Marszałek.

Panie Ministrze, mam pytania, a w zasadzie 
chciałbym wrócić do 2 pytań, które wcześniej zada-
łem senatorom sprawozdawcom. Na to drugie py-
tanie już pan odpowiedział, chodziło mi o kwestie 
sporne i to, jak przebiegały negocjacje. Ale chciał-
bym powrócić również do pierwszego pytania, 
o projekty wspólne i projekty realizowane przez 
jedną ze stron, głównie chyba przez stronę polską. 
Chciałbym zapytać, ile projektów było realizowa-
nych przez obydwie strony i jakie to były projekty 
oraz ile było projektów realizowanych przez jedną 
ze stron. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Proszę, Panie Ministrze.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE SPRAW 
ZAGRANICZNYCH 
PAWEŁ JABŁOŃSKI 

Tutaj znowu, jak myślę, dla pełnej precyzji, 
żebyśmy podali właściwą, wyczerpującą liczbę, 
pewnie także w zakresie kosztów tych projektów, 
uprzejmie proszę o pozwolenie na przekazanie ta-
kiej odpowiedzi na piśmie, chyba że pani minister 
może coś uzupełnić.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE  
GOSPODARKI MORSKIEJ  
I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 
ANNA MOSKWA 

Dziękuję bardzo.
Zależy oczywiście, co rozumiemy przez pro-

jekt w tej definicji, bo zwykła praca utrzymanio-
wa, coroczna na rzece Bug to też jest projekt. Ale 
jeśli chodzi o działania nadzwyczajne, to w 2018 r. 
przeprowadzono usuwanie zatorów na rzece Bug, 
koszt tych działań to jest 0,5 miliona zł i te koszty 
zostały poniesione przez stronę polską. Jeżeli cho-
dzi o wspomniany tu Kanał Augustowski, to waż-
ny remont dotyczył wrót dolnych śluzy Kurzyniec, 
prace remontowe – 3,5 tysiąca zł, koszty niezbyt 

wysokie, ale ważne. To też RZGW Białystok. 
Planowana jest kontynuacja – i tu już oczywiście 
strona białoruska będzie partycypowała w kosztach 
– cyklicznych prac na rzece Bug, przede wszystkim 
usuwania zatorów. W każdym roku to jest mniej 
więcej 0,5 miliona zł. No i kontynuacja remontu 
śluzy Kurzyniec, a tak naprawdę przeprowadze-
nie właściwego remontu tej śluzy, łącznie to jest 
koszt ponad 2 milionów zł, tam jest wymiana wrót, 
dwóch par. Dodatkowo jeszcze mamy projekty z za-
kresu oczyszczania ścieków, które są oczywiście 
w sposób pośredni powiązane z tym porozumie-
niem. To porozumienie da narodowemu funduszo-
wi ochrony środowiska m.in. możliwość wejścia 
z instrumentami pożyczkowymi dla strony biało-
ruskiej, dzięki czemu będzie można wpłynąć na 
jakość oczyszczania ścieków, a jednocześnie na ja-
kość wody. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę 

zgłoszeń.
Informuję, że przedstawiciel rządu zobowiązał 

się do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytania 
zadane przez pana senatora Jerzego Czerwińskiego 
i pana senatora Aleksandra Szweda.

Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt się nie zgłosił, nie zapisał się 

do głosu.
I  dla porządku informuję, że pan senator 

Aleksander Szwed oraz pan senator Mariusz 
Gromko złożyli swoje przemówienia w dyskusji 
do protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 

Zagranicznych Paweł Jabłoński: Dziękuję bardzo.)
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punk-
tu dwunastego porządku obrad: ustawa o raty-
fikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską 
a Republiką Argentyńską o ekstradycji, podpisa-
nej w Buenos Aires dnia 5 grudnia 2019 r.

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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Tekst ustawy zawarty jest w  druku 
nr  171, a  sprawozdania komisji – w  drukach 
nr 171 A i 171 B.

Proszę sprawozdawcę Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji, pana senatora Bogdana 
Borusewicza, o  przedstawienie sprawozdania 
komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Komisja rozpatrzyła przedłożoną przez rząd 

ustawę ratyfikacyjną. To jest ustawa dotycząca eks-
tradycji, dotycząca umowy z Republiką Argentyńską, 
podpisanej w Buenos Aires 5 grudnia 2019 r. Ona do-
tyczy przede wszystkim wprowadzenia możliwości 
ekstradycji na wniosek prokuratora. W Argentynie 
jest zasada prawna, która przewiduje, że ekstradycja 
jest możliwa tylko na wniosek sądu. Dotychczas tak 
właśnie było, a teraz zostanie to rozszerzone o wnio-
ski prokuratora. Jest to ustawa, która nie wzbudziła 
żadnych kontrowersji. Wszyscy członkowie komisji 
głosowali za tą ustawą.

Jeżeli chodzi o intensywność tego typu dzia-
łań, to dotychczas były najwyżej 2 takie ekstrady-
cje w ciągu roku. A więc wnoszę w imieniu komisji 
o akceptację tej ustawy ratyfikacyjnej, która umożli-
wi szerszą współpracę ekstradycyjną między Polską 
i Argentyną. Jak wspomniałem, tych spraw nie ma 
dużo, ale zawsze dobrze jest być ubezpieczonym na 
wypadek jakichś spraw karnych. Ta umowa przewi-
duje, że dotyczyć to będzie spraw zagrożonych karą 
powyżej 2 lat więzienia. A więc nie mówimy o ja-
kichś drobnych sprawach. Chodzi o sprawy, w któ-
rych grożąca komuś kara jest znacząca.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Proszę sprawozdawcę Komisji Spraw 

Zagranicznych i Unii Europejskiej, panią senator 
Danutę Jazłowiecką, o przedstawienie sprawozda-
nia komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
DANUTA JAZŁOWIECKA 

Ja myślę dokładnie tak samo jak pan marsza-
łek Borusewicz. Może tylko dodam, że rzeczywiście 

uwzględnia się tu standardy europejskie. Strony 
wzajemnie zobowiązują się do wydania na wnio-
sek jednej ze stron osób ściganych za popełnienie 
przestępstwa lub poszukiwanych w celu wykona-
nia kary pozbawienia wolności albo zastosowania 
innego środka. Podstawę wydania stanowi popeł-
nienie przestępstwa zagrożonego karą pozbawienia 
wolności lub środkiem polegającym na pozbawieniu 
wolności o wymiarze co najmniej 2 lat – o tym mó-
wił już pan marszałek – a okres kary pozbawienia 
wolności, jaki pozostał do odbycia, musi wynosić co 
najmniej 1 rok. Przestępstwo stanowiące podstawę 
wydania musi stanowić przestępstwo także na te-
rytorium drugiej strony, czyli na terytorium argen-
tyńskim. Wniosek o wydanie ma być uwzględniony, 
jeśli wydanie dotyczy kilku przestępstw, z których 
co najmniej jedno nie spełnia warunków wydania, 
ale spełnione są pozostałe warunki.

No, istotną informacją jest też to, że podstawą 
wydania mogą być także sprawy dotyczące podat-
ków, ceł, obrotu dewizowego, międzynarodowego 
transferu funduszy, importu, eksportu lub tranzytu 
towarów, nawet jeżeli prawo strony wezwanej nie 
przewiduje takiego samego rodzaju podatku czy cła 
albo nie reguluje w ten sam sposób podatków, ceł, 
obrotu dewizowego, międzynarodowego transferu 
funduszy, importu, eksportu lub tranzytu towarów.

Umowa określa również 9 obligatoryjnych pod-
staw odmowy wydania.

W  Polsce podlega ona ratyfikacji w  drodze 
ustawy, ponieważ postanowienia umowy dotyczą 
wolności, praw lub obowiązków obywatelskich 
określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej. To 
jest art. 89 ust. 1. Zgodnie zaś z art. 91 ust. 1 i 2 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej umowa bę-
dzie stosowana bezpośrednio, mając pierwszeń-
stwo przed ustawą. W tym wypadku przed ustawą 
dotyczącą kodeksu postępowania karnego.

Członkowie Komisji Spraw Zagranicznych 
i Unii Europejskiej jednogłośnie, bez uwag za-
akceptowali ustawę o ratyfikacji umowy między 
Rzecząpospolitą Polską a Republiką Argentyńską 
o ekstradycji. Wnoszę do Wysokiej Izby o przyjęcie 
tej ustawy. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję, Pani Senator.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do sena-
torów sprawozdawców.
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Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Proszę, pan senator Aleksander Szwed.

SENATOR 
ALEKSANDER SZWED 

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Pani Marszałek, mam pytanie w zasadzie do 

obu sprawozdawców, bo nie wiem, czy to było 
przedmiotem posiedzenia komisji, a chciałbym 
się dowiedzieć.

Tak jak już pani senator Jazłowiecka powiedzia-
ła, art. 4 umowy określa 9 obligatoryjnych podstaw 
odmowy wydania osoby, ekstradycji. Chciałbym za-
pytać: czy takie kwestie były podnoszone na posie-
dzeniu komisji? Jak te podstawy prawne odmowy 
ekstradycji wyglądały dotychczas i czy po wejściu 
tej umowy w życie będą jakieś różnice w stosun-
ku do dotychczasowego stanu prawnego? Dziękuję 
bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Proszę o odpowiedź, Pani Senator.

SENATOR 
DANUTA JAZŁOWIECKA 

Dziękuję bardzo.
Nie rozmawialiśmy o tym, te punkty i te szcze-

góły nie były przedmiotem rozmów na posiedze-
niu komisji. Niemniej jednak mogę powiedzieć, 
że po zapoznaniu się z materiałem, nie doczyta-
łam się, by one się czymkolwiek różniły. Tak na-
prawdę, jak powiedział marszałek Borusewicz, 
sprawa dotyczy faktu, że nasze Ministerstwo 
Sprawiedliwości obejmuje zakresem swojej kom-
petencji prokuraturę i sądy. I tak jak powiedział 
pan marszałek, w Argentynie były akceptowa-
ne tylko wnioski z sądu, natomiast nie były ak-
ceptowane wnioski z prokuratury. No, dzisiaj 
również prokuratura potrzebuje takiej ścieżki 
o ekstradycję.

Jeżeli chodzi o te 9 obligatoryjnych punktów, 
to one najprawdopodobniej niczym się nie różni-
ły. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Czy ktoś jeszcze pragnie zadać pytanie?
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Ja chciał-

bym też odpowiedzieć.)
Proszę bardzo, Panie Marszałku.

SENATOR 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Nie było na ten temat dyskusji w Komisji Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji. Według mnie 
art. 4 jasno określa przesłanki odmowy wyda-
nia. Nie będę go czytał, ale ten artykuł jest jasno 
sformułowany.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Czy ktoś jeszcze pragnie zadać pytanie?
Nie widzę chętnych.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac par-
lamentarnych zostali upoważnieni minister spra-
wiedliwości oraz minister spraw zagranicznych.

Na sali jest przedstawiciel Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych, pan minister Paweł Jabłoński. 
Widzę również przedstawiciela Ministerstwa 
Sprawiedliwości, pana ministra Sebastiana Kaletę.

Czy przedstawiciele rządu pragną zabrać głos 
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawić sta-
nowisko rządu?

Proszę bardzo, pan minister Sebastian Kaleta.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI
SEBASTIAN KALETA 

Pani Marszałek!  Szanowni Państwo 
Senatorowie!

W stosunkach między Rzecząpospolitą Polską 
a Republiką Argentyńską brak było umowy dwu-
stronnej czy wielostronnej, łączącej oba państwa, 
która kompleksowo regulowałaby problematykę 
ekstradycji. Ustawodawstwo Argentyny, przy braku 
podstaw traktatowych, nie przewiduje możliwości 
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wydawania osób na wnioski organów innych niż 
sądowe. Tym samym polskie prokuratury nie 
mogą skutecznie występować z wnioskami o wy-
dawanie osób z terytorium Argentyny. Okoliczność 
ta powoduje zniweczenie zabiegów zmierzających 
do oskarżenia osób ściganych – często w bardzo 
poważnych sprawach. Podpisana umowa, okre-
ślając zasadę wzajemnego wydawania osób, two-
rzy podstawę umożliwiającą polskim sądom, ale 
przede wszystkim prokuraturom, prowadzenie po-
stępowań ekstradycyjnych mających na celu wy-
danie z Argentyny osób, wobec których toczy się 
na terytorium RP postępowanie karne. Z danych 
Prokuratury Krajowej wynika, że aktualnie toczą 
się 4 takie postępowania. Z danych Ministerstwa 
Sprawiedliwości zaś wynika, że obrót z Argentyną 
utrzymuje się na poziomie 1–2 wniosków rocznie.

Umowa wzorowana jest na Europejskiej kon-
wencji o ekstradycji, sporządzonej w Paryżu dnia 
13 grudnia 1957 r., którymi to postanowieniami 
Polska jest związana od 1993 r.

Te wszystkie przepisy, umowy były omawia-
ne na posiedzeniu komisji, jak również znajdują 
się w uzasadnieniu, więc pozwolę sobie pominąć 
ten fragment, te rozważania. Niewątpliwie warto 
podkreślić, że na wyraźny wniosek strony argen-
tyńskiej, której ustawodawstwo dopuszcza możli-
wość wydawania własnych obywateli, w odrębnym 
przepisie uregulowana została problematyka wy-
dawania własnych obywateli. Tego typu regulacje 
znajdują się również w art. 4 związanym z wyda-
niem. Nasza strona w trakcie negocjacji zapewniła 
zawarcie w umowie postanowień zgodnych z gwa-
rancjami procesowymi, jakie zapewnia podejrza-
nym i oskarżonym polskie prawo wewnętrzne. 
Takie gwarancje będą przysługiwały np. w związ-
ku z zastosowaniem tzw. ekstradycji uproszczonej, 
kiedy to po pisemnym wyrażeniu zgody na wyda-
nie przez osobę podlegającą ekstradycji możliwe 
jest uproszczenie procedury i odstąpienie od skom-
plikowanego postępowania w sprawie. Takie pro-
cedowanie powoduje, że postępowanie jest krótsze 
i generuje mniejsze koszty.

Konkludując: celem przedstawionej Sejmowi, 
a teraz Senatowi ustawy o ratyfikacji umowy o eks-
tradycji z Argentyną jest doprowadzenie do wejścia 
w życie instrumentu dwustronnego, który tworzy 
ramy prawne dla prokuratur do występowania 
z wnioskami o ekstradycję. Taka współpraca bez 
ratyfikacji i wejścia w życie umowy nie jest możli-
wa. Dzięki umowie zarówno sądy, jak i prokuratury 
będą miały szczególny, kompleksowy instrument, 

który stanowić będzie podstawę do występowania 
o ekstradycję bez konieczności odwoływania się do 
zasady wzajemności i przedkładania dodatkowej 
gwarancji.

Ta umowa jest jedną z ostatnich… Argentyna 
jest jednym z ostatnich państw, z którymi nie 
mamy podpisanej takiej umowy, dlatego też 
w imieniu rządu wnoszę o przyjęcie przez Senat 
tej ustawy.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

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 marszałek Bogdan Borusewicz. 
Proszę bardzo.

SENATOR 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Ponieważ nie było pana na posiedzeniu komisji, 
to ja nie miałem możliwości zadania panu takiego 
pytania. Panie Ministrze, ilu obywateli polskich od-
bywa karę więzienia w Argentynie?

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI
SEBASTIAN KALETA 

Takich informacji nie mam, ale z informacji, 
które posiadam, wynika, że… Zaraz panu przewod-
niczącemu przedstawię… Na pewno strona pol-
ska jest bardziej aktywna, jeśli chodzi o wnioski. 
Strona argentyńska w latach 2018–2020 skierowała 
1 wniosek o wydanie, a więc nie są to znaczne licz-
by. Ale my tutaj usuwamy pewną próżnię i każdy, 
jeśli chodzi o poważne przestępstwo, a z informa-
cji, które przekazuje prokuratura wynika, że może 
rzadko, ale zdarza się tak, iż chodzi czasami o po-
ważne przestępstwa… Dlatego też ta umowa jest 
niezbędna.

(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Ministrze…)
Ja wiem, że umowa nie dotyczy osób, które 

przebywają w zakładach, ale…



255

14. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 13 sierpnia 2020 r.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny  
oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy

(Senator Bogdan Borusewicz: No ja rozumiem…)
Oczywiście możemy udzielić odpowie-

dzi pisemnej. Być może Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych ma takie informacje, ale doradca 
niestety nie ma takiej informacji.

SENATOR 
BOGDAN BORUSEWICZ 

To poproszę na piśmie informacje – dobrze? – 
czy są jacyś obywatele polscy, którzy przebywają 
w więzieniach argentyńskich. Podejrzewam, że te 
więzienia są nieco inne niż tutaj. A może warunki 
są takie same?

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI
SEBASTIAN KALETA 

Ministerstwo Sprawiedliwości lub Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych udzieli panu senatorowi ta-
kiej odpowiedzi pisemnie.

(Senator Bogdan Borusewicz: Dziękuję bardzo.)

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Czy jeszcze ktoś z państwa… Nie słyszę.
Informuję, że przedstawiciel rządu zobowiązał 

się do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytania 
zadane przez pana senatora Bogdana Borusewicza.

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
(Sekretarz  Stanu w  Minis ters twie 

Sprawiedliwości Sebastian Kaleta: Dziękuję.)
Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu… Nie, nie ma sena-

torów zapisanych do dyskusji. W związku z tym 
informuję, że lista mówców została wyczerpa-
na… Tzn. nikt nie zapisał się do głosu. Ale 3 sena-
torów złożyło przemówienie do protokołu i to są 
senatorowie: Aleksander Szwed, Mariusz Gromko 
i Krzysztof Brejza*.

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

Pan senator już mnie rozkojarzył, podchodząc 
do mównicy.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzy-
nastego porządku obrad: drugie czytanie projek-
tu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz 
ustawy – Kodeks karny wykonawczy.

Przypominam, że jest to projekt ustawy wyko-
nujący orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego i za-
warty jest w druku nr 76, a sprawozdanie komisji 
– w druku nr 76 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji, senatora Rafała Ambrozika, o przedsta-
wienie wspólnego sprawozdania komisji o projek-
cie ustawy.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
RAFAŁ AMBROZIK 

Dziękuję, Pani Marszałek.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie 

z prac Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji o projekcie 
ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz 
ustawy – Kodeks karny wykonawczy.

Ten projekt jest senacką propozycją wykona-
nia wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który 
11 czerwca 2019 r. orzekł, że art. 87 § 1 kodeksu kar-
nego w zakresie, w jakim nakłada na sąd obowiązek 
połączenia kar pozbawienia wolności i ogranicze-
nia wolności, wymierzenia kary łącznej pozbawie-
nia wolności, po uprzedniej oczywiście zamianie 
kary ograniczenia wolności na pozbawienie wol-
ności jest niezgodny z art. 45 ust. 1 i art. 175 ust. 1 
konstytucji. Trybunał podniósł, że art. 87 § 1 ko-
deksu karnego redukuje zarówno funkcję wymie-
rzania sprawiedliwości, jak i rozpatrzenia sprawy 
do automatycznego przeliczenia kary, ogranicza 
jedynie rolę sądu. W związku z tym jest ta inicja-
tywa senacka.

Połączone komisje zgłosiły… Właściwie to pani 
marszałek zgłosiła poprawkę do przedstawianego 
projektu ustawy. Ona została przez komisje przy-
jęta stosunkiem głosów: 11 za, 6 przeciw. 1 senator 
wstrzymał się od głosu.

Padł również wniosek pana przewodniczące-
go Kwiatkowskiego o przyjęcie projektu w całości 
z poprawką i on został przegłosowany jednogłośnie.

I niniejszym wnoszę w imieniu połączonych ko-
misji o przyjęcie tej ustawy z poprawką. Dziękuję.
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WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 

nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdaw-
cy komisji oraz upoważnionego przedstawicie-
la wnioskodawców. Przypominam, że Komisja 
Ustawodawcza upoważniła do jej reprezentowa-
nia również senatora Rafała Ambrozika.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie? Nie.

(Senator Sprawozdawca Rafał Ambrozik: 
Dziękuję.)

Czy przedstawiciel rządu chce zabrać głos 
w sprawie przedstawionego projektu ustawy?

Można z  miejsca, Panie Ministrze, tylko 
mikrofon…

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI
SEBASTIAN KALETA 

Szanowna Pani Marszałek! Szanowni Państwo 
Senatorowie!

Stanowisko rządu do tego projektu jest na-
stępujące. W  naszej opinii przedłożony pro-
jekt w pierwotnej wersji lepiej realizował wyrok 
Trybunału Konstytucyjnego. Ta regulacja była 
szczegółowo dopracowana, była przemyślana 
i również brała pod uwagę szerszy katalog okolicz-
ności. Dlatego też nasze stanowisko jest takie, że 
ustawa powinna być przyjęta w brzmieniu z pier-
wotnego projektu.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do obec-
nego na posiedzeniu przedstawiciela rządu związa-
ne z omawianym punktem porządku obrad.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie? Nie.

Otwieram dyskusję.
Przypominam, że wnioski legislacyjne mogą 

obejmować wyłącznie zmiany zmierzające do wy-
konania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego 
oraz ich niezbędne konsekwencje.

Informuję, że nikt z państwa senatorów nie za-
pisał się do głosu.

I dla porządku informuję, że senator Aleksander 
Szwed złożył swoje przemówienie w dyskusji do 
protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Teraz Senat mógłby przystąpić do trzeciego 

czytania projektu ustawy, a to trzecie czytanie ob-
jęłoby jedynie głosowanie. I zostanie ono przepro-
wadzone razem z innymi głosowaniami.

Szanowni Państwo, proponuję teraz, aby po 
rozpatrzeniu kolejnego punktu porządku obrad, 
czyli punktu czternastego, dotyczącego projektu 
ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania 
karnego, Senat przystąpił do rozpatrzenia punktu 
dwudziestego czwartego, czyli drugiego czytania…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
(Głos z sali: A Andrzej…)
(Głos z sali: Pan minister…)
Bo pan minister jest.
…Projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks 

karny.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
A  następnie powrócimy do rozpatrywania 

punktów w kolejności porządku obrad.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 

czternastego porządku obrad: drugie czytanie 
projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks po-
stępowania karnego.

(Rozmowy na sali)
Proszę o chwilę spokoju.
Przypominam, że projekt ten został wniesiony 

przez Komisję Ustawodawczą i zawarty jest w dru-
ku nr 74, a sprawozdanie komisji – w druku 74 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej oraz 
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, se-
natora Krzysztofa Brejzę, o przedstawienie wspólnego 
sprawozdania komisji o projekcie ustawy.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
KRZYSZTOF BREJZA 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Projekt został wniesiony przez Komisję 

Ustawodawczą. Jego…
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Panie Senatorze, bardzo proszę bliżej mikrofonu.)
Ja może podłączę tylko…
(Wypowiedź poza mikrofonem)

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.
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Momencik.
Czy mnie słychać?
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Tak, teraz pana słychać.)
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Projekt został wniesiony przez Komisję 

Ustawodawczą. Jego celem jest upraszczanie pro-
cedury karnej w zakresie możliwości wnosze-
nia przez pokrzywdzonego subsydiarnego aktu 
oskarżenia.

Wnioskodawca proponuje powrót do stanu 
prawnego sprzed 5 października 2019 r. Wtedy 
w przypadku uchylenia postanowienia prokura-
tora o umorzeniu postępowania przygotowawczego 
przez sąd i po ponownym wydaniu postanowie-
nia o umorzeniu przez prokuratora pokrzywdzony 
mógł wnieść subsydiarny akt oskarżenia bezpo-
średnio do sądu. Przypomnę, że była to zmiana 
wprowadzona w 2006 r., która pomyślnie działała 
do 5 października 2019 r.

Obecnie, od 5 października ub.r., decyzja pro-
kuratora o ponownym umorzeniu musi być za-
skarżona do prokuratora nadrzędnego. I dopiero, 
gdy prokurator nadrzędny wyda postanowienie 
o utrzymaniu postanowienia prokuratora podrzęd-
nego, pokrzywdzony ma prawo wnieść subsydiar-
ny akt oskarżenia.

W jakiej sytuacji znajduje się pokrzywdzony? 
Po pierwsze, faktycznie wydłużono mu drogę do 
wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia. To są 
dodatkowe miesiące oczekiwania na możliwość 
rozpoznania sprawy przez sąd. Po drugie, po-
krzywdzony ponosi z tego tytułu dodatkowe kosz-
ty, ponieważ musi skorzystać z dodatkowej pomocy 
prawnej. A więc postępowanie jest nie tylko wydłu-
żone, ale jest również droższe. W skrajnej sytuacji 
droga do wniesienia subsydiarnego aktu oskarże-
nia może zostać zablokowana. Bo jeżeli warunkiem 
wniesienia aktu jest utrzymanie w mocy ponowne-
go postanowienia o odmowie, to co zrobić wtedy, 
gdy prokurator nadrzędny uchyli postanowienie 
prokuratora podległego, a ten ponownie, po raz 
kolejny odmówi wszczęcia postępowania. Wtedy 
pokrzywdzony ma jedynie możliwość złożenia 
kolejnego zażalenia na prokuratora nadrzędnego, 
a prokurator nadrzędny ponownie uchyli posta-
nowienie itd., itd. W takiej sytuacji wydaje się, że 
jedyną granicą czasową może być upływ terminu 
przedawnienia karalności czynu zabronionego, 
a pokrzywdzony faktycznie będzie miał zablo-
kowaną możliwość skierowania aktu oskarżenia 
do sądu. Dlatego też obecne rozwiązania budzą 

wątpliwość pod kątem realizacji konstytucyjnego 
uprawnienia, zasady dostępu do sądu, bo każdy ma 
prawo przedstawić swoją sprawę niezależnemu, 
bezstronnemu, niezawisłemu sądowi. W tej sytu-
acji ta droga może zostać zablokowana.

Dlatego też projekt ustawy poprawia pozy-
cję pokrzywdzonego, realizuje prawo dostępu do 
sądu, skraca drogę do wniesienia subsydiarne-
go aktu oskarżenia i ogranicza koszty po stronie 
pokrzywdzonego.

Marszałek Senatu 25 lutego skierował projekt 
ustawy do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji. Na posiedze-
niu 25 czerwca 2020 r. połączone komisje rozpatrzy-
ły ustawę i wprowadziły 2 poprawki. Są to poprawka 
postulowana przez Sąd Najwyższy i fundację helsiń-
ską – to jest poprawka do art. 55 k.p.k, techniczna 
– i poprawka postulowana przez Stowarzyszenie 
„Iustitia”. Chodzi o to, by pokrzywdzony, który po-
dejmuje już czynności, mógł skorzystać z nowych 
rozwiązań po wejściu tej ustawy w życie.

Komisja Ustawodawcza rekomenduje przyjęcie 
tej ustawy. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA  

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 

nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdaw-
cy komisji oraz do upoważnionego przedstawiciela 
wnioskodawców. Przypominam, że wnioskodawcy 
upoważnili do ich reprezentowania również sena-
tora Krzysztofa Brejzę.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Pan senator Aleksander Szwed, proszę bardzo.
Panie Senatorze?
Pan senator się nie łączy. W związku z tym czy 

ktoś z państwa pragnie jeszcze zadać pytanie? Nie.
Czy przedstawiciel rządu chce zabrać głos 

w sprawie przedstawionego projektu ustawy?

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI
SEBASTIAN KALETA 

Tak.
Szanowna Pani Marszałek! Szanowni Państwo 

Senatorowie!



258

14. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 13 sierpnia 2020 r.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny

Stanowisko rządu co do tej zmiany jest nega-
tywne. Uważamy, że w tym celu… Ocena niepra-
widłowego funkcjonowania instytucji możliwości 
wnoszenia subsydiarnego aktu oskarżenia skutko-
wała tym, że taka ustawa została przez parlament 
przyjęta. Mechanizm, który stał za przyjęciem tej 
ustawy, to był powrót do pierwotnego modelu roz-
patrywania możliwości wnoszenia subsydiarnego 
aktu oskarżenia.

Przede wszystkim jest to instytucja szczegól-
na i ona nie może zastępować działań organów 
państwowych, tzn. prokuratury w zakresie prze-
stępstw ściganych z oskarżenia publicznego, a me-
chanizm dodatkowej kontroli sprawowanej przez 
prokuratora nadrzędnego służy przede wszyst-
kim prawidłowemu nadzorowi nad czynnościa-
mi prokuratora, który zdecydował się umorzyć 
postępowanie. Jednocześnie to właśnie ta formu-
ła gwarantuje obniżenie kosztów pokrzywdzone-
go w razie wniesienia przez niego w przypadku 
uwzględnienia postanowienia prokuratora nad-
rzędnego o umorzeniu… ponieważ pokrzywdzony 
nie ma możliwości prowadzenia czynności dowo-
dowych i w następstwie te czynności mogą być pro-
wadzone tylko przed sądem. Zatem ten mechanizm 
zwiększa jakość prowadzonych postępowań, nad-
zór, a jednocześnie sprawia, że prokuratura może 
wnikliwiej oceniać przedstawione jej sprawy.

Dla prokuratury każdy subsydiarny akt oskarże-
nia, który kończy się finalnie skazaniem, jest poraż-
ką. Dlatego też zasadne jest, żeby było odpowiednie 
narzędzie nadzorcze, by unikać tego rodzaju niepra-
widłowych, niepomyślnych działań prokuratury. 
Znamy z ostatnich lat takie jedno duże postępowa-
nie – dotyczyło ono katastrofy smoleńskiej – gdzie 
dopiero wskutek subsydiarnego aktu oskarżenia do-
wiedziono… wydano wyrok skazujący wobec osób 
zaangażowanych w organizację lotu do Smoleńska. 
I takie sytuacje są porażką prokuratury, zawsze. 
I dlatego też zasadnym jest, żeby ten mechanizm 
nadzoru funkcjonował, żeby w przyszłości proku-
ratura takich porażek nie ponosiła.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do obec-
nego na posiedzeniu przedstawiciela rządu związa-
ne z omawianym punktem porządku obrad.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

(Rozmowy na sali)
Czy mogłabym prosić o spokój państwa?
Nie ma zgłoszeń.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie za-

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

Aleksander Szwed złożył swoje przemówienie 
w dyskusji do protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Teraz Senat mógłby przystąpić do trzeciego czy-

tania projektu ustawy. To trzecie czytanie objęłoby 
jedynie głosowanie, w związku z czym zostanie ono 
przeprowadzone razem z innymi głosowaniami.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
dwudziestego czwartego porządku obrad: dru-
gie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – 
Kodeks karny.

Przypominam, że projekt ten został wniesio-
ny przez grupę senatorów i zawarty jest w druku 
nr 163, a sprawozdanie komisji – w druku 163 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej oraz 
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, se-
natora Aleksandra Pocieja, o przedstawienie wspólne-
go sprawozdania komisji o projekcie ustawy.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
ALEKSANDER POCIEJ 

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
To jest bardzo ważna inicjatywa Senatu doty-

cząca praw obywatelskich, dotycząca całego wy-
miaru sprawiedliwości, można powiedzieć, że to 
inicjatywa w filozofii prawa, w filozofii karania 
i filozofii tego, w jaki sposób ma być uregulowany 
wymiar sprawiedliwości. Ja miałem dosyć długo 
na ten temat mówić, ale widząc „zainteresowanie” 
z każdej strony sali, a także ze względu na to, że co 
5 minut zmienia się porządek obrad, ja tylko i wy-
łącznie przedstawię to, że Komisja Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji rekomenduje przyjęcie 
projektu bez poprawek. Jeżeli strona rządowa nie 
będzie ze mną za bardzo polemizowała, to ja też nie 
będę wchodził w zbyt głęboką polemikę. Dziękuję 
bardzo.

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.
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WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 

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

Przypominam, że wnioskodawcy upoważnili do 
ich reprezentowania senator Beatę Małecką-Liberę.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Nie widzę chętnych.
Czy przedstawiciel rządu chce zabrać głos 

w sprawie przedstawionego projektu ustawy?
Pan minister zmierza na mównicę.
Proszę bardzo.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI
SEBASTIAN KALETA 

Szanowna Pani Marszałek! Szanowni Państwo 
Senatorowie!

W tej dyskusji padło już wiele słów i wiele ar-
gumentów, ale kluczowe elementy tej dyskusji po-
winny być dzisiaj podkreślone. Nie podzielamy 
zastrzeżeń czy wątpliwości wnioskodawców przede 
wszystkim z tego powodu, że ten model, o którym 
rozmawiamy, nie jest modelem skierowanym wo-
bec kogokolwiek, jeśli mówić o grupie zawodowej, 
tylko jest to model ogólny, dotyczący generalnie 
sposobu wymierzana kar. Do 2015 r. funkcjono-
wał model podobny do tego, który został przyjęty 
w tym przepisie, natomiast w 2015 r. ten model 
został zliberalizowany w kierunku większego za-
kresu kar wolnościowych.

Co jest istotne, nie dotyczy to żadnego konkret-
nego przestępstwa, tylko zasady, dotyczy oszustw, 
pobić i różnego rodzaju innych przestępstw, które 
w swoim przepisie prawa materialnego nie zawie-
rają przepisu wskazującego na możliwość wymie-
rzania kary ograniczenia wolności lub grzywny. 
Jednocześnie trzeba podkreślić, że główne środo-
wisko prawników, to znaczy prawnicy karniści 
z Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy najgłośniej 
krytykowali te rozwiązania, wskazując, że mogą 
one prowadzić do nieuprawnionego czy zbyt re-
strykcyjnego traktowania konkretnych grup za-
wodowych… Wedle tych prawników dzisiaj nie 
znajdujemy się w Senacie, nie obraduje Senat. 

Według tej samej grupy prawników pani marsza-
łek nie jest senatorem, pan senator nie jest sena-
torem, ja nie jestem posłem. Dlaczego? Ponieważ 
kwestionują oni tak fundamentalne sprawy doty-
czące polskiego ustroju i stanu naszej demokracji. 
W związku z powyższym nie sposób też trakto-
wać tez przez nich stawianych poważnie. Dziękuję 
bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Chyba za mocno, Panie Ministrze, na koniec…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do obec-
nego na posiedzeniu przedstawiciela rządu związa-
ne z omawianym punktem porządku obrad.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Pan marszałek Bogdan Borusewicz. Proszę 
bardzo.

SENATOR 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Tak, pragnę zadać takie pytanie. Chciałbym 
zapytać o stan sprawy przeciwko grupie lekarzy. 
Sprawa dotyczy śmierci ojca pana ministra Ziobry. 
Pytam o to, bo mam podejrzenie graniczące z pew-
nością, że ta sprawa jest podłożem zmiany ustawy 
w tej części.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Proszę, Panie Ministrze, o odpowiedź.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI
SEBASTIAN KALETA 

Szanowna Pani Marszałek! Panie Senatorze!
To jest przepis dotyczący części ogólnej kodeksu 

karnego i nie dotyczy lekarzy, jak to tu błędnie sfor-
mułowano. Mogę panu senatorowi podać przykład, 
czego dotyczy. Dotyczy np. „Hossa”, który oszukuje 
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starsze osoby na wielkie kwoty, i zgodnie z przepi-
sem, który dotychczas obowiązywał, nic nie stało 
na przeszkodzie, żeby sąd wymierzył temu podej-
rzanemu, jeśli w postępowaniu sądowym zostanie 
stwierdzona jego wina, wyłącznie karę grzywny 
w wysokości np. 100 zł. Przepis, który zmieniliśmy, 
daje większe gwarancje procesowe i nakazuje sądowi 
wyjaśnianie podejmowanych przez siebie rozstrzy-
gnięć właśnie tego typu. I niestety manipulacją, która 
pojawiła się w dyskusji publicznej, było skierowanie 
tej dyskusji w kierunku tylko i wyłącznie jednego 
przestępstwa, które nie dotyczy jednej grupy zawo-
dowej, bo nie ma takiego przestępstwa jak błąd me-
dyczny, więc z ubolewaniem przyjmuję to pytanie.

Oczywiście szczegółów postępowania, o któ-
re pan pyta, nie znam. Na ile będzie to możliwie 
i zgodne z prawem, Prokuratura Krajowa może 
udzielić informacji na piśmie, więc akurat ja nie 
mogę przyjąć tego zapytania do rozpatrzenia.

Teraz, gwoli wcześniejszej wypowiedzi pani 
marszałek, chciałbym tylko wskazać, że kluczo-
wym elementem w tej dyskusji, który, jak myślę, 
powinniśmy uwzględniać, jest filozofia systemu, 
a nie skupianie się na kazuistyce, która błędnie 
odczytuje intencje przepisu z kategorii przepisów 
ogólnych. A ten spór wśród specjalistów od prawa 
karnego od lat jest prowadzony i jest sporem na-
tury ogólnej.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Proszę, Panie Marszałku, pan jeszcze chciał za-

dać pytanie.

SENATOR 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Ponieważ rozumiem, że pan i ministerstwo 
w ogóle się tą sprawą krakowską nie interesują, 
to ja bym poprosił o odpowiedź na piśmie, Panie 
Ministrze, jaki jest stan tej sprawy i czy nadal jest 
zarzut umyślnego spowodowania śmierci. Bo naj-
pierw był zarzut nieumyślnego spowodowania 
śmierci pana Ziobry, potem, ponieważ zbliżał się 
czas przedawnienia, prokuratura zmieniła ten za-
rzut na umyślne spowodowanie śmierci. Czy ten 
zarzut nadal jest aktualny i kto został nim objęty? 
Proszę o odpowiedź na piśmie.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI
SEBASTIAN KALETA 

Mogę stwierdzić, że zgodnie z kompetencjami 
ministrowi sprawiedliwości przysługuje upraw-
nienie wyłącznie nadzoru administracyjnego nad 
pracą sądów, więc szczegółowe informacje meryto-
ryczne mogą po prostu przez sąd nie zostać udzie-
lone. Panie Senatorze, na pewno ministerstwo 
odpowie zgodnie z kompetencjami, które posiada.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Czy ktoś z  państwa jeszcze… Pan senator 

Wojciech Konieczny.
Proszę bardzo, Panie Senatorze. Zdalnie.

SENATOR 
WOJCIECH KONIECZNY 

Pani Marszałek! Panie Ministrze! Szanowni 
Państwo!

Ja mam do pana ministra jednak takie kazu-
istyczne pytanie. Kazuistyczne, ale ta sprawa bę-
dzie bardzo powszechna. Czy temu przepisowi 
będzie podlegał jednak lekarz, np. lekarz podsta-
wowej opieki zdrowotnej, który będzie udzielał 
porady, teleporady w okresie epidemii koronawi-
rusa, epidemii SARS-CoV-2, w ramach tej telepo-
rady stwierdzi, że pacjent przekazał mu takie dane, 
że podejrzewa u niego grypę, a potem okaże się, 
że to był SARS-CoV-2 i pacjent dozna uszczerbku 
na zdrowiu lub też umrze? Czy ten przepis będzie 
obejmował lekarza, który działając w ten sposób, 
może popełnić błąd? Czy w związku z tym taki le-
karz pójdzie do więzienia? Pytam o to w imieniu 
tysięcy lekarzy, którzy znajdą się w takiej sytuacji. 
No, łagodzi się różne przepisy dotyczące epidemii 
koronawirusa, walki z epidemią koronawirusa. 
Wiemy, że jest szykowana taka nowelizacja, zgod-
nie z którą urzędnicy walczący z koronawirusem 
będą właściwie bezkarni, bez względu na to, co 
uczynili. Z kolei lekarze będą karani bezwzględ-
nym więzieniem. Dlatego też mam takie pytanie: 
czy zdaniem pana ministra ten przepis będzie obej-
mował lekarzy, którzy znajdą się w sytuacji, którą 
przedstawiłem? Myślę, że to jest prosta sytuacja, 
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dosyć jednoznaczna. Proszę pana ministra o od-
powiedź. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Proszę, Panie Ministrze.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI
SEBASTIAN KALETA 

Dziękuję.
Z przyjemnością odpowiem na to pytanie, bo 

ono właśnie pokazuje, jak nieodpowiedne są te 
ramy, w jakich umieszcza się dyskusję na ten te-
mat. Mianowicie przepis ten, jako że jest umiejsco-
wiony w części ogólnej kodeksu karnego, dotyczy 
każdego przestępstwa, każdego wyroku. To dotyczy 
zarówno tego przepisu, który jest już uchwalony, 
jak i tego, który jest proponowany. Dotyczy to leka-
rza, ale i sprzedawcy, każdego człowieka i każde-
go przestępstwa. To jest przepis, który sąd stosuje 
wtedy, kiedy już stwierdzi winę, kiedy już dokona 
oceny, że winna być wymierzona kara pozbawie-
nia wolności.

Różnica między stanem pożądanym przez 
wnioskodawców a tym stanem, który mieści się 
w aktualnie obowiązującym prawie, polega na 
tym, że dzisiaj, o ile kara nie jest surowsza niż 
1 rok pozbawienia wolności, sąd może orzec za-
miast tej kary karę ograniczenia wolności niższą 
niż 3 miesiące albo grzywnę niższą niż 100 stawek 
dziennych, jeżeli równocześnie orzeka środek kar-
ny, środek kompensacyjny lub przepadek. Różnica 
pomiędzy stanem aktualnym a stanem pożądanym 
przez wnioskodawców jest taka, że w tym przypad-
ku, o którym mówimy, nie ma tej granicy 1 roku. 
No, mówię o sytuacji, w której są już stwierdził, że 
taka kara winna być wymierzona. Chodzi o karę 
roku pozbawienia wolności. I to jest ta różnica, 
która tyczy się każdego stwierdzonego przez sąd 
przestępstwa.

Dyskusja, którą możemy tu prowadzić – no, 
na gruncie legislacyjnym zawsze można prowa-
dzić dyskusję – sprowadza się do tego, czy wska-
zana jest liberalizacja umożliwiająca stosowanie 
środków wolnościowych, czy też sądy powinny 
mieć większe ograniczenia w wyborze środków 

wolnościowych przy przestępstwach zagrożonych 
karą do 8 lat pozbawienia wolności.

A więc odpowiadając na to pytanie, podkreślę 
jeszcze raz, że ten przepis dotyczy każdego prze-
stępstwa. Nie można kazuistycznie mówić, że do-
tyczy to tylko lekarzy, bo to jest manipulowanie 
dyskusją na temat tego przepisu. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Panie Ministrze, pan nie odpowiedział na to py-
tanie. Wystarczyło odpowiedzieć: tak lub nie.

A więc ja zadam to pytanie, że tak powiem, 
bardziej kodeksowo: czy dotyczy to przestępstwa 
z art. 160 § 1 kodeksu karnego?

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI
SEBASTIAN KALETA 

Pani Marszałek, zachowuję sobie prawo do tego, 
by nie dać się wciągnąć w manipulację, która jest…

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
No ale ja pytam wprost: czy ten przepis…)

Pani Marszałek, wyjaśniłem chyba jasno, 
jaka jest natura przepisów z części ogólnej ko-
deksu i  jak się ten konkretny przepis stosuje. 
Odpowiadanie na pytanie, które podporządkowuje 
całą dyskusję pewnej tezie, która jest fałszywa… 
No, pani marszałek równie dobrze mogłaby mnie 
zapytać, czy dotyczy to zwykłego pobicia, czy do-
tyczy to oszustwa, czy dotyczy to dowolnego inne-
go przestępstwa. Oba przepisy tyczą się każdego 
wyroku w zakresie pozbawienia wolności, w ka-
tegorii określonych przestępstw uwzględnionych 
w przepisach materialnych kodeksu karnego. Pani 
Marszałek, mam do pani wielki szacunek, ale za-
chowuję sobie prawo do tego, by nie pozwalać na 
wciąganie Ministerstwa Sprawiedliwości w tak 
zmanipulowaną dyskusję, w odpowiadanie na 
pytania z tezą.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Jeszcze raz zadam to pytanie.
(Senator Bogdan Borusewicz: Dziwne, dziwne, 

Panie Pośle…)
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Panie Ministrze, ja zadałam bardzo proste py-
tanie i nie zasugerowałam żadnej odpowiedzi. Czy 
dotyczy to… Tak czy nie? Tylko jedna z tych dwóch 
odpowiedzi mnie interesuje. Czy dotyczy to prze-
stępstwa z art. 160 § 1 kodeksu karnego? Proste 
pytanie.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI
SEBASTIAN KALETA 

Szanowna Pani Marszałek, zarówno aktualny 
stan prawny, jak i stan prawny pożądany przez 
wnioskodawców dotyczą wszystkich przestępstw, 
co do których w kodeksie karnym przewidywana 
jest odpowiedzialność do 8 lat pozbawienia wolno-
ści. W mojej opinii ta odpowiedź wyczerpuje zakres 
tego pytania.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Proszę o zadanie pytania panię senator Jolantę 
Hibner.

SENATOR 
JOLANTA HIBNER 

Dziękuję bardzo.
Ja rozumiem, że teraz rozmawiamy na temat 

kodeksu karnego, który m.in. będzie dotyczył… 
przede wszystkim będzie dotyczył służby zdrowia, 
medyków, którzy np. mogą zrobić błąd medyczny, 
może się pojawić jakaś nieprawidłowość działania 
w czasie epidemii. Oni będą poddani bardzo suro-
wym karom, łącznie z wysokimi wyrokami wię-
zienia. Chciałabym spytać, jak te przepisy, które 
państwo uważacie za bardzo dobre, i wzmocnie-
nie tych przepisów ma się do tego, że w tej chwili 
jest w obiegu i jutro będzie rozpatrywany projekt 
ustawy, który będzie zmniejszał odpowiedzialność 
urzędników w czasie epidemii. Ja chciałabym spy-
tać, czy urzędnicy, którzy narażają budżet pań-
stwa, czyli nas wszystkich okradają, narażają na 
straty, będą traktowani łagodnie. Czy obowiązują-
ce obecnie procedury, o których państwo mówicie, 
w karnych zapisach kodeksu będą już nieobowią-
zujące? Czy to prawo to ma być prawo na takiej 
zasadzie, że jak Kali ukradł kurę, to Kali jest zły, 

ale jak ja ukradnę kurę, to jestem dobra? Czy teraz 
prawo ma działać w taki sposób, że państwo nie 
dość, że wtykacie do różnych ustaw sprawy, które 
często nie mają nic wspólnego z podstawowymi 
ustawami, to jeszcze robicie przepisy, z których 
macie robić dupochronkę dla siebie, w przeci-
wieństwie do tego, co się dzieje w kwestii leka-
rzy? Lekarz ratuje życie, czasami lekarz musi 
podejmować decyzje bardzo szybko, czasami na 
stole operacyjnym jest osoba, w przypadku której 
jest tak, że jeden ruch lekarza decyduje o tym, czy 
ona przeżyje, czy nie, a także to, czy np. jest do-
stęp do jakiegoś urządzenia. Były zakupy na milio-
ny złotych, podpisywano umowy na respiratory, 
których nie było, były złe maseczki, były niewła-
ściwe testy. I nic? I będzie, że tak powiem, zwol-
nienie ich z tego, bo oni są urzędnikami, bo oni 
teraz są w rządzie… Jak to jest możliwe? Jak pań-
stwo możecie nam coś takiego proponować? A jak 
my chcemy wyprostować pewne rzeczy, które wy 
zabałaganiliście i co do których próbujecie nam 
wmówić, że to jest dobre, to państwo mówicie: 
nie, bo wszyscy muszą mieć sprawiedliwie. Gdzie 
ta sprawiedliwość? Proszę mi to powiedzieć.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Proszę bardzo, Panie Ministrze.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI
SEBASTIAN KALETA 

Pytanie, gdzie ta sprawiedliwość, jest bardzo 
pojemne i moglibyśmy przeprowadzić naprawdę 
długą dyskusję na ten temat…

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Panie Ministrze, pani senator zapytała chyba raczej 
o ten projekt, który państwo chcą uchwalać. Czy to 
będzie tak ujęte, czy…)

Szanowna Pani Marszałek, to nie jest przed-
miotem tej ustawy, o której rozmawiamy. Wszelkie 
decyzje legislacyjne co do nowych projektów 
ustaw, jeśli zostaną uwzględnione przez Sejm, 
z pewnością trafią na forum Senatu i jeśli będę 
reprezentował Ministerstwo Sprawiedliwości 
podczas takiego posiedzenia, to z wielką przy-
jemnością odniosę się do przyjętych przez Sejm 
regulacji.
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WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Pani Senator, proszę bardzo.

SENATOR 
JOLANTA HIBNER 

Ja rozumiem, Panie Ministrze, że to jest tak, 
że jeżeli my proponujemy zwiększenie kar dla ja-
kiejś, obojętnie jakiej, grupy zawodowej… Tu cho-
dzi w specjalny sposób o napiętnowanie pewnej 
grupy zawodowej. A ta grupa, jak państwo wiecie, 
jest dla nas nie to, że niesłychanie ważna, ona jest 
nam koniecznie potrzebna, bo wszyscy możemy się 
spotkać z tym, że będziemy potrzebować pomocy 
lekarskiej. To państwo uważacie…

(Rozmowy na sali)
Panie Ministrze, ja do pana mówię! Proszę się 

zachowywać!
(Sekretarz  Stanu w  Minis ters twie 

Sprawiedliwości Sebastian Kaleta: Słucham 
panią…)

Nie, bo pan rozmawia.
(Głos z sali: Jak pani może zwracać uwagę…)
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Panie Senatorze, proszę o spokój.)
Przepraszam, teraz ja mówię, nie pan!
(Głos z sali: Trochę kultury…)
Właśnie!
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Panie Senatorze, proszę o spokój.)
Ja mówię do pana, a pan w tym czasie rozma-

wia. Jak tak można?
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Tak, stawiam pytanie. Dlaczego państwo różni-

cie ludzi? I nie tylko w tej chwili, mówiąc o tym, że 
ten, który wykonuje zawód urzędnika, ma być poza 
prawem, że prawo go nie dotyczy i chociaż zrobił 
przestępstwo, to on jest usprawiedliwiony, bo jest 
COVID, a lekarz, który popełni pomyłkę, idzie do 
więzienia. Proszę mi to wytłumaczyć. Niech pan 
wytłumaczy to naszym obywatelom, czemu lekarz, 
który podejmuje decyzję o ich życiu, może być uka-
rany, a ten, który ukradł, nie jest ukarany.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Panie Ministrze, proszę o odpowiedź.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI
SEBASTIAN KALETA 

Szanowna Pani Senator, niestety z wielkim 
ubolewaniem muszę udzielić odpowiedzi na to 
pytanie, a to z uwagi na fakt, że, jak odnoszę wra-
żenie, to pani nie słuchała mnie. Jest tak z tego po-
wodu, że… Ja dosyć jasno wyjaśniłem, że przepis, 
który znajduje się w części ogólnej kodeksu karne-
go, dotyczy wszystkich przestępstw. Jednocześnie 
podała pani nieprawdę, mówiąc, że lekarze są wsa-
dzani do więzień. Mianowicie z kwerendy przepro-
wadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości 
wynika, że w zakresie przestępstw z art. 155, 156 
i 160, które powszechnie są uważane za przepisy 
stosowane w przypadku dochodzenia dotyczącego 
stwierdzenia błędu medycznego, żaden lekarz nie 
usłyszał wyroku kary pozbawienia wolności po-
wyżej roku. A zatem, jeśli jest prowadzona dysku-
sja nawet w odniesieniu do tych przepisów, to jest 
ona błędna. Pragnę z całą stanowczością podkre-
ślić: Wysoka Izba znalazła się w bardzo potężnym 
polu manipulacji odnoszącej się do tego, co ozna-
cza przepis, który został przyjęty. Sprowadzono 
dyskusję do lekarzy, a równie dobrze można by-
łoby sprowadzić tę dyskusję do piekarzy. To urą-
ga powadze tej Izby. Przypomnę – i to podkreślę, 
Pani Marszałek – że ta dyskusja jest prowadzona 
w oparciu o opinię nagłośnioną przez grupę praw-
ników z Uniwersytetu Jagiellońskiego, w opinii 
której to grupy mandaty senatorów aktualnej ka-
dencji Senatu Rzeczypospolitej nigdy nie zostały 
objęte… Wydaje mi się, że jeśli ktoś w ten sposób 
traktuje nasze państwo, to nie powinien znajdo-
wać takiej estymy w wypowiedziach senatorów 
Rzeczypospolitej.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Panie Ministrze, pan pozwoli, że będziemy sami 
wyciągać wnioski, jeżeli chodzi o kompetencje róż-
nych ekspertów.

(Sekretarz  Stanu w  Minis ters twie 
Sprawiedliwości Sebastian Kaleta: Wyraziłem wy-
łącznie swoją opinię.)

Dobrze. Przyjmuję to.
Jeszcze ja chciałabym zadać jedno pytanie. Ten 

przepis miał poprzednio zupełnie inne brzmienie… 
To znaczy właśnie takie brzmienie. Co się stało… 



264

14. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 13 sierpnia 2020 r.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny

Skoro nawet w Regulaminie Sejmu procedura do-
tycząca zmiany kodeksów – a to jest kodeks kar-
ny – jest jednak nieco inna, to co przyświecało 
Ministerstwu Sprawiedliwości, że ten przepis zo-
stał zmieniony właśnie jedną z tarcz? No, to było 
jakby niezgodne z Regulaminem Sejmu. Nie mieli-
śmy okazji zapytać o to. Gdyby pan minister mógł 
nam to wytłumaczyć…

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI
SEBASTIAN KALETA 

Szanowna Pani Marszałek, co do zgodności pro-
cedowania to się nie wypowiem, ja za tą ustawą 
głosowałem jako poseł. Uważam, że procedura była 
prawidłowa. Niemniej jednak ten przepis znalazł 
się również w kodeksie karnym przyjętym w ubie-
głym roku, który został skierowany do Trybunału 
Konstytucyjnego. Według Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej, który przyjął tę ustawę, ten przepis jest na 
tyle niezbędny w polskim systemie prawa karnego, 
w części ogólnej kodeksu karnego, iż powinien być 
obowiązującym prawem. I dlatego został zapropo-
nowany jako odrębny przepis w tej ustawie.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję.
Proszę o  zadanie pytania pana marszałka 

Bogdana Borusewicza.

SENATOR 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Panie Ministrze, dlaczego nie chcecie poczekać 
na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w tej 
kwestii?

I czy pan sugeruje także, że pan prezydent 
Andrzej Duda jest pod wpływem tej grupy praw-
ników z Krakowa, których tak źle pan ocenia?

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI
SEBASTIAN KALETA 

Cóż, Szanowny Panie Marszałku, w  tych 
dwóch pytaniach wychodzi niezrozumienie dwóch 

podstawowych kwestii i niezasięgnięcie podstawo-
wych informacji.

(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Ministrze, 
dlatego pana pytam…)

Mianowicie akurat w tym zakresie Trybunał 
Konstytucyjny wydał…

(Senator Bogdan Borusewicz: …bo nie rozu-
miem tego.)

No, akurat pan stwierdził, że nie ma wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego, podczas gdy wyrok 
w zakresie tej nowelizacji kodeksu karnego został 
przez Trybunał Konstytucyjny wydany. Trybunał 
Konstytucyjny rozstrzygnął o niekonstytucyjności 
tej ustawy z uwagi na procedurę, która była zasto-
sowana do jego uchwalenia, a zatem merytorycznie 
nie odnosił się do tego artykułu. Również pan pre-
zydent Andrzej Duda w swoim wniosku nie odnosił 
się do merytorycznego brzmienia tego artykułu. 
A zatem nie sposób jest połączyć opinii prawni-
ków, których przywołałem, ze stanowiskiem czy to 
pana prezydenta, czy Trybunału Konstytucyjnego 
z uwagi na fakt, że przedmiotem kontroli, oceny 
była całkowicie inna materia.

SENATOR 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Ministrze.
A czy wy ponowiliście tę procedurę, która była 

zakwestionowana? Czy zastosowaliście inną proce-
durę, która jest przewidziana dla kodeksów?

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI
SEBASTIAN KALETA 

Panie Senatorze, procedura zastosowana do 
tej ustawy została zastosowana na podstawie 
Regulaminu Sejmu i ten przepis jest obowiązu-
jącym prawem. Taką mamy procedurę ustawo-
dawczą. Jeśli pan senator bądź grupa senatorów… 
Tutaj nie jestem pewny – akurat zapomniałem. 
Na pewno są podmioty uprawnione do kontroli 
konstytucyjności. Na pewno jako klub parlamen-
tarny Koalicji Obywatelskiej macie uprawnioną 
konstytucyjną liczbę przedstawicieli parlamen-
tu, która może złożyć wniosek do Trybunału 
Konstytucyjnego o zbadanie procedury również 
tej ustawy. Niemniej jednak jest ona obowiązują-
cym prawem.
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A  merytorycznie to pytanie pana senato-
ra nie ma związku z wnioskiem do Trybunału 
Konstytucyjnego oraz rozstrzygnięciem Trybunału 
Konstytucyjnego, ponieważ one dotyczą procedu-
ry, a nie merytorycznego brzmienia tego przepisu, 
jego znaczenia.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Proszę o  zadanie pytania pana senatora 
Wojciecha Koniecznego – zdalnie.

SENATOR 
WOJCIECH KONIECZNY 

Dziękuję bardzo.
Pan minister rzeczywiście bardzo oględnie od-

powiedział na moje pytanie, dlatego pozwolę sobie 
nieco inaczej je sformułować.

Panie Ministrze, mamy epidemię koronawiru-
sa. Pan minister raczył porównać pracę lekarzy, 
pielęgniarek, ratowników medycznych na SOR czy 
w pogotowiu, czy też gdzie indziej, do pracy pie-
karzy. Ja przed piekarzami chylę czoła. Wykonują 
swoją ciężką pracę, dostarczają nam żywność. 
W tej trudnej sytuacji w czasach epidemii również 
na jej początku nie zabrakło nam chleba. Chylę czo-
ło jeszcze raz. Ale porównywanie pracy jednych do 
drugich w kontekście paragrafu art. 37a świadczy 
o jakimś takim dziwnym podejściu pana ministra. 
Powiedziałbym, trochę nieżyciowym. To znaczy, 
chyba pan minister nie był na SOR i nie widział 
tego, co się tam dzieje, a także nie ma wyobraźni, 
żeby sobie wyobrazić, co będzie się działo za 2 czy 
3 miesiące.

Dlatego pozwolę sobie spytać pana ministra 
w ten sposób: czy pan minister i ministerstwo, 
które pan reprezentuje, jesteście w  kontakcie 
z Ministerstwem Zdrowia i czy ta niechęć do no-
welizacji, do zmiany tego niesławnego artykułu jest 
również podzielana przez Ministerstwo Zdrowia? 
Czy konsultujecie się państwo? Czy w dobie epide-
mii i tego, co się może wydarzyć za parę miesię-
cy… Czy odbyły się konsultacje z Ministerstwem 
Zdrowia i czy Ministerstwo Zdrowia również jest, 
tak jak pan, przekonane o tym, że ta bardziej bez-
względna kara jest potrzebna teraz również w sto-
sunku do lekarzy? Bo ja nie mówię, że tylko. Ale 
czy w tym akurat kontekście mieliście państwo 

jakieś konsultacje i co z tych konsultacji wynika? 
Czy Ministerstwo Zdrowia popiera pana stanowi-
sko? Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Proszę bardzo.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI
SEBASTIAN KALETA 

Panie Senatorze, pragnę jeszcze raz podkreślić, 
że panuje na tej sali kompletne niezrozumienie istoty 
przepisów części ogólnej kodeksu karnego. Nie zosta-
ły wprowadzone czynne przepisy, które zaostrzają 
karę w stosunku do lekarzy. Ja wskazałem, że te prze-
pisy dotyczą zarówno lekarzy, jak i piekarzy, nie ze 
względu na mój stosunek do któregokolwiek z tych 
zawodów, bo wydaje mi się, że każdy zasługuje na 
szacunek. Jest to równy szacunek wobec różnych za-
wodów. Wiemy doskonale, że w dobie pandemii rze-
czywiście wszyscy kibicujemy lekarzom i dobrze im 
życzymy. I dziękujemy za ich zaangażowanie.

Jednak odpowiadając formalnie na pytanie, 
czy to dotyczy lekarzy, stwierdziłem, że dotyczy 
to lekarzy i dotyczy też piekarzy, dotyczy posłów, 
dotyczy senatorów, dotyczy policjantów, straża-
ków… Mogę wymienić wszystkie zawody, które są 
w Polsce zarejestrowane. Jeśli stwierdziłem wcze-
śniej, że przepis kodeksu ogólnego dotyczy każdego 
przestępstwa, które spełnia warunki tego przepisu 
ogólnego, i każdego wyroku dla każdego tego prze-
stępstwa, to znaczy, że wszystkie te przestępstwa 
mogą być popełnione przez każdego człowieka. 
Krótko mówiąc: nie sposób wskazać grupy ludzi, 
których dotyczy ten przepis, bo jest to przepis 
ogólny. Nie wiem, jak bardziej precyzyjnie mogę 
stwierdzić, że coś, co jest zasadą ogólną, jest ogól-
ne, a nie jest szczegółowe, nie dotyczy konkretne-
go zawodu. Staram się to robić jak najjaśniej. Być 
może to działają moje ułomności i nieskutecznie 
państwa do tego przekonuję. Jednak powtarzam: 
przepis dotyczy ogólnie zasad funkcjonowania ko-
deksu karnego i zasad wymierzania kar i nie jest 
związany z żadnym konkretnym przestępstwem 
ani żadną konkretną grupą zawodową. Tak więc 
dotyczy każdego zawodu.
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WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA  

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Czy ktoś jeszcze pragnie zadać pytanie? Nie.
Informuję, że przedstawiciel rządu zobowiązał 

się do udzielenia pisemnej odpowiedzi nas pytanie 
zadane przez pana senatora Bogdana Borusewicza.

W tym momencie zarządzam przerwę w obra-
dach do godziny 21.00.

Informuję, że dyskusja będzie odbywała się 
później, a bezpośrednio po przerwie odbędą się 
głosowania. Dziękuję.

(Głos z sali: A komunikaty?)
Nie mamy komunikatów, ale zostaną państwo 

poinformowani…
A, znalazły się komunikaty, tak więc będą 

odczytane.
Z powodu awarii sprzętu sekretarza ja przeczy-

tam komunikaty.
Wspólne posiedzenie Komisji Samorządu 

Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz 
Komisji Infrastruktury w sprawie rozpatrzenia 
wniosków złożonych na czternastym posiedze-
niu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Prawo 
o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, 
druk senacki nr 168, odbędzie się w dniu dzisiej-
szym, 10 minut po ogłoszeniu przerwy w obradach 
Senatu w sali nr 176.

I  drugi komunikat: wspólne posiedzenie 
Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
oraz Komisji Środowiska w sprawie rozpatrzenia 
wniosków złożonych na czternastym posiedzeniu 
Senatu do ustawy o zmianie ustawy o odnawial-
nych źródłach energii, druk senacki nr 162, oraz 
ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i bio-
paliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, 
druk senacki nr 167, odbędzie się w dniu dzisiej-
szym, 20 minut po ogłoszeniu przerwy w obradach 
Senatu w sali nr 176.

Dziękuję bardzo.
 

(Przerwa w obradach od godziny 19 minut 52  
do godziny 21 minut 17)

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Bardzo proszę o zajmowanie miejsc.
Powracamy do rozpatrywania punktu 

drugiego porządku obrad: ustawa o  zmianie 

niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjo-
nowania ochrony zdrowia w związku z epidemią 
COVID-19 oraz po jej ustaniu.

W przerwie w obradach odbyło się posiedze-
nie Komisji Zdrowia, która ustosunkowała się do 
przedstawionych w toku debaty wniosków i przy-
gotowała sprawozdanie w tej sprawie, które znaj-
duje się w druku nr 169 Z.

Proszę sprawozdawcę, panią senator Ewę 
Matecką, o przedstawienie sprawozdania komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
EWA MATECKA 

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Przedstawiam sprawozdanie Komisji Zdrowia, 

zawarte w druku nr 169 Z, wraz z zestawieniem 
wniosków. Komisja na posiedzeniu w dniu 11 sierp-
nia 2020 r. rozpatrzyła wnioski zgłoszone w toku 
debaty nad ustawą o zmianie niektórych ustaw 
w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdro-
wia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej 
ustaniu i przedstawia Wysokiemu Senatowi na-
stępujące stanowisko: Wysoki Senat raczy przyjąć 
wnioski zawarte w pktach 1–3, 6–23, 42–55, 57, 58, 
60, 63, 65, 66, 68–71, 73–77, 79–81, 83 oraz 84. Przy 
czym poprawki nr 1, 2, 8–14, 18, 19, 21–23, 42, 43, 
46, 48, 49, 54, 81 i 84 mają charakter legislacyjny 
i redakcyjny, wobec czego można nad nimi głoso-
wać łącznie.

Informuję również Wysoką Izbę, że zostały 
zgłoszone wnioski mniejszości. Dziękuję bardzo.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Proszę sprawozdawcę mniejszości Komisji 

Zdrowia, panią senator Dorotę Czudowską, 
o  przedstawienie wniosków popartych przez 
mniejszość komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
DOROTA CZUDOWSKA 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku. Przedstawię 
je z miejsca.

Bardzo proszę o przyjęcie poprawek popartych 
przez mniejszość komisji. Są to poprawki nr 25, 26, 
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27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 
56, 59, 61, 72, 78 i 82. Dla ułatwienia dodam, że są 
to poprawki zgłoszone w różnych konfiguracjach 
przez senatorów Martynowskiego, Zająca i Pocieja. 
Dziękuję i bardzo proszę o ich przyjęcie.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze 

zabrać głos?
Przypomnę, że wnioski w trakcie dyskusji zgło-

sili pani senator Gabriela Morawska-Stanecka, 
pani Beata Małecka-Libera, pan senator Marek 
Martynowski, pan senator Józef Zając, pan senator 
Aleksander Pociej, pan sekator Jerzy Czerwiński 
i pani senator Joanna Sekuła.

Bardzo proszę o precyzję, bo czeka nas dość 
dużo głosowań. Jak państwo wiecie, poprzednio 
w czasie jednego z głosowań wystąpiła awaria sys-
temu elektronicznego, która została zauważona 
z opóźnieniem, bo zdarzyła się na sali piętro wyżej. 
Bardzo proszę o skupienie i uczulam wszystkich, 
żeby zwracali na to uwagę – przede wszystkim 
zwracam się do informatyków – tak abyśmy nie 
musieli powtarzać żadnego głosowania z przyczyn 
technicznych.

Przystępujemy do głosowania…
(Senator Jerzy Wcisła: Panie Marszałku…)
(Senator Joanna Sekuła: Panie Marszałku, ja 

mam…) 
(Senator Jerzy Wcisła: Joanna Sekuła chce wy-

cofać poprawkę.)
Przepraszam, nie dosłyszałem.
(Senator Jerzy Wcisła: Panie Marszałku, Joanna 

Sekuła chce wycofać poprawkę.)
Która to jest poprawka?
(Senator Jerzy Wcisła: Poprawka nr 67.)
Czy ktoś chce podtrzymać poprawkę nr 67, któ-

ra została wycofana? Nie. Dziękuję bardzo.
Przyjmujemy, że poprawka została wycofana 

przez wnioskodawcę.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzo-

ne głosowania nad przedstawionymi poprawka-
mi, a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie 
przyjęcia ustawy w całości ze mianami wynikają-
cymi z przyjętych poprawek.

Chciałbym poprosić Wysoki Senat o zgodę na 
to, żeby poprawki nr 1, 2, 8–14, 18, 19, 21–23, 42, 

43, 46, 48, 49, 54 i 81 i 84 zostały przegłosowane 
łącznie. One mają charakter wyłącznie legislacyjny 
i redakcyjny. Dyskutowaliśmy o tym na posiedze-
niu komisji i uzyskaliśmy wstępną zgodę obu stron, 
ale moim obowiązkiem jest państwa o to zapytać. 
Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu…

(Senator Marek Martynowski :  Panie 
Marszałku…)

Tak?

SENATOR 
MAREK MARTYNOWSKI 

Przepraszam bardzo, ale my jako klub Prawa 
i Sprawiedliwości się na to nie zgodzimy, dlatego 
że jesteśmy przeciw przynajmniej jednej z tych 
poprawek.

(Marszałek Tomasz Grodzki: Która to popraw-
ka, Panie Senatorze? To ja ją wyłączę z tego głoso-
wania zbiorczego.)

Z tego, co ustaliliśmy, wynika, że chociażby po-
prawka nr 46 jest… My jesteśmy przeciwko.

(Senator Dorota Czudowska: Poprawka nr 23.)
(Głos z sali: Poprawki nr 3, 6, 13, 15…)

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Ale poprawek nr  3 i  6 nie było w  tej mojej 
propozycji.

(Senator Marek Martynowski: Ale poprawka 
nr 46…)

Poprawkę nr 46 wyłączamy.
Pani Senator, którą jeszcze?
(Senator Dorota Czudowska: Dwudziestą 

trzecią.)
Dwudziestą trzecią, okej. Dziękuję bardzo.
(Rozmowy na sali)
To są… Panie Mecenasie, niech pan…
(Głos z  sali: Jeżeli jest sprzeciw, to trzeba 

głosować…)
Nie, nie o to mi chodzi. Proszę mnie tylko wes-

przeć w tym przekazie, że to są poprawki w zasa-
dzie redakcyjne.

No, jeżeli są wątpliwości, to wyłączymy z tego 
poprawki wskazane przez panią sprawozdawcę 
mniejszości, panią senator Czudowską. Wyłączam 
z tego zbiorczego głosowania poprawkę nr 23 i 46. 
Tak? Zgoda?

(Senator Marek Martynowski: Tak.)
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Okej, dziękuję bardzo.
Zatem jeszcze raz przeczytam. Proponuję, aby 

poprawki nr 1, 2, 8–14, 18, 19…
(Głos z sali: Nr 13 też.)
(Rozmowy na sali)
No to musimy… To chyba nie będziemy się 

w to bawić i musimy jechać z wszystkimi po ko-
lei. Dobrze.

To dla uratowania, że tak powiem, tempa 
stwierdzam, że poprawki nr 1 i 2 mają charak-
ter wyłącznie redakcyjny, a więc przegłosujmy je 
razem.

Kto jest za?
(Głosy z sali: Nie działa.)
Zaraz zacznie działać.
(Rozmowy na sali)
(Głosy z sali: Działa. Teraz działa.)
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Głosowanie zdalne coś wolno idzie.
(Głos z sali: Już wszyscy…)
Wszyscy zdalni już zagłosowali?
(Głos z sali: Tak.)
Okej. Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 10)
To były poprawki nr 1 i 2, przypominam.
Poprawki zostały przyjęte.
Uwaga, poprawki nr 3, 6, 16, 50 i 53 należy prze-

głosować łącznie.
Jeżeli państwo mnie z tego zwolnicie, to nie 

będę czytał uzasadnienia tych poprawek, które 
macie przed sobą.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie…
A, jeszcze jedna osoba zdalna.
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 94 senatorów, 50 – za, 44 – przeciw. 

(Głosowanie nr 11)
Poprawki przyjęte. 
Poprawka nr 4 zmierza do uzupełnienia usta-

wy o nowelizację kodeksu karnego w przedmiocie 
uprawnienia sądu do zamiany kary pozbawienia 
wolności na grzywnę lub karę ograniczenia wolno-
ści – w przypadku, gdy ustawa przewiduje zagroże-
nie karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 
8 lat.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95 senatorów, 1 senator za, 94 – 

przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie 
nr 12)

Poprawka odrzucona.
Poprawka nr 5 zmierza do uzupełnienia usta-

wy o nowelizację ustawy o świadczeniach pienięż-
nych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby 
i macierzyństwa w przedmiocie ustalania podsta-
wy wymiaru zasiłku macierzyńskiego – w przy-
padku, gdy zmiana umowy o pracę lub innego aktu, 
na podstawie którego powstał stosunek pracy, po-
legająca na zmianie wymiaru czasu pracy, zosta-
ła dokonana na podstawie przepisów tzw. ustawy 
COVID-owej.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 94 senatorów, 2 – za, 91 – przeciw,  

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 13)
Poprawka odrzucona.
Poprawka nr 6 była już przegłosowana.
Uwaga: nad poprawkami nr 7, 17, 51 i 53 należy 

głosować łącznie…
(Głosy z sali: Nr 55.)
Nr 55, przepraszam bardzo. Nad poprawkami 

nr 7, 17, 51 i 55 należy głosować łącznie. Poprawki 
te zmierzają do ustanowienia podstaw prawnych 
możliwości odstąpienia od przeprowadzania eg-
zaminu ustnego w sesji egzaminacyjnej danego 
egzaminu specjalizacyjnego, jeśli w czasie stanu 
zagrożenia epidemicznego lub staniu epidemii jego 
przeprowadzenie nie będzie możliwe ze względu 
na bezpieczeństwo osób biorących udział w tym 
egzaminie. 

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 93 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 14)
Poprawki przyjęte.
Poprawki nr 8 i 9 zmierzają do likwidacji błęd-

nego odesłania i zapewnienia prawidłowości ter-
minologicznej, jest to z gatunku tych redakcyjnych.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 94 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 15)
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Poprawki przyjęte.
Poprawki nr 10, 11 i 12 mają charakter redak-

cyjny. Poprawka nr 11 zmierza do skreślenia zbęd-
nego przepisu.

Kto jest za?
(Głos z sali: Nr 11 i 12?)
Tak, nr 13 zostawiam, bo były wątpliwości klu-

bu PiS.
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania. 
Głosowało 94 senatorów, 93 – za, 1 – prze-

ciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 16)

Poprawki przyjęte.
Poprawka nr 13 zmierza do zapewnienia pra-

widłowości terminologicznej.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 94 senatorów, 49 – za, 45 – prze-

ciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 17)

Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 14 zmierza do zapewnienia pra-

widłowości terminologicznej.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 18)
Przyjęta.
Nad poprawkami nr 15 i 80 należy głosować 

łącznie. One zmierzają do skreślenia unormowań 
przewidujących możliwość przekazywania infor-
macji o wystawianej recepcie do aplikacji mobil-
nych użytkowanych przez pacjenta na jego żądanie.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95 senatorów, 51 – za, 44 – prze-

ciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 19)

Poprawki przyjęte.
Poprawka nr 18 ma charakter redakcyjny.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 94 senatorów, wszyscy byli za. 
(Głosowanie nr 20)

Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 19 zmierza do zapewnienia kon-

sekwencji legislacyjnych w dodawanym przepisie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 93 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 21)
Poprawka przyjęta.
Uwaga, nad poprawkami nr 20, 44, 52, 57, 58, 

60, 63, 65, 66, 69, 71, 73–77, 79 i 83 należy głosować 
łącznie. Przyjęcie tych poprawek wykluczy głoso-
wanie nad poprawkami nr 25–41, 56, 62, 64, 72, 78 
i 82. Poprawki te zmierzają do skreślenia unormo-
wań będących wynikiem poprawek zgłoszonych 
na etapie rozpatrywania projektu przez właściwą 
komisję sejmową, a także będących wynikiem po-
prawek zgłoszonych w drugim czytaniu.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 94 senatorów, 50 – za, 44 – przeciw. 

(Głosowanie nr 22)
Poprawki przyjęte.
Poprawka nr 21 zmierza do precyzyjnego okre-

ślenia przedmiotu regulacji przepisu.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 23)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 22 zmierza do modyfikacji niepre-

cyzyjnego odesłania.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 24)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 23 ma charakter redakcyjny.
Kto jest przeciw…
(Wypowiedź poza mikrofonem) (Wesołość na 

sali)
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
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Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95 senatorów, 50 – za, 45 – przeciw. 

(Głosowanie nr 25)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 24 zmierza do skreślenia unor-

mowań przewidujących możliwość przekazywania 
informacji o skierowaniu wystawionym w postaci 
elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej 
do aplikacji mobilnych świadczeniobiorcy – na jego 
żądanie.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 94 senatorów, 2 – za, 92 – przeciw. 

(Głosowanie nr 26)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 42 zmierza do skreślenia zbędne-

go sformułowania w przepisie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 92 senatorów, 90 – za, 1 – przeciw,  

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 27)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 43 ma charakter redakcyjny.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 92 senatorów, 91 – za, 1 – prze-

ciw, nikt się nie wstrzymał od głosu. (Głosowanie 
nr 28)

Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 45 zmierza do rezygnacji z okre-

ślenia w przepisie sposobów, w jakich usługodawca 
ma poinformować usługobiorcę o digitalizacji jego 
dokumentacji medycznej.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 94 senatorów, 48 – za, 45 – przeciw, 

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 29)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 46 zmierza do zapewnienia po-

prawnego odesłania.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 93 senatorów, 49 – za, 44 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 30)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 47 zmierza do ustanowienia unor-

mowania, zgodnie z którym jeżeli pacjent złożył 
w formie papierowej oświadczenie stanowiące 
część dotyczącej go dokumentacji medycznej, to 
usługodawca prowadzący dokumentację medyczną 
w postaci elektronicznej może zamieścić ją w sys-
temie teleinformatycznym, w którym prowadzi 
dokumentację medyczną wraz z podpisem osoby 
składającej oświadczenie, datą podpisu, zarejestro-
wanymi na urządzeniu umożliwiającym cyfrowe 
odwzorowanie podpisu.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 94 senatorów, 49 – za, 45 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 31)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 48 ma charakter redakcyjny.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 94 senatorów, 51 – za, 43 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 32)
Poprawka przyjęta.
Teraz głosujemy nad poprawką nr 49, która ma 

charakter redakcyjny.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 33)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 54 zmierza do modyfikacji błęd-

nego odesłania.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 94 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 34)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr  59 zmierza do ustanowienia 

unormowania, zgodnie z którym w okresie obo-
wiązywania stanu zagrożenia epidemicznego 
lub epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 
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funkcjonariusz Służby Więziennej w zakresie reali-
zacji zadań polegających na zapewnieniu porządku 
i bezpieczeństwa w urzędzie obsługującym mini-
stra sprawiedliwości oraz w Prokuraturze Krajowej 
może pełnić służbę nie dłużej niż 24 godziny, po 
których następuje co najmniej 48 godzin wolnych 
od służby.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
(Wypowiedź poza mikrofonem)
To są tylko dyżury Służby Więziennej.
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 94 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 35)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 61 zmierza do tego, aby z dniem 

5 września bieżącego roku nie utraciły mocy obo-
wiązującej przepisy przewidujące możliwość 
podejmowania uchwał przez kolegialne orga-
ny samorządów zawodowych, a także ich organy 
wykonawcze oraz inne organy wewnętrzne przy 
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozu-
miewania się na odległość lub w trybie obiegowym.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
No, będzie ciekawy wynik.
Głosowało 95 senatorów, 50 – za, 44 – prze-

ciw, 1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 36)

Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 62… Poprawka nr 68, przepra-

szam bardzo.
Poprawka nr 68 zmierza do skreślenia przepi-

su, którego przedmiot został unormowany w usta-
wie o finansach publicznych. 

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Pan senator Mamątow głosuje?
O, dziękuję bardzo. Zniknął.
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95 senatorów, 50 – za, 45 – przeciw. 

(Głosowanie nr 37)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 70 zmierza do ustanowienia unor-

mowania przejściowego dotyczącego państwowego 
egzaminu specjalizacyjnego, który odbył się przed 
dniem wejścia w życie ustawy.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 94 senatorów, 90 – za, 4 – prze-

ciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 38)

Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 81 zmierza do zapewnienia spój-

nego określenia terminu wejścia w życie niektó-
rych unormowań ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 39)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 84 zmierza do zapewnienia po-

prawnego odesłania.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 40)
Poprawka przyjęta.
Zakończyliśmy głosowanie nad poprawkami. 
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 94 senatorów, 90 – za, 3 – przeciw, 

1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 41)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 
Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmia-
nie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjo-
nowania ochrony zdrowia w związku z epidemią 
COVID-19 oraz po jej ustaniu.

Przebrnęliśmy przez ustawę z największą licz-
bą poprawek.

Powracamy do rozpatrywania punktu trze-
ciego porządku obrad: ustawa o wsparciu rynku 
ubezpieczeń należności handlowych w związku 
z  przeciwdziałaniem skutkom gospodarczym 
COVID-19.

W przerwie w obradach odbyło się posiedze-
nie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, któ-
ra ustosunkowała się do przedstawionych w toku 
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debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie 
w tej sprawie. Znajduje się ono w druku 161 Z.

Proszę sprawozdawcę pana senatora Ryszarda 
Świlskiego o przedstawienie sprawozdania komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
RYSZARD ŚWILSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Komisja rekomenduje przyjęcie ustawy bez 

poprawek.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Czy senator wnioskodawca, pani marszałek 
Gabriela Morawska-Stanecka, chce jeszcze zabrać 
głos?

(Senator Gabriela Morawska-Stanecka: 
Dziękuję.)

Dziękuję bardzo.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzo-

ne głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy 
bez poprawek, a następnie, w wypadku odrzuce-
nia tego wniosku, nad przedstawioną poprawką – 
sztuk jeden.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o przyję-
cie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
(Rozmowy na sali)
To jest tak, że jak ktoś ze zdalnych zaśpi, cho-

ciaż jeden, to muszę czekać 20 sekund, aż system 
to zbierze.

(Rozmowy na sali)
Tak jest.
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 94 senatorów, 92 – za, 2 – przeciw. 

(Głosowanie nr 42)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o wspar-
ciu rynku ubezpieczeń należności handlowych 
w związku z przeciwdziałaniem skutkom gospo-
darczym COVID-19.

Powracamy do rozpatrywania punktu czwar-
tego porządku obrad: ustawa o odpowiedzialności 

za naruszenie przepisów rozporządzenia w spra-
wie wzajemnego uznawania towarów zgodnie 
z prawem wprowadzonych do obrotu w innym 
państwie członkowskim oraz wskazaniu orga-
nu prowadzącego punkt kontaktowy do spraw 
produktów.

K o m i s j a  G o s p o d a r k i  N a r o d o w e j 
i Innowacyjności przedstawiła projekt uchwały, 
w którym wnosiła o wprowadzenie poprawek do 
ustawy; to druk senacki nr 172 A. W pierwszej ko-
lejności zostaną przeprowadzone głosowania nad 
przedstawionymi poprawkami, a następnie nad 
podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy 
w całości ze zmianami wynikającymi z przedsta-
wionych poprawek.

Głosujemy nad przedstawionymi poprawkami.
Poprawka nr 1 ma na celu dostosowanie ogólne-

go określenia przedmiotu ustawy do kolejności od-
powiadającej przepisom merytorycznym ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 43)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 2 ma na celu zapewnienie spójno-

ści terminologicznej pomiędzy rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wza-
jemnego uznawania towarów, zgodnie z prawem 
wprowadzonych do obrotu w  innym państwie 
członkowskim, a ustawą służącą jego stosowaniu.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 94 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 44)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 3 ma na celu zagwarantowanie 

ustawie odpowiedniego vacatio legis.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 45)
Poprawka przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?
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Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 94 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 46)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o odpo-
wiedzialności za naruszenie przepisów rozporzą-
dzenia w sprawie wzajemnego uznawania towarów 
zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w in-
nym państwie członkowskim oraz wskazaniu or-
ganu prowadzącego punkt kontaktowy do spraw 
produktów.

Powracamy do rozpatrywania punktu pią-
tego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udzia-
łem środków Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014–2020 oraz ustawy o  krajowym systemie 
ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw 
rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie 
płatności.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawi-
ła projekt uchwały w którym wnosiła o przyjęcie 
tej ustawy bez poprawek – druk senacki nr 174 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95  senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 47)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy o  wspieraniu rozwoju obszarów 
wiejskich z  udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014–2020 oraz ustawy o kra-
jowym systemie ewidencji producentów, ewiden-
cji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków 
o przyznanie płatności.

Powracamy do rozpatrywania punktu szó-
stego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o delegowaniu pracowników w ramach świadcze-
nia usług oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 
oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, któ-
re ustosunkowały się do przedstawionych w toku 

debaty wniosków i przygotowały wspólne spra-
wozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku 
nr 165 Z.

Proszę sprawozdawcę, panią senator Magdalenę 
Kochan, o przedstawienie sprawozdania komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
MAGDALENA KOCHAN 

Dziękuje bardzo, Panie Marszałku.
W imieniu obu komisji wnoszę o odrzucenie 

ustawy.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI  

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Proszę sprawozdawcę mniejszości połączonych 

komisji, pana senatora Krzysztofa Mroza, o przed-
stawienie wniosków popartych przez mniejszość 
połączonych komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
KRZYSZTOF MRÓZ 

Panie Marszałku, my jesteśmy oczywiście prze-
ciwni wnioskowi o odrzucenie ustawy. Mniejszość 
komisji poparła pewne propozycje, które służą 
m.in. wprowadzeniu przepisów umożliwiających 
Radzie Ministrów wydanie rozporządzenia w spra-
wie wypłaty po 4 września zasiłków opiekuńczych 
w sytuacji, kiedy np. w którejś szkole zostanie ogło-
szona kwarantanna i dzieciaki nie będą mogły do 
niej chodzić. Odrzucenie tej ustawy spowoduje, 
że dobre poprawki nie będą mogły być przyjęte, 
a wszystkie konsekwencje, które większość komisji 
uznała za negatywne, i tak wejdą w życie, bo praw-
dopodobnie Sejm jutro i tak odrzuci to ewentual-
ne odrzucenie ustawy. Jest więc taki apel, aby się 
zastanowić, czy, odrzucając tę ustawę i uniemoż-
liwiając wprowadzenie dobrych poprawek, nie bę-
dziecie państwo działali na szkodę wielu polskich 
rodzin. Dziękuję.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo panu senatorowi.
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Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozostali 
senatorowie sprawozdawcy chcą jeszcze zabrać 
głos? Byli to: pani senator marszałek Gabriela 
Morawska-Stanecka, senator Krzysztof Mróz, se-
nator Ryszard Majer i senator Kazimierz Kleina.

(Senator Magdalena Kochan: Jeśli można pro-
sić o…)

Pani senator nie jest wnioskodawcą, pani jest 
sprawozdawcą, a teraz pytamy wnioskodawców.

(Senator Magdalena Kochan: Przepraszam.)
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowa-

dzone głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie 
ustawy, a następnie – w wypadku odrzucenia tego 
wniosku – nad przedstawionymi poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 
o odrzucenie ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 92 senatorów, 49 – za, 43 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał od głosu. (Głosowanie nr 48)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy o delegowaniu pracowników w ramach 
świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw.

(Głosy z sali: Odrzucenie…)
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Tak, ale podejmujemy uchwałę w tej sprawie i to 

jest uchwała o odrzuceniu. Ustawa jest odrzucona.
Powracamy do rozpatrywania punktu siód-

mego porządku obrad: ustawa o  świadczeniu 
pieniężnym przysługującym osobom zesłanym 
lub deportowanym do Związku Socjalistycznych 
Republik Radzieckich w latach 1939–1956.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, 
która ustosunkowała się do przedstawionych w toku 
debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej 
sprawie. Znajduje się ono w druku nr 164 Z.

Proszę sprawozdawcę, panią senator Dorotę 
Tobiszowską, o przedstawienie sprawozdania komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
DOROTA TOBISZOWSKA 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Na posiedzeniu Komisji Rodziny, Polityki 

Senioralnej i  Społecznej wniosek o  przyjęcie 

ustawy bez poprawek nie uzyskał akceptacji 
członków komisji, zaś wnioski o wprowadze-
nie poprawek do ustawy – poprawki były złożo-
ne przez panią senator Sagatowską i przez pana 
senatora Ujazdowskiego – uzyskały jednogło-
śnie akceptację wszystkich członków komisji. 
W związku z tym proszę o przyjęcie tych popra-
wek. Dziękuję.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozostały 

senator sprawozdawca chcą jeszcze zabrać głos? 
Byli to pani senator Janina Sagatowska, pan sena-
tor Kazimierz Ujazdowski i pani senator Bogusława 
Orzechowska.

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.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
(Głosy z sali: Nie, najpierw poprawki…)
Najpierw poprawki, tak jest, słuszna uwaga…
(Głos z sali: Panie Marszałku…)
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Nie było wniosku o przyjęcie bez poprawek.
(Głosy z sali: No był… Pan marszałek odczytał…)
Nie. Nie, nie. Pani senator Dorota Tobiszowska 

wyraźnie sprawozdawała, że komisja wno-
si o  wprowadzenie 3 poprawek, które zyskały 
uznanie…

(Głos z sali: To jest zestawienie wszystkich 
wniosków. Są te wnioski…)

(Senator Dorota Tobiszowska: Tak, Panie 
Marszałku, powiedziałam, że w komisji wniosek 
o przyjęcie ustawy bez poprawek nie uzyskał ak-
ceptacji senatorów, a wnioski o…)

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Ale był zgłoszony… No dobrze. No dobrze. 

Urzędnicy zawsze nas doprowadzą do rozpaczy.
Dobrze. Czyli przypominam, dla ogarnięcia sy-

tuacji. Komisja… Ponieważ został zgłoszony wnio-
sek o przyjęcie ustawy bez poprawek, musimy nad 
nim głosować – ale przypomnę, że komisja zgłosiła 
3 poprawki, które zyskały aprobatę całej komisji. 
W związku z tym, idąc za tym drukiem, podda-
ję pod głosowanie wniosek o przyjęcie ustawy bez 
poprawek.
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Kto jest za?
Kto jest przeciw?
(Głos z  sali: Trzeba głosować za, bo jak 

marszałek…)
Ale pani senator Sagatowska mi pokazuje, że 

przeciw… No, Panie Marszałku, ja będę tutaj jednak 
słuchał pani senator.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Kto się wstrzymał?
Proszę o  podanie wyników głosowania. 

Poczekamy 20 sekund, bo… A nie, zdążyli…
Głosowało 95 senatorów, 42 – za, 51 – przeciw, 

od głosu wstrzymało się 2 senatorów. (Głosowanie 
nr 49)

(Rozmowy na sali)
Tak jest.
Wobec odrzucenia wniosku o przyjęcie ustawy 

bez poprawek głosujemy nad poprawkami.
Uwaga, nad poprawkami nr 1–3 należy głoso-

wać łącznie. Poprawki nr 1–3 modyfikują krąg be-
neficjentów ustawy, przesądzając, że świadczenie 
pieniężne będzie przysługiwało również osobom 
zesłanym lub deportowanym przez władze ZSRR 
w latach 1936–1939.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 93 senatorów, 57 – za, 33 – przeciw, 

od głosu wstrzymało się 3 senatorów. (Głosowanie 
nr 50)

Wobec wyników głosowanie stwierdzam, że 
Senat podjął uchwałę…

(Głosy z sali: Nie, nie.)
(Głos z sali: Na razie poprawki…)
A, przepraszam bardzo.
Poprawki zostały przyjęte.
Przystępujemy do głosowania nad podję-

ciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w ca-
łości ze zmianami wynikającymi z przyjętych 
poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 93 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 51)
Wobec wyników głosowania – jak proroczo po-

wiedziałem – stwierdzam, że Senat podjął uchwałę 
w sprawie ustawy o świadczeniu pieniężnym przy-
sługującym osobom zesłanym lub deportowanym 
do ZSRR w latach 1939–1956.

Na marginesie zauważę, Moi Drodzy Urzędnicy, 
że skoro poprawka obejmuje okres od roku 1936, 
to tak naprawdę powinniśmy przy okazji zmienić 
tytuł tej ustawy.

Powracamy do rozpatrywania punktu ósme-
go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o od-
nawialnych źródłach energii.

W przerwie w obradach odbyło się posiedze-
nie Komisji Środowiska oraz Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności, które ustosunkowały 
się do przedstawionych w toku debaty wniosków 
i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej spra-
wie. Znajduje się ono w druku nr 162 Z.

Proszę sprawozdawcę, panią senator Jolantę 
Hibner, o przedstawienie sprawozdania komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
JOLANTA HIBNER 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Dzisiaj na posiedzeniu połączonych Komisji 

Gospodarki Narodowej i  Innowacyjności oraz 
Komisji Środowiska zostało przeprowadzone gło-
sowanie: 12 senatorów było za odrzuceniem usta-
wy, a 10 przeciwko jej odrzuceniu. Oczywiście 
mówimy o ustawie o zmianie ustawy o odnawial-
nych źródłach energii. Dziękuję.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozostali 

senatorowie sprawozdawcy chcą jeszcze zabrać 
głos? Są to pani marszałek Morawska-Stanecka, 
senator Krzysztof Mróz, senator Józef Łyczak i se-
nator Stanisław Gawłowski. Nie.

Przystępujemy zatem do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowa-

dzone głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie 
ustawy, a następnie, w wypadku odrzucenia tego 
wniosku, nad przedstawionymi poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
oraz mniejszości Komisji Środowiska o odrzuce-
nie ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
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Głosowało 91 senatorów, 46 – za, 44 – prze-
ciw, od głosu wstrzymał się 1 senator. (Głosowanie 
nr 52)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 
Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-
wiątego porządku obrad: ustawa o zmianie usta-
wy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz 
niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedze-
nie Komisji Środowiska oraz Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności, które ustosunkowały 
się do przedstawionych w toku debaty wniosków 
i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej spra-
wie. Znajduje się ono w druku nr 167 Z.

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Zdzisława 
Pupę, o przedstawienie sprawozdania komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
ZDZISŁAW PUPA 

Połączone komisje poparły wszystkie wnioski, 
które zostały przedstawione w zestawieniu. Odbyło 
się głosowanie. Nad poprawkami nr 1, 3–8 wszyscy 
głosowali za, jednogłośne, i te wnioski były poparte 
przez rząd, a poprawka nr 2 nie uzyskała poparcia 
rządowego, mimo wszystko przez połączone komi-
sje została poparta.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy pozostali senatorowie sprawozdawcy chcą 

jeszcze zabrać głos?
Tą osobą jest pan senator Stanisław Lamczyk.
Nie. W  takim razie przystępujemy do 

głosowania.
W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzo-

ne głosowania nad przedstawionymi poprawka-
mi, a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie 
przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikają-
cymi z przyjętych poprawek.

Jeżeli państwo zechcą podążyć za głosem pana 
sprawozdawcy, pana senatora Pupy, to przypomi-
nam, że poprawki nr 1 oraz 3–8 nie wzbudzały żad-
nych kontrowersji. Proponuję, żeby przegłosować 
je łącznie, a poprawki nr 2, 9 i 10 – osobno. Tak? 
Nie widzę sprzeciwu.

(Senator Zdzisław Pupa: Tylko nr 2.)
(Senator Janina Sagatowska: Tylko druga 

poprawka.)
(Głos z sali: Jest 8 poprawek.)
Ja tu mam 10.
Czyli oddzielnie głosujemy tylko nad popraw-

ką nr 2, tak?
(Głos z sali: Tak.)
Okej. Dobrze.
W związku z tym najpierw poddaję pod zbior-

cze głosowanie poprawek nr 1 oraz 3–8.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 94 senatorów, 93 – za, 1 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 53)
Poprawki zostały przyjęte.
Przystępujemy zatem do głosowania nad po-

prawką nr 2, która eliminuje przepis o charakterze 
informacyjnym.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 94 senatorów, 49 – za, 44 – przeciw, 

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 54)
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 94 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 55)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych 
oraz niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-
siątego porządku obrad: ustawa o zmianie usta-
wy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych 
innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej oraz Komisji Infrastruktury, które 
ustosunkowały się do przedstawionych w toku 
debaty wniosków i przygotowały wspólne spra-
wozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku 
nr 168 Z.
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Proszę sprawozdawcę, panią senator Jadwigę 
Rotnicką, o  przedstawienie sprawozdania 
komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
JADWIGA ROTNICKA 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Na dzisiejszym posiedzeniu wspólnym obydwie 

komisje przedstawiły jednakowe stanowisko: pro-
ponują przyjęcie poprawek nr 1–6, to jest popra-
wek nr 1–4 i 6, które pierwotnie już były przyjęte, 
oraz dodatkową poprawkę, nr 5, którą dzisiaj zgło-
sił pan senator Tyszkiewicz. Ona również została 
poparta. I wnoszą o przyjęcie ustawy.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Czy pan senator wnioskodawca, Wadim 

Tyszkiewicz, lub pozostały senator sprawozdawca 
chcą jeszcze zabrać głos?

(Senator Wadim Tyszkiewicz: Nie, nie chcemy.)
Tym pozostałym sprawozdawcą był pan sena-

tor Janusz Pęcherz.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzo-

ne głosowania nad przedstawionymi poprawkami, 
a następnie – nad podjęciem uchwały o przyję-
ciu ustawy w całości ze zmianami wynikającymi 
z przyjętych poprawek.

Poprawka nr 1 ma charakter doprecyzowujący.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 93 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 56)
Poprawka przyjęta.
Uwaga, nad poprawkami nr 2 i 6 należy głoso-

wać łącznie. One zmierzają do zapewnienia ustawie 
spójności terminologicznej.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 93 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 57)
Poprawki przyjęte.

Poprawka nr 3 dostosowuje przepis ustawy do 
terminologii używanej w prawie autorskim.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 94 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 58)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 4 ma na celu zapewnienie zgod-

ności instytucji zatrzymania prawa jazdy, o której 
mowa w prawie o ruchu drogowym, z konstrukcją 
przyjętą w tym zakresie w kodeksie wykroczeń.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 94 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 59)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 5 zmierza do zrekompensowania 

powiatom dochodów utraconych na skutek wejścia 
w życie ustawy w formie dotacji celowej pochodzą-
cej z Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów 
i Kierowców.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95 senatorów, 51 było za, 42 – prze-

ciw, 2 się wstrzymało od głosu. (Głosowanie nr 60)
Poprawka przyjęta.
Przystępujemy teraz do głosowania nad podję-

ciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości 
ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 94 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 61)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektó-
rych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu je-
denastego porządku obrad: ustawa o ratyfikacji 
Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej 
Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współ-
pracy w dziedzinie ochrony i racjonalnego wy-
korzystania wód transgranicznych, podpisanego 
w Białowieży 7 lutego 2020 r.
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Komisja Środowiska oraz Komisja Spraw 
Zagranicznych i Unii Europejskiej przedstawiły 
jednobrzmiące projekty uchwał, w których wno-
szą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druki se-
nackie nr 170 A i 170 B.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisje projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 93 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 62)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o ratyfika-
cji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej 
Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współ-
pracy w dziedzinie ochrony i racjonalnego wy-
korzystania wód transgranicznych, podpisanego 
w Białowieży dnia 7 lutego 2020 r.

Powracamy do rozpatrywania punktu 
dwunastego porządku obrad: ustawa o  raty-
fikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską 
a Republiką Argentyńską o ekstradycji, podpisa-
nej w Buenos Aires dnia 5 grudnia 2019 r. 

Komisja Praw Człowieka, Praworządności 
i  Petycji oraz Komisja Spraw Zagranicznych 
i Unii Europejskiej przedstawiły jednobrzmią-
ce projekty uchwał, w których wnoszą o przy-
jęcie tej ustawy bez poprawek; druki senackie 
nr 171 A i 171 B.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisje projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 63)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o raty-
fikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską 
a Republiką Argentyńską o ekstradycji, podpisa-
nej w Buenos Aires dnia 5 grudnia 2019 r.

Powracamy do rozpatrywania punktu trzy-
nastego porządku obrad: drugie czytanie projek-
tu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz 
ustawy – Kodeks karny wykonawczy.

Przypominam, że dzisiaj zostało przedstawio-
ne sprawozdanie komisji o projekcie ustawy oraz 
została przeprowadzona dyskusja.

Przystępujemy do trzeciego czytania.

Informuję, że trzecie czytanie obejmuje jedynie 
głosowanie.

Przypominam, że komisje wnoszą o przyjęcie 
przez Senat jednolitego projektu ustawy zawartego 
w druku nr 76 S.

Komisje proponują ponadto, aby Senat upoważ-
nił pana senatora Rafała Ambrozika do prezento-
wania stanowiska Senatu w dalszych pracach nad 
tym projektem.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisje projektem ustawy oraz projek-
tem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego 
projektu ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 94 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 64)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy – 
Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks karny wyko-
nawczy i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do 
Sejmu tego projektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił 
pana senatora Rafała Ambrozika do prezentowa-
nia stanowiska Senatu w dalszych pracach nad tym 
projektem.

Powracamy do rozpatrywania punktu czter-
nastego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania 
karnego.

Przypominam, że dzisiaj zostało przedstawio-
ne sprawozdanie komisji o projekcie ustawy oraz 
została przeprowadzona dyskusja.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
Informuję, że trzecie czytanie obejmuje jedynie 

głosowanie.
Przypominam, że komisje wnoszą o przyjęcie 

przez Senat jednolitego projektu ustawy zawartego 
w druku nr 74 S.

Komisje proponują ponadto, aby Senat upoważ-
nił pana senatora Krzysztofa Brejzę do prezento-
wania stanowiska Senatu w dalszych pracach nad 
tym projektem.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisje projektem ustawy oraz projek-
tem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego 
projektu ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
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Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 94 senatorów, 93 – za, 1 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 65)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy 
– Kodeks postępowania karnego i podjął uchwa-
łę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu 
ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił 
pana senatora Krzysztofa Brejzę do reprezento-
wania stanowiska Senatu w dalszych pracach nad 
tym projektem.

Przystępujemy do rozpatrywania punktu 
szesnastego porządku obrad: ustawa o szczegól-
nych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb 
mundurowych nadzorowanych przez ministra wła-
ściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy 
o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedze-
nie Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej, które ustosunkowały 
się do przedstawionych w toku debaty wniosków 
i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej spra-
wie. Znajduje się ono w druku nr 166 Z.

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Aleksandra 
Pocieja, o przedstawienie sprawozdania komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
ALEKSANDER POCIEJ 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Połączone Komisje, tj. Komisja Praw Człowieka, 

Praworządności i Petycji oraz Komisja Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej, po posie-
dzeniu w dniu 13 sierpnia przedstawiają Wysokiemu 
Senatowi następujące stanowisko: Wysoki Senat ra-
czy przyjąć wnioski zawarte w punktach 1, 3–8, 10, 
12, 14, 16–26, 28, 29, 31–35 oraz 37.

Ponadto komisje informują, że senatorowie 
Bogdan Borusewicz, Janusz Pęcherz, Krzysztof 
Kwiatkowski, Wadim Tyszkiewicz dokonali zmian 
treści swoich wniosków. Dziękuję bardzo.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
Czy państwo senatorowie wnioskodawcy lub 

pozostały senator sprawozdawca chcą jeszcze za-
brać głos?

Przypomnę, że wnioski zgłosili pleno titu-
lo pani senator Gabriela Morawska-Stanecka, 
Bogdan Borusewicz, Janusz Pęcherz, Krzysztof 
Kwiatkowski, Aleksander Pociej, Jerzy Wcisła, 
Leszek Czarnobaj, Wadim Tyszkiewicz, a spra-
wozdawcami byli Wiktor Durlak oraz Aleksander 
Pociej.

Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzo-

ne głosowania nad przedstawionymi poprawka-
mi, a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie 
przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikają-
cymi z przyjętych poprawek.

Zwracam się z wnioskiem i z prośbą o to, żeby 
poprawki redakcyjne, precyzujące i językowe, które 
mogą być przegłosowane łącznie… To są poprawki 
nr 3, 4, 5, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 32, 33 
i 34. Czy możemy je przegłosować łącznie?

(Głos z sali: Możemy.)
Dziękuję bardzo.
Zatem przystępujemy do głosowania.
Zaczynamy od poprawki nr 1, którą należy 

przegłosować łącznie z poprawkami nr 29 i 37. 
Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie 
nad poprawkami nr 2, 30 i 38. Te poprawki zmie-
rzają do przyznania funkcjonariuszom Krajowej 
Administracji Skarbowej świadczenia motywacyj-
nego oraz prawa do zwrotu kosztów poniesionych 
na ochronę prawną w takiej samej wysokości jak 
przysługujące w innych służbach.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95 senatorów, 51 – za, 44 – przeciw. 

(Głosowanie nr 66)
Poprawki przyjęte.
(Głos z sali: Teraz blok poprawek?)
Tak, w tej chwili ten blok poprawek, o którym 

mówiliśmy, tj. poprawki nr 3, 4, 5… itd., aż do nr 34 
z przerwami… Mogę przeczytać wszystkie numery, 
jeżeli państwo sobie życzą.

(Głosy z sali: Nie, nie.)
Proszę włączyć maszynę.
Kto jest za?
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Tak, to są poprawki redakcyjne.
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95 senatorów, 93 – za, 2 – przeciw. 

(Głosowanie nr 67)
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Poprawki przyjęte.
Teraz poprawki nr 6, 17, 28 i 31. Należy prze-

głosować je łącznie. Poprawki te podnoszą kwotę 
przyznawanych funkcjonariuszom środków z ty-
tułu zwrotu kosztów wydatkowanych na ochronę 
prawną.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95 senatorów, 94 – za, 1 senator 

wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 68)
Poprawki przyjęte.
Poprawka nr 7 ujednolicając przepisy ustaw 

pragmatycznych, stanowi, że prawo policjantów 
do wyżywienia w naturze będzie zależało wyłącz-
nie od liczby godzin pełnionej służby.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
(Głos z sali: Panie Marszałku, nie działa mecha-

nizm do głosowania… O, zaczął działać.) (Wesołość 
na sali)

To macie trochę czasu.
Widzę na swoim ekranie, że już wszyscy za-

głosowali, zatem proszę o  podanie wyników 
głosowania.

Głosowało 95 senatorów, wszyscy byli za. 
(Głosowanie nr 69)

Poprawki przyjęte.
Przyjęcie poprawki nr 8 wykluczy głosowanie 

nad poprawką nr 9. A poprawka nr 8 przyznaje 
policjantom w  służbie kandydackiej prawo do 
podwyższonej stawki żywieniowej na urlopie lub 
przepustce.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Teraz dla odmiany jedna osoba ze zdalnych się 

spóźnia.
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 94 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 70)
Poprawka przyjęta.
Poprawki nr 10 i 25 należy przegłosować łącz-

nie. Przyjęcie tych poprawek wykluczy głosowanie 
nad poprawką nr 11. Pozwalają one policjantom 
i strażakom na zaliczenie okresu służby do wysłu-strażakom na zaliczenie okresu służby do wysłu-
gi lat pracy, nie uzależniając tego prawa od terminu 
podjęcia pracy po dniu zwolnienia ze służby.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95 senatorów, 94 – za, 1 – przeciw. 

(Głosowanie nr 71)
Poprawki przyjęte.
Nad poprawkami nr 12 i… Nie, to już było. Teraz 

poprawka nr 13.
Poprawka nr 13 pozwala policjantowi w postę-

powaniu dyscyplinarnym odwoławczym składać 
wyjaśnienia na piśmie.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95 senatorów, 3 – za, 91 – przeciw, 

1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 72)

Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 15 pozwala w postępowaniu dys-

cyplinarnym prowadzonym przeciwko policjanto-
wi na wydłużenie czasu rozpatrzenia odwołania.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95 senatorów, 3 było za, 92 – przeciw, 

nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 73)
Poprawka została odrzucona.
Uwaga, poprawki nr 26 i 35 należy przegłoso-

wać łącznie. Przyjęcie tych poprawek wykluczy 
głosowanie nad poprawkami nr 27 i 36. Poprawki 
nr 26 i 35 wskazują okresy służby i zatrudnienia 
uwzględniane przy ustalaniu wysokości dodatku za 
wysługę lat dla funkcjonariuszy Służby Więziennej 
i precyzują zasady jego wypłaty za 2020 r.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95 senatorów, 51 – za, 44 – prze-

ciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 74)

Poprawki zostały przyjęte.
Wszystkie kolejne poprawki zostały już prze-

głosowane w ramach głosowań łącznych, zatem 
przystępujemy…

(Głosy z sali: Nie, nie.)
Tak.
(Głos z sali: A poprawka nr 29?)
Mogę to państwu przeczytać. Poprawka nr 29 

została już przegłosowana łącznie z poprawką nr 1 
i 37.
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(Głos z sali: Tak było, Panie Marszałku.)
Tak było.
(Głosy z sali: Tak, tak.)
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 95 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 75)
Wobec wyniku głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o szcze-
gólnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia 
służb mundurowych nadzorowanych przez mini-
stra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmia-
nie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych 
innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu sie-
demnastego porządku obrad: drugie czytanie 
projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz 
niektórych innych ustaw.

Senat po przeprowadzeniu drugiego czy-
tania projektu ustawy skierował projekt do 
Komisji Ustawodawczej, Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji oraz Komisji Rodziny, 
Polityki Senioralnej i Społecznej i zobowiązał te 
komisje do przedstawienia jeszcze na obecnym 
posiedzeniu Senatu dodatkowego sprawozdania. 
Znajduje się ono w druku nr 138 X.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
Proszę sprawozdawcę, panią senator Magdalenę 

Kochan, o przedstawienie dodatkowego sprawoz-
dania komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
MAGDALENA KOCHAN 

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Komisje wnoszą o przyjęcie wszystkich popra-

wek, a następnie całego tekstu projektu ustawy.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 

nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy 
i wnioskodawcy, którym jest również pani senator 
Magdalena Kochan.

Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zgłosić 
takie zapytanie? Nie.

Przystępujemy zatem do głosowania. 
W  pierwszej kolejności zostaną przeprowa-
dzone głosowania nad poprawkami według ko-
lejności przepisów projektu – druk nr  138  X 
– a następnie nad przyjęciem projektu z druku 
nr 138 S w całości ze zmianami wynikającymi 
z przyjętych poprawek.

Przystępujemy do głosowania nad poprawkami 
przedstawionymi przez komisje.

Uwaga, poprawki nr 1–5 należy przegłosować 
łącznie. Poprawki te uwzględniają konsekwencje 
rozszerzenia zakresu przedmiotowego projektu 
o regulacje dotyczące zakazu zbliżania się do oso-
by dotkniętej przemocą w rodzinie.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95 senatorów, 50 – za, 45 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 76)
Poprawki przyjęte.
Jako ciekawostkę podam państwu, że najpięk-

niej głosują na sali na górze, bo tam jest zawsze 
wynik 7 na 7.

Poprawki nr 6 i 7 również należy przegłosować 
łącznie. Poprawki te zmierzają do ustalenia vacatio 
legis, zarówno w przypadku ustawy zmienianej, jak 
i ustawy projektowanej w sposób odpowiadający 
kalendarzowi prac parlamentarnych oraz zgodnie 
z zasadą prawidłowej legislacji.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 77)
Poprawki przyjęte.
Przystępujemy do głosowania nad przyjęciem 

projektu ustawy w całości ze zmianami wynikają-
cymi z przyjętych poprawek oraz nad projektem 
uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego pro-
jektu ustawy.

Komisje proponują, aby Senat upoważnił pa-
nią senator Magdalenę Kochan do reprezentowa-
nia Senatu w dalszych pracach nad projektem tej 
ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
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Głosowało 95 senatorów, 50 – za, nikt nie głoso-
wał przeciw, 45 osób się wstrzymało. (Głosowanie 
nr 78)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 
Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy – 
Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych 
innych ustaw i podjął uchwałę w sprawie wniesie-
nia do Sejmu tego projektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił pa-
nią senator Magdalenę Kochan do reprezentowa-
nia Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

Wygląda na to, że to już jest koniec.
(Wypowiedź poza mikrofonem)

Nie zajmujemy się dzisiaj punktem dotyczącym 
zmian w komisjach.

Szanowni Państwo, nad zmianami w komisjach 
głosowanie będzie pod koniec posiedzenia Senatu, 
które zostało wydłużone do poniedziałku. Ponieważ 
z Sejmu mogą przyjść ustawy, które spowodują, że 
będziemy musieli również zostać we wtorek, bę-
dzie to kontynuacja obecnego posiedzenia.

Ogłaszam przerwę do poniedziałku do godzi-
ny 16.00.

Proszę komisje o wykorzystanie poranka do 
pracy nad ustawami, które przyjdą z Sejmu.

Do zobaczenia w poniedziałek.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 22 minut 44)
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(Senator Sekretarz Jerzy Wcisła: Panie 
Marszałku, niektórzy senatorowie, przynajmniej 
2 osoby, nie są ujęci jako uczestniczący w obradach 
w Warszawie.)

A uczestniczą w obradach w Warszawie?
(Senator Sekretarz Jerzy Wcisła: Tak. I  tak 

zresztą zostało przeze mnie podane.)
No to należy uzupełnić…
(Senator Sekretarz Jerzy Wcisła: Tak.)
Zrobimy 2 minuty przerwy na dostarczenie 

im…
(Senator Sekretarz Jerzy Wcisła: Dobrze. 

Dziękuję.)
…kart do głosowania.
Za chwilę powtórzymy próbę głosowania.
(Rozmowy na sali)
Czy wszyscy senatorowie dostali już karty?
(Senator Sekretarz Jerzy Wcisła: Panie 

Marszałku, jeszcze chwileczkę. Już za chwilę karty 
będą przyniesione.)

(Rozmowy na sali)
(Senator Sekretarz Jerzy Wcisła: Panie 

Marszałku, sala nr 217 w komplecie.)
Dziękuję bardzo.
Proszę o uwagę.
Ponownie przystąpimy do głosowania, które ma 

na celu wyłącznie ustalenie listy senatorów biorą-
cych udział w posiedzeniu.

Proszę o oddanie jakiegokolwiek głosu w celu 
potwierdzenia obecności.

Dziękuję bardzo.
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 86 senatorów i tylu obecnie bierze 

udział w posiedzeniu. (Głosowanie nr 79)
Szanowni Państwo, proponuję uzupełnienie 

porządku obrad o punkty: ustawa o zmianie nie-
których ustaw w zakresie wynagradzania osób 
sprawujących funkcje publiczne oraz zmianie usta-
wy o partiach politycznych – i rozpatrzenie go jako 
punktu dwudziestego szóstego porządku obrad; 

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 17 minut 01)

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

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Wznawiam obrady.
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 państwo macie wyłączone aplikacje do zdalne-
go udziału w posiedzeniu.

Państwa senatorów biorących udział w posie-
dzeniu w sposób zdalny informuję, że za 15 mi-
nut zablokujemy możliwość przyłączania się do 
posiedzenia. W razie problemów prosimy o kon-
takt telefoniczny pod numer uprzednio państwu 
przekazany.

Szanowni Państwo, przystępujemy teraz do gło-
sowania, które ma na celu ustalenie listy senatorów 
biorących udział w posiedzeniu. Chodzi tylko i wy-
łącznie o sprawdzenie listy senatorów biorących 
udział w posiedzeniu.

Proszę o oddanie jakiegokolwiek głosu w celu 
potwierdzenia obecności.

(Senator Sekretarz Jerzy Wcisła: Panie 
Marszałku, niektórzy senatorowie nie mają kart 
do głosowania.)

Co to znaczy, że nie mają kart do głosowania?
(Senator Sekretarz Jerzy Wcisła: Panie 

Marszałku, niektórzy senatorowie nie są ujęci…)
Nie słyszę.
(Senator Sekretarz Jerzy Wcisła: Niektórzy 

senatorowie nie są ujęci na listach obecności 
w Warszawie. Musimy to wyjaśnić.)

Ja bardzo słabo pana senatora słyszę.
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ustawa o zmianie ustawy o statystyce publicznej, 
ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. 
oraz ustawy o narodowym spisie powszechnym 
ludności i mieszkań w 2021 r. – i rozpatrzenie 
go jako punktu dwudziestego siódmego porząd-
ku obrad; ustawa o zmianie ustawy o działaczach 
opozycji antykomunistycznej oraz osobach repre-
sjonowanych z powodów politycznych oraz niektó-
rych innych ustaw – i rozpatrzenie go jako punktu 
dwudziestego ósmego porządku obrad; ustawa 
o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz 
ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiąza-
niach związanych z zapobieganiem, przeciwdzia-
łaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzy-
sowych oraz niektórych innych ustaw – i rozpa-
trzenie go jako punktu dwudziestego dziewiątego 
porządku obrad.

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

Wobec braku głosów sprzeciwu stwierdzam, że 
Senat przedstawione propozycje przyjął.

Szanowni Państwo, proponuję ponadto skre-
ślenie punktu dwudziestego porządku obrad, 
czyli sprawozdania Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji z rozpatrzonych w 2019 r. 
petycji, i przeniesienie tego punktu na następne 
posiedzenie.

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

Szanowni Państwo, za chwilę powrócimy do 
rozpatrywania punktu dwudziestego czwartego po-
rządku obrad, tj. drugiego czytania projektu ustawy 
o zmianie ustawy – Kodeks karny. Następnie roz-
patrzymy punkt dwudziesty piąty, tj. drugie czy-
tanie projektu uchwały w 40. rocznicę porozumień 
sierpniowych. Bezpośrednio po rozpatrzeniu tego 
punktu przeprowadzimy głosowanie w tej sprawie. 
Następnie rozpatrzymy punkt dwudziesty szósty, 
tj. ustawę dotyczącą wynagrodzeń osób sprawu-
jących funkcje publiczne. Bezpośrednio po rozpa-
trzeniu tej ustawy przeprowadzimy głosowanie 
w tej sprawie. Następnie rozpatrzymy punkt pięt-
nasty, tj. drugie czytanie projektu ustawy o zmia-
nie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. 
Potem powrócimy do kolejnych punktów zgodnie 
z kolejnością porządku obrad.

Szanowni Państwo, Panie i  Panowie 
Senatorowie, zgodnie z przepisami muszę państwa 

poinformować, że na podstawie art.  24 ust.  3 
Regulaminu Senatu Prezydium Senatu po rozpa-
trzeniu sprawy pani senator Margarety Budner, 
dotyczącej naruszenia obowiązku określonego 
w art. 33 ust. 1 ustawy o wykonywaniu mandatu 
posła i senatora, podjęło uchwałę w sprawie zwró-
cenia pani senator Margarecie Budner uwagi i zo-
bowiązania jej do właściwego postępowania, co 
zostało wykonane.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
dziestego czwartego porządku obrad: drugie czy-
tanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks 
karny.

Przypominam, że w czwartek, 14 sierpnia br., 
pan senator sprawozdawca Aleksander Pociej 
przedstawił sprawozdanie Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji, a także odpowiedział na pytania sena-
torów. Ponadto pan minister Sebastian Kaleta 
w imieniu rządu zabrał głos w sprawie projek-
tu ustawy i  również odpowiedział na pytania 
senatorów.

Pozostała nam w tym punkcie dyskusja, którą 
otwieram.

Jako pierwszy zapisał się pan senator 
Aleksander Pociej. Proszę o zabranie głosu.

(Senator Bogdan Zdrojewski: On zrezygnował.)
Nie…
(Senator Aleksander Pociej: Panie Marszałku, 

moje wystąpienie miało dotyczyć w całości wystą-
pienia pana ministra Kalety. W związku z tym, że 
kiedy pan minister się wypowiadał, na sali było 
tylko kilka osób, zabieranie głosu i polemizowanie 
z panem ministrem Kaletą nie miałoby już dzisiaj 
sensu. Tak że dziękuję bardzo.)

Dziękuję bardzo panu senatorowi.
Następną osobą, która zgłosiła się do dyskusji, 

jest pani senator, pani prof. Alicja Chybicka, która 
również obraduje zdalnie.

SENATOR 
ALICJA CHYBICKA 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja jednak zabiorę głos, chociaż oczywiście wy-

brzmiałby on lepiej w czwartek, kiedy zaczęliśmy 
procedowanie nad tą zmianą ustawową. Muszę 
odezwać się dlatego, że art. 37a kodeksu karnego, 
który wskutek zmian przeprowadzonych w ustawie 
COVID-owej pozwala karać lekarzy i inny personel 
medyczny karą do 8 lat więzienia za popełnienie 
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nieumyślnego błędu, jest dla mnie przerażają-
cy i nie do przyjęcia. Proszę państwa, każdy z nas, 
szczególnie w dobie koronawirusa, ale nie tylko… 
No, 200-osobowy zespół, którym mam zaszczyt 
kierować, robi wszystko, co jest w ludzkiej mocy, 
ażeby uratować życie każdego dziecka chorego na 
nowotwór, tak naprawdę walczącego o swoje ży-
cie. Ja boję się tego, że zagrożenie taką karą będzie 
skutkowało tym, że nikt nie będzie chciał praco-
wać przy dzieciach, które przez całe swoje leczenie 
są jedną nogą na tamtym świecie. Oczywiście, od 
takiego personelu wymagany jest ogromny profe-
sjonalizm, szczególnie na oddziałach, na których 
życie wisi na włosku, no ale, proszę państwa, nie 
powinno się robić czegoś takiego. W tak trudnych 
czasach wyciąga się armaty na ludzi, którzy robią 
wszystko, co w ich mocy, żeby zwalczyć koronawi-
rusa i tę poważną chorobę, która rozwija się na jego 
tle. Dlatego też wprowadzane w projekcie zmiany 
są jak najbardziej potrzebne. Projekt senacki, któ-
ry zmienia ten przepis, jest oczekiwany przez całe 
środowisko medyczne. Protestują młodzi lekarze, 
protestują starsi lekarze, a moje zdumienie, zdu-
mienie lekarza po 45 latach pracy, nie ma granic. 
Jak można robić coś takiego w tak trudnych cza-
sach, zamiast hołubić personel medyczny, podno-
sić mu uposażenia, niemal nosić na rękach? Kto 
będzie państwa leczył, jeżeli na personel medycz-
ny będą wyciągane takie armaty? Dziękuję bardzo.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo, Pani Profesor.
Następna w kolejności jest pani senator Barbara 

Małecka-Libera.
(Głos z sali: Beata.)
Beata, przepraszam. To dlatego, że spojrzałem 

na panią senator Zdrojewską i na panią senator 
Borys-Damięcką.

SENATOR 
BEATA MAŁECKA-LIBERA 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Zabieram głos jako wnioskodawca, ale tak-

że jako osoba, która fundamentalnie nie zgadza 
się z tym przepisem, z art. 37a kodeksu karnego. 
Podjęliśmy inicjatywę ustawodawczą w celu zmia-
ny tegoż artykułu, który to artykuł został, jako 

poprawka, wrzucony do tzw. tarczy osłonowej do-
tyczącej przedsiębiorców dotkniętych skutkami 
COVID. A więc to nie było w ramach dyskusji na te-
mat kodeksu karnego, ale w ramach tematu działań 
osłonowych – a to naprawdę zupełnie złe miejsce, 
jeśli chodzi o procedowanie tego typu poprawek.

Zmiana, którą proponujemy, polega przede 
wszystkim na przywróceniu możliwości podej-
mowania przez sądy, przez wymiar sprawiedli-
wości, decyzji co do stosowania różnorodnych 
form kar – począwszy od grzywny, poprzez okre-
sowe, czasowe ograniczenie wolności, aż do całko-
witego pozbawienia wolności. Nie może być tak, 
że sąd w swej niezawisłości nie może korzystać 
z szerokiej gamy stosowanych kar, a może jedynie 
stosować bardzo restrykcyjną karę pozbawienia 
wolności. Pozbawienie wolności to – nazwijmy to 
wprost –wsadzanie ludzi do więzień. Nie ma naszej 
zgody na to, aby sąd w swej niezawisłości nie mógł 
korzystać z różnych form wymierzanej kary. Kara 
pozbawienia wolności jest karą najsurowszą, naj-
bardziej restrykcyjną, wpływa ona niewątpliwie na 
stan zdrowia fizycznego i psychicznego, ale także 
oddziałuje na psychikę człowieka i na jego osobo-
wość. Czasami wręcz doprowadza do nieodwra-
calnych zmian.

Bardzo proszę, abyśmy pamiętali też o tym, że 
mówimy tu o człowieku, który w sposób nieumyśl-
ny – podkreślam: nieumyślny – dopuścił się prze-
stępstwa. O jakich przestępstwach tu mówimy? 
O nieumyślnym spowodowaniu śmierci, o nie-
umyślnym spowodowaniu uszczerbku na zdro-
wiu czy też o nieumyślnym wydaniu orzeczenia lub 
opinii. Wobec takiej sytuacji sąd musi mieć moż-
liwość stosowania tzw. kar wolnościowych, a więc 
kar, które są o wiele łagodniejsze aniżeli pozba-
wienie wolności. Te nieumyślne czyny, o których 
mówię, dotyczą działań bardzo dużej grupy ludzi. 
Dotyczą np. człowieka, który w sposób nieumyślny 
powoduje wypadek samochodowy. Ale dotyczą tak-
że bardzo szerokiej rzeszy medyków, pracowników 
medycznych, w tym najbardziej lekarzy. I to oni 
będą najbardziej odczuwali skutki przepisu wpro-
wadzonego do kodeksu karnego.

Medycyna, proszę państwa, to sztuka, to wie-
dza, ale to także codzienne podejmowanie bar-
dzo trudnych decyzji w walce o życie i zdrowie 
człowieka. Bo każdy z lekarzy, każdy z pracow-
ników medycznych, podejmując tak strasznie 
trudne, czasami dramatyczne decyzje, robi to 
w dobrej wierze: aby uratować ludzkie życie albo 
aby przywrócić człowiekowi zdrowie. Dlatego 
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myślę, że po tej zmianie pracownicy medyczni, 
lekarze, będą mieli dużą trudność w podejmowa-
niu trudnych decyzji, będą się po prostu obawia-
li restrykcyjnego prawa, które spowoduje, że za 
nieumyślny błąd – podkreślam: nieumyślny błąd 
– będą niestety pozbawiani wolności. To strasz-
ne prawo, to niehumanitarne prawo! Dlatego 
nie może być naszej zgody na tego typu działa-
nia, zwłaszcza w dobie szczególnej, a mianowi-
cie w dobie epidemii, kiedy to właśnie lekarze 
i cały personel medyczny, łącznie z ratownikami, 
pielęgniarkami, diagnostami, walczą codzien-
nie o to, aby nasze życie, życie ludzkie, nie było 
zagrożone. A teraz chirurgia, szpitalne oddzia-
ły ratunkowe czy transplantologia będą wprost 
zagrożone, ponieważ lekarze będą się obawiali 
podejmowania trudnych, ryzykownych decyzji, 
będą bali się działać na tych oddziałach i podej-
mować trudne decyzje.

Nie będzie także rozwoju medycyny – bo rozwój 
medycyny to także niepopularne, bardzo trudne 
decyzje. Żaden z lekarzy nie będzie chciał takich 
decyzji podejmować, czując nacisk czy takie re-
presje, że może to się skończyć pozbawieniem 
wolności.

W czasie dyskusji padł tutaj argument, który 
również chciałabym przytoczyć, a mianowicie taki, 
że ten nasz projekt nowelizacji jest podyktowany 
lękami – dosłownie tak to zostało tutaj podane. Ja 
chcę powiedzieć, że ten projekt nie jest podyktowa-
ny lękami, ale jest podyktowany przede wszystkim 
głębokim zaufaniem do sądów. Wierzę, że sędzio-
wie, wydając wyroki i podejmując decyzje o wyso-
kości kary, potrafią z tym zadaniem się zmierzyć. 
Mamy do nich pełne zaufanie i dlatego też taki pro-
jekt wnosimy.

Na zakończenie jeszcze jedno słowo. 
Chciałabym powiedzieć, w odpowiedzi na zarzut, 
który został mi tutaj postawiony i który bardzo 
mocno wybrzmiał, że nie jestem lobbystą świata 
medycznego, ale wspieram wszystkie osoby, które 
w bardzo trudnych warunkach podejmują bardzo 
trudne decyzje po to, żeby uratować drugiego czło-
wieka. Dziękuję bardzo.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Głos zabierze pani senator Agnieszka Gorgoń-

Komor. Zdalnie.

SENATOR 
AGNIESZKA GORGOŃ-KOMOR 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Szanowni Państwo, kontynuując wypowiedź 

mojej przedmówczyni, pani przewodniczącej, po-
wiem tak: no, może to zabrzmi bardzo naiwnie, 
ale pacjent i lekarz są po tej samej stronie, tak że 
mówienie o lobbystach, o lobbowaniu na rzecz me-
dycyny czy medyków, zwłaszcza w dobie COVID 
i w dobie takiej ciężkiej pracy, zarówno na pierw-
szej linii frontu, jak i w SOR-ach, izbach przyjęć, 
jest absolutnie źle widziane. Jest to źle widziane 
przez środowisko lekarskie, ale nie tylko, bo pro-
cedowana ustawa, art. 37a kodeksu karnego, ude-
rza we wszystkich pracowników medycznych. Ta 
zmiana artykułu wprowadzona w ramach tarczy 
antykryzysowej dotyczy m.in. kar za przestęp-
stwa, które mogą być popełniane przez lekarzy, 
pielęgniarki w związku z wykonywaniem przez 
nich ich zawodu, takich jak nieumyślne spowodo-
wanie śmierci czy ciężkiego uszczerbku na zdro-
wiu. Tarcza antykryzysowa zaostrzyła politykę 
karną przez ukradkową zmianę tego artykułu. 
Kolejne tzw. tarcze zawierają przepisy niemające 
nic wspólnego z koronawirusem, kryzysem czy po-
mocą komukolwiek. Tym razem zmiana ta ozna-
cza drastyczną redukcję stosowania przez sądy 
kar łagodniejszych niż więzienie, o czym mówiła 
pani przewodnicząca. Dążenie do jak najczęstsze-
go posyłania ludzi do więzień to polityka karania 
żywcem wzięta z XIX w., a nie obecne standardy 
europejskie. Kolejne tarcze antykryzysowe zaczy-
nają stanowić taki zatruty owoc, podstęp władzy 
wymierzony w obywateli, a tym razem konkret-
nie w lekarzy, pracowników medycznych, no a przy 
okazji w pacjentów, bo to właśnie my, o czym wcze-
śniej mówiła pani senator, będziemy się bali po-
dejmować szybkie, trafne decyzje, stojąc czasem 
twarzą w twarz z ciężko chorym pacjentem.

Myślę, że zwłaszcza w dobie COVID jest to ude-
rzenie w nasze środowisko lekarskie. Ja, stojąc na 
straży kształcenia młodych kadr medycznych, sta-
żystów, rezydentów, w szpitalach, szpitalach pu-
blicznych, mogę powiedzieć, że naprawdę przez 
ostatnich parę lat osiągnęłam nie tylko osobisty 
sukces związany z tym, aby młodzi ludzie pracowa-
li w szpitalach, absolutnie nie kusząc ich dobrymi 
zarobkami, tylko dobrą atmosferą, walką o dobro 
pacjenta, chęcią niesienia pomocy, dbaniem o to, 
co przysięgaliśmy w przysiędze Hipokratesa… To 
nie jest naiwne, to jest prawda. A takie dostaliśmy 
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podziękowanie. Dlatego uważam, że jest to furt-
ka do nadużyć, że to jest kwestia dotycząca całej 
polityki karania i zabierania sędziom kompetencji 
wyboru pomiędzy ograniczeniem, pozbawieniem 
wolności a karą grzywny, nie tylko jeśli chodzi 
o  pracowników medycznych, ale i  wszystkich 
Polaków.

Cieszę się, że zostaje podjęta inicjatywa legisla-
cyjna, ustawodawcza, aby to absolutnie zmienić. 
Proszę państwa, taki zapis przyniesie nam niepo-
wetowane straty wśród kadr medycznych, leka-
rzy, pielęgniarek, ratowników. Tak że uważam, że 
to jest bardzo nietrafiony, bardzo niszczący nasze 
środowisko zapis. Dziękuję bardzo.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Głos zabierze pani marszałek Morawska-Stanecka.

SENATOR 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Panie Marszałku! Szanowni Państwo 
Senatorowie!

Od pewnego czasu obserwujemy bardzo wyraź-
ny wzrost opresyjności kodeksu karnego, co gene-
ralnie jest sprzeczne z wszelkimi zasadami, jakie 
wcześniej panowały i jakie panują w cywilizowa-
nym świecie, dlatego że nowoczesne kodeksy karne 
zakładają jednak prymat kar wolnościowych nad 
karami pozbawienia wolności, szczególnie wtedy, 
kiedy dotyczy to przestępstw nieumyślnych, czyli 
występków. Jest to bardzo, bardzo niebezpieczny 
trend.

Trzeba pamiętać, że historia tego art. 37a w jego 
pierwotnym brzmieniu sięga 2015 r., kiedy to wła-
śnie w celu prymatu kar wolnościowych za tego 
typu przestępstwa nieumyślne wprowadzono prze-
pis, na podstawie którego, jeżeli ustawa przewiduje 
zagrożenie karą pozbawienia wolności nieprze-
kraczającą 8 lat, można zamiast kary pozbawienia 
wolności orzec grzywnę albo karę ograniczenia 
wolności. I oczywiście sąd miał pełną możliwość 
dyspozycji tymi środkami karnymi. Bo bardzo 
często, Szanowni Państwo, zdarza się… A wiem to 
z mojej praktyki adwokackiej, jednak wieloletniej. 
Każdy z państwa, co podkreślam, nawet nie będąc 
lekarzem, może nieumyślnie spowodować śmierć 

człowieka. Każdy z państwa może być uczestnikiem 
takiego zdarzenia, że ktoś zginie, i będzie państwu 
przypisana wina. I proszę sobie teraz wyobrazić sy-
tuację, kiedy przy orzekaniu o odpowiedzialności 
za to przestępstwo będą państwo – każdy z pań-
stwa – mogli się znaleźć w takiej sytuacji, że po 
prostu pójdziecie do więzienia. Bo o prawie kar-
nym i opresyjności prawa karnego czy chęci zwięk-
szenia opresyjności prawa karnego bardzo łatwo 
mówi się z ław poselskich, nawet z ław senator-
skich, bardzo łatwo mówi się zza biurka ministe-
rialnego. Ja wielokrotnie przekonałam się w czasie 
wystąpień członków naszego rządu czy przedsta-
wicieli Ministerstwa Sprawiedliwości, że bardzo 
łatwo się mówi: a jakież to ma znaczenie, czy ktoś 
będzie w więzieniu tyle lub tyle? No ma. Dla tego 
człowieka, który jest pozbawiony wolności, każdy 
dzień ma ogromne znaczenie.

A najdziwniejsze jest to, że ten przepis został 
zmieniony teraz, 19 czerwca 2020 r., przy okazji 
ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów 
bankowych w związku z zaistnieniem stanu epide-
mii, zagrożenia COVID-19. Jaki ma związek kwestia 
oprocentowania kredytów bankowych z zaostrze-
niem przepisów prawa karnego? Jakiż ma zwią-
zek? I przypominam państwu, że była już szansa, 
ponieważ Senat wówczas skreślił ten przepis… 
Niestety w Sejmie ten przepis został przywrócony. 
Próbowaliśmy również w poprzedniej ustawie, któ-
ra była tutaj w ubiegłym tygodniu procedowana – 
my jako lewica – przywrócić pierwotne brzmienie 
tego przepisu. Ta poprawka również nie przeszła. 
Ale w pełni popieram ten obecny projekt, ponieważ 
przepis, który został wprowadzony właśnie ustawą 
z 19 czerwca 2020 r., jest przepisem wewnętrznie 
sprzecznym, a przez to będzie przepisem nieefek-
tywnym. Ten przepis – co ja państwu również 
przypomnę, choć być może większość z państwa 
tego nie wie, bo osoba, która nie jest prawnikiem, 
nie może tego wiedzieć – jest tożsamy z art. 54 
z peerelowskiego kodeksu karnego z 1969 r. I za-
stanówmy się, czy w tę stronę mamy iść. 

Przypomnę państwu przestępstwa z części 
szczególnej kodeksu karnego, które właśnie w taki 
sposób będą mogły być osądzane. Weźmy art. 155 
kodeksu karnego, czyli nieumyślne spowodowa-
nie śmierci. Mówiłam już o tym. Nawet nie zdają 
sobie państwo sprawy, jak często z tego przepi-
su sądzeni są bardzo porządni i zacni ludzie, np. 
po zwykłym wypadku drogowym, który każde-
mu z nas, kto jeździ samochodem, może się przy-
trafić. Art. 156 § 2 – nieumyślne spowodowanie 
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ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. To jest przepis, 
z którego bardzo często – nie najczęściej, ale bar-
dzo często – odpowiadają lekarze. Bardzo często 
dochodzi do tego w sytuacjach, kiedy pacjenta po 
prostu nie dało się uratować, kiedy on wprawdzie 
przeżył, ale spowodowano u niego ciężki uszczer-
bek na zdrowiu, np. w trakcie operacji, kiedy na-
gle okazało się, że lekarz mógł podjąć tylko taką, 
a nie inną decyzję. No, później zbiera się grono 
biegłych i ustala, że on mógł zupełnie coś innego 
zrobić. Ja z doświadczenia zawodowego wiem, że 
to nie jest takie proste.

Następny przepis, który jest właśnie najczęstszą 
podstawą odpowiedzialności karnej lekarzy, czyli 
art. 160 § 1 i § 2, to narażenie na niebezpieczeństwo 
utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. 
Proszę państwa, lekarze bardzo często dostają za-
rzuty z tego przepisu wtedy, kiedy np. podali taki 
lek, jaki był w dyspozycji szpitala, a można było po-
dać lek bardziej efektywny, którego akurat szpital 
nie miał. Osobiście miałam 4 takie sprawy lekar-
skie, więc również w tym wypadku wiem, o czym 
mówię. Lekarz musi przez 3 lata tłumaczyć się 
w sądzie, że akurat w danym miejscu, w danym 
czasie, w danej chwili, np. w środku nocy, dyspo-
nował tylko takim lekiem, tylko takim środkiem, 
no i absolutnie nie miał możliwości podania inne-
go. Oczywiście pacjent po wyzdrowieniu – czasami 
robi to jego rodzina – stara się później udowodnić, 
że gdyby wszystko było zabezpieczone, być może 
jego stan byłby lepszy.

Kolejny przepis, bardzo niebezpieczny, to 
art. 233 § 4a kodeksu karnego, czyli nieumyślne 
sporządzenie fałszywej opinii biegłego eksperta 
w postępowaniu karnym lub cywilnym. Dla mnie 
już samo sformułowanie „nieumyślne sporządze-
nie fałszywej opinii” jest dość nieszczęśliwe, no ale 
można sobie taką sytuację wyobrazić. Biegli też się 
mylą, takich błędnych opinii widzieliśmy na pew-
no dziesiątki. I teraz zastanówmy się, czy za taki 
występek należy biegłego karać karą pozbawienia 
wolności.

Na zakończenie powiem jedno. Obawiam się, 
że jeśli będziecie w taki sposób zaostrzać przepisy 
i grozić nam karą pozbawienia wolności, to wielu 
pacjentów nie otrzyma takiej pomocy, jaka wymaga 
od lekarza podjęcia ryzyka. Jeżeli dana procedu-
ra niesie znaczne ryzyko dla lekarza, ale również 
daje większe prawdopodobieństwo ocalenia albo 
poprawienia zdrowia pacjenta niż procedura mniej 
ryzykowna, to łatwo odpowiedzieć na pytanie, jaka 
procedura będzie stosowana.

I jeszcze jedno. Chyba każdy z państwa jest 
kierowcą. Uświadomcie sobie, że w każdej chwili 
każdy z was może być sądzony właśnie z takiego 
przepisu. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Głos zabierze pan senator Konieczny. Pan se-

nator wypowie się zdalnie.

SENATOR 
WOJCIECH KONIECZNY 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Odpowiedzialność jest wpisana w zawody me-

dyczne, jest wpisana w zawód lekarza i nikt od 
tej odpowiedzialności uwolnić się nie może. To 
nie jest tak, że lekarze są grupą ludzi bez sumień, 
którzy nie chcą odpowiadać za swoje uczynki, 
którzy jak coś źle zrobią, to się do tego nie po-
czuwają itd. Czy rzeczywiście trzeba ich do wię-
zienia wsadzać, aby wymiar sprawiedliwości 
poczuł się usatysfakcjonowany? To jest ciężki 
zawód, wymagający podejmowania trudnych 
decyzji. I często w momencie ich podejmowania 
mamy jakąś wiedzę, a po ich podjęciu mamy już 
inną wiedzę. Tak to po prostu wygląda. Każdy 
lekarz, każdy medyk czyni to, co uważa za sto-
sowne w danej chwili.

Zaostrzanie kar jest rzeczywiście dosyć dziw-
ne. W krajach bardziej rozwiniętych medycznie, 
jak kraje zachodnie – u nas też od jakiegoś cza-
su – istnieje pojęcie tzw. zdarzenia medycznego, 
czyli sytuacji, w której wydarzyło się coś złego 
czy w szpitalu, czy w czasie opieki nad pacjen-
tem. I jest to zdarzenie medyczne, w przypadku 
którego jakby nie ma winnych. Ono zaistniało, 
rzeczywiście wydarzyło się coś niedobrego i pa-
cjent powinien dostać zadośćuczynienie. U nas 
ten system jest wypaczony. Często jest to krok 
w kierunku do rozprawy sądowej, chodzi o to, 
aby zdobyć dokumentację, zdobyć uzasadnienie 
do sprawy sądowej. I jest to wypaczone zarów-
no przez osoby występujące w imieniu pacjen-
tów, jak i przez szpitale, które bronią się, starają 
się, żeby nie zostało uznane, że te zdarzenia za-
istniały naprawdę. Tak że nad tym moglibyśmy 
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popracować, nad tym, aby pomóc szybciej uzy-
skiwać pacjentom jakąś satysfakcję, jakieś za-
dośćuczynienie, kiedy np. mamy do czynienia 
ze zdarzeniem medycznym, zamiast na siłę do-
patrywać się winy danego lekarza, pielęgniarki 
czy ratownika medycznego.

Co zrobić w sytuacji, kiedy będą odmienne opi-
nie biegłych? Często się tak zdarza, że jest rozprawa 
sądowa, biegły przyznaje rację osobie poszkodowa-
nej, a potem jest odwołanie i wtedy są inne opinie 
biegłych. Może coś jeszcze wyszło na jaw, jest jakaś 
dodatkowa wiedza, dlatego nowa opinia jest zupeł-
nie inna. No i jedna z nich będzie, w domyśle, fał-
szywa, a biegły będzie podlegać karze. Kto będzie 
wtedy biegłym? Jak to będzie wyglądać? Nie mamy 
tutaj żadnej odpowiedzi na ten temat.

No i najważniejsza sprawa, która była już pod-
noszona tutaj przy okazji poprawek w innych sy-
tuacjach. Rzeczywiście – a co będzie w sytuacji 
połączenia epidemii COVID i grypy, co nas czeka 
za 2–3 miesiące? Jak współpracują Ministerstwo 
Sprawiedliwości i Ministerstwo Zdrowia, skoro 
Ministerstwo Zdrowia stawia na teleporady, a one 
są obarczone błędem, bo muszą być? Nie może 
być tak, że jeżeli 100 pacjentom udzieli telefo-
nicznej porady lekarz rodzinny, to będzie losowo 
wybierał: ten ma grypę, ten ma COVID. Przecież 
tak nie będzie, to się nie stanie… A jeżeli się sta-
nie, to będą błędy. Jeżeli mamy bronić się przed 
epidemią przez teleporady, to nie możemy jed-
nocześnie wprowadzać takiego zaostrzenia kar. 
Albo jedno, albo drugie. Jeżeli mamy mało lekarzy 
i obarczamy ich odpowiedzialnością za zdrowie 
nadmiernej liczby pacjentów, to nie możemy ich 
nadmiernie karać. No, nie ma w tym wszystkim 
logiki. Sprowadzamy to do tematu lekarskiego, te-
matów medycznych, ale rzeczywiście, w innych 
zawodach, w innych sytuacjach również ta odpo-
wiedzialność – nie wiadomo dlaczego – ma być 
zaostrzona.

Jak najbardziej jestem za tym, aby tę ustawę 
uchwalić. Jednocześnie wyrażam nadzieję, że nie 
trafi do zamrażarki sejmowej na lata lub jeszcze 
dłużej. Dziękuję bardzo.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo panu senatorowi.
Głos zabierze pan senator Aleksander Pociej, 

zdalnie, po raz drugi.

SENATOR 
ALEKSANDER POCIEJ 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Miałem nie zabierać głosu. Do zabrania głosu 

w tym zakresie sprowokowała mnie trochę pani 
marszałek. Chciałbym powiedzieć, że co prawda 
lewica zgłosiła taką poprawkę, ale warto by było 
też dodać, że niestety ona wychodziła poza zakres 
procedowanej ustawy, a więc nie mogła być proce-
dowana. Poza tym została również zgłoszona w ta-
kiej oto sytuacji, że od 3 tygodni była już inicjatywa 
Koalicji Obywatelskiej. Myślę, że jeżeli już porusza-
my te tematy, to warto by było o tym powiedzieć.

Skoro już zabrałem głos, to chciałbym zwró-
cić uwagę wszystkich państwa na taki to zbieg 
okoliczności, że w sposób absolutnie karygodny, 
niezgodny z jakimkolwiek mądrym sposobem pro-
cedowania bardzo poważnych tematów i zagad-
nień prawa karnego, ta zmiana została wrzucona 
przez Ministerstwo Sprawiedliwości, jak wcze-
śniej słusznie parę osób powiedziało, do zupełnie 
niezwiązanej z tym tematem ustawy, i była pro-
cedowana z pominięciem komisji, które powinny 
się taką wrzutką zajmować. W związku z tym nie 
przechodziło to przez żadne gremia, które mogą 
się wypowiadać na temat filozofii prawa karnego 
i na temat tego, co chcemy osiągnąć w procesie kar-
nym. Było to procedowane tylko i wyłącznie przez 
ludzi w ogóle niezwiązanych z prawem i stanowie-
niem prawa karnego.

Chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną 
rzecz. Prawie w tym samym momencie, kiedy za-
ostrzano… Słusznie tutaj powiedziano, i to paro-
krotnie, że to dotyczy każdego z nas, to dotyczy 
po prostu wszystkich kierowców. Ale dotyczy to 
również lekarzy. W sytuacji tak skomplikowanej, 
w jakiej dzisiaj działamy, podnosi się, zaostrza 
ewentualną odpowiedzialność lekarzy i wiąże się 
ręce sądu, który przy takim prawie nie może swo-
bodnie podejmować decyzji. Jest to krok wstecz, 
jeżeli chodzi o filozofię prawa. Dodatkowo jeszcze, 
tak zaostrzając odpowiedzialność, znosi się odpo-
wiedzialność urzędników, najczęściej tego samego 
ministerstwa, Ministerstwa Zdrowia, za wszystkie 
błędy popełniane przy zamówieniach, przy działa-
niach gospodarczych, przy zamawianiu sprzętu. 
Zderzenie tych 2 filozofii, czyli karania ludzi, któ-
rzy poświęcają swoje życie, żeby ratować innych, 
i kompletnego wyjęcia spod prawa urzędników, 
którzy podejmują bardzo często zupełnie nietrafio-
ne i głupie decyzje gospodarcze, w wyniku których 
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nie mamy zapewnionej takiej opieki, na jaką za-
sługujemy, najlepiej pokazuje, jak niemądra była 
wrzutka w tamtej ustawie COVID-owej. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Głos zabierze pan senator Kwiatkowski.

SENATOR 
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI 

Panie i Panowie Senatorowie!
Chciałbym zwrócić państwa uwagę na jeszcze 

jeden aspekt zmian przepisów prawa, o których 
rozmawiamy. W art. 37a kodeksu karnego widać… 
Będzie on miał istotny wpływ na wymierzanie 
przez sądy kary za przestępstwo zagrożone karą 
pozbawienia wolności nieprzekraczającą 8 lat. Są to 
m.in. te przestępstwa, które mogą być popełniane 
przez lekarzy w związku z ryzykiem wykonywa-
nych przez nich zadań, w tym nieumyślne sporzą-
dzenie fałszywej opinii przez biegłego lub eksperta 
w postępowaniu karnym lub cywilnym.

Problem biegłych i opinii wydawanych przez 
biegłych jest jednym z podstawowych problemów 
wymiaru sprawiedliwości. Dzisiaj na opinię sądy 
często czekają długo, czasami – znam takie sprawy 
– czekają nie miesiące, a lata.

Czy dzisiaj nie ma odpowiedzialności w związ-
ku z fałszywą opinią? W aktualnym stanie praw-
nym biegły przedstawiający opinię, która nie jest 
fałszywa, ale jest opracowana niezgodnie z zasa-
dami sztuki i jest oczywiście błędna, może ponieść 
odpowiedzialność karną na podstawie innych prze-
pisów, niekryminalizujących wprost zachowania 
biegłego. W pewnych sytuacjach może wchodzić 
w grę samoistna odpowiedzialność na podstawie 
art. 239 kodeksu karnego, gdy biegły tak konstruuje 
opinię, że nie zawiera ona treści nieprawdziwych, 
ale celowo prezentuje treści w sposób wprowa-
dzający w błąd. Dalej, jeżeli biegły jest funkcjo-
nariuszem państwowym, może wchodzić w grę 
jego odpowiedzialność z art. 231 kodeksu karnego, 
a w przypadku, gdy za niewłaściwe sporządzenie 
opinii osoba pełniąca funkcję publiczną przyjęła 
korzyść osobistą, majątkową lub ich obietnicę, bę-
dzie ponosiła odpowiedzialność z art. 228 kodeksu 

karnego. Zachowanie biegłego może także wyczer-
pywać znamiona przestępstwa z art. 234 kodek-
su karnego – fałszywe oskarżenie; czy art. 236 
– zatajenie dowodu niewinności. Więcej: prze-
pis z art. 233 § 4 kodeksu karnego może pozosta-
wać w zbiegu rzeczywistym właściwym zarówno 
z przepisem art. 235 – tworzenie fałszywych dowo-
dów; jak i art. 236 – zatajenie dowodów niewinno-
ści; art. 239 – utrudnianie postępowania karnego; 
art. 231 kodeksu karnego; a także art. 228 kodeksu 
karnego, gdy biegły będący funkcjonariuszem pu-
blicznym przekroczył uprawnienia lub nie dopeł-
nił obowiązków albo gdy biegły jest osobą pełniącą 
funkcję publiczną i przyjął korzyść majątkową lub 
jej obietnicę, przygotowując opinię.

Szanowni Państwo, nie ma potrzeby żadnych 
dodatkowych regulacji. Więcej, można z góry 
założyć, że wprowadzenie dzisiaj wspomnia-
nych regulacji, w tej trudnej sytuacji wymiaru 
sprawiedliwości, gdzie, tak jak mówię, biegli 
sporządzają opinie, na które się czeka czasami 
miesiącami i latami… Część z tych, którzy dzi-
siaj przygotowują opinie, w ogóle zrezygnuje 
z ich przygotowywania. Proszę sobie uzmysło-
wić sytuację. Jaki biegły przygotuje opinię, któ-
ra podważy wcześniejszą opinię innego biegłego 
lekarza? Sąd przyjrzy się opinii, którą wydał je-
den biegły, i ona będzie ewidentnie sprzeczna 
ze zdrowym rozsądkiem. Gdzie znajdzie drugie-
go lekarza, który przygotuje opinię podważającą 
opinię tego biegłego? Przecież ten lekarz, przy-
gotowując taką opinię, będzie miał poczucie, że 
wprost doprowadzi do odpowiedzialności karnej 
swojego kolegi czy swojej koleżanki.

Szanowni Państwo, wcześniejsze przyjęcie 
wspomnianych regulacji albo nieprzyjęcie teraz tej 
zmiany… To spowoduje bardzo daleko idące pro-
blemy w praktyce funkcjonowania wymiaru spra-
wiedliwości. Dlatego chciałbym państwa absolutnie 
przekonać, żebyśmy jak najszybciej przyjęli zmiany 
w kodeksie karnym usuwające ten przepis, który 
doprowadzi do realnych, ogromnych problemów 
w funkcjonowaniu orzeczniczym polskich sądów. 
Przekonują mnie oczywiście też te argumenty 
przedstawicieli środowisk medycznych dotyczące 
tego, jakie trudności ta regulacja będzie wywoływać 
w takich obszarach jak transplantologia, onkologia, 
nowoczesne metody nauczania, które niestety za-
wsze wiążą się z pewnym ryzykiem.

Dlatego w pełni popieram przygotowaną nowe-
lizację i mam nadzieję, że ona zostanie jak najszyb-
ciej przyjęta. Dziękuję bardzo.
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MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo panu senatorowi.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusję.
Teraz Senat mógłby przystąpić do trzeciego 

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
dwudziestego piątego porządku obrad: drugie 
czytanie projektu uchwały w 40. rocznicę porozu-
mień sierpniowych.

Przypominam, że projekt ten został wniesio-
ny przez grupę senatorów i zawarty jest w druku 
nr 180, a sprawozdanie – w druku nr 180 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
pana senatora Sławomira Rybickiego, o przedsta-
wienie sprawozdania komisji o projekcie uchwały.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
SŁAWOMIR RYBICKI 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie 

Komisji Ustawodawczej o projekcie uchwały w 40. 
rocznicę porozumień sierpniowych.

Komisja 12 sierpnia w pierwszym czytaniu 
odbyła dyskusję i po wprowadzeniu kilku popra-
wek jednogłośnie przyjęła tekst projektu uchwały. 
Uchwały ważnej, bo w obecnym czasie przypada 
czterdziestolecie wydarzeń, które zmieniły hi-
storię i kształt ustrojowy Polski, znacznej części 
państw Europy Środkowo-Wschodniej i, myślę, ca-
łego współczesnego świata. Przypomnę, że latem 
1980 r. władze komunistyczne wprowadziły pod-
wyżki cen żywności, w szczególności mięsa i wę-
dlin. Spotkały się te podwyżki ze spontanicznymi 
strajkami, które od początku lipca obejmowały co-
raz to nowe miejsca i zakłady pracy. Przypomnę, 
że były to „Polmo” Tczew, zakłady w  Sanoku, 
w Piasecznie, w Ursusie w pierwszych dniach lip-
ca, od 8 lipca Lubelszczyzna, a dokładnie Świdnik, 
a w następnych dniach strajki objęły cały region 
lubelski – 140 zakładów, 70 tysięcy strajkujących. 
Pojawiały się, obok postulatów ekonomicznych, 
pierwsze, nieśmiałe jeszcze, próby postulatów 
o potrzebie wolnych wyborów do rad zakładowych. 
Te strajki toczyły się już w różnych miejscach 
w 20 województwach ówczesnej Polski, ale myślę, 

że zasadniczy przełom nastąpił w dniu 14 sierp-
nia, kiedy to strajk podjęła Stocznia Gdańska 
im. Lenina, a następnie Stocznia im. Komuny 
Paryskiej, od 18  sierpnia stocznia Warskiego 
w Szczecinie, zakłady „Zamech” w Elblągu. I fala 
strajków rozlewała się coraz bardziej, po całej 
Polsce. Przypomnę tylko dla porządku, że strajk 
w Stoczni Gdańskiej wybuchł w obronie zwolnionej 
z pracy Anny Walentynowicz. Obok postulatu przy-
wrócenia do pracy pani Walentynowicz pojawił 
się również postulat uczczenia pomordowanych 
w roku 1970 stoczniowców oraz postulaty o cha-
rakterze ekonomicznym. Po spełnieniu tych po-
stulatów stoczniowcy postanowili, pod naciskiem 
strajkujących i wielu osób wspomagających strajk, 
że strajk przekształci się – co ma znaczenie kapi-
talne – w strajk solidarnościowy. Od 16 sierpnia 
strajk w Stoczni Gdańskiej był strajkiem solidarno-
ściowym ze wszystkimi tymi zakładami pracy na 
Pomorzu i w Polsce, które podjęły protest.

Ja przeczytam, proszę państwa, projekt uchwa-
ły, ale muszę powiedzieć o jednym ważnym, też 
z mojego osobistego punku widzenia… Taka re-
fleksja: w miniony piątek, 14 sierpnia, w Gdańsku 
na elewacji kamienicy przy ul. Sienkiewicza nr 10 
obok tablicy, która upamiętnia mojego śp. brata, 
zawisła tablica, która mówi, że w tym budynku 
9 sierpnia 1980 r. obecny na tej sali senator Bogdan 
Borusewicz przekazał Jerzemu Borowczakowi, 
Lechowi Wałęsie i Bogdanowi Felskiemu decyzję 
o wybuchu strajku w Stoczni Gdańskiej właśnie 
14 sierpnia. (Oklaski)

Mówię o tym, dlatego że bardzo wielu jest bo-
haterów Sierpnia. Nie wszystkich da się wymienić 
– te miliony Polaków, którzy mieli odwagę stanąć 
przeciwko systemowi, strajkować bądź wspierać 
strajk w sierpniu i we wrześniu w całej Polsce… 
Tych osób, które powinienem wymienić, są dzie-
siątki, setki, ale wymieniam głównego architekta 
strajku sierpniowego i postulatów MKS podczas 
tego strajku, jednego z głównych architektów po-
wołania do życia Wolnego Związku Zawodowego 
„Solidarność”. A projekt uchwały, przypomnę, jest 
wynikiem konsensusu. I dziękuję wszystkim, któ-
rzy przyczynili się do powstania tej uchwały.

„40 lat temu, latem 1980 r., przez Polskę prze-
taczała się fala robotniczych protestów, które w re-
zultacie zmusiły komunistyczne władze PRL do 
podjęcia negocjacji z przedstawicielami strajku-
jących. W samym gdańskim Międzyzakładowym 
Komitecie Strajkowym reprezentowanych było 
ponad 700 zakładów pracy, ale w  całym kraju 
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powstawały kolejne MKS-y. Protestujący, zacho-
wując w negocjacjach łączność, doprowadzili do 
podpisania porozumień sierpniowych, a władza, 
widząc siłę społecznych protestów, ostatecznie zgo-
dziła się na ustępstwa.

Najważniejszymi z 21 podpisanych postulatów 
z pewnością były te mówiące o utworzeniu wol-
nych, niezależnych od władzy związków zawodo-
wych, ograniczeniu cenzury i uwolnieniu więźniów 
politycznych.

31 sierpnia 1980 r. Międzyzakładowy Komitet 
Strajkowy oraz delegacja rządowa podpisały po-
rozumienie kończące strajk w Stoczni Gdańskiej 
im. Lenina. Z bramy stoczni padły wtedy pamięt-
ne słowa wypowiedziane przez przywódcę straj-
ku Lecha Wałęsę: «Mamy nareszcie niezależne, 
samorządne związki zawodowe». Oddzielne po-
rozumienia zostały przez delegacje rządowe pod-
pisane z MKS w Szczecinie (30 sierpnia) i z MKS 
w Jastrzębiu-Zdroju (3 września).

W efekcie porozumień sierpniowych 17 wrze-
śnia 1980  r. delegaci utworzonych w  różnych 
regionach nowych struktur związkowych posta-
nowili utworzyć jeden ogólnokrajowy związek 
– Niezależny Samorządny Związek Zawodowy 
«Solidarność». Zarejestrowano go 10  listopada 
1980 r. Była to pierwsza w dziejach krajów komuni-
stycznych niezależna od władz, a przy tym legalna 
organizacja. «Solidarność» zrodziła się z głębokiej 
troski o człowieka i poczucia wielkiej odpowiedzial-
ności za wspólne dobro.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej w 40. rocznicę 
porozumień sierpniowych, doceniając wysiłek lu-
dzi, którzy w niesuwerennym i opresyjnym pań-
stwie podejmowali walkę o przywrócenie praw 
obywatelskich i pracowniczych, oddaje hołd tym, 
którzy swoją postawą i zaangażowaniem doprowa-
dzili do zwycięstwa ruchu społecznego w pokojowej 
rewolucji przeciwko komunistycznemu systemo-
wi władzy w PRL. Niech ten przełomowy moment 
w historii Polski, Europy, a nawet świata, uwydat-
niający międzyludzką i społeczną solidarność, po-
zostanie w naszej pamięci.

Uchwała podlega ogłoszeniu w  Dzienniku 
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej «Monitor 
Polski»”. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo panu senatorowi.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 
nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdaw-
cy komisji oraz do upoważnionego przedstawiciela 
wnioskodawców, czyli do tejże samej osoby – pana 
senatora Sławomira Rybickiego.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Skoro nie, to otwieram dyskusję.
I informuję, że do dyskusji zapisał się pan se-

nator Jan Maria Jackowski.
Czy pan senator Jan Maria Jackowski…

SENATOR 
JAN MARIA JACKOWSKI 

Tak, jestem. Jestem, jestem, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Czy jestem słyszalny w tej chwili?
(Marszałek Tomasz Grodzki: Jest pan słyszalny 

i widoczny.)
O, wspaniale. Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Już po raz kolejny przyjmujemy projekt uchwały 

dotyczący upamiętnienia wydarzeń sierpniowych, 
które są fundamentem przemian demokratycz-
nych w Polsce po 1989 r. Warto wspomnieć w tym 
kontekście, że to był cały ciąg zdarzeń, które mia-
ły miejsce. Wydarzenia sierpniowe wpisywały się 
w cały ciąg wydarzeń niepodległościowych, któ-
re zaczęły się znacznie wcześniej – myślę tutaj 
o czerwcu 1956 r., myślę tutaj o marcu 1968 r., my-
ślę tutaj o tragicznych wydarzeniach grudniowych 
z 1970 r., myślę tutaj o wydarzeniach w Radomiu 
i w innych miastach w 1976 r. Te wszystkie wyda-
rzenia pokazywały, że kolejne pokolenia Polaków 
nie dały się zdominować ideologii komunistycz-
nej, nie dały odebrać sobie pełni wolności i praw 
obywatelskich. Jeśli patrzeć z tego punktu widze-
nia, to pewnym ukoronowaniem tych wszyst-
kich wysiłków był właśnie sierpień 1980 r. Był on 
poprzedzony też innym bardzo ważnym wyda-
rzeniem – myślę tutaj o 16 października 1978 r., 
a więc wyborze kard. Karola Wojtyły na papieża 
Jana Pawła II, oraz o tej pierwszej historycznej piel-
grzymce dzisiejszego świętego do ojczyzny i słyn-
nych słowach, wygłoszonych 2 czerwca 1979 r. na 
ówczesnym placu Zwycięstwa, dzisiejszym placu 
Piłsudskiego w Warszawie, „Niech zstąpi Duch 
Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”.

Wydarzenia z sierpnia 1980 r. to jest bezprzy-
kładny… Bardzo rzadko zdarzało się w dziejach, że 
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systemy o charakterze autorytarnym czy totalitar-
nym uległy przemianom w wyniku pokojowych 
zmian i cierpliwej, długiej pracy kolejnych pokoleń 
obywateli i liderów inteligencji, która włączała się 
w te działania.

Chciałbym podziękować inicjatorom tej uchwa-
ły. Chciałbym też zwrócić przy tej okazji uwa-
gę na to, na co już miałem okazję zwracać uwagę 
w Senacie. Jako osoba, która jest historykiem, 
ale też była bezpośrednim świadkiem wydarzeń 
z sierpnia 1980 r. w Szczecinie… Chodziłem pra-
wie codziennie pod stocznię, nazywaną wówczas 
stocznią im. Adolfa Warskiego, gdzie był komitet 
strajkowy i prezydium tego komitetu, gdzie trwa-
ły negocjacje z przedstawicielami władz komu-
nistycznych. I chciałbym przypomnieć – to jest 
zawarte w tekście uchwały – że pierwsze histo-
ryczne porozumienia zostały podpisane właśnie 
w Szczecinie w sobotę 30 sierpnia 1980 r. To po 
pierwsze. Po drugie, wśród 36 postulatów, które 
zostały wówczas podpisane, pierwszym postulatem 
było powstanie niezależnego związku zawodowego.

Widać, że mimo trudności z łącznością… Wtedy 
były ograniczenia w podróżowaniu, zachowanie 
łączności między różnymi miastami nie było ła-
twe. Można powiedzieć, że sytuacja była wyjątkowa. 
Pamiętam, jak na dworcu w Szczecinie czy w głów-
nych punktach miasta były wzmożone patrole 
Milicji Obywatelskiej i innych służb mundurowych. 
Atmosfera była, powiedziałbym, podminowana. 
W sklepach brakowało zaopatrzenia. Sytuacja była 
dosyć, można powiedzieć, dramatyczna, ponieważ 
nie było wiadomo, jak to wszystko się skończy, czy 
negocjacje zakończą się pozytywnie, tzn. zostanie 
podpisane porozumienie, czy też będzie jakaś kon-
frontacja. Szczególnie na Wybrzeżu, i to zarówno 
w Trójmieście, jak i w Szczecinie… Mieszkańcy obu 
tych aglomeracji doskonale pamiętali tragiczne wy-
darzenia z grudnia 1970 r., gdy władza komunistycz-
na użyła broni przeciwko bezbronnym robotnikom 
i mieszkańcom tych miast.

Sądzę, że gwoli historycznej jasności warto 
podkreślić, że owszem, do historii przeszły po-
rozumienia gdańskie z 31 sierpnia, które są jakby 
najbardziej zapisane w świadomości społecznej, 
ale były również inne porozumienia. Myślę tutaj 
nie tylko o Szczecinie, ale także o Jastrzębiu, myślę 
o porozumieniach w Ustrzykach Dolnych i o po-
wstaniu „Solidarności” Rolników Indywidualnych. 
To był cały ciąg zdarzeń. Wcześniej, jeszcze w lip-
cu, były strajki kolejarzy węzła lubelskiego. To był 
cały ciąg zdarzeń, który doprowadził do tego, że 

otworzyła się perspektywa demokratyzacji Polski. 
To wszystko zostało tragicznie przerwane wprowa-
dzeniem stanu wojennego 13 grudnia.

Oddając hołd bohaterom tamtych dni, ojcom 
naszej niepodległości i demokracji, warto o tym 
wszystkim pamiętać. Dziękuję.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

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

Aleksander Szwed złożył swoje przemówienie 
w dyskusji do protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Przystępujemy do głosowania nad projektem 

uchwały.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę mi pokazać ekran zdalny. Proszę o po-

danie wyników głosowania.
Głosowało 87 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 80)
(Oklaski)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w 40. rocznicę porozumień 
sierpniowych.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
dwudziestego szóstego porządku obrad: ustawa 
o zmianie niektórych ustaw w zakresie wynagra-
dzania osób sprawujących funkcje publiczne oraz 
o zmianie ustawy o partiach politycznych.

Tekst ustawy zawarty jest w  druku nr  191, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 191 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Regulaminowej, 
Etyki i  Spraw Senatorskich, pana senatora 
Sławomira Rybickiego, o przedstawienie sprawoz-
dania komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
SŁAWOMIR RYBICKI 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Komisja Regulaminowa, Etyki i  Spraw 

Senatorskich podczas dzisiejszego posiedzenia 
w sprawie uchwalonej przez Sejm w dniu 14 sierp-
nia 2020 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw 
w zakresie wynagradzania osób sprawujących 

* Przemówienie w dyskusji złożył do protokołu również 
senator Krzysztof Brejza. Przemówienia – w załączeniu.
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Ustawa o zmianie niektórych ustaw  
w zakresie wynagradzania osób sprawujących funkcje publiczne  

oraz o zmianie ustawy o partiach politycznych (cd.)

funkcje publiczne oraz o zmianie ustawy o par-
tiach politycznych zdecydowała, iż rekomenduje 
Wysokiemu Senatowi, by uchwalić załączony pro-
jekt uchwały. Projekt uchwały brzmi następująco: 
„Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w spra-
wie ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakre-
sie wynagradzania osób sprawujących funkcje 
publiczne oraz o zmianie ustawy o partiach poli-
tycznych. Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez 
Sejm na posiedzeniu w dniu 14 sierpnia 2020 r. 
ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie wy-
nagradzania osób sprawujących funkcje publiczne 
oraz o zmianie ustawy o partiach politycznych, od-
rzuca tę ustawę”.

Proszę państwa, komisja w dniu dzisiejszym 
w trakcie rozpatrywania jednego punktu, dotyczą-
cego tej ustawy, wysłuchała opinii przedstawicie-
la Biura Legislacyjnego, pani mecenas Katarzyny 
Konieczko, która przedstawiła w formie ustnej 
uwagi o charakterze legislacyjnym do ustawy, 
wskazując na brak konsultacji, brak opinii przed-
stawicieli samorządu, brak opinii zainteresowa-
nych stron, w tym opinii rządu. Po wysłuchaniu 
przez nas pani legislator i wobec braku możliwo-
ści zadania pytań zaproszonemu przedstawicie-
lowi wnioskodawców, panu posłowi Jarosławowi 
Zielińskiemu, ja jako przewodniczący komisji 
i sprawozdawca w jednej osobie złożyłem wniosek 
o odrzucenie ustawy i jednocześnie wniosek for-
malny o głosowanie bez dyskusji nad tym wnio-
skiem, co spotkało się ze sprzeciwem senatora 
Karczewskiego. W wyniku głosowania – stosun-
kiem głosów: 6 za, 4 przeciw – komisja zdecydo-
wała o przejściu do głosowania nad wnioskiem 
o odrzucenie ustawy. Podobnym stosunkiem gło-
sów – 6 senatorów głosowało za, 4 przeciw, nikt 
się nie wstrzymał – komisja podjęła decyzję o od-
rzuceniu ustawy.

Na tym posiedzenie komisji się zakończyło. 
Nie było dodatkowej debaty. Wspomniany wnio-
sek był najdalej idący, więc po jego przegłosowa-
niu komisja zakończyła swoje obrady. Dziękuję 
bardzo.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo panu senatorowi.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do pana 
senatora sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie? Nie.

Otwieram dyskusję.
Informuję, że pan senator Marek Martynowski 

i pani senator Morawska-Stanecka złożyli do pro-
tokołu wnioski o charakterze legislacyjnym.

Proszę pokazać mi te wnioski.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Pan senator Martynowski złożył wniosek o przyję-

cie ustawy bez poprawek. Pani marszałek Morawska-
Stanecka złożyła wniosek o odrzucenie ustawy.

Informuję, że nikt z państwa senatorów nie za-
pisał się do głosu.

Ponieważ zostały złożone wnioski o charakterze 
legislacyjnym na piśmie – przez, powtarzam, pana 
senatora Martynowskiego oraz panią marszałek 
Morawską-Stanecką – będziemy musieli zwołać 
ponowne posiedzenie komisji.

Zamykam dyskusję.
Posiedzenie komisji odbędzie się 5 minut po 

ogłoszeniu przerwy. W tej chwili jest godzina 18.12.
Ogłaszam przerwę do godziny 18.45.
Zebranie komisji odbędzie się w sali nr 182.

 
(Przerwa w obradach od godziny 18 minut 12  

do godziny 18 minut 56)

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Wznawiam obrady.
Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-

dziestego szóstego porządku obrad: ustawa 
o zmianie niektórych ustaw w zakresie wynagra-
dzania osób sprawujących funkcje publiczne oraz 
o zmianie ustawy o partiach politycznych.

W  przerwie w  obradach odbyło się posie-
dzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i  Spraw 
Senatorskich, która ustosunkowała się do przed-
stawionych w toku debaty wniosków i przygoto-
wała sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono 
w druku nr 191 Z. I to już przerobiliśmy.

Teraz proszę sprawozdawcę komisji, pana se-
natora Sławomira Rybickiego, o przedstawienie 
sprawozdania komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
SŁAWOMIR RYBICKI 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Komisja Regulaminowa, Etyki i  Spraw 

Senatorskich rozpatrzyła wnioski zgłoszone w toku 
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Ustawa o zmianie niektórych ustaw  
w zakresie wynagradzania osób sprawujących funkcje publiczne  

oraz o zmianie ustawy o partiach politycznych (cd.)

debaty w dniu dzisiejszym nad ustawą o zmianie 
niektórych ustaw w zakresie wynagradzania osób 
sprawujących funkcje publiczne oraz o zmianie 
ustawy o partiach politycznych. Komisja reko-
menduje Senatowi przyjęcie wniosku zawarte-
go w pkcie I, wniosku Komisji Regulaminowej, 
Etyki i  Spraw Senatorskich oraz pani senator 
Morawskiej-Staneckiej popartego przez komi-
sję, czyli wniosku o odrzucenie ustawy. Dziękuję 
bardzo.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo panu senatorowi.
Czy państwo senatorowie wnioskodawcy chcą 

jeszcze zabrać głos? Przypominam, że wnioski 
w tej sprawie zgłosili pani senator, pani marsza-
łek Gabriela Morawska-Stanecka oraz pan senator 
Marek Martynowski.

Pani Senator, Pani Marszałek…

SENATOR 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

To ja zabiorę głos z miejsca, Panie Marszałku, 
jeżeli można.

(Marszałek Tomasz Grodzki: Proszę bardzo.)
Ponownie chciałabym uzasadnić moje stanowi-

sko. Uważam, że uchwalenie – przede wszystkim 
w takim trybie, w jakim to nastąpiło w Sejmie – 
tej ustawy, nie może mieć miejsca, ponieważ nasi 
obywatele w sytuacji COVID i sytuacji gospodar-
czej, w jakiej… W zasadzie nie wiemy, jakie będą 
rozmiary kryzysu, który nastąpi. Nie wiemy do-
kładnie, jaki jest stan budżetu państwa. Nie wie-
my, jaki jest stan finansów publicznych. W związku 
z tym nie możemy podjąć odpowiedzialnych de-
cyzji w zakresie wynagrodzeń najważniejszych 
osób w państwie w sytuacji, kiedy nasi obywate-
le, nasi wyborcy, przedsiębiorcy, urzędnicy tra-
cą pracę. Myślę, że fakt, że ta ustawa była w ogóle 
w Sejmie w tym czasie procedowana, spowodował 
jednak… Niesłuchanie głosów wyborców… A sy-
tuacja, jaka nastąpiła po uchwaleniu tej ustawy, 
czyli reakcja opinii publicznej na to, w jaki sposób 
– przede wszystkim szybko, bez debaty, bez dys-
kusji, bez przeanalizowania całej sytuacji – zosta-
ło to przyjęte, pokazuje bardzo wyraźnie, że nasze 
społeczeństwo uważa, że nie możemy podejmować 

tego typu decyzji w takiej sytuacji. Chciałabym 
zwrócić się również do parlamentarzystów Prawa 
i Sprawiedliwości, którzy byli inicjatorami…

(Senator Robert Mamątow: Do swojego szefa 
proszę się zwrócić…)

…którzy byli inicjatorami tej ustawy, żeby ten 
głos społeczny, głos naszych wyborców, głos spo-
łeczeństwa jednak uwzględnili.

Nasi obywatele się boją, obawiają się o swoją 
przyszłość, obawiają się, jak będzie wyglądała sytu-
acja po nastaniu drugiej fali COVID. Proszę zwró-
cić uwagę na to, że nadal nie spada liczba zakażeń, 
że liczba zakażeń koronawirusem cały czas rośnie. 
Nie wiemy, jak długo szpitale będą mogły wytrzy-
mać taką sytuację. Nie wiemy, jak długo będą mo-
gły ją znosić wszystkie przedsiębiorstwa, w których 
te zakażenia mogą wystąpić.

Oczywiście, w pewnym momencie powinni-
śmy podjąć merytoryczną dyskusję o tym, jak po-
winny wyglądać wynagrodzenia najważniejszych 
osób w państwie, ale dyskusja na ten temat i podej-
mowanie w tej kwestii decyzji, nawet najbardziej 
uzasadnionych z punktu widzenia ludzi, którzy 
zajmują się zarządzaniem państwem, muszą być 
skorelowane zarówno z sytuacją gospodarczą kra-
ju, jak i z sytuacją naszych obywateli. A teraz nasi 
obywatele nie są pewni przyszłości. Jeżeli mówi się 
o spadku produktu krajowego brutto, jeżeli mówi 
się cały czas o tym, że gospodarki krajów Europy 
Zachodniej, zwłaszcza gospodarka Niemiec, od któ-
rej jesteśmy w dużym stopniu uzależnieni, będą 
leciały w dół, to nie możemy myśleć tylko o swo-
ich wynagrodzeniach. Musimy pomyśleć o tym, że 
w dobie koronawirusa i kryzysu pandemicznego 
należy wykazać elementarną solidarność z naszy-
mi obywatelami. I właśnie dlatego złożyłam wnio-
sek o odrzucenie tej ustawy w całości. Zrobiłam to, 
ponieważ uważam, że przyjęcie jej w tym momen-
cie byłoby niemoralne. Dziękuję bardzo.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Czy pan senator Martynowski chce zabrać głos?

SENATOR 
MAREK MARTYNOWSKI 

Tak, po tej wypowiedzi pani marszałek chciał-
bym zabrać głos i przypomnieć pani marszałek 
o posiedzeniu Konwentu Seniorów, które odbyło 
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się w czwartek. Chciałbym to dokładnie przypo-
mnieć. Pani wtedy powiedziała, żeby przyjąć usta-
wę bez dyskusji. Dziękuję. (Oklaski)

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
(Senator Gabriela Morawska-Stanecka: Ad vo-

cem, Panie Marszałku, poproszę o ad vocem…)
Proszę.

SENATOR 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Powiem jedno: w czwartek myśmy nie znali 
projektu tej ustawy. Dziękuję.

(Rozmowy na sali)

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

To nie jest, proszę państwa, dyskusja. To były 
głosy senatorów wnioskodawców. Dyskusja została 
zamknięta przed przerwą.

Przystępujemy do głosowania.
Proszę o uwagę. W pierwszej kolejności zosta-

nie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem 
o odrzucenie ustawy, a następnie, w wypadku od-
rzucenia tego wniosku, nad wnioskiem o przyjęcie 
ustawy bez poprawek.

Przystępujemy do głosowania nad wnio-
skiem Komisji Regulaminowej, Etyki i  Spraw 
Senatorskich oraz pani marszałek Gabrieli 
Morawskiej-Staneckiej o odrzucenie ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 93 senatorów, 48 – za, 45 – prze-

ciw, nikt się nie wstrzymał od głosu. (Głosowanie 
nr 81)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 
Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmia-
nie niektórych ustaw w zakresie wynagradzania 
osób sprawujących funkcje publiczne oraz o zmia-
nie ustawy o partiach politycznych – uchwałę 
o odrzuceniu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pięt-
nastego porządku obrad: drugie czytanie projektu 

ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w spra-
wach nieletnich.

Przypomnę, że projekt ten został wniesiony 
przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji i zawarty jest w druku nr 90, a sprawoz-
danie komisji – w druku nr 90 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i  Petycji, pana senatora Roberta Mamątowa, 
o przedstawienie wspólnego sprawozdania komi-
sji o projekcie ustawy.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
ROBERT MAMĄTOW 

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Projekt ustawy stanowi realizację postulatu 

zawartego w petycji wniesionej do Senatu przez 
Helsińską Fundację Praw Człowieka. Fundacja 
zwraca się do marszałka Senatu o podjęcie przez 
Senat…

(Rozmowy na sali)
(Marszałek Tomasz Grodzki: Proszę o uwagę. 

Panie Senatorze, proszę kontynuować.)
Fundacja zwraca się do marszałka Senatu 

o podjęcie przez Senat inicjatywy ustawodaw-
czej zmierzającej do zmiany art. 27 ustawy z dnia 
26 października 1982 r. o postępowaniu w spra-ępowaniu w spra-powaniu w spra-
wach nieletnich, regulującego kwestię umieszcza-
nia nieletniego w schronisku. Helsińska Fundacja 
Praw Człowieka motywuje potrzebę wniesie-
nia petycji wytycznymi sformułowanymi przez 
Europejski Trybunał Praw Człowieka, zawartymi 
w wyroku w sprawie Grabowski przeciwko Polsce.

Projekt ustawy przewiduje dodanie przepisu 
nakładającego na sąd obowiązek okresowej kon-
troli zasadności pobytu nieletniego w schronisku 
co 3 miesiące, także po skierowaniu sprawy na 
rozprawę, jak również przewiduje nałożenie obo-
wiązku wydawania każdorazowo osobnego posta-
nowienia o przedłużeniu pobytu w schronisku dla 
nieletnich, zawierającego uzasadnienie, a w nim 
wskazanie okoliczności przemawiających za wyda-
niem takiego rozstrzygnięcia, także po skierowaniu 
sprawy na rozprawę. Na postanowienie o przedłu-
żeniu pobytu w schronisku przysługuje zażalenie.

Należy zaznaczyć, że projekt ustawy był szero-
ko konsultowany i wszystkie opinie o projekcie tej 
ustawy były pozytywne.

Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji na wspólnym 
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posiedzeniu poparły projekt ustawy jednogłośnie 
i wnoszą o jego przyjęcie.

Chciałbym przypomnieć państwu senatorom, 
że ten projekt myśmy już w poprzedniej kaden-
cji przyjęli i on został skierowany do Sejmu, ale 
w związku z upływem kadencji trzeba było na 
nowo ten projekt przeprowadzić.

Tak że, jak w sentencji, proszę państwa senato-
rów o przyjęcie tego projektu ustawy.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Bogdan Borusewicz)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 

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

Przypominam, że wnioskodawcy upoważni-
li do ich reprezentowania również pana senatora 
Roberta Mamątowa.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie? Nie ma zgłoszeń.

Dziękuję, Panie Senatorze.
Czy przedstawiciel rządu chce zabrać głos 

w sprawie przedstawionego projektu?
Kto jest?
(Głos z sali: Minister Romanowski.)
(Podsekretarz Stanu w  Ministerstwie 

Sprawiedliwości Marcin Romanowski: Rząd 
pozytywnie…)

Moment.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Czy pan minister Romanowski chciałby zabrać 

głos?
(Podsekretarz Stanu w  Ministerstwie 

Sprawiedliwości Marcin Romanowski: Tak.)
Jeżeli chce, to proszę bardzo tutaj.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI
MARCIN ROMANOWSKI 

Bardzo dziękuję.
Szanowny Panie Marszałku! Panie i Panowie 

Senatorowie!
Rada Ministrów pozytywnie opiniuje przed-

stawiony projekt. Nie zgłaszamy uwag. Projekt 

stanowi wykonanie orzeczenia ETPC w sprawie 
Grabowski przeciwko Polsce. Regulacje, które 
są w nim zawarte, w pełni realizują rekomenda-
cje wskazane przez Europejski Trybunał Praw 
Człowieka. Projekt zapobiega mankamentom 
w polskich regulacjach prawnych, jak również 
w praktyce sądów, właśnie w postaci automa-
tycznego przedłużania pobytu w schronisku dla 
nieletnich przy jednoczesnym braku odrębnego 
orzeczenia, braku wskazania konkretnego termi-
nu, na który to pozbawienie wolności następuje, 
a w konsekwencji niemożności zaskarżenia takiego 
rozstrzygnięcia.

Te regulacje są zbieżne z regulacjami, które 
zostały przygotowane w ramach projektu usta-
wy o nieletnich. Ona również była przedmiotem 
obrad Wysokiej Izby, parlamentu poprzedniej ka-
dencji, ale na skutek dyskontynuacji prace nie zo-
stały zakończone. Obecnie działania są na etapie 
prac zespołu programowania prac rządu. Jednak 
zarówno te regulacje, jak i te, które przedstawio-
ne są w projekcie ustawy o nieletnich, w pełni re-
alizują orzeczenie ETPC, w związku z tym Rada 
Ministrów w pełni popiera przedstawiony projekt. 
Bardzo dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do obec-
nego na posiedzeniu przedstawiciela rządu zwią-
zane z omawianym porządkiem obrad.

Zgłasza się pan senator Mamątow.
Panie Ministrze, ja bym niestety poprosił pana 

z powrotem, bo jest pytanie.

SENATOR 
ROBERT MAMĄTOW 

Ja mam taką serdeczną prośbę, żeby pan wytłu-
maczył – bo w komisji były wątpliwości – czym się 
różni zakład poprawczy od schroniska. Pan mar-
szałek też o to pytał. Chciałbym o to pana spytać.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Ale ja 
wiem.)

Chciałbym, żeby pan to wyjaśnił.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Proszę bardzo, Panie Ministrze.
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PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI
MARCIN ROMANOWSKI 

Jeżeli chodzi o schroniska, bo tego dotyczy ta 
regulacja, to mamy 14 schronisk, z czego 4 są sa-
modzielne, a pozostałe 10 jest połączonych właśnie 
z zakładami poprawczymi. Schroniska służą wła-
śnie do jakby tymczasowego pozbawienia wolno-
ści osób…

(Senator Robert Mamątow: Coś jak areszt 
śledczy…)

No, jeżeli mogę użyć takiego trochę kolokwial-
nego porównania, to rzeczywiście jest tu taka róż-
nica jak między aresztem śledczym a zakładem 
karnym, tylko że właśnie dla nieletnich.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Panie Ministrze, ja też mam pytanie do pana. 
Powiedział pan, że 14 schronisk jest połączonych 
z zakładami poprawczymi…

(Podsekretarz Stanu w  Ministerstwie 
Sprawiedliwości Marcin Romanowski: 10, 10.)

A, 10. Dobrze.
(Podsekretarz Stanu w  Ministerstwie 

Sprawiedliwości Marcin Romanowski: Łącznie jest 
14, ale 4 są samodzielne, a 10 jest połączonych…)

Dobrze. W takim razie proszę mi powiedzieć: 
czy ci skierowani do schronisk przebywają razem 
z tymi, którzy są po wyroku?

(Podsekretarz Stanu w  Ministerstwie 
Sprawiedliwości Marcin Romanowski: No, nie 
znam szczegółów…)

Przebywają razem czy to jest jakoś oddzielone?

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI
MARCIN ROMANOWSKI  

Jest osobny reżim, oczywiście…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Ja rozu-

miem, ale czy oni przebywają razem?)
Przebywają w jednym…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz : 

W jednym…)
…w jednym budynku, tak.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: W tych 

samych pomieszczeniach?)
Nie, nie, oczywiście to są odrębne pomieszczenia.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Odrębne. Właśnie o to mi chodziło, czy są od-
dzieleni od siebie, bo jedni mogą być zdemoralizo-
wanymi młodymi ludźmi, a drudzy jeszcze nie. Ja 
z tym problemem kiedyś się spotkałem.

Dziękuję, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w  Ministerstwie 

Sprawiedliwości Marcin Romanowski: Dziękuję 
bardzo.)

(Senator Joanna Sekuła: Można jeszcze, Panie 
Marszałku?)

A, jest jeszcze…
Proszę bardzo, pani senator Joanna Sekuła.

SENATOR 
JOANNA SEKUŁA 

Panie Ministrze, mam takie pytanie. Po wyj-
ściu z zakładu poprawczego dorosły już, kiedyś 
młodociany przestępca, może wybrać dwie dro-
gi, albo drogę cnoty, albo drogę powrotu do prze-
stępstw. Czy są analizy, które mówią o tym, jaki 
jest poziom recydywy w przypadku młodocianych 
przestępców, którzy zostają osadzeni w zakładach 
poprawczych?

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Pani Senator.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI
MARCIN ROMANOWSKI 

Tak, są tegoroczne analizy Instytutu Wymiaru 
Sprawiedliwości; odsyłam panią senator na stronę 
instytutu. Z tego, co pamiętam, wynika, że jeżeli 
chodzi o same zakłady poprawcze, to poziom po-
wrotności do przestępstwa wynosi 52%. Jest ona 
teraz niższa, wcześniejsze badania Najwyższej 
Izby Kontroli, bodajże z 2014 r., mówiły o powrot-
ności na poziomie 58%. Jednak w naszej ocenie to 
i tak jest duży poziom. Jeżeli chodzi o powrotność 
do przestępstwa nieletnich w ogóle, a więc nie 
tylko tych z zakładów poprawczych, ale również 
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z MOW-ów, to ona kształtuje się na poziomie ok. 47 
czy 48%… Przepraszam, na poziomie 44%.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Pan senator Jarosław Rusiecki. Proszę 
uprzejmie.

SENATOR 
JAROSŁAW RUSIECKI 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja jeszcze poprosiłbym pana ministra… 

Wyjaśniał pan, czym są schroniska, czym są za-
kłady poprawcze. Mam pytanie: czy ośrodki szkol-
no-wychowawcze wchodzą w zakres jurysdykcji 
ministra sprawiedliwości?

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI
MARCIN ROMANOWSKI 

Nie. Jeżeli chodzi o ośrodki szkolno-wycho-
wawcze, to one wchodzą w  zakres jurysdykcji 
Ministerstwa Edukacji Narodowej. Tak że jedynie 
zakłady poprawcze oraz schroniska pozostają w ju-
rysdykcji ministra sprawiedliwości.

(Senator Jarosław Rusiecki: Dziękuję bardzo.)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Więcej pytań nie ma… Aha, jest chętna.
Pani senator Kochan. Proszę uprzejmie.

SENATOR 
MAGDALENA KOCHAN 

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Ja chciałabym pana ministra zapytać o to, czy 

w związku z tymi liczbami, które pan przed chwi-
lą przytoczył… One nie są zachęcające… Szczerze 
powiedziawszy, one są przerażające, ponad 50% 
młodocianych wraca na drogę przestępstwa. Czy 
w związku z tym ministerstwo wdraża jakieś nowe 

resocjalizacyjne programy? Jakie miejsce w pań-
stwa myśleniu zajmuje resocjalizacja w ogóle? Ile 
pieniędzy na to wydajemy? Ja nie pytam w tej chwi-
li o kwoty co do złotówki, ale o to, jakiego rzędu to 
są koszty. Czy one są wystarczające?

Czy osoby, które są zatrudniane w tych schro-
niskach i domach poprawczych, mają kompeten-
cje pedagogiczne? Na ile możecie sobie państwo 
założyć, że nowe programy resocjalizacyjne dla 
młodych przyniosą skutki? Czy państwo z tego wy-
ciągnęliście wnioski i czy są programy naprawcze?

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Proszę bardzo.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI
MARCIN ROMANOWSKI 

Tak, oczywiście przez cały czas staramy 
się udoskonalać nasze programy naprawcze, 
Szanowna Pani Senator.

Jeżeli chodzi o dane, to rzeczywiście te 52% 
to jest dużo, ale chciałbym podkreślić, że jednak 
mamy do czynienia z tendencją spadkową powrot-
ności, jeżeli chodzi o zakłady poprawcze. Tak więc 
wydaje się, że jednak pewien progres jest, chociaż 
oczywiście zawsze chciałoby się, żeby był większy.

Jeżeli zaś chodzi o koszty, to ja niestety nie 
nadzoruję bezpośrednio tego obszaru, w związku 
z czym nie jestem w stanie udzielić bardzo kon-
kretnych informacji. Jednak wszyscy wiemy, bo jest 
to często dyskutowane w domenie publicznej, że 
środki na zakłady poprawcze są bardzo duże w re-
lacji do liczby osób nieletnich, które w nich przeby-
wają. W związku z tym absolutnie nie ma takiego 
problemu, że wychowawcy, osoby zatrudnione 
w tych zakładach poprawczych mają zbyt dużą licz-
bę wychowanków pod sobą. Szczerze mówiąc, jest 
dokładnie odwrotnie i raczej z takim problemem 
się zmagamy. Tak więc w tym kontekście nielet-
ni, którzy są osadzeni w zakładach poprawczych, 
mają wystarczającą, bardzo dobrą opiekę kompe-
tentnych wychowawców.

Myślę, że warto zwrócić uwagę… Jak popatrzy-
my na powrotność do przestępstwa w zakładach 
poprawczych, to zobaczymy, że ona kształtuje się 
na poziomie 52%, a jeżeli chodzi o nowe przypadki, 
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to jest to ok. 38%. To wynika po prostu, powiedział-
bym, z charakteru osób, które trafiają do tych 
jednostek. Do zakładów poprawczych trafiają nie-
letni, którzy rzeczywiście są najbardziej zdemora-
lizowani, którzy często popełnili najcięższe czyny 
zabronione i to jest właśnie powód, dla którego 
oczywiście ta powrotność tam jest bardzo wysoka.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Ministrze.
Pani senator Joanna Sekuła.

SENATOR 
JOANNA SEKUŁA 

Panie Ministrze, pamięta pan zapewne naszą 
dyskusję kilka miesięcy temu na temat konwen-
cji stambulskiej. W konwencji wyraźnie jest mowa 
o tym, że powinno się edukować przeciw prze-
mocy. Proszę mi powiedzieć, czy prowadzone są 
analizy dotyczące tego, jaką część młodych ludzi 
osadzonych w zakładach poprawczych i młodzie-
żowych ośrodkach wychowawczych stanowią oso-
by pochodzące z rodzin przemocowych. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Proszę bardzo, Panie Ministrze.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI
MARCIN ROMANOWSKI  

Niestety, teraz nie jestem w stanie szczegółowo 
odpowiedzieć pani senator na to pytanie, ponie-
waż nie nadzoruję tego bezpośrednio. Jeżeli chodzi 
o zakłady poprawcze, a tym bardziej o MOW-y, to 
pozostaje to poza zakresem właściwości ministra 
sprawiedliwości. Mogę jednak powiedzieć, że w ba-
daniach Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości ten 
aspekt jest oczywiście uwzględniany. Rzeczywiście 
pochodzenie ze środowisk, w których mamy do 
czynienia z przemocą i z  innego rodzaju prze-
stępczością, jest oczywiście znaczące, jeżeli cho-
dzi o wpływ na kryminalizację osób nieletnich. To 

jest niewątpliwe. W związku z tym wszelkie działa-
nia, również Ministerstwa Sprawiedliwości, ukie-
runkowane są właśnie na wsparcie tych środowisk 
i na przeciwdziałanie tego typu, jeżeli można się 
tak wyrazić, patologicznym zachowaniom.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Ministrze.
Pan senator Robert Mamątow.

SENATOR 
ROBERT MAMĄTOW 

Ten projekt ustawy Senat rozpatruje, tak jak po-
wiedziałem wcześniej, dzięki Helsińskiej Fundacji 
Praw Człowieka. Głównym celem projektu jest to, 
żeby młodzi ludzie, którzy oczekują na wyroki 
w schroniskach, nie przebywali tam w nieskończo-
ność. Dzisiaj często jest tak, że jak się rozpocznie 
rozprawa, to młody człowiek może w wyjątko-
wych sytuacjach przebywać tam nawet kilka lat. 
Projekt zakłada, że młodzi mają być traktowani tak, 
jak są traktowani dorośli w aresztach śledczych – 
jest miesiąc, sąd skazuje, a jeśli w tym czasie nie 
rozpocznie się rozprawa, to trzeba ponownie roz-
patrywać sprawę i sądownie przedłużać pobyt mło-
dego człowieka.

Europejski Trybunał Praw Człowieka stwier-
dził, że tak jak jest, być nie może. Myśmy się do tego 
zastosowali i dlatego zmieniamy przepisy. Tylko 
tyle chciałbym powiedzieć. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze. To było w ramach 
wyjaśnienia.

Dziękuję, Panie Ministrze.
Więcej pytań nie ma.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie za-

pisał się do głosu.
Dla porządku informuję, że panowie senato-

rowie Aleksander Szwed, Mariusz Gromko i Rafał 
Mamątow…

(Głos z sali: Robert.)
Przepraszam, Robert Mamątow, oczywiście.
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…Złożyli swoje przemówienia do protokołu*.
Zamykam dyskusję.
Teraz Senat mógłby przystąpić do trzeciego 

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
dwudziestego siódmego porządku obrad: usta-
wa o zmianie ustawy o statystyce publicznej, usta-
wy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. oraz 
ustawy o narodowym spisie powszechnym ludno-
ści i mieszkań w 2021 r.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 189, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 189 A.

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

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
PAWEŁ ARNDT 

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Komisja Budżetu i Finansów Publicznych roz-

patrzyła dzisiaj ustawę o zmianie ustawy o staty-
styce publicznej, ustawy o powszechnym spisie 
rolnym w 2020 r. oraz ustawy o narodowym spi-
sie powszechnym…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 
Senatorze, bliżej mikrofonu.)

Bliżej już się nie da.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Teraz jest 

dobrze. Poprzednio było źle słychać.)
…Ustawy o statystyce publicznej, ustawy o po-

wszechnym spisie rolnym w 2020 r. oraz usta-
wy o narodowym spisie powszechnym ludności 
i mieszkań w 2021 r.

Już na początku chciałbym powiedzieć, że ko-
misja budżetu i finansów rekomenduje Wysokiemu 
Senatowi przyjęcie ustawy bez poprawek, choć nie 
od początku było to oczywiste.

Ustawę przedstawił prezes Głównego Urzędu 
Statystycznego. Ustawa umożliwia przeprowa-
dzenie badań statystycznych w warunkach za-
grożenia epidemicznego. W  ustawie, co jest 
istotne i co jest pewnym novum, przedstawia się 
nowe metody spisowe, a mianowicie metodę spi-
su internetowego przeprowadzanego za pośred-
nictwem internetowej, interaktywnej aplikacji, 

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

metodę bezpośredniego wywiadu przeprowa-
dzanego przez rachmistrza spisowego i wreszcie 
metodę wywiadu telefonicznego przeprowadza-
nego przez rachmistrza spisowego.

Po wystąpieniu pana prezesa głos zabrała 
pani przedstawiciel Biura Legislacyjnego, któ-
ra przedstawiła swoje uwagi. Te uwagi nie były 
może bardzo istotne, niemniej jednak jedna 
z nich, dotycząca harmonogramu prac nad usta-
wą, była dość ważna. Otóż ustawa została przyjęta 
przez Sejm w piątek, 14 sierpnia, Senat najpraw-
dopodobniej przyjmie ją 18 sierpnia, a ona musi 
obowiązywać już 1 września, ponieważ 1 wrze-
śnia rozpocznie się spis rolny. I to jest pewien 
problem, bo ten harmonogram prac rzeczywi-
ście… No, nie przewiduje się tu żadnego vacatio 
legis. Mało tego, prezydentowi Rzeczypospolitej 
zostanie mało czasu na podpisanie tej ustawy.

No, gdyby pewne uwagi, które zgłaszano pod-
czas prac, zostały przejęte jako poprawki, jako 
propozycje zmian, a potem przyjęte przez Wysoki 
Senat, spowodowałoby to tylko wydłużenie prac 
nad tą ustawą, a wtedy rzeczywiście powstałby 
problem tego rodzaju, że spis rolny musiałby się 
rozpocząć według dotychczasowych przepisów, 
nieuwzględniających tych właśnie możliwości 
prowadzenia badań statystycznych w warunkach 
zagrożenia epidemicznego. Komisja stwierdziła 
jednak, że te wątpliwości są na tyle nieistotne, że 
warto przyjąć ustawę bez poprawek.

W czasie dyskusji poruszono również kwestię 
kosztów tych spisów. Okazuje się, że spis rolny bę-
dzie nas kosztował 243 miliony zł, a spis ludności 
i mieszkań – 386 milionów zł. To jest o tyle istotne, 
że to są identyczne koszty jak 10 lat temu. Ostatnie 
spisy zostały przeprowadzone 10 lat temu i te kosz-
ty były identyczne.

W czasie dyskusji padło również pytanie, czy 
w warunkach epidemii nie można by tego spisu 
odwołać. No, tutaj padła zdecydowana odpowiedź, 
że po to są te nowe metody, po to są te możliwości 
zdalnego spisywania, żeby tego nie przekładać, tym 
bardziej że takie dane statystyczne będą dobrą pod-
stawą do dalszych badań, również tych związanych 
z koronawirusem.

Po dyskusji przeprowadzono głosowanie. Tak 
jak powiedziałem na początku, Komisja Budżetu 
i Finansów Publicznych rekomenduje Wysokiemu 
Senatowi przyjęcie ustawy bez poprawek. Dziękuję 
bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Gabriela Morawska-Stanecka)
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WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie? Nie ma pytań.

Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 
parlamentarnych został upoważniony prezes Rady 
Ministrów.

Na sali witamy prezesa GUS, pana Dominika 
Rozkruta.

Czy pan prezes pragnie zabrać głos w sprawie roz-
patrywanej ustawy i przedstawić stanowisko rządu?

Proszę bardzo.

PREZES  
GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO 
DOMINIK ROZKRUT 

Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Będzie króciutko. Chciałbym tylko powiedzieć, 

że proponowane zmiany dotyczą uelastycznienia 
metod realizacji spisów – zarówno rolnego, jak i po-
wszechnego – w warunkach panującej epidemii. Tak 
jak już zostało powiedziane, nie chcieliśmy odwo-
ływać tych spisów. One są przeprowadzane mniej 
więcej w tym samym czasie we wszystkich krajach 
i stanowią podstawę do wszystkich innych badań 
statystycznych, które są prowadzone w systemach 
statystyki publicznej. Z tego wynika ich duża waga.

Chcielibyśmy bardzo dobrze przygotować się do 
tych panujących obecnie warunków, wobec czego 
musimy uelastycznić to instrumentarium metodo-
logiczne, które wykorzystujemy do pozyskiwania 
informacji. W szczególności chodzi tutaj o odejście 
od takich krępujących założeń, które przyjęliśmy 
pierwotnie, zapisując w ustawie, że dzielimy rach-
mistrzów na terenowych i telefonicznych. Teraz 
chcemy stworzyć taką możliwość, żeby dowolnie, 
w kontekście aktualnej sytuacji, jakby alokować tych 
rachmistrzów do metod, na których zastosowanie 
pozwala sytuacja. W gruncie rzeczy temu poświęco-
ne są poprawki, o których przyjęcie bardzo proszę.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

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 Jerzy Czerwiński. Bardzo proszę, 
Panie Senatorze.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Prezesie!
Mam konkretne pytanie dotyczące spisu po-

wszechnego. Ja je powtórzę, zapytam jeszcze raz. 
Wcześniej o to pytałem, ale nie było odpowiedzi, 
nazwałbym to, jednoznacznej.

Otóż większość informacji, które otrzymuje-
my w spisie powszechnym, ma charakter, jak sama 
nazwa wskazuje, informacyjny, czyli mówią one 
o stanie aktualnym. Ale część tych informacji, do-
tyczących szczególnie narodowości i etni, czyli et-
niczności, ma charakter konstytutywny, co znaczy, 
że w oparciu o te dane pewne grupy naszego spo-
łeczeństwa mogą nabyć nowe prawa, mogą zacho-
wać te, które posiadają, ale mogą też utracić prawa 
związane z realizacją ustawy o mniejszościach na-
rodowych i etnicznych oraz języku regionalnym. 
Panie Prezesie, czy informacje dotyczące etniczno-
ści i narodowości będą kompletne w tym znacze-
niu, że będą dotyczyły pełnej próby na tych terenach, 
gdzie występują mniejszości etniczne? Chodzi głów-
nie o województwo opolskie, część województwa 
śląskiego i województwo podlaskie. Pytam o to, bo 
jestem senatorem z województwa opolskiego i tam 
te dane mają znaczenie nie tylko informacyjne.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Proszę bardzo. Może pan minister odpowiadać 

z miejsca.
(Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 

Dominik Rozkrut: Tak?)
Tak, oczywiście.

PREZES  
GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO 
DOMINIK ROZKRUT 

Wysoki Senacie! Panie Senatorze!
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Oczywiście założeniem spisu jest to, że reali-
zujemy go na całej populacji, czyli realizujemy 
badanie pełne. Nasze instrumentarium w tle jest 
dosyć zaawansowane. My oczywiście będziemy 
pozyskiwać informacje w wywiadach bezpośred-
nich, niezależnie od kanału… Wywiad niemożliwy 
do przeprowadzenia dzisiaj, w warunkach epi-
demii, wywiad bezpośredni, face to face… Będzie 
wywiad telefoniczny i samospis internetowy, na 
który bardzo liczymy. Wykorzystamy oczywiście 
różne inne źródła, w szczególności źródła admini-
stracyjne, których będziemy używać do imputacji, 
walidacji danych, tak żeby rzeczywiście zbiór, któ-
ry będzie zbiorem wynikowym, był tzw. dobrym 
operatem statystycznym do badań w przyszłości. 
Jednocześnie dostarczy on tych informacji, o które 
pan senator pyta.

Ponieważ jako podstawową metodę propo-
nujemy metodę samospisu internetowego, waż-
ne jest, byśmy wszyscy wspólnie apelowali do 
przedstawicieli społeczności lokalnych o to, by 
byli chętni wziąć udział w spisie poprzez samo-
spis internetowy, bo właśnie on da tym małym 
społecznościom lokalnym możliwość powiedze-
nia: jesteśmy tu, mamy takie, a nie inne potrze-
by. To jest świetna okazja do tego, żeby zbudować 
pewne poczucie przynależności do naszych śro-
dowisk lokalnych.

Bardzo z tego miejsca apeluję o to, żeby jak naj-
szerzej rozpropagować ideę samospisu interneto-
wego, bo jest ona korzystna dla nas wszystkich.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
(Senator Jerzy Czerwiński: Jeśli można…)
Tak, proszę. Oczywiście.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Mam pytanie dodatkowe z tym związane. Ja 
kiedyś byłem posłem, w latach 2001–2005. W tych 
latach też był organizowany spis powszechny. 
Było to bodajże w roku 2002, ale nie jestem pew-
ny. Wtedy pana poprzednik wprowadził taki wzór, 
a właściwie instrukcję dla ankieterów spisowych, 
która pozwalała na wpisywanie w rubryce „narodo-
wość” narodowości nie z zamkniętego katalogu, ale 

dowolnej, takiej, którą mogła sobie przyjąć osoba 
spisywana. Efekt był taki, że w ten sposób ówcze-
sny pan prezes niejako powołał narodowość śląską, 
która formalnie nie istnieje w polskim prawie. To, 
jakie są narodowości, jest wyszczególnione w usta-
wie o mniejszościach narodowych i etnicznych 
oraz języku regionalnym. Jak będzie w tej chwi-
li? Czy katalog narodowości będzie otwarty, czy 
zamknięty?

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Proszę bardzo.

PREZES  
GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO 
DOMINIK ROZKRUT 

Katalog narodowości jest zgodny z istniejącym 
stanem prawnym, który teraz mamy, czyli on jest 
po prostu zamknięty.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Czy pan senator chce jeszcze dopytać, czy nie?
(Senator Jerzy Czerwiński: Nie, to oznacza, że 

etnię można inaczej, że tak powiem, konfigurować, 
deklarować, ale narodowość jest jasnym pojęciem. 
Dziękuję.)

Dziękuję bardzo.
Informuję, że nie ma więcej pytań.
Bardzo dziękuję…
(Głos z sali: Są pytania.)
Proszę bardzo. Pani senator Ewa Matecka.

SENATOR 
EWA MATECKA 

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Mam pytanie do pana ministra. Proszę powie-

dzieć, w jaki sposób będą przeprowadzane wywia-
dy w tych powiatach, które w tej chwili ze względu 
na stan epidemiczny są powiatami czerwony-
mi bądź żółtymi. W jaki sposób będą przeprowa-
dzane tam wywiady, jak to się będzie technicznie 
odbywało?
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PREZES  
GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO 
DOMINIK ROZKRUT 

Już spieszę odpowiedzieć. Właśnie po to są te 
zmiany, żebyśmy mieli dużą elastyczność w organi-
zacji wspomnianych badań. I z założenia wykluczamy 
możliwość prowadzenia wywiadów bezpośrednich 
w ogóle w trakcie trwania epidemii. Teraz wszystkie 
badania statystyczne realizujemy tak, że nasi ankiete-
rzy korzystają jedynie z możliwości przeprowadzania 
wywiadów przez telefony. I tak planujemy również 
w tych najbliższych dniach – w najbliższym miesiącu 
na pewno zobaczymy, jak sytuacja dalej się rozwinie 
– prowadzić spis rolny. Tak że on będzie oparty tyl-
ko o samospis internetowy i o wywiady telefoniczne. 
Nie będzie wizyt bezpośrednich w gospodarstwach 
domowych. I temu służą też te zmiany w ustawie, że-
byśmy mieli możliwość w ten sposób prowadzić spis. 
Bo wcześniej, nie przewidując tak trudnej sytuacji, 
no, nikt o tym nie pomyślał.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Pani Senator, czy jeszcze…

SENATOR 
EWA MATECKA 

Czyli, jak rozumiem, numery telefonów będą 
pracownikom udostępniane, tak?

PREZES  
GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO 
DOMINIK ROZKRUT 

Tak, tak. Nasi rachmistrze spisowi będą mie-
li udostępniane listy telefonów gospodarstw 
domowych czy rolnych, w  przypadku spisu 
rolnego, na które będą dzwonić i będą wykony-
wać wywiady telefoniczne. Tak teraz odbywają 
się wszystkie badania statystyczne, które reali-
zujemy. Badania ankietowe, które tradycyjnie 
były realizowane metodą wywiadu bezpośred-
niego, teraz, w warunkach epidemii, realizuje-
my telefonicznie.

(Senator Ewa Matecka: Dziękuję bardzo.)

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Czy jeszcze ktoś z  państwa chciałby zadać 

pytanie?
Jeżeli nie, to bardzo dziękuję.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie za-

pisał się do głosu.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

I w tym momencie zarządzam przerwę do jutra 
do godziny 9.00. Dziękuję bardzo.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 19 minut 37)
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Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
dwudziestego ósmego porządku obrad: ustawa 
o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomu-
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dów politycznych oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 190, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 190 A.

Przypominam, że Komisja Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej dostrzegła potrzebę wpro-
wadzenia zmian legislacyjnych wykraczających 
poza materię ustawy i na podstawie art. 69 ust. 1 
Regulaminu Senatu przedstawiła wniosek o pod-
jęcie inicjatywy ustawodawczej. Wniosek ten wraz 
z projektem ustawy zawarty jest w druku nr 195.

Przypominam, że wniosek o podjęcie inicja-
tywy ustawodawczej przedstawiany jest przez 
sprawozdawcę wraz ze sprawozdaniem komi-
sji w sprawie rozpatrywanej ustawy. Po wysłu-
chaniu wniosku Senat rozstrzyga w głosowaniu 
o przystąpieniu do drugiego czytania projektu 
ustawy. To oznacza, że po sprawozdaniu pani 
senator sprawozdawcy będzie głosowanie. 
W przypadku przyjęcia wniosku drugie czyta-
nie przeprowadza się na tym samym posiedzeniu 
jako odrębny punkt porządku obrad. To się staje 
odrębnym punktem porządku obrad. Niepodjęcie 
uchwały w sprawie przystąpienia do drugiego 
czytania oznacza skierowanie danego projektu 
do rozpatrzenia w trybie określonym w dziale IX 
Regulaminu Senatu, czyli w trybie normalnym.

Proszę sprawozdawcę Komisji Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej, panią senator Magdalenę 
Kochan, o zabranie głosu i przedstawienie spra-
wozdania komisji oraz wniosku komisji o podję-
cie inicjatywy ustawodawczej w sprawie projektu 
ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy 
o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz 
osobach represjonowanych z powodów politycz-
nych – druk nr 195.

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 02)

(Posiedzeniu przewodniczą marszałek Tomasz 
Grodzki oraz wicemarszałkowie Gabriela Moraw-

ska-Stanecka i Bogdan Borusewicz)

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Wznawiam obrady.
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 państwo macie wyłączone aplikacje do zdalne-
go udziału w posiedzeniu.

Państwa senatorów biorących udział w posie-
dzeniu w sposób zdalny informuję, że za 15 mi-
nut zablokujemy możliwość przyłączania się do 
posiedzenia. W razie problemów prosimy o kon-
takt telefoniczny pod numer uprzednio państwu 
przekazany.

Szanowni Państwo, przystępujemy do głosowa-
nia, które ma na celu tylko i wyłącznie ustalenie 
listy senatorów biorących udział w posiedzeniu.

Widzę, że więcej ludzi jest na korytarzu niż 
w sali. Poczekamy jeszcze 3 minuty.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Proszę bardzo, Panie Senatorze. Ja poproszę 

o ekran zdalny, proszę, żeby to się pojawiło na 
moim ekraniku.

Szanowni Państwo, przystępujemy do głosowa-
nia, które ma na celu wyłącznie ustalenie listy se-
natorów biorących udział w posiedzeniu.

Proszę o oddanie jakiegokolwiek głosu w celu 
potwierdzenia obecności.

Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 73 senatorów i taka obecnie liczba 

osób bierze udział w posiedzeniu. (Głosowanie 
nr 82)
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SENATOR SPRAWOZDAWCA 
MAGDALENA KOCHAN 

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Jeśli pan pozwoli, będę mówić z miejsca.
Proszę państwa, z prawdziwą satysfakcją mu-

szę powiedzieć, że Senat pamiętał o działaczach an-
tykomunistycznej opozycji nie tylko w tym roku, 
kiedy nowelizujemy ustawę z 2015 r., która to usta- r., która to usta-, która to usta-
wa była aktem ustawodawczym… Ten akt wyszedł 
z Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i dzisiaj, po 5 la-
tach działania ustawy rząd – to jest przedłożenie 
rządowe – uznał, że trzeba pomóc finansowo dzia-
łaczom opozycji antykomunistycznej, którzy często 
byli wsadzani do więzienia czy wobec których wy-
stawiano wilczy bilet. Ich świadczenia emerytalne 
podnosi się do wysokości 2 tysięcy 400 zł. To jest 
główne założenie ustawy, choć znajduje się w niej 
także delegacja dla szefa urzędu kombatantów 
dotycząca zlecania organizacjom pozarządowym 
świadczeń pielęgnacyjnych wobec kombatantów, 
także działaczy opozycji antykomunistycznej. 
Znajduje się tu także propozycja zniżek komuni-
kacyjnych, 50-procentowych w przypadku komu-
nikacji miejskiej i 51-procentowych w przypadku 
komunikacji krajowej.

Członkowie komisji jednomyślnie poparli tę 
ustawę. Uznajemy, że właściwie w przeddzień 
czterdziestolecia wydarzeń sierpniowych jesteśmy 
to winni to tej grupie społecznej. Wedle sprawoz-
dania, które składał pan minister Stanisław Szwed, 
prezentujący tę ustawę, 9 tysięcy osób zostanie ob-
jętych tym świadczeniem.

W  trakcie posiedzenia, a  właściwie jeszcze 
przed nim, działacze koordynujący inicjatywę 
wprowadzania jeszcze innych zmian do tej usta-
wy, pan Leszek Stall i pan Jarosław Goliszewski, 
złożyli projekt ustawy przygotowany przez pana 
Grzegorza Kostrzewę-Zorbasa i  niejako za-
aprobowany od strony prawniczej przez pana 
prof. Tomasza Siemiątkowskiego, projekt, który 
uzupełnia to przedłożenie rządowe o rzeczy bar-
dzo istotne i ważne. Państwo wiecie, że siedze-
nie w więzieniu, zakaz pracy, wilczy bilet, który 
uniemożliwiał podjęcie pracy w swoim zawodzie… 
Takie represje dotknęły wielu tych działaczy. Czas 
spędzony w więzieniu został przez ustawodawcę 
uznany za czas zaliczany do stażu potrzebnego do 
uzyskania emerytury, ale jednocześnie ten okres 
przelicza się z przelicznikiem zero. Uznaliśmy 
w komisji, że to przedłożenie i ten projekt, który 
naprawia ten stan rzeczy i zgodnie z którym rząd 

pokryje z budżetu koszty ubezpieczenia społecz-
nego, które dzisiaj jest przeliczane przelicznikiem 
zero, do wysokości średniej krajowej obowiązującej 
w danym okresie, w którym taka osoba nie praco-
wała albo przebywała w więzieniu, w każdym razie 
była dotknięta represjami… Ta propozycja wycho-
dzi poza zakres ustawy, na co zwrócili uwagę legi-
slatorzy. Uznaliśmy jednak, że jest na tyle słuszna, 
że trzeba ją w trybie art. 69 wprowadzić do ustawy 
i wspólnie powiedzieć: nasi kochani opozycjoni-
ści, dzięki wam mamy wolną Polskę, pamiętamy 
o tym, że czas, który spędziliście dotknięci repre-
sjami, powinien i musi być zaliczany do wymiaru 
waszej emerytury.

I jeszcze jedna rzecz, która została dopisana. 
To jest inicjatywa pana Kazimierza Kiżewskiego, 
który zwrócił uwagę na fakt, że w sytuacji, w któ-
rej działacz opozycyjny dotknięty niskością swoich 
dochodów, o czym wiemy, trafia do domu pomocy 
społecznej, bo rodzina nie jest w stanie zapewnić mu 
opieki we właściwy sposób… W takiej sytuacji zgod-
nie z przepisami polskimi działacz pokrywa część 
kosztów pobytu ze swoich własnych świadczeń, 
a brakującą różnicę między rzeczywistymi koszta-
mi a tym, co wpłaca, pokrywa albo jego rodzina, albo 
gmina, z której pochodzi. Uznaliśmy, że słuszne jest 
domaganie się, by koszty pobytu takiej osoby w cało-
ści pokrywał urząd do spraw kombatantów.

To są 2 zmiany wykraczające poza przedłożenie 
ustawowe, które chcemy wprowadzić w trybie art. 69. 
Muszę powiedzieć, że w przypadku tej inicjatywy ko-
misja większością głosów – 5 głosów za, 3 senatorów 
wstrzymało się od głosu – przyjęła do takiego trybu… 
Komisja rekomenduje Wysokiej Izbie przyjęcie pro-
ponowanych rozwiązań. Bardzo dziękuję.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Zanim przystąpimy do pytań, trwających nie 

dłużej niż minutę, do pani senator sprawozdawcy, 
proszę pozwolić, że przywitam przedstawicieli rzą-
du przybyłych tu w sprawie dotyczącej tego punk-
tu, a mianowicie sekretarza stanu w Ministerstwie 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pana mini-
stra Stanisława Szweda, oraz pana Jana Józefa 
Kasprzyka z  Urzędu do Spraw Kombatantów 
i Osób Represjonowanych.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
pytanie? Nie.
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Przypominam, że po wysłuchaniu wniosku 
Senat rozstrzygnie o przystąpieniu do drugiego 
czytania projektu ustawy z pominięciem pierw-
szego czytania.

Przystępujemy do głosowania w  sprawie 
wprowadzenia do porządku obrad punktu: dru-
gie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy 
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych oraz ustawy o działaczach opozycji an-
tykomunistycznej oraz osobach represjonowanych 
z powodów politycznych.

Kto z państwa senatorów jest za przystąpie-
niem do drugiego czytania projektu ustawy? Kto 
jest za? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie 
przycisku.

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 77 senatorów, 76 było za, 0 – prze-

ciw, 1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 83)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 
Senat uzupełnił porządek obrad o punkt: dru-
gie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy 
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych oraz ustawy o działaczach opozycji 
antykomunistycznej oraz osobach represjonowa-
nych z powodów politycznych. Będzie to dwudzie-
sty dziewiąty punkt porządku obrad.

Powracamy do rozpatrywania punktu 
dwudziestego ósmego porządku obrad: ustawa 
o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomu-
nistycznej oraz osobach represjonowanych z powo-
dów politycznych oraz niektórych innych ustaw, 
czyli do pierwotnego tekstu ustawy, bo uzupełnie-
nia stają się odrębnym aktem ustawodawczym.

Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 
prezentowania stanowiska rządu w toku prac par-
lamentarnych został upoważniony minister rodzi-
ny, pracy i polityki społecznej.

Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawić sta-
nowisko rządu?

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE RODZINY,  
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 
STANISŁAW SZWED 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Myślę, że w takim momencie, gdy rozpatruje-
my tak ważną ustawę dotyczącą działaczy opozy-
cji antykomunistycznej i osób represjonowanych, 
warto jeszcze do tych słów, które powiedziała pani 
przewodnicząca jako sprawozdawca komisji, do-
łożyć też stanowisko naszego rządu – projekt jest 
rządowy, ale z inicjatywy… Jest ze mną szef Urzędu 
do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, 
pan Jan Józef Kasprzyk. Wiemy, że to środowi-
sko bardzo mocno zabiegało o to, abyśmy w jakiś 
sposób uregulowali kwestie emerytalno-rentowe 
zarówno osób represjonowanych, jak i działaczy 
opozycji antykomunistycznej. W ostatnich latach 
zrobiliśmy duży wysiłek, aby zarówno w stosun-
ku do weteranów, jak i w stosunku do kombatan-
tów przygotować rozwiązania, które poprawią ich 
sytuację. Stąd dodatek kombatancki i dodatek dla 
weteranów.

Dzisiejsza propozycja rządowa zmierza w kie-
runku świadczenia wyrównawczego dla działaczy 
opozycji antykomunistycznej i osób represjonowa-
nych, których świadczenie emerytalno-rentowe 
jest niższe niż 2 tysiące 400 zł. Wiemy, że w cza-
sie komunizmu, w czasie działania opozycji wiele 
osób traciło pracę z powodu represji, było wyrzu-
canych z pracy, nie mogło kontynuować pracy czy 
wręcz było szykanowanych poprzez zwalnianie 
czy zmniejszanie wynagrodzenia. W wielu przy-
padkach te osoby nie miały szans na wypracowa-
nie sobie odpowiedniej emerytury. Stąd inicjatywa 
zarówno środowisk opozycji antykomunistycznej, 
jak i rady do spraw osób represjonowanych, któ-
ra działa przy Urzędzie do Spraw Kombatantów 
i Osób Represjonowanych, aby takie rozwiązanie 
wprowadzić.

Zaproponowaliśmy rozwiązanie, które będzie 
dotyczyło około… W tej chwili najświeższe dane 
mówią o grupie ok. 13 tysięcy 800 osób. Taka jest 
liczba osób, które mają potwierdzony status dzia-
łacza opozycji antykomunistycznej czy osoby re-
presjonowanej. Szacujemy, że z tego uprawnienia 
będzie mogło skorzystać ok. 10 tysięcy osób.

To świadczenie wyrównawcze będzie pokrywać 
różnicę między ich obecną emeryturą czy rentą 
a kwotą 2 tysięcy 400 zł. W tym zakresie będzie 
ono połączone z emeryturą czy rentą. Dotyczy to 
zarówno systemu powszechnego, jak i systemu 
rolniczego, ale również systemu emerytur służb 
mundurowych. Ta ustawa spowoduje, że ok. 10 ty-
sięcy osób będzie mogło z tego uprawnienia sko-
rzystać. Będzie to uprawnienie przyznawane na 
wniosek osoby represjonowanej. Urząd do Spraw 
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Kombatantów i Osób Represjonowanych ściśle 
współpracuje z organizacjami, które się tym zaj-
mują, które prowadzą te sprawy, więc nie będzie 
problemu, jeśli chodzi o poinformowanie tych 
osób.

W tej ustawie zaproponowaliśmy jeszcze 3 do-
datkowe rozwiązania. Pierwsze z nich to możliwość 
skorzystania z 50-procentowej ulgi w komunika-
cji miejskiej. W przypadku przejazdów krajowych 
środkami publicznego transportu zbiorowego bę-
dzie to ulga 51-procentowa. Umożliwiliśmy rów-
nież szefowi Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych zlecanie organizacjom poza-
rządowym wykonywania zadań opiekuńczych na 
rzecz działaczy opozycji komunistycznej. W przy-
padkach, w których osoby te nie są uprawnione do 
emerytury czy renty, będzie również możliwość 
zgłoszenia ich do ubezpieczenia zdrowotnego i pła-
cenia za nich składek.

To są główne zmiany. Szacujemy, że łączny 
koszt budżetu państwa, jeśli chodzi o to świad-
czenie wyrównawcze, będzie na poziomie 62 mi-
lionów zł. Myślę, że to jest ten moment, kiedy 
możemy powiedzieć, że próbujemy w jakiś sposób 
zadośćuczynić tym osobom, które walczyły o na-
szą wolność, i naprawić krzywdy, które dotknęły 
ich w czasie represji trwających od 1956 do 1989 r. 
No, ten właśnie okres obejmujemy. Wcześniejsze 
okresy są uregulowane w innej ustawie. Dziękuję, 
Panie Marszałku.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Zanim przystąpimy do trwających nie dłużej 

niż minutę zapytań do przedstawiciela rządu, in-
formuję, że wniosek formalny o reasumpcję gło-
sowania nad uchwałą podwyżkową zgłosiła pani 
senator Gawęda, która z przyczyn technicznych 
nie głosowała nad tą uchwałą. Nie poddam tego 
wniosku pod głosowanie, ponieważ art. 56 na-
szego regulaminu mówi wyraźnie, że reasumpcja 
głosowania jest możliwa wyłącznie w przypadku 
ujawnienia oczywistego błędu w uprzednio pod-
jętej uchwale.

Panią senator Gawędę proszę o kontakt z sze-
fem kancelarii, panem ministrem Niemczewskim. 
Informatycy, którzy zweryfikują problemy tech-
niczne, są gotowi wydać pani stosowne oświadcze-
nie po zakończeniu inwestygacji.

Przystępujemy do zadawania pytań.
Czy są pytania do przedstawiciela rządu?
Jeżeli nie, to otwieram…
(Głos z sali: Pan Czerwiński…)
Przepraszam pana senatora. Nie zauważyłem 

pana za potężną sylwetką pana ministra.
(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed: No, 
nie przesadzajmy.)

Bardzo proszę.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
W tej procedurze przyjęto tryb wnioskowy, ale 

to są na ogół starsi ludzie, którzy mogą mieć pro-
blemy z, nazwałbym to, sformułowaniem takiego 
wniosku. Czy nie można by przyjąć trybu, w któ-
rym byłoby to przyznawane z urzędu, z inicjatywy 
urzędu. Te osoby są zidentyfikowane, więc byłoby 
to szybsze rozwiązanie. Przecież państwo macie 
tych ludzi w swojej bazie.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE RODZINY,  
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 
STANISŁAW SZWED 

Panie Marszałku! Panie Senatorze!
Po rozmowach z  Urzędem do Spraw 

Kombatantów i Osób Represjonowanych, jak rów-
nież z organizacjami, które zabiegały o to świadcze-
nie – dyskusja nad tym rozwiązaniem trwała kilka 
miesięcy – wiemy, że stowarzyszenia są o tym 
procesie doskonale poinformowane. Gdybyśmy 
wprowadzili, że tak powiem, te świadczenia bez 
wniosku, to mogłoby się okazać, że jakieś osoby 
byśmy pominęli, bo może jednak nie do wszyst-
kich jesteśmy w stanie dotrzeć. Stąd też ta na-
sza decyzja, żeby to było na wniosek. Większość 
osób mamy, ale nie jest powiedziane, że wiemy 
o wszystkich osobach, których to dotyczy. Będzie 
też szeroka akcja informacyjna urzędu do spraw 
kombatantów, również w ramach naszych debat 
się o tym mówi.

Trzeba też wziąć pod uwagę, że w tej gru-
pie 13 tysięcy 800 osób – tu mam najświeższe 
dane od pana ministra Kasprzyka – jest gru-
pa ok. 4  tysięcy osób, które nie mają jeszcze 
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uprawnień emerytalno-rentowych. Przecież 
działacze NSZZ nie będą temu jeszcze podle-
gali, ale wiemy, że mogą podlegać w następnej 
kolejności, w przypadku osiągnięcia wieku eme-
rytalnego, i wtedy będą musieli złożyć wniosek 
o uzupełnienie, jeżeli ich emerytura będzie niż-
sza niż 2 tysiące 400 zł, choć ta kwota też bę-
dzie zmieniana, bo kwota 2 tysięcy 400 zł będzie 
corocznie waloryzowana, tak jak świadczenia 
emerytalno-rentowe, czyli ona co roku będzie 
się zwiększała.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Pytanie zadaje pan senator Kwiatkowski.

SENATOR 
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI 

Panie Ministrze, dziękuję za niezwykle po-
trzebną inicjatywę. Zgadzam się z tym, że nie 
wszyscy złożą takie wnioski, np. byli działacze 
Federacji Młodzieży Walczącej, którzy działali 
w szkołach średnich. W ogóle nie będzie to im 
potrzebne, bo później już pracowali w normal-
nym trybie, który umożliwiał odprowadzanie 
składek.

Ale reprezentuje pan rząd, mamy inicjaty-
wę senacką, niezwykle potrzebną, bo wychodzą-
cą naprzeciw oczekiwaniom środowisk byłych 
działaczy opozycji demokratycznej, i chciałbym 
pana ministra zapytać, jakie jest pana osobiste 
stanowisko w tej sprawie i czy mógłby pan już 
domniemywać, czy należy się spodziewać szyb-
kiego – nie zakładam innego – pozytywnego 
stanowiska rządu co do inicjatywy ustawodaw-
czej Senatu. Bo rzeczywiście sytuacja, w której 
ten okres jest zaliczany do nabycia formalnych 
uprawnień emerytalnych, ale bez naliczenia tego 
okresu jako składkowego, to jest sytuacja kurio-
zalna, trochę jak byśmy coś dawali tym działa-
czom, ale nie do końca. I pytanie: czy ze strony 
rządu należy się spodziewać pozytywnej opinii co 
do inicjatywy ustawodawczej Senatu i czy może 
pan minister wesprze także dialog z marszałkiem 
Sejmu, żeby jak najszybciej skierować ten projekt 
do dalszych prac legislacyjnych, jak z Senatu trafi 
on do Sejmu?

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE RODZINY,  
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 
STANISŁAW SZWED 

Panie Marszałku! Panie Senatorze!
Inicjatywa powstała w komisji wczoraj, tak 

że nie mogę się bezpośrednio do tego odnieść. 
Oczywiście w trakcie dyskusji i w trakcie prezen-
tacji tego projektu przez działaczy opozycji rozma-
wialiśmy na ten temat. Wydaje się, że najprostszym 
rozwiązaniem, które jest tutaj zaproponowane, jest 
kwestia przeniesienia dopłat do pobytów w domach 
pomocy społecznej, z tym że jest tu jedna zasadni-
cza różnica. W ustawie, którą zmienialiśmy 2 lata 
albo 3 lata temu, o weteranach, wprowadziliśmy 
rozwiązanie, że ta dopłata jest po stronie samorzą-
du, bo jednostki pomocy społecznej, domy pomocy 
społecznej są jednostkami samorządowymi. Tu jest 
propozycja, żeby te dopłaty były prowadzone przez 
urząd do spraw kombatantów, czyli, jak rozumiem, 
przez dotacje z budżetu państwa do tego działania. 
Oczywiście system, który dzisiaj w Polsce funkcjo-
nuje, że 70% płaci osoba, która jest w domu pomocy 
społecznej, nie dotyczy tej grupy i nad tym warto 
się tutaj pochylić. Warto też by było się zastanowić, 
jak to zrobić, żeby to było jednakowo, czyli jeżeli 
w ustawie o weteranach jest mowa o tym, że jest to 
finansowane poprzez samorządy, to tutaj też w taki 
sposób, no albo w drugą stronę… To jest pierwsza 
rzecz do dyskusji.

Trudniejsza sprawa jest, jeśli chodzi o kwestię 
naliczania. Jest propozycja dotycząca ponownego 
naliczania, przeliczania okresów, gdy osoba praco-
wała. Przyjmujemy jakąś średnią. Na pewno warto 
przy okazji tej propozycji zastanowić się nad kwe-
stią, co do której będziemy dzisiaj decydować, czy-
li świadczeniem wyrównawczym. Określiliśmy tu 
kwotę 2 tysięcy 400 zł. Tutaj powinna być zacho-
wana równowaga, żebyśmy nie spowodowali, że 
znowu w jakiś sposób którąś grupę będziemy wy-
różniać. Tak że to jest temat otwarty. Ten system, 
który jest, o którym mówił pan senator, był wpro-
wadzany kilka lat temu i – mówię trochę szerzej 
o systemie emerytalnym – ta zerowa stawka była 
podyktowana tym, że w wielu przedsiębiorstwach 
zniknęły akta osób, które odprowadzały składki. No 
i po to, żeby zaliczać ten staż emerytalny, przyjęto 
rozwiązanie, że to jest zaliczane, ale bez wkładu, 
bo nie było jak udowodnić… Było bez wkładu, jeżeli 
przez sąd, przez świadków się nie udowodniło, jaka 
to była wielkość. I było to zrobione dla tej grupy. 
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Tak jest w całym systemie i podobnie zadziałało 
to tutaj, w systemie dotyczącym osób represjono-
wanych. Warto się nad tym zastanowić. Dzisiaj 
nie możemy tego nawet oszacować. Państwo też 
w swoim przedłożeniu nie oszacowaliście, jaka 
byłaby to grupa. Ale, tak jak mówię, to jest trochę 
trudniejszy problem. Warto się nad nim pochylić, 
może też przy okazji spojrzeć szerzej, nie tylko na 
osoby represjonowane, ale też na weteranów, czy-
li ogółem spojrzeć na to szerzej z punktu widzenia 
systemu emerytalnego.

Tyle tak w skrócie, że tak powiem, na bieżąco 
mogę powiedzieć po wczorajszej dyskusji. Ale ini-
cjatywa jest jak najbardziej godna uwagi i rozpa-
trzenia, jak każda inicjatywa, która pomaga osobom 
represjonowanym, weteranom czy kombatantom.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Gabriela Morawska-Stanecka)

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Pan senator Krzysztof Kwiatkowski.

SENATOR 
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI 

Dziękuję.
Przepraszam, że jeszcze dopytam, Panie 

Ministrze, bo troszkę… W  większości mnie 
pan uspokoił, ale jeden fragment pańskiej od-
powiedzi mnie zaniepokoił. Mówił pan o sys-
temie dopłaty do tych pobytów byłych osób 
represjonowanych, byłych działaczy opozycji 
demokratycznej przez samorząd terytorialny. 
Kontrole NIK pokazują, że tam, gdzie te do-
płaty następują przez samorząd terytorialny, 
proces decyzyjny czasami jest dłuższy, szcze-
gólnie w mniejszych gminach, gdzie są ograni-
czone środki finansowe. Akurat w tym wypadku 
działacze opozycji demokratycznej walczyli na 
rzecz niepodległej Polski, a  nie niepodległej 
gminy Brójce czy Koziegłowy, więc chciałbym 
tu zapytać o pańskie stanowisko. Czy pan jako 
przedstawiciel… Inaczej: czy pan osobiście, jako 
sekretarz stanu w resorcie, jest za takim stano-
wiskiem, że te dopłaty powinny być z budżetu 
państwa, czy z budżetu jednostek samorządu 
terytorialnego? Dziękuję.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE RODZINY,  
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 
STANISŁAW SZWED 

Pani Marszałek! Panie Senatorze!
Ten system jest, że tak powiem, powieleniem 

systemu powszechnego. A dzisiaj w systemie po-
wszechnym jest tak, że jeżeli ktoś oddaje osobę do 
domu pomocy społecznej, to płaci z własnych środ-
ków bądź dopłaca rodzina, jeżeli jest obowiązek ali-
mentacyjny i to przekracza dochody. Jeżeli tego nie 
ma, to różnicę dopłaca gmina. Warto się nad tym 
zastanowić. Ja byłbym zwolennikiem rozwiązania, 
że jeżeli jest decyzja, to żeby to były środki, które 
idą przez urząd do spraw kombatantów, albo całość 
idzie w drugą stronę. Czyli nie odpowiem w tej chwi-
li bezpośrednio na takie pytanie, czy to ma być po 
jednej, czy po drugiej stronie. Jeżelibyśmy mówili 
o tym, że środki na wszystkich działaczy, weteranów 
i działaczy opozycji są po stronie urzędu do spraw 
kombatantów, to wtedy musielibyśmy mieć w bu-
dżecie państwa zapewnione środki na to zadanie.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Pan marszałek Bogdan Borusewicz. Proszę 

bardzo.

SENATOR 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Panie Ministrze, czy pan zna takie sytuacje, 
w których gmina nie chce albo nie może dopła-
cać do umieszczenia w domu pomocy społecznej 
uczestnika walki o demokrację i niepodległość? 
Jeżeli pan nie zna, to ja powiem, że znam taką sy-
tuację. Biedna gmina nie jest w stanie dopłacać do 
kolejnego pensjonariusza.

(Głos z sali: Właśnie.)
(Głos z  sali: …Taka jest różnica, Panie 

Marszałku.)
(Rozmowy na sali)

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Proszę, Panie Senatorze…
(Senator Bogdan Borusewicz :  Ja się 

wypowiedziałem.)
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Pan marszałek zadał pytanie panu ministrowi. 
Myślę, że pan minister potrafi sobie z tym pyta-
niem poradzić.

Proszę bardzo, Panie Ministrze.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE RODZINY,  
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 
STANISŁAW SZWED 

Tak jak już powiedziałem, odpowiadając tutaj 
panu senatorowi Kwiatkowskiemu, dzisiaj pierw-
szeństwo w przyjmowaniu do domów pomocy spo-
łecznej mają weterani czy osoby represjonowane. 
I ta dopłata jest dzisiaj po stronie samorządów. 
W całym systemie tak to funkcjonuje. Jeżeli jest 
taki przypadek – do mnie nie dotarła taka informa-
cja, ale może są takie przykłady, ja nie mam wiedzy 
na ten temat – to rzeczywiście jest to naganne, bo 
to powinno być dopłacone. Wiadomo też, że mó-
wimy o określonej grupie osób. W jednym samo-
rządzie tych osób może być więcej, bo w danym 
miejscu było bardziej liczne środowisko działaczy 
opozycyjnych, a w innym miejscu będzie to poje-
dyncza osoba. Tak że każdy przypadek może być 
zupełnie inny. Od wielu, wielu lat konstrukcja jest 
taka, że dopłata w tym zakresie idzie ze strony sa-
morządu, czyli jeżelibyśmy to odwracali, to trzeba 
by spojrzeć na cały system, który funkcjonuje.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze jakieś pytania?
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu senatora Krzysztofa 

Kwiatkowskiego.

SENATOR 
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI 

Pani Marszałek! Szanowni Państwo!
Ja oczywiście tylko z podziękowaniem – dla 

pana ministra, dla szefa urzędu do spraw komba-
tantów za tę inicjatywę ustawodawczą, niezwykle 
potrzebną – i z taką trochę smutną konstatacją, że 
kiedy przychodzi do pewnych podsumowań, kiedy 

patrzymy na to, ile zawdzięczamy, to przypomina-
ją nam się słowa, że zawdzięczamy tak wiele tak 
nielicznym. Mówimy tutaj o tysiącach działaczy 
opozycji demokratycznej, których później spo-
tykały określone represje związane z utratą pra-
cy czy z pobytem w obozach internowania albo 
w zakładach karnych. Nie zapominajmy też o tych 
osobach, które przebywały w tzw. obozach wojsko-
wych, mam na myśli środowisko chełminiaków, 
które cierpiało też określone konsekwencje swoich 
wcześniejszych wyborów politycznych.

Ja chciałbym tylko zwrócić uwagę na parę drob-
nych elementów. Są takie gminy – i w tym miej-
scu chcielibyśmy je publicznie pochwalić, chociaż 
nie będę ich już wymieniał – gdzie dla osób ze 
środowisk byłej opozycji demokratycznej dany 
samorząd terytorialny sam z własnej inicjatywy 
uruchamia system ulg do środków miejskiej ko-
munikacji, miejskiego transportu większych niż 
ulgi 50-procentowe. Jednak to nie stoi w kolizji, bo 
oczywiście sam samorząd może dopłacać do tego 
typu przejazdów.

W tym miejscu jeszcze raz poproszę i zaape-
luję o to, żeby rząd jak najżyczliwiej podszedł do 
inicjatywy ustawodawczej Senatu. Po tych rozmo-
wach, które odbyłem z przedstawicielami środo-
wisk działaczy opozycji demokratycznej, byłych 
działaczy NZS, środowiska chełminiaków, wiem, 
że ten projekt jest bardzo oczekiwany, potrzebny. 
Jednak oczekiwana i potrzebna jest także inicjaty-
wa ustawodawcza Senatu uzupełniająca inicjatywę 
rządową w tych miejscach, które tego uzupełnienia 
wymagały. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

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

Klicha.

SENATOR 
BOGDAN KLICH 

Dziękuję, Pani Marszałek.
Sprawdzę, czy jestem słyszalny.
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Jest pan słyszalny, Panie Senatorze.)
Dziękuję bardzo.
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
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To nie pierwsza inicjatywa dotycząca osób re-
presjonowanych i więzionych z opozycji antyko-
munistycznej, oczekiwana przez to środowisko. 
Warto przypomnieć i podkreślić, że Senat w tym 
zakresie zrobił już dużo, bo w kadencji 2011–2015 
byliśmy przecież autorami pierwszego rozwiązania 
dla tego środowiska, długo oczekiwanego przez to 
środowisko, powiem wprost: za długo oczekiwane-
go przez tych, którzy narażali swoje życie, narażali 
swoje zdrowie i zostawiali na uboczu swoje kariery 
zawodowe na rzecz walki o wolną, demokratyczną 
i praworządną Polskę. Byliśmy im to winni i z tego 
obowiązku w tamtej kadencji się wywiązaliśmy.

Warto też pamiętać o tym, że to była inicjatywa 
obu bloków politycznych, i Platformy Obywatelskiej, 
i PiS. W  tej sprawie działaliśmy jednomyślnie. 
W związku z tym jest rzeczą bardzo pożądaną, żeby 
tę inicjatywę rządową uzupełnić także jednomyśl-
nie o to, czego oczekuje komisja czy o co wnioskuje 
komisja. Dlatego ze wszystkich sił, całym sercem, 
a  także z rozsądkiem powinniśmy wesprzeć tę 
inicjatywę. Ci, którzy dla wolnej Polski byli repre-
sjonowani, siedzieli w więzieniach, w obozach dla 
internowanych, od tej Polski, którą reprezentuje 
Senat, powinni uzyskiwać należyte świadczenia. 
Bardzo mocno wspieram to uzupełnienie, które 
przez Senat jest zgłaszane. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że senator Beniamin 

Godyla złożył swoje przemówienie w dyskusji do 
protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Słucham, Panie Senatorze.
(Senator Leszek Czarnobaj: Pani Marszałek, ja 

z wnioskiem formalnym.)
Proszę bardzo.

SENATOR 
LESZEK CZARNOBAJ 

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.

Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Chciałbym zgłosić wniosek, aby dzisiaj między 

godziną 11.00 a 13.00 odbyła się przerwa w obra-
dach na potrzeby klubu Koalicji Obywatelskiej.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Jeżeli nie usłyszę głosów sprzeciwu…
(Rozmowy na sali)
Czy jest jakiś sprzeciw?
(Senator Dorota Czudowska: Ja…)
Tak? Czy pani senator zgłasza sprzeciw?

SENATOR 
DOROTA CZUDOWSKA 

Może nie tyle sprzeciw, ile prośbę, żeby jednak 
trochę krótsza była ta przerwa, przynajmniej o pół 
godziny.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Czy państwo są w stanie uzgodnić długość prze-
rwy, czy musimy przystępować do głosowania?

SENATOR 
LESZEK CZARNOBAJ 

Pani Marszałek, to ja na razie wycofam ten 
wniosek. Spotkam się z panem przewodniczącym 
Martynowskim i potem zgłoszę wynegocjowany 
wniosek. Dobrze?

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Tak, bardzo proszę, żeby państwo… Potem, 
po następnym punkcie, zarządzę 5 minut prze-
rwy, żeby państwo mogli to sprecyzować. Dobrze? 
Bardzo dziękuję.

Przechodzimy do kolejnego punktu porządku 
obrad. Przystępujemy do rozpatrzenia…

Aha, zamknęłam dyskusję, ale jeszcze jedna 
kwestia… Pan senator wybił mnie z rytmu.

(Senator Leszek Czarnobaj: Przepraszam.)
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Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-
wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
dwudziestego dziewiątego porządku obrad: dru-
gie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy 
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych oraz ustawy o działaczach opozycji an-
tykomunistycznej oraz osobach represjonowanych 
z powodów politycznych.

Przypominam, że projekt ten został przedsta-
wiony przez Komisję Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej w trybie art. 69 ust. 1 Regulaminu 
Senatu i zawarty jest w druku nr 195. Przy roz-
patrywaniu tego projektu ustawy nie mają zasto-
sowania przepisy dotyczące pierwszego czytania 
projektu ustawy w komisjach senackich.

Proszę sprawozdawcę Komisji Rodziny, Polityki 
Senioralnej i  Społecznej, senator Magdalenę 
Kochan, o przedstawienie projektu ustawy.

(Senator Magdalena Kochan: Przepraszam, 
Pani Marszałek, ale to nie ja jestem sprawozdawcą.)

Przepraszam, Pani Senator. W scenariuszu 
mam to dokładnie w taki sposób zapisane.

Kto z państwa senatorów jest sprawozdawcą 
komisji?

(Senator Magdalena Kochan: Aha, przepra-
szam najmocniej. Ja myślałam, że pani marszałek… 
Przepraszam. Tak to jest, jak się załatwia 2 sprawy 
jednocześnie i nie słucha pani marszałek.)

Czyli jest pani sprawozdawcą?
(Senator Magdalena Kochan: Jestem. Chodzi 

o inicjatywę wynikającą z art. 69?)
Tak, właśnie tak.
Proszę bardzo.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
MAGDALENA KOCHAN 

Proszę państwa, omawialiśmy już przedłoże-
nie rządowe. W przypadku poprzedniego punktu 
mówiłam, z jakich powodów uznaliśmy za istotne 
uzupełnienie rządowego przedłożenia o skorygo-
wanie tej nieprawidłowości, która naszym zdaniem 
tu istnieje. Polega ona na tym, że do stażu pracy 
potrzebnego do uzyskania emerytury zalicza się 
okres, kiedy osoba represjonowana przebywała 
w więzieniu, miała zakaz pracy, dostała tzw. wil-
czy bilet, była internowana, a jednocześnie uznaje 
się, że przelicznik, za pomocą którego się ten czas 
przelicza, wynosi zero. No, zero mnożone przez ja-
kąkolwiek liczbę zawsze daje zero.

W związku z tym na prośbę środowisk opo-
zycyjnych, które nie tylko o to prosiły, ale także 
przedłożyły komisji propozycję projektu ustawy… 
Ja już mówiłam o  tej inicjatywie pana Leszka 
Stalla i  Jarosława Goliszewskiego. Autorem 
zmian zapisanych w projekcie jest pan Grzegorz 
Kostrzewa-Zorbas, a z prawniczej strony doglą-
dał wszystkiego i zaakceptował całość pan prof. 
Tomasz Siemiątkowski. Uznaliśmy w komisji, że 
to jest naprawdę ważne, a legislatorzy senaccy po-
mogli nam przełożyć to na język legislacji.

Mówimy tu o tym, że składki za okres, w któ-
rym dana osoba przebywała w więzieniu lub do-
znawała represji, o których wspominałam przed 
chwilą, powinny być uzależnione od średniej 
krajowej w danym roku, w danym czasie, kiedy 
ta osoba była represjonowana, określanej przez 
Główny Urząd Statystyczny. Będzie pewnie tro-
chę kłopotów z przeliczaniem, bo trzeba bardzo 
indywidualnie do każdej z takich osób podejść. 
Dokładny czas, miesiące, lata… To trzeba prze-
liczyć na średnią, która w danym okresie obo-
wiązywała, i kwoty, które są na ubezpieczenie 
społeczne, ubezpieczenie emerytalno-rentowe 
przelać na konto takiej osoby. I to jest zadanie 
rządu. Uznaliśmy, że to powinno być dokony-
wane z budżetu państwa. W tej kwestii nie było 
głosów przeciw, większość komisji opowiedzia-
ła się za, 3 senatorów wstrzymało się od głosu.

I druga część tej ustawy. Jeśli osoba, o  ja-
kiej tu mówimy, będąca podmiotem omawianej 
ustawy, trafia do domu pomocy społecznej, to 
trafia na taki oto system: 70% własnego uposa-
żenia przeznacza na koszty utrzymania w domu 
pomocy społecznej, a brakującą resztę, różnicę 
pokrywa w pierwszej kolejności jej rodzina, też 
najczęściej niezasobna. Ona jest obarczona taki-
mi obowiązkami. Jeśli wspomniana osoba nie ma 
rodziny, to koszty tego pobytu uzupełnia gmina 
z własnych środków. Uznaliśmy, że wszyscy, któ-
rzy przyczynili się do odzyskania wolnej ojczy-
zny, mają prawo spodziewać się, że koszty takiej 
opieki w domu pomocy społecznej będą pokryte 
z budżetu urzędu do spraw kombatantów. I to 
jest ta druga część naszego przedłożenia, także 
przyjęta podobną jak poprzednio większością 
głosów.

Wnoszę o przyjęcie przez Wysoką Izbę tych 2 
uzupełnień, które, wychodziły poza zakres usta-
wy i zostały podjęte w trybie art. 69, czyli zgod-
nie z zasadami poprawnej legislacji. Dziękuję 
bardzo.
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WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję, Pani Senator.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 

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

Przypominam, że wnioskodawcy upoważnili do 
ich reprezentowania również senator Magdalenę 
Kochan.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie? Nie.

Czy przedstawiciel rządu chce zabrać głos 
w  sprawie przedstawionego projektu ustawy? 
Można z miejsca, Panie Ministrze.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE RODZINY,  
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 
STANISŁAW SZWED 

Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Ja już odpowiadałem na pytania pana senatora 

Kwiatkowskiego, tak że oczywiście w tym momen-
cie nie jesteśmy tutaj… Nie możemy przedstawić 
oficjalnego stanowiska rządu. Ale inicjatywa, jak 
myślę, idzie w dobrym kierunku i w Sejmie będzie-
my nad nią pracować.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do obec-
nego na posiedzeniu przedstawiciela rządu związa-
ne z omawianym punktem porządku obrad.

Czy ktoś z państwa senatorów chce zadać takie 
pytanie? Nie.

Otwieram dyskusję.
Proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Krzysztofa Kwiatkowskiego.

SENATOR 
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI 

Pani Marszałek, ja już pozwolę sobie z miejsca, 
gdyż…

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Proszę bardzo z miejsca, oczywiście.)

…powiem już bardzo krótko. My w naszej pol-
skiej historii… Niestety, mamy tę historię często 
pisaną niepamięcią o bohaterach, i to taką nie-
pamięcią instytucjonalną. Bo kiedy patrzy się na 
historię – teraz wszyscy żyjemy wydarzeniami 
roku 1920 – na to, jak Polska zapomniała o żoł-
nierzach Błękitnej Armii gen. Hallera, ochotni-
kach ze Stanów Zjednoczonych, Brazylii, Kanady, 
pozostawiając ich wysiłek całkowicie bez żadnej 
instytucjonalnej pamięci… Pamiętamy historię 
gen. Maczka, który pracował jako barman w ho-
telu w Edynburgu. Tym bardziej wypada się cie-
szyć, że dzisiaj parlament proceduje te 2 projekty 
ustaw, i mieć nadzieję, że one jak najszybciej zo-
staną przyjęte. Bo to jest takie instytucjonalne 
podziękowanie z naszej strony dla tych, którzy 
zrobili tak wiele dla nas wszystkich. Dziękuję 
bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusję.
Teraz Senat mógłby przystąpić do trzeciego 

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

(Senator Leszek Czarnobaj: Pani Marszałek…)
Proszę bardzo.

SENATOR 
LESZEK CZARNOBAJ 

Przepraszam, że znowu zbijam z pantałyku, ale 
chciałbym powiedzieć, że po długich negocjacjach 
z panem senatorem Martynowskim ponawiam 
wniosek o przerwę między godziną 11.00 a 13.00.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Między godziną…
Czy ktoś z państwa senatorów się sprzeciwia? 

Myślę, że jeżeli już były negocjacje z panem prze-
wodniczącym, to nie.
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Czyli uznaję, że nie ma sprzeciwu. A więc ta 
przerwa będzie ogłoszona między godziną 11.00 
a godziną 13.00. Po przerwie, rozumiem, odbędą 
się głosowania. Tak że to też państwu zapowiadam. 
Czyli o godzinie 13.00… Oczywiście jeżeli do godzi-
ny 11.00, czyli do przerwy, zrealizujemy porządek 
obrad.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
trzydziestego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalcza-
niem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz usta-
wy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz 
niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 192, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 192 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Kultury 
i  Środków Przekazu, panią senator Barbarę 
Zdrojewską, o  przedstawienie sprawozdania 
komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
BARBARA ZDROJEWSKA 

Pani Marszałek! Wysoki Senacie! Panie 
Ministrze!

Chciałabym poinformować, że marsza-
łek Senatu w dniu 17 sierpnia skierował usta-
wę, o której w tej chwili mówimy, do Komisji 
Kultury i Środków Przekazu. Komisja na po-
siedzeniu 17 sierpnia obradowała i omówiła tę 
ustawę.

Ustawa została uchwalona w Sejmie 14 sierpnia. 
Oczywiście nie może nam się podobać taka szyb-
ka ścieżka legislacyjna. Zaowocowała ona tym, że 
mieliśmy pewne uwagi dotyczące strony formal-
nej projektu, i otrzymaliśmy zapewnienie ze strony 
ministerstwa, że to zostanie poprawione.

Ale ze względu na znaczenie społeczne, ze 
względu na to, że zarówno twórcy, jak i instytu-
cje artystyczne, organizacje pozarządowe i przed-
siębiorstwa czekają na tę ustawę, komisja uznała, 
że przedłożymy ją szanownemu Senatowi w tak 
wyjątkowym pośpiechu. Decyzja komisji zapadła 
jednogłośnie.

Tak że proszę Wysoki Senat o uchwalenie za-
łączonej ustawy.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Proszę bardzo, pani senator Halina Bieda.

SENATOR 
HALINA BIEDA 

Pani Marszałek! Pani Senator!
Ja tylko chciałabym zapytać, czy na posiedzeniu 

komisji przedstawiciele rządu mówili, kiedy ukaże 
się to rozporządzenie umożliwiające ubieganie się 
o środki. Bo „niezwłocznie” to jest taki nieprecy-
zyjny termin. Dziękuję.

SENATOR 
BARBARA ZDROJEWSKA 

Tak, rozmawialiśmy o tym. No termin… Ustawa 
wchodzi w życie na początku września, tak że to 
rozporządzenie będzie musiało być. Ono jest już 
właściwie gotowe, tak że ministerstwo będzie już 
mogło rozdysponować te fundusze.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze jakieś pytania?
Projekt ustawy został wniesiony przez posłów.
Na sali jest przedstawiciel rządu, pan minister 

Paweł Lewandowski. Witamy.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 

w sprawie rozpatrywanej ustawy?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego Paweł Lewandowski: 
Nie ma potrzeby.)

Dziękuję bardzo.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Skoro przedstawiciel rządu nie zabrał głosu, to 

senatorowie, myślę, nie chcą zgłaszać zapytań do 
przedstawiciela rządu. Chyba że ktoś chce zadać 
pytanie. Nie.
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Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu panią senator Barbarę 

Zdrojewską.

SENATOR 
BARBARA ZDROJEWSKA 

Wysoki Senacie!
Chciałabym powiedzieć kilka słów dotyczących 

nie tyle formalnego przebiegu posiedzenia komisji, 
ile samej ustawy.

Z jednej strony chciałabym wyrazić żal, że robi-
my to tak późno. My zwracaliśmy się już na posie-
dzeniach komisji o szybkie uchwalenie wsparcia. 
Epidemia trwa już dłuższy czas i niektórzy twórcy 
są już na granicy wytrzymałości socjalnej.

Z drugiej strony chciałabym podziękować za to, 
że jednak ten fundusz został uruchomiony. On bę-
dzie wynosił blisko 425 milionów zł, to jest spora 
kwota. Przypominam, że do tej pory takim pro-
gramem, który został przez ministerstwo urucho-
miony, był program, który dotyczył kultury w sieci 
w czasie pandemii. To było 20 milionów zł. Tak że 
ta kwota przeznaczona przez ministra kultury 
musi robić wrażenie.

Bardzo ważne jest też to – chcę to podkreślić i za 
to pochwalić – że na posiedzeniu komisji kultury, 
na którym omawialiśmy m.in. sytuację środowiska 
branży eventowej, a były też spotkania w minister-
stwie… Ta branża, ta część została uwzględniona 
w tej ustawie. Mówimy o funduszu wsparcia finan-
sowego dla twórców i artystów ze względu na sy-
tuację spowodowaną epidemią COVID. To będzie 
pomoc w formie socjalnej. Uruchamiany jest tak-
że fundusz wsparcia dla samorządowych instytu-
cji artystycznych, organizacji pozarządowych oraz 
przedsiębiorstw, które prowadzą działalność w za-
kresie kultury. To jest bardzo ważne i to jest pierw-
szy tego typu przypadek.

Szanowni Państwo, wiemy, że kultura wy-
twarza ok. 2% PKB. Kiedy mówimy o kulturze, 
to widzimy, że oczywiście te pożytki dla polskiej 
gospodarki są istotne, ale ważna jest też wartość 
kultury samej w sobie. Nie możemy o tym zapo-
minać. Sytuacja zarówno artystów, jak i twórców 
wszystkich branż związanych z kulturą, np. fil-
mowej czy eventowej, w wyniku epidemii stała się 
jedną z najgorszych na przestrzeni wielu lat. Jak 
wiemy, przestały być organizowane festiwale, za-
marła turystyka kulturalna, zostały zamknięte mu-
zea, galerie, instytucje, przestała działać na jakiś 

czas branża filmowa, zamilkły muzy. W tym cza-
sie internet był właściwie jedyną drogą, jedynym 
sposobem na to, by twórcy mogli się prezentować. 
Do tego dochodzi oczywiście kwestia sytuacji całe-
go środowiska artystycznego, które jest w dużym 
stopniu sprekaryzowane. To jest środowisko, które 
często jest zatrudniane na umowach śmieciowych, 
na umowach o dzieło itd. To dotyczy też różnego 
rodzaju branż przemysłu kultury.

Chciałabym powiedzieć, że pieniądze, które 
zostały w tej chwili przez ministerstwo prze-
znaczone dla twórców, dla instytucji, są w tym 
okresie szczególnie ważne. Zwracam państwu 
uwagę na to, że jeżeli niektóre branże nie pracu-
ją, to oznacza to wypadnięcie ich w ogóle z obie-
gu. My na posiedzeniu komisji poświęconemu 
branży eventowej bardzo szczegółowo rozma-
wialiśmy o przedstawicielach różnych zawo-
dów, którzy nie mogą się przebranżowić. Otóż 
to nie są osoby, które mogą sobie poszukać pra-
cy gdzie indziej. Zapewne mogłyby taką pracę 
znaleźć, ale jeżeli odejdą z zawodu… No, pew-
ne dziedziny, pewne dyscypliny mogą na zawsze 
upaść. To samo zresztą dotyczy sprzętu, często 
bardzo kosztownego, bardzo drogiego, z które-
go korzystają pracownicy techniczni pracujący 
w branżach związanych z kulturą, sprzętu czę-
sto leasingowanego. Utrata tego spowodowała-
by zapewne przejęcie przez inne, bogatsze firmy 
z innych krajów… W tej chwili mamy taką sytu-
ację, że ta dziedzina w Polsce rozwija się bar-
dzo dobrze, jest bardzo dobrze, powiedziałabym, 
osprzętowiona. To jest branża, która jest w sta-
nie podołać organizacji największych imprez, to 
jest 30 lat pracy. Pomoc ministerstwa kultury… 
Branża eventowa jest gdzieś na granicy pomiędzy 
różnego rodzaju branżami. Ministerstwo kultury 
zajęło się tą sprawą, bo ci ludzie zostali zupełnie 
poza jakąkolwiek pomocą.

Szanowni Państwo, jest to bardzo dobry gest 
ze strony ministerstwa. Nie wiem, czy to odpowie 
w całości na zapotrzebowanie na pomoc, na wspar-
cie – zapewne nie – ale będzie bardzo wyraźnym 
znakiem, że my jako ustawodawcy i ministerstwo 
kultury jednak pamiętamy o twórcach.

Oczywiście diabeł tkwi w szczegółach. My 
niestety nie znamy… Pan minister nie przed-
stawił nam projektu rozporządzenia. Dopiero 
po owocach poznamy, jak to wszystko będzie 
wyglądało w  praktyce. Chciałabym powie-
dzieć, że bardzo wierzę w to, że te fundusze 
będą przydzielane sprawiedliwie, że nie będzie 
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stosowanych kryteriów politycznych. Tego typu 
rozwiązanie, cały ten fundusz jest uruchamiany 
ze względu na epidemię COVID i związaną z nią 
sytuacją środowiska artystycznego w Polsce. Te 
pieniądze pójdą m.in. do organizacji pozarządo-
wych zajmujących się… Przypominam, że jest 
ich w tej chwili chyba 11 tysięcy. To jest 14% 
całego sektora organizacji pozarządowych. Tak 
że to też jest istotne. Nie tylko te organizacje, 
nie tylko przedsiębiorstwa, ale i samorządowe 
instytucje kultury… Tak więc jest to wsparcie 
także dla instytucji samorządowych.

W sumie bardzo pozytywnie oceniam to roz-
wiązanie. My jako komisja oczywiście będziemy się 
przyglądali całej sprawie, jak tylko poznamy treść 
rozporządzenia i szczegółowe zasady rozdziału 
funduszy. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję, Pani Senator.
I proszę o zabranie głosu panią senator Halinę 

Biedę.

SENATOR 
HALINA BIEDA 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Pani przewodnicząca już wszystko ogólnie 

powiedziała, więc ja tylko od ogółu do szcze-
gółu… Też chciałabym podziękować za te środ-
ki jako dyrektor muzeum. Uważam, że one są 
tej branży niezbędnie potrzebne. Jako muzeum 
skorzystaliśmy z programu „Kultura w sieci”, 
aplikowaliśmy o środki na nakręcenie filmu pt. 
„Podróże w czasie z Wojciechem Korfantym”. To 
oczywiście wiąże się m.in. z podjętą przez Senat 
11 sierpnia uchwałą dedykowaną setnej rocznicy 
II powstania śląskiego. Serdecznie zapraszam 
państwa… Od jutra do 25 sierpnia, czyli przez 
7 dni, tyle, ile 100 lat temu trwało powstanie, 
codziennie jeden taki film będzie umieszczany 
na naszej stronie i na stronie Teatru Śląskiego, 
bo realizowaliśmy tej projekt wraz z Teatrem 
Śląskim. Również ze strony aktorów, oświetle-
niowców czy dźwiękowców, tak jak mówiła pani 
przewodnicząca, jest to bardzo oczekiwane. Te 
środki rzeczywiście zostaną dobrze wykorzy-
stane. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję, Pani Senator.
Proszę bardzo.

SENATOR 
LESZEK CZARNOBAJ 

Pani Marszałek, ja chciałbym zmodyfikować 
wniosek o przerwę. W związku z tym, że rozpa-
trzenie wszystkich punktów poszło szybciej, niż 
zaplanowaliśmy, a Kancelaria Senatu jest gotowa 
do przeprowadzenia głosowań, składam wniosek, 
aby skasować tę przerwę. O godzinie 11.00 zacznie-
my głosowania, a posiedzenie klubu zrobimy po 
głosowaniach.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Rozumiem, że chodzi o to, aby ogłosić przerwę 
zaraz po zakończeniu rozpatrywania tego punktu 
porządku obrad.

(Senator Leszek Czarnobaj: Nie, nie.)
(Senator Bogdan Zdrojewski: Po głosowaniach.)
(Senator Leszek Czarnobaj: O godzinie 11.00…)
Ale my już kończymy, to jest ostatni punkt po-

rządku obrad. Za 2 minuty skończymy go rozpa-
trywać, w związku z czym…

(Senator Leszek Czarnobaj: O 11.00 głosowania 
i wtedy…)

A więc ogłoszę przerwę do godziny 11.00.
(Senator Leszek Czarnobaj: Tak, tak.)
Czy państwo obecni na sali… Nikt nie wyraża 

sprzeciwu, w związku z czym jak tylko zakończy-
my rozpatrywanie tego punktu, zarządzę przerwę.

Tak, Panie Senatorze?
(Senator Bogdan Zdrojewski: Ja chciałbym za-

brać głos w sprawie tego punktu.)
Ale ja nie widziałam, żeby pan się zapisywał, 

w związku z czym…
(Senator Bogdan Zdrojewski: Nie zdążyłem, 

właśnie w związku z zapowiedzią, że…)
Proszę bardzo, pan senator Bogdan Zdrojewski.

SENATOR 
BOGDAN ZDROJEWSKI 

Ja chciałbym tylko, tak gwoli sprawiedliwo-
ści, przypomnieć, że my, senatorowie, pewną 
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formę takiej pomocy przegłosowaliśmy już w jed-
nej z wcześniejszych ustaw COVID-owych. To była 
pomoc adresowana nie tylko do przemysłu even-
towego, ale przede wszystkim do samorządowców, 
którzy ponieśli koszty w związku z przygotowa-
niem rozmaitych festiwali, przedsięwzięć arty-
stycznych czy właśnie eventów, a nie zdążyli ich 
zrealizować ze względu na pandemię. Wówczas 
Senat w głosowaniu przyjął poprawkę, zgodnie 
z którą ministerstwo miało otrzymać pewne in-
strumenty do pomocy tym wszystkim, którzy 
ponieśli takie koszty, a nie zrealizowali swoich 
przedsięwzięć. Niestety ta poprawka, przyjęta 
w Senacie, została odrzucona w Sejmie. Chcę przy-
pomnieć, że my o środowisku artystycznym my-
śleliśmy dużo wcześniej, dwukrotnie podpisując się 
tu, w Senacie, pod takimi propozycjami.

Cieszy mnie, że znaleziono trochę inną, bar-
dziej skomplikowaną formę pomocy. To rozwiąza-
nie jest niezbyt satysfakcjonujące, jednak stanowi 
kolejne narzędzie do działania na rzecz tego du-
żego przemysłu. Przypomnę, że ostatnio podawa-
łem przykład Przeglądu Piosenki Aktorskiej we 
Wrocławiu, przykład koncertu, który miał się po-
tem odbyć, koncertu organizowanego przez Artura 
Rojka, przykład kłopotów związanych z przedsię-
wzięciami plenerowymi duetu Józefowicz-Stokłosa 
czy przykład przedsięwzięć przygotowywanych na 
czerwiec i lipiec, czyli na okres wakacyjny.

Dziś z  satysfakcją możemy powiedzieć, że 
mamy kolejne narzędzie pomocy, ale gwoli oddania 
sprawiedliwości naszym wszystkim aktywnościom 
przypominam, że pierwsze tego typu propozycje ze 
strony senatorów Koalicji Obywatelskiej pojawiły 
się już w marcu. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Czy ktoś z państwa pragnie jeszcze zabrać głos? 

Nie.
Dla porządku informuję, że senator Krzysztof 

Brejza złożył swoje przemówienie w dyskusji do 
protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
W związku z wnioskiem formalnym zarządzam 

przerwę do godziny 11.00. O godzinie 11.00 odbędą 
się głosowania.

Dziękuję bardzo.
 

(Przerwa w obradach od godziny 10 minut 08  
do godziny 11 minut 01)

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Wznawiam obrady.
Szanowni Państwo Senatorowie, informuję, że 

kolejne posiedzenie Senatu planowane jest na 10 
i 11 września 2020 r. Porządek tego posiedzenia 
zostanie państwu dostarczony drogą elektronicz-
ną. Program posiedzeń do końca roku i nawet ka-
wałek dalej również został państwu wysłany drogą 
elektroniczną albo zostanie wysłany lada moment.

Państwa senatorów biorących udział w posie-
dzeniu w sposób zdalny proszę o upewnienie się, 
czy państwa iPady są podłączone do zasilania, a ka-
mery w nich włączone. Proszę także o zapewnienie 
takiego położenia iPada i obiektywu kamery, aby 
byli państwo widoczni podczas połączenia.

Szanowni Państwo, przed przystąpieniem do 
bloku głosowań przeprowadzimy głosowanie te-
stowe, które ma na celu ustalenie listy senatorów 
biorących udział w posiedzeniu.

Proszę o oddanie jakiegokolwiek głosu w celu 
potwierdzenia obecności. Przypominam senato-
rom korzystającym z aplikacji do zdalnego udziału 
w posiedzeniu o konieczności kliknięcia „OK”, a na-
stępnie o konieczności wciśnięcia dwa razy przy-
cisku „Przekaż” przy oddaniu głosu w odpowiedzi 
na pytanie o potwierdzenie.

Proszę o widok zdalnych głosujących.
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 89 senatorów. (Głosowanie nr 84)
I tylu, jak przyjmujemy, bierze udział w tej czę-

ści posiedzenia.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzy-

dziestego pierwszego porządku obrad: zmiany 
w składzie komisji senackiej.

Przypominam, że wniosek Komisj i 
Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w tej 
sprawie zawarty jest w druku nr 182.

Proszę sprawozdawcę Komisji Regulaminowej, 
Etyki i Spraw Senatorskich, panią Barbarę Borys-
Damięcką, o przedstawienie wniosku komisji.
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Zmiany w składzie komisji senackiej
Głosowania

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
BARBARA BORYS-DAMIĘCKA 

Dziękuję, Panie Marszałku. Mogę z miejsca?
(Marszałek Tomasz Grodzki: Proszę bardzo.)
Komisja Regulaminowa, Etyki i  Spraw 

Senatorskich na posiedzeniu w dniu 12 sierp-
nia 2020 r. odwołała większością głosów, na pod-
stawie art.  13 ust. 2 Regulaminu Senatu, pana 
senatora Jana Marię Jackowskiego z  Komisji 
Nadzwyczajnej do spraw Klimatu oraz senatora 
Kazimierza Michała Ujazdowskiego – też z Komisji 
Nadzwyczajnej do spraw Klimatu. Na tym samym 
posiedzeniu komisja regulaminowa wybrała sena-
tora Pawła Arndta do Komisji Nadzwyczajnej do 
spraw Klimatu oraz panią senator Beatę Małecką-
Liberę do Komisji Nadzwyczajnej do spraw 
Klimatu. Dziękuję.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zabrać 

głos w tej sprawie? Nie.
Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-

nym przez Komisję Regulaminową, Etyki i Spraw 
Senatorskich projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 88 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 85)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie zmian w składzie 
komisji senackiej.

Powracamy do rozpatrywania punktu pięt-
nastego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w spra-
wach nieletnich.

Przypominam, że wczoraj zostało przedstawio-
ne sprawozdanie komisji o projekcie ustawy oraz 
została przeprowadzona dyskusja.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
Informuję, że trzecie czytanie obejmuje jedynie 

głosowanie.
Przypominam, że komisje wnoszą o przyjęcie 

przez Senat jednolitego projektu ustawy zawartego 
w druku nr 90 S.

Komisje proponują ponadto, aby Senat upoważ-
nił pana senatora Roberta Mamątowa do prezento-
wania stanowiska Senatu w dalszych pracach nad 
tym projektem.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisje projektem ustawy oraz projek-
tem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego 
projektu ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 89 senatorów, 86 było za, 2 – przeciw, 

1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 86)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy 
o postępowaniu w sprawach nieletnich i podjął 
uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego pro-
jektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił 
pana senatora Roberta Mamątowa do prezento-
wania stanowiska Senatu w dalszych pracach nad 
tym projektem.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
dziestego czwartego porządku obrad: drugie czy-
tanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks 
karny.

Przypominam, że na obecnym posiedzeniu 
zostało przedstawione sprawozdanie komisji 
o projekcie ustawy oraz została przeprowadzona 
dyskusja.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
Informuję, że trzecie czytanie obejmuje jedynie 

głosowanie.
Przypominam, że komisje wnoszą o przyjęcie 

przez Senat jednolitego projektu ustawy zawartego 
w druku nr 163 S.

Komisje proponują ponadto, aby Senat upoważ-
nił pana senatora Aleksandra Pocieja do prezento-
wania stanowiska Senatu w dalszych pracach nad 
tym projektem.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisje projektem ustawy oraz projek-
tem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego 
projektu ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 90 senatorów, 47 było za, 42 – prze-

ciw, 1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 87)
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Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 
Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy – 
Kodeks karny i podjął uchwałę w sprawie wniesie-
nia do Sejmu tego projektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił pana 
senatora Aleksandra Pocieja do prezentowania stano-
wiska Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
dziestego siódmego porządku obrad: ustawa 
o zmianie ustawy o statystyce publicznej, ustawy 
o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. oraz usta-
wy o narodowym spisie powszechnym ludności 
i mieszkań w 2021 r.

Komisja Budżetu i  Finansów Publicznych 
przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosi 
o przyjęcie tej ustawy bez poprawek – druk se-
nacki nr 189.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 89 senatorów, 88 – za, 1 wstrzymał 

się od głosu. (Głosowanie nr 88)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o statystyce publicznej, ustawy o powszechnym spisie 
rolnym w 2020 r. oraz ustawy o narodowym spisie 
powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

Powracamy do rozpatrywania punktu 
dwudziestego ósmego porządku obrad: ustawa 
o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomu-
nistycznej oraz osobach represjonowanych z powo-
dów politycznych oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej przedstawiła projekt uchwały, w któ-
rym wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek – 
druk senacki nr 190 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 90 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 89)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej 
oraz osobach represjonowanych z powodów poli-
tycznych oraz niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
dziestego dziewiątego porządku obrad: dru-
gie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy 
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych oraz ustawy o działaczach opozycji an-
tykomunistycznej oraz osobach represjonowanych 
z powodów politycznych.

Przypominam, że dzisiaj została przeprowadzona 
dyskusja w sprawie przedstawionego projektu ustawy.

Przystępujemy do trzeciego czytania, które 
obejmuje jedynie głosowanie.

Przypominam, że komisja wnosi o przyjęcie 
przez Senat jednolitego projektu ustawy zawarte-
go w druku nr 195.

Komisja proponuje ponadto, aby Senat upoważ-
nił panią senator Magdalenę Kochan do prezento-
wania stanowiska Senatu w dalszych pracach nad 
tym projektem.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem ustawy oraz projek-
tem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego 
projektu ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 90 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 90)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy 
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych oraz ustawy o działaczach opozycji an-
tykomunistycznej oraz osobach represjonowanych 
z powodów politycznych i podjął uchwałę w spra-
wie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił panią 
senator Magdalenę Kochan do prezentowania stano-
wiska Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

Powracamy do rozpatrywania punktu trzy-
dziestego porządku obrad: ustawa o zmianie usta-
wy o  szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoła-
nych nimi sytuacji kryzysowych oraz ustawy o zmia-
nie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoła-
nych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych in-
nych ustaw.

Komisja Kultury i Środków Przekazu przedsta-
wiła projekt uchwały, w którym wnosi o przyjęcie 
tej ustawy bez poprawek – druk senacki nr 192 A.
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Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 90 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 91)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobie-
ganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sy-
tuacji kryzysowych oraz ustawy o zmianie ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobie-
ganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytu-
acji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Szanowni Państwo Senatorowie, informuję, że 
porządek obrad czternastego posiedzenia został 
wyczerpany.

Przystępujemy do oświadczeń państwa senato-
rów poza porządkiem obrad.

Informuję państwa senatorów, że oświadczenia 
złożone do protokołu zostaną zamieszczone w urzę-
dowej wersji sprawozdania stenograficznego.

Proszę o sporządzenie listy senatorów chętnych 
do wygłoszenia oświadczeń.

Oświadczenia nie mogą trwać dłużej niż 5 minut. 
Przedmiotem oświadczenia mogą być sprawy zwią-
zane z wykonywaniem mandatu, przy czym nie może 
ono dotyczyć spraw będących przedmiotem porząd-
ku obrad bieżącego posiedzenia Senatu. Marszałek 
odmówi przyjęcia niewygłoszonych oświadczeń, któ-
rych treści nie można ustalić lub których wygłoszenie 
przez senatora nie byłoby możliwe w przysługującym 
na to czasie, czyli w ciągu 5 minut. Nad oświadcze-
niem senatorskim nie przeprowadza się dyskusji.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać głos?
Pan senator Jerzy Wcisła.

SENATOR 
JERZY WCISŁA 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Pragnę złożyć 2 krótkie oświadczenia.
Pierwsze oświadczenie kieruję do ministra 

gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, pana 
Marka Gróbarczyka.

Szanowny Panie Ministrze, 3 lipca otrzymałem 
odpowiedź z pana ministerstwa na oświadczenie 

w sprawach związanych z budową kanału przez 
mierzeję. Niestety, odpowiedź, choć obszerna, do-
tyczyła tylko 3 z 6 zadanych pytań. Nie padły żad-
ne odpowiedzi dotyczące objęcia inwestycją portu 
morskiego w Elblągu, chociaż ministerstwo w pro-
pagandowych materiałach i wypowiedziach przez 
cały czas mówi o wielkich korzyściach, jakie Elbląg 
osiągnie z powodu wybudowania kanału. Proszę 
zatem o ścisłą odpowiedź na następujące 2 pytania.

Czy tor wodny w porcie morskim w Elblągu zo-
stanie w ramach wykonywania inwestycji budowy 
kanału przez mierzeję dostosowany do parame-
trów tegoż kanału?

Jeżeli program budowy kanału nie obejmu-
je przystosowania portu w Elblągu do parame-
trów kanału, to na jakich dokumentach opiera się 
uzasadnienie ekonomiczne tej inwestycji? Proszę 
o wskazanie tych dokumentów.

Drugie oświadczenie kieruję do ministra obro-
ny narodowej, pana Mariusza Błaszczaka.

Szanowny Panie Ministrze, minęło 10 lat od tra-
gicznej katastrofy smoleńskiej i mija piąty rok, gdy 
rządy PiS próbują udowodnić, że ta katastrofa była 
efektem wybuchu bomby na pokładzie samolotu. 
W tym celu pracuje, pochłaniając publiczne pienią-
dze, specjalna podkomisja. Niestety, poza chętnie po-
wtarzanymi frazesami i zapewnieniami, że zbliżamy 
się do prawdy, nie poznajemy żadnych dowodów na 
potwierdzenie wspomnianej tezy, a dokonania podko-
misji nie są poddawane żadnej niezależnej weryfikacji.

Proszę zatem o odpowiedzi na następujące 
pytania, które prawdopodobnie więcej powiedzą 
o tym, w jakim miejscu się znajdujemy, niż niczym 
niepotwierdzane oświadczenia. Oto pytania.

Pierwsze. Czym zajmuje się Podkomisja do 
Spraw Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego, 
skoro ostatnia informacja na stronie podkomisji 
pochodzi z 10 września 2018 r., a ostatnia informa-
cja z działalności podkomisji – z 8 czerwca 2018 r.? 
Czy mogę otrzymać informację, raport, sprawoz-
dania z prac komisji za lata 2019 i 2020?

Drugie. Informacja z 8 czerwca 2018 r. zawie-
ra stwierdzenie, że liczne części samolotu i ciało 
przynajmniej jednej ofiary wykazały obecność ma-
teriałów wybuchowych. Gdzie są dostępne analizy 
i wyniki badań, które są podstawą do takich sfor-
mułowań? Czy są one dostępne do zweryfikowania 
przez niezależne instytucje badawcze i naukowe?

Trzecie. Jakim budżetem dysponowała podko-
misja w latach 2018 i 2019? Jak te pieniądze zostały 
rozliczone? Czy mogę otrzymać takie sprawozda-
nia finansowe?
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Czwarte. Budżet podkomisji na 2020 r. wynosi 
ok. 3 milionów zł. Na jakie cele te środki mają być 
wydane? Czy mogę otrzymać preliminarz budże-
towy podkomisji na ten rok?

Piąte. Dlaczego do tej pory nie ogłoszono wyni-
ków badań próbek pobranych podczas sekcji zwłok 
ofiar katastrofy smoleńskiej, mimo że wyniki badań 
już dawno dotarły z zagranicznych laboratoriów do 
Prokuratury Krajowej? Przypomnę, że ekshumacje 
zwłok i badania podjęto przede wszystkim po to, by 
określić, czy na pokładzie samolotu doszło do wy-
buchu bombowego. Czy ten cel został osiągnięty?

Szóste. Jakie działania podjął polski rząd po 
2015 r. w celu odzyskania wraku samolotu znaj-
dującego się w Smoleńsku?

I siódme. Niemal dokładnie 3 lata temu z trybu-
ny Senatu RP pytałem o publicznie stawiane zarzu-
ty o niejasne powiązania Antoniego Macierewicza 
ze stroną rosyjską, w tym ze służbami GRU, z su-
gestią, by Antoni Macierewicz został odsunięty od 
wszelkich funkcji do czasu wyjaśnienia zarzutów. 
Otrzymałem wówczas odpowiedź, że przygotowy-
wany jest proces wobec dziennikarza publikują-
cego te oskarżenia. Dziennikarz nigdy nie stanął 
przed sądem, co uwiarygadnia zarzuty stawiane 
Antoniemu Macierewiczowi. W związku z tym py-
tam, czy, a jeśli tak, to na jakiej podstawie oczysz-
czono Antoniego Macierewicza z zarzutów.

Z góry dziękuję za precyzyjne, ale i pełne odpo-
wiedzi na zadane pytania.

Dziękuję bardzo. (Oklaski)
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 

Bogdan Borusewicz)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
I proszę o wygłoszenie oświadczenia panią se-

nator Ewę Matecką.

SENATOR 
EWA MATECKA 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Oświadczenie skierowane jest do prezesa Rady 

Ministrów Mateusza Morawieckiego.
Szanowny Panie Premierze!
W związku z tym, że obserwuję sytuację epi-

demiczną w moim okręgu wyborczym, a także po 

rozmowach z samorządowcami powiatu ostrze-
szowskiego, w którym wprowadzono najbardziej 
rygorystyczne obostrzenia, czuję się zobligowana 
do poruszenia kilku kluczowych kwestii.

Uznając potrzebę podjętych działań, władze sa-
morządowe oraz mieszkańcy rzeczonego powiatu 
są w wielu przypadkach zaniepokojeni chaosem in-
formacyjnym i brakiem pojawiających się na czas 
oficjalnych rozporządzeń czy wskazań. Źródłem 
informacji okazały się w większości przypadków 
przekazy medialne, natomiast odpowiedzialność za 
szeroko zakrojone działania spadła z dnia na dzień 
na samorządy lub przedsiębiorców, którzy nie mie-
li dość czasu, by przygotować się do nowej sytuacji.

Wiadomo było już od dłuższego czasu, o czym 
głośno mówili uznani epidemiolodzy, że w kraju 
nastąpi wyraźny przyrost zachorowań. Ze strony 
rządowej płynęły w tym samym czasie uspokajające 
sygnały o zwycięstwie nad pandemią. Dezorientacja, 
jaką spowodowały tak sprzeczne komunikaty, miała 
również wpływ na ograniczenie działań prewencyj-
nych i przygotowawczych do wprowadzenia nowych 
ograniczeń, zwłaszcza w sektorze usługowym.

Dlatego też w imieniu samorządowców i przed-
siębiorców oczekuję od pana premiera precyzyjnej 
odpowiedzi na pytanie o to, jak rząd zamierza komu-
nikować się z samorządami, tak aby podjęte działania 
były skoordynowane i skuteczne. Czy pan osobiście 
lub któryś z ministrów poczuwa się do odpowiedzial-
ności za brak właściwej komunikacji, czy też ciężar 
odpowiedzialności za wszelkie przyszłe problemy 
rząd zamierza przerzucić na władze samorządowe? 
I wreszcie: jakie działania zamierza podjąć rząd, by 
usprawnić bieg informacji na linii ministerstwo – ad-
ministracja samorządowa? Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Pani Senator.
Informuję, że protokół czternastego posiedze-

nia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej X kadencji zo-
stanie udostępniony senatorom w terminie 30 dni 
po posiedzeniu Senatu w Biurze Prac Senackich, 
pokój nr 255.

Zamykam czternaste posiedzenie Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej X kadencji.

(Wicemarszałek trzykrotnie uderza laską 
marszałkowską)

(Koniec posiedzenia o godzinie 11 minut 24)
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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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14. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 11, 12, 13, 17 i 18 sierpnia 2020 r.

     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  54 W. Kraska - - + . . . - + . + - - - + + + - + - +
  55 K. Kwiatkowski + + + - - + + + . + + - - + + + + + + +
  56 S. Lamczyk ? + + ? ? + + + ? + + - - + + + + + + +
  57 J.F. Libicki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  58 M. Łuczak ? - + + + + - + + + - - - + + + - + - +
  59 J. Łyczak . - + - - + - + - + - - - + + + - + - +
  60 R. Majer + - + + + + - + . + - - - + + + - + - +
  61 B. Małecka-Libera + + + . + + + + + + + - - + + + + + + +
  62 R. Mamątow - - + - - + - + . + - - - + + + - + - +
  63 M. Martynowski - - + - . + - + . + - - - + + + - + - +
  64 E. Matecka + + + + + + + + . + + - - + + + + + + +
  65 A. Mężydło + + + + + + + . + + + - + + + + + + + +
  66 G. Morawska-Stanecka - + + - . . + + . + + + + + + + + + + .
  67 K. Mróz + - + . . . - + . + - - - + + + - + - +
  68 B. Orzechowska . . + - - + - + ? + - - - + + + - + - +
  69 S. Ożóg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  70 A. Pająk + - + - - . - + - + - - - + + + - + - +
  71 J. Pęcherz + + + + + + + + + + + - - + + + + + + +
  72 M. Pęk - - + ? - . - + . + - - - + + + - + - +
  73 W. Piecha + - + . + + - + . + - - - + + + - + - +
  74 M. Plura + + + . + + . + + + + - - + + + + + + +
  75 A. Pociej . + + . ? + + + + + + - - + + + + + + +
  76 Z. Pupa + - + + . + - + . + - - - + + + - + - +
  77 J. Rotnicka - + + ? + + + + - + + - - + + + + + + +
  78 J. Rusiecki - - + . . . - + . + - - - + + + - + - +
  79 S. Rybicki + + + + + + + + + + + - - + + + + + + +
  80 J. Sagatowska + - + + + + - + + + - - - + + + - + - +
  81 J. Sekuła - + + . . . + + ? + + - ? + + + + + + +
  82 M. Seweryński ? - + ? ? + - + . + - - - + + + - + - +
  83 W. Skurkiewicz - - + . . . - . - + - - - + + + - + - +
  84 K. Słoń . - + ? ? + - . + + - - - + + + - + - +
  85 L. Staroń + - + + + + . + + + + - - + + + + + + +
  86 A. Szejnfeld . + + . ? + + + . + + - - + + + + + + +
  87 A. Szwed ? - + ? ? + - + . + - - - + + + - + - +
  88 R. Ślusarz - - + + + + - + + + . - - + + + - + - +
  89 R. Świlski + + + + + + + + + + + - - + + + + + + +
  90 D. Tobiszowska . . . . . . - + + + - - - + + + - + - +
  91 W. Tyszkiewicz ? ? + . . . + . . + + - - + + + + + + +
  92 K.M. Ujazdowski . + + + + + + + + + + - - + + + + + + +
  93 J. Wcisła + + + . . . + + + + + - - + + + + + + +
  94 K. Wiatr ? - + ? ? + - + ? + - - - + + + - + - +
  95 J. Włosowicz + - + + + + . + . + - - . . + + - + - +
  96 A. Zając + - + ? ? + - . ? + - - - + + + - + - +
  97 J. Zając + . + + + + + + ? + - - - + + + - + - +
  98 B. Zdrojewska ? + + ? ? + + + ? + + - - + + + + + + +
  99 B. Zdrojewski + + + ? - + + + . + + - - . . . . + + +
  100 W. Ziemniak + + + ? ? + . + . + + - - + + + + + + +
 
  Głosujących 76 87 87 74 76 77 87 86 68 95 94 95 94 93 94 94 94 95 95 94
  Za 42 44 87 40 44 77 48 86 42 95 50 1 2 93 94 93 49 95 51 94
  Przeciw 14 41 0 10 8 0 39 0 6 0 44 94 91 0 0 1 45 0 44 0
  Wstrzymało się 20 2 0 24 24 0 0 0 20 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
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14. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 11, 12, 13, 17 i 18 sierpnia 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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14. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 11, 12, 13, 17 i 18 sierpnia 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 93 94 95 95 95 94 92 92 94 93 94 94 95 94 94 95 95 94 95 95
  Za 93 50 95 95 50 2 90 91 48 49 49 51 95 94 94 50 50 90 95 95
  Przeciw 0 44 0 0 45 92 1 1 45 44 45 43 0 0 0 44 45 4 0 0
  Wstrzymało się 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
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14. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 11, 12, 13, 17 i 18 sierpnia 2020 r.

. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

     41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
  1 R. Ambrozik + + + + + + + - + - + - + - + + + + + -
  2 P. Arndt + + + + + + + + - + + + + + + + + + + +
  3 W. Bernacki + + + + + + + - + - . . . . . . . . . -
  4 H. Bieda + + + + + + + + - + + + + + + + + + + +
  5 G. Bierecki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  6 P. Błaszczyk + + + + + + + - + - + - + - + + + + + -
  7 R. Bober + + + + + + + + - + + . + + + + + + + +
  8 J. Bogucki + + + + + + + . + - + - - - + + + + + -
  9 M. Borowski + + + + + + + + - + + + + + + + + + + +
  10 B. Borusewicz - + + + + + + + - + + + + + + + + + + +
  11 B. Borys-Damięcka + + + + + + + + - + + + + + + + + + + +
  12 M. Bosacki + + + + + + + + - + + + + + + + + + + +
  13 K. Brejza + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  14 M. Budner + + + + + + + - + - + - + - + + + + + -
  15 J. Bury + + + + + + + + - + + + + + + + + + + +
  16 J. Chróścikowski + + + + + + + . - + + - + - + + + + + -
  17 A. Chybicka + + + + + + + + - + + + + + + + + + + +
  18 L. Czarnobaj + + + + + + + + - + + + + + + + + + + +
  19 G. Czelej + + + + + + + - + - + - + - + + + + + -
  20 J. Czerwiński + + + + + + + - + - + - + - + + + + + -
  21 D. Czudowska + + + + + + + - - + + - + - + + + + + -
  22 W. Dobkowski + + + + + + + - + - + - + - + + + + + -
  23 R. Dowhan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  24 A. Dunin + + + + + + + + - + + + + + + + + + + +
  25 W. Durlak + + + + + + + - + - + - + - + + + + + -
  26 J. Fedorowicz + + + + + + + + - + + . + + + + + + + +
  27 Z. Frankiewicz + + + + + + + + - + + + + + + + + + + +
  28 E. Gawęda + + + + + + + - + - + - + - + + + + + -
  29 S. Gawłowski + + + + + + + + - + + + + + + + + + + +
  30 B. Godyla + + + + + + + + - + + + + + + + + + + +
  31 S. Gogacz + + + + + + + - + - + - + - + + + + + -
  32 M. Golba + + + + + + + - ? + + - + - + . + + + -
  33 A. Gorgoń-Komor + + + + + + + + - + + + + + + + + + + +
  34 T. Grodzki + + + + + + + + - + + + + + + + + + + +
  35 J. Gromek . + + + + + + + + ? + + + + + + + + + +
  36 M. Gromko + + + + + + + - + - + - + - + + + + + -
  37 J. Hamerski + + + + + + + - + - + - + - + + + + + -
  38 J. Hibner + + + + + + + + - + + + + + + + + + + +
  39 J.M. Jackowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  40 D. Jazłowiecka + + + + + + + + - + + + + + + + + + + +
  41 M. Kamiński . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  42 S. Karczewski + + + + + + + - + - + - + - + + + + + -
  43 K. Kleina + + + + + + + + - + + + + + + + + + + +
  44 B. Klich + + + + + + + + - + + + + + + + + + + +
  45 A. Kobiak + + + + + + + + - + + ? + + + + + + + +
  46 M. Koc + + + + + + + - - + + - + - + + + + + -
  47 M. Kochan + + + + + + + + - + + + + + + + + + + +
  48 A. Kołacz-Leszczyńska + + + + + + + + - + + + + + + + + + + +
  49 W. Komarnicki + + + + + + + + ? + + + + + + + + + + +
  50 M. Komorowski + + + + + + + - + - + - + - + + + + + -
  51 W. Konieczny - - + + + + + + - + + + + + + + + + + +
  52 T. Kopeć + + + + + + + - + + + - + - + + + + + -
  53 M. Kopiczko + + + + + + + - + - + - + - + + + + + -
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14. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 11, 12, 13, 17 i 18 sierpnia 2020 r.

     41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
  54 W. Kraska + + + + + + + - + - + - + - + + + + + -
  55 K. Kwiatkowski + + + + + + + + - + + + + + + + + + + +
  56 S. Lamczyk + + + + + + + + - + + + + + + + + + + +
  57 J.F. Libicki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  58 M. Łuczak + + + + + + + - + + + - + - + + + + + -
  59 J. Łyczak + + + + + + + - + - + - + - + + + + + -
  60 R. Majer + + + + + + + - + - + - + - + + + + + -
  61 B. Małecka-Libera + + + + + + + + - + + + + + + + + + + +
  62 R. Mamątow + + + + + + + - + - + - + - + + + + + -
  63 M. Martynowski + + + + + + + - + - + - + - + + + + + -
  64 E. Matecka + + + + + + + + - + + + + + + + + + + +
  65 A. Mężydło + + + + + + + + - + + + + + + + + + + +
  66 G. Morawska-Stanecka - - + + + + + + - + + + + + + + + + + +
  67 K. Mróz + + + + + + + - + - + - + - + + + + + -
  68 B. Orzechowska + + + + + + + - + + + - + - + + + + + -
  69 S. Ożóg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  70 A. Pająk + + + + + + + - + - + - + - + + + + + ?
  71 J. Pęcherz + + + + + + + + - + + + + + + + + + + +
  72 M. Pęk + + + + + + + - + - + - + - + + + + + -
  73 W. Piecha + + + + + + + - + - + - + - + + + + + -
  74 M. Plura + . + + + + + + - + + + + + + + + + + +
  75 A. Pociej + + + + + + + + - + + + + + + + + + + +
  76 Z. Pupa + + + + + + + - + ? + - + - + + + + + -
  77 J. Rotnicka + + + + + + + + - + + + + + + + + + + +
  78 J. Rusiecki + + + + + + + - + - + - + - + + + + + -
  79 S. Rybicki + + + + + + + + - + + + + + + + + + + +
  80 J. Sagatowska + + + + + + + - - . . - + - + + + + + +
  81 J. Sekuła + + + + + + + + - + + + + + + + + + + +
  82 M. Seweryński + + + + + + + - + - + - + - + + + + + -
  83 W. Skurkiewicz + + + + + + + - + - + - + - + + + + + -
  84 K. Słoń + + + + + + + - + . + - + - + + + + + -
  85 L. Staroń + + + + + + + . - + + . + ? + + . + + +
  86 A. Szejnfeld + + + + + + + + - + + + + + + + + + + +
  87 A. Szwed + + + + + + + - + - + - + - + + + + + -
  88 R. Ślusarz + + + + + + + - + - + - + - + + + + + -
  89 R. Świlski + + + + + + + + - + + + + + + + + + + +
  90 D. Tobiszowska + + + + + + + - - + + - + - + + + + + -
  91 W. Tyszkiewicz + + + + + + + + - + + + + + + + + + + +
  92 K.M. Ujazdowski + + + + + . + + - + + + + + + + + + + +
  93 J. Wcisła + + + + + + + + - + + + + + + + + + + +
  94 K. Wiatr + + + + + + + - + - + - + - + + + + + -
  95 J. Włosowicz + + + + + + + - + - + - + - + + + + + -
  96 A. Zając + + + + + + + - + ? + - + - + + + + + ?
  97 J. Zając + + + . + + + - + - + - + - + + + + + -
  98 B. Zdrojewska + + + + + + + + - + + + + + + + + + + +
  99 B. Zdrojewski ? + + + + + + + - + + + + + + + + + + +
  100 W. Ziemniak + + + + + + + + - + + + + + + + + + + +
 
  Głosujących 94 94 95 94 95 94 95 92 95 93 93 91 94 94 94 93 93 94 94 95
  Za 90 92 95 94 95 94 95 49 42 57 93 46 93 49 94 93 93 94 94 51
  Przeciw 3 2 0 0 0 0 0 43 51 33 0 44 1 44 0 0 0 0 0 42
  Wstrzymało się 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
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     61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
  1 R. Ambrozik + + + + + - + + + + + - - - + - + ? ? +
  2 P. Arndt + + + + + + + + + + + - - + + + + + ? +
  3 W. Bernacki + + + + + - + + + + + - - - + - + ? ? +
  4 H. Bieda + + + + + + + + + + + - - + + + + + . +
  5 G. Bierecki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +
  6 P. Błaszczyk + + + + + - + + + + + - - - + - + ? + +
  7 R. Bober + + + + + + + + + + + - - + + + + + + +
  8 J. Bogucki . + + + + - - + + + - + - - + - + ? - +
  9 M. Borowski + + + + + + + + + + + - - + + + + + ? +
  10 B. Borusewicz + + + + + + + + + + + - - + + + + + + +
  11 B. Borys-Damięcka + + + + + + + + + + + - - + + + + + ? +
  12 M. Bosacki + + + + + + + + + + + - - + + + + + ? +
  13 K. Brejza + + + + + + + + + + + - - + + + + + - +
  14 M. Budner + + + + + - + + + + + - - - + - + ? + .
  15 J. Bury + + + + + + + + + + + ? - + + + + + ? +
  16 J. Chróścikowski + + + + + - + + + + + - - - + - + ? . +
  17 A. Chybicka + + + + + + + + + + + - - + + + + + + +
  18 L. Czarnobaj + + + + + + + + + + + - - + + + + + + +
  19 G. Czelej + + + + + - + + + + + - - + + - + ? + +
  20 J. Czerwiński + + + + - - + + + + + - - - + - + ? ? +
  21 D. Czudowska + + + + + - + + + + + - - - + - + ? + +
  22 W. Dobkowski + + + + + - + + + + + - - - + - + ? ? +
  23 R. Dowhan + + + + + + + + + + + - - + + + + + + +
  24 A. Dunin + + + + + + + + + + + - - + + + + + + +
  25 W. Durlak + + + + + - + + + + + - - - + - + ? + +
  26 J. Fedorowicz + + + + + + + + + + + - - + + + + + . +
  27 Z. Frankiewicz + + + + + + + + + + + - - + + + + + + +
  28 E. Gawęda + + + + + - + + + + + - - - + - + ? . +
  29 S. Gawłowski + + + + + + + + + + + - - + + + + + ? +
  30 B. Godyla + + + + + + + + + + + - - + + + + + + +
  31 S. Gogacz + + + + + - + + + + + - - - + - + ? ? +
  32 M. Golba + + + + + - - + + + + - - - + - + ? . +
  33 A. Gorgoń-Komor + + + + + + + + + + + - - + + + + + + +
  34 T. Grodzki + + + + + + + + + + + - - + + + + + + +
  35 J. Gromek + + + + + + + + + + + - - + + + + + + .
  36 M. Gromko + + + + + - + + + + + - - - + - + ? + +
  37 J. Hamerski + + + + + - + + + + + - - - + - + ? ? +
  38 J. Hibner + + + + + + + + + + + - - + + + + + + +
  39 J.M. Jackowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? +
  40 D. Jazłowiecka + + + + + + + + + + + - - + + + + + . +
  41 M. Kamiński . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  42 S. Karczewski + + + + + - + + + + + - - - + - + ? - +
  43 K. Kleina + + + + + + + + + . + - - + + + + + . +
  44 B. Klich + + + + + + + + + + + - - + + + + + ? +
  45 A. Kobiak + + + + + + + + + + + - - + + + + + ? +
  46 M. Koc + + + + + - + ? + + + - - - + - + ? + +
  47 M. Kochan + + + + + + + + + + + - - + + + + + ? +
  48 A. Kołacz-Leszczyńska + + + + + + + + + + + - - + + + + + + +
  49 W. Komarnicki + + + + + + + + + + + - - + + + + + + +
  50 M. Komorowski + + + + + - + + + + + - - - + - + ? + +
  51 W. Konieczny + + + + + + + + + + + + + + + + + + ? +
  52 T. Kopeć + + + + + + + + + + + - - - + - + ? + +
  53 M. Kopiczko + + + + + - + + + + + - - - + - + ? + +
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  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 94 93 95 94 94 95 95 95 95 94 95 95 95 95 95 95 95 95 86 87
  Za 94 93 95 94 93 51 93 94 95 94 94 3 3 51 95 50 95 50 49 87
  Przeciw 0 0 0 0 1 44 2 0 0 0 1 91 92 44 0 45 0 0 10 0
  Wstrzymało się 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 45 27 0
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. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

     81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91
  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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     81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91
  54 W. Kraska - + + ? + + - + + + +
  55 K. Kwiatkowski + . + + + + + + + + +
  56 S. Lamczyk + ? + ? + + + + + + +
  57 J.F. Libicki . . . . . . . . . . .
  58 M. Łuczak - + + + + + - + + + +
  59 J. Łyczak - - + - + + - + + + +
  60 R. Majer - + + + + + - + + + +
  61 B. Małecka-Libera + + + + + + + + + + +
  62 R. Mamątow - + + + + + - + + + +
  63 M. Martynowski - - + + + + - + + + +
  64 E. Matecka + + + + + + + + + + +
  65 A. Mężydło + + + + + + + + + + +
  66 G. Morawska-Stanecka + - + - + + + + + + +
  67 K. Mróz - + . + + + - + + + +
  68 B. Orzechowska - . . - + ? - + + + +
  69 S. Ożóg . . . . . . . . . . .
  70 A. Pająk - . . - + + - + + + +
  71 J. Pęcherz + + + + . . . . . . .
  72 M. Pęk - . . ? + + - + + + +
  73 W. Piecha - + . + + + - + + + +
  74 M. Plura . . . . . . . . . . .
  75 A. Pociej + + + ? + + + + + + +
  76 Z. Pupa - + + + + + - + + + +
  77 J. Rotnicka + + + - + + + + + + +
  78 J. Rusiecki - . + - + + - + + + +
  79 S. Rybicki + + + + + + + + + + +
  80 J. Sagatowska - . + + + + - + + + +
  81 J. Sekuła + ? + ? + + + + + + +
  82 M. Seweryński - ? + ? + + - + + + +
  83 W. Skurkiewicz - . . - + + - + + + +
  84 K. Słoń - + + ? + - - + + + +
  85 L. Staroń . . . . . . . . . . .
  86 A. Szejnfeld + ? + ? + + + + + + +
  87 A. Szwed - ? + ? + + - + + + +
  88 R. Ślusarz - + + + + + - + + + +
  89 R. Świlski + + + + + + + + + + +
  90 D. Tobiszowska - + + + + + - + + + +
  91 W. Tyszkiewicz + ? + ? + + + + + + +
  92 K.M. Ujazdowski + . . . . . . . . . .
  93 J. Wcisła + + + + + + + + + + +
  94 K. Wiatr - ? ? ? + + - + + + +
  95 J. Włosowicz - + . + + + - + + + +
  96 A. Zając - . + ? + + - + + + +
  97 J. Zając - ? + ? + + - + + + +
  98 B. Zdrojewska + ? + ? + + + + + + +
  99 B. Zdrojewski + ? + + + + + + + + +
  100 W. Ziemniak + . + ? + + + + + + +
 
  Głosujących 93 73 77 89 88 89 90 89 90 90 90
  Za 48 47 76 50 88 86 47 88 90 90 90
  Przeciw 45 3 0 10 0 2 42 0 0 0 0
  Wstrzymało się 0 23 1 29 0 1 1 1 0 0 0
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W dniu 19 sierpnia 1920 r. obchodzimy setną rocznicę II Powstania Śląskiego, 

jednego z 3 zrywów ludności polskiej, których skutkiem było przyłączenie części 
Górnego Śląska do Polski.

Wybuch powstania poprzedziło wiele znaczących, ale i dramatycznych wy-
darzeń, w tym ważne wydarzenia międzynarodowe i katastrofalna sytuacja na 
froncie wschodnim. W okresie największych niepowodzeń w wojnie z bolszewi-
kami przegraliśmy plebiscyt na Warmii i Mazurach, zostaliśmy zlekceważeni 
w Spa. Zachwiała się wiara w Polskę nawet wśród najbardziej uświadomionego 
ludu śląskiego, przy potęgującym się terrorze i dążeniu Niemców do siłowego 
rozstrzygnięcia losów Górnego Śląska.

W tym czasie wybitny polski polityk Wojciech Korfanty chciał zapobiec nie-
szczęściu, ale do powstania parła śląska POW. Powstańcy nie odnieśli zwycię-
stwa, jednakże ich determinacja skłoniła Niemców do rokowań. Przyjęli oni, 
zdaniem Korfantego, bez zastrzeżeń warunki polskie: zgodzili się na usunięcie 
niemieckiej zielonej policji i zastąpienie jej przez plebiscytową, usunęli ze Śląska 
napływowe osoby, utworzyli wspólnie z Polakami polsko-niemiecką komisję czu-
wającą nad utrzymaniem ładu i porządku. Tak więc, cel II Powstania Śląskiego 
został w dużej mierze osiągnięty.

Dlatego cieszy dzisiejsza uchwała Senatu, w której, zgodnie z tym jak zostało 
to zapisane, „Senat Rzeczypospolitej Polskiej z okazji 100. rocznicy II Powstania 
Śląskiego składa hołd Powstańcom Śląskim za ich męstwo i poświęcenie w walce 
o powrót Górnego Śląska do Polski”.
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Przemówienie senatora Roberta Dowhana  
w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania 

ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu wprowa-
dza kolejne instrumenty w zakresie ochrony zdrowia, które pozwolą na skutecz-
ną walkę z COVID-19. Co do zasady zmiany te są w sytuacji panującej obecnie 
w kraju bardzo potrzebne.

Projekt ustawy w swoim pierwotnym kształcie zawierał głównie treści 
związane z tytułem ustawy i wychodził naprzeciw oczekiwaniom środowiska 
medycznego.

Ustawa pozwala podmiotom, które zrealizowały zadania związane bezpo-
średnio z przeprowadzeniem wyborów powszechnych na prezydenta RP zarzą-
dzonych w 2020 r., z możliwością głosowania korespondencyjnego, ubiegać się 
o rekompensatę na pokrycie zasadnie poniesionych kosztów. Poprawka wnie-
siona w sejmowej komisji dotycząca art. 117a mówi o tym, że „podmioty, które 
w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 zrealizowały polecenie Prezesa Rady 
Ministrów związane bezpośrednio z przeprowadzeniem wyborów powszech-
nych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., z moż-
liwością głosowania korespondencyjnego, mogą wystąpić do Szefa Krajowego 
Biura Wyborczego o przyznanie jednorazowej rekompensaty na pokrycie za-
sadnie poniesionych kosztów, związanych bezpośrednio z realizacją polecenia, 
zwanej dalej «rekompensatą»”.

Partia rządząca wydała na wybory, które się nie odbyły, 70 milionów zł bez 
podstawy prawnej. Drukowała nielegalne pakiety wyborcze, bo nie można so-
bie tak po prostu drukować w Polsce pakietów wyborczych, jeśli nie ma się do 
tego żadnej podstawy prawnej. Ustawa mająca dotyczyć bezpośrednio ochrony 
zdrowia wprowadza dzisiaj zapisy, które niejako tylnymi drzwiami pozwalają 
na rekompensatę kosztów działań pana Sasina.

Jest wiele ważnych zmian zawartych w ustawie, natomiast należy pamiętać 
o kluczowej kwestii, jaką jest potrzeba poprawy funkcjonowania polskiego sys-
temu ochrony zdrowia. Należałoby zacząć od naprawy finansów szpitali powia-
towych, zwolnić organy założycielskie z konieczności pokrywania straty za rok 
ubiegły, zlikwidować kolejki czy usprawnić system zapisów na wizyty lekarskie. 
Należy uregulować sprawę nadwykonań, sprawy związane ze specjalizacjami 
i miejscami rezydenckimi. Przecież wszyscy wiemy, że każdy Polak czeka na 
jedną z najbardziej potrzebnych w Polsce reform – reformę systemu ochrony 
zdrowia. 5 lat partia rządząca jest przy władzy, a my wciąż czekamy.

Chciałbym odnieść się jeszcze do procederu centralizacji Narodowego 
Funduszu Zdrowia, który jest wyraźnie zaznaczony w  niniejszej usta-
wie. Minister zdrowia będzie wydawał polecenie prezesowi Narodowego 
Funduszu Zdrowia. Ustawa przebudowuje cały Narodowy Fundusz Zdrowia 
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i przyporządkowuje prezesowi funkcję pracodawcy. A zatem decyzja co do każ-
dej umowy, jeśli nie udzieli się pełnomocnictwa dyrektorowi oddziału, będzie 
w ręku prezesa. A zatem każdy pracownik w każdym oddziale będzie przychodził 
po umowę do prezesa. Mam dużą wątpliwość, czy takie działanie w tym przy-nie w tym przy-
padku jest słuszne.

Dodatkowo nowelizacja podtrzymuje zawieszenie obowiązku szpitali i przy-
chodni w zakresie przekazywania informacji o prowadzonych harmonogramach 
przyjęć. Myślę, że zdają sobie państwo sprawę, że od początku pandemii pacjenci 
mają olbrzymi problem z umówieniem się na wizytę. Telefony nie są odbierane, 
okienka rejestracji są zamknięte lub rejestracje pracują krócej. W zasadzie to 
łatwiej dodzwonić się do prezydenta niż do przychodni. Potrzebny jest system 
informujący o możliwości wykonywania planowanych zabiegów finansowanych 
z NFZ, na które wielu pacjentów czeka od początku pandemii.

Reasumując, chcę powiedzieć, iż rzeczona ustawa dotyczy wielu ważnych 
kwestii, natomiast wprowadzanie w tym akcie prawnym zapisów umożliwiają-
cych rekompensatę kosztów druku pakietów wyborczych do wyborów, które się 
nie odbyły, jest w mojej opinii niedopuszczalne. Należałoby się także zastanowić 
nad kwestią usprawnienia systemu ochrony zdrowia, a także pochylić się nad 
kwestią centralizacji NFZ.
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Przemówienie senatora Beniamina Godyli  
w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Rządowa ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjo-

nowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu 
zmienia wybrane przepisy zawarte w sporej liczbie ustaw dotyczących regulacji 
zdrowotnych, m.in. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, pielęgniarki i położnej, 
fizjoterapeuty, diagnostyce laboratoryjnej, przeciwdziałaniu narkomanii, syste-
mie informacji w ochronie zdrowia, świadczeniach opieki zdrowotnej finanso-
wanych ze środków publicznych oraz o szczególnych instrumentach wsparcia 
w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Zaproponowane 
zmiany według założeń projektu mają zapewnić sprawne funkcjonowanie sys-
temu ochrony zdrowia zarówno podczas epidemii, jak i po jej zakończeniu.

Ustawa pod pretekstem epidemii i wizji wsparcia polskiej służby zdrowia 
przyczyni się do tego, że młoda kadra lekarska nie będzie chciała zostać w Polsce, 
ponieważ znajdują się tutaj zapisy zaostrzające kary dotyczące błędów medycz-
nych. Zatem lekarze będą się bali podejmować decyzję i brać odpowiedzialność 
za życie ludzkie. Podkreślenia wymaga to, że środowisko medyczne jest oburzo-
ne wprowadzonymi zmianami i zapowiada liczne protesty.

Ponadto pod przykrywką tej ustawy ma zostać uregulowana kwestia, która 
do tej pory nie została rozwiązana, tj. kwestia odpowiedzialności za wybory ko-
respondencyjne przeprowadzone przez partię rządzącą, na które została wydana 
ogromna suma z budżetu państwa. To właśnie w jednym z zapisów tej ustawy 
próbuje się zalegalizować 70 mln złotych wydanych na wybory koresponden-
cyjne przeprowadzone bezpodstawnie. Zapewne każdy zdaje sobie sprawę, iż 
zgodnie z zasadami prawidłowej legislacji tytuł ustawy powinien wskazywać 
kwestie, które ona reguluje.

Ponadto w ustawie powraca się do ustawy dotyczącej podatku „cukrowego”, 
która de facto nie została jeszcze uchwalona. Kilka miesięcy temu z uwagi na 
wystąpienie pandemii zawieszono pracę nad wskazaną ustawą. Abstrahując od 
tego, że ta ustawa nie przeszła do końca procesu legislacyjnego, należy wska-
zać, iż w przypadku jej przyjęcia i wprowadzenia takiego podatku nastąpi po-
grążenie polskich przedsiębiorców. Przyjęcie ustawy w jej obecnym kształcie 
byłoby też sprzeczne z kierunkiem działań rządu zorientowanych na wsparcie 
przedsiębiorców w walce z konsekwencjami epidemii koronawirusa, a realizo-
wanych w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. Aktualnie cały wysiłek zarów-
no rządzących, jak i przedsiębiorców powinien skupić się na minimalizowaniu 
negatywnych skutków kryzysu, który dotknął większą część gospodarki. Nasze 
działania należy skierować na utrzymanie firm, miejsc pracy, zapewnienie cią-
głości łańcucha dostaw oraz możliwie szybkiego powrotu firm do sytuacji, w któ-
rej znajdowały się przed wystąpieniem pandemii. Zatem nałożenie na polskich 
przedsiębiorców nowych opłat oraz obciążeń administracyjnych oznacza w tym 
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momencie wzrost kosztów prowadzenia działalności i spadek rentowności wielu 
działających w Polsce firm. Może się to przyczynić do tego, że część firm będzie 
doprowadzona do bankructwa lub nastąpi likwidacja miejsc pracy.
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Przemówienie senator Agnieszki Kołacz-Leszczyńskiej 
w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
W ostatnim czasie wciąż musimy pracować nad nadzwyczajnymi rozwiąza-

niami związanymi z nieustępującą pandemią koronawirusa. Przyzwyczailiśmy 
się do zmian tworzonych w szybkim tempie, a tradycją – i to powstałą nie przy 
okazji pandemii – jest już to, że do jednej ustawy wrzucacie państwo wszystko, 
co w danej chwili chcecie zmienić. Projekty pisane są na kolanie, w pośpiechu.

Tak też stało się i w tym przypadku. Ustawa o zmianie niektórych ustaw 
w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią 
COVID-19 oraz po jej ustaniu to kolejna bardzo skomplikowana ustawa. Mamy 
w niej do czynienia m.in. z rozwiązaniami dotyczącymi rezydentów, stażystów, 
pielęgniarek, fizjoterapeutów czy farmaceutów. Te rozwiązania mają przede 
wszystkim służyć temu, by w tym trudnym momencie rezydenci i stażyści mogli 
zdać określone egzaminy i zdobyć tytuł zawodowy, tytuł specjalisty uprawnia-
jący do wykonywania zawodu lekarza. Odnajdziemy tutaj także zmiany doty-
czące wyborów władz statutowych poszczególnych samorządów zawodowych.

Duża część zmian dotyczy tzw. pionizacji struktury NFZ. Zapisy te odbie-
rają część uprawnień dyrektorom oddziałów i przekazują je wprost do centrali 
NFZ. To kolejny obszar, którego funkcjonowanie zawłaszcza się pod pretekstem 
pandemii. Ustawa centralizuje kolejną instytucję publiczną.

To zaś, co budzi moje największe zdziwienie, a jednocześnie nie znajduje 
usprawiedliwienia, to zmiany, które zostały wrzucone do ustawy podczas po-
siedzenia sejmowej Komisji Zdrowia. Mówiąc wprost, chodzi o zalegalizowanie 
nielegalnego wydania kilkudziesięciu milionów złotych na działania związane 
z przeprowadzeniem wyborów powszechnych na prezydenta RP, zarządzonych 
na maj 2020 r. Nie ma i nie będzie na to mojej zgody. Odpowiedzialność za ten 
nielegalny proceder powinny ponieść osoby wydające decyzje w tej sprawie.
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Przemówienie senatora Janusza Pęcherza  
w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Trudno oprzeć się wrażeniu, że kolejny raz procedujemy ustawę, która z pro-

cesem prawidłowej legislacji nie ma wiele wspólnego. Projekt ustawy o zmia-
nie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia 
w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu został wniesiony przez 
Radę Ministrów 10 lipca 2020 r., a ustawa została uchwalona 24 lipca 2020 r. 
Ustawa, która wpłynęła do Sejmu 10 lipca, zmienia wiele ustaw, ale najbardziej 
nieprawdopodobne jest to, że dokonuje zmian w ustawie z dnia 15 lipca 2020 r. 
o Polskim Bonie Turystycznym oraz w ustawie z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie 
ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz innych ustaw.

Podczas sejmowego postępowania legislacyjnego dokonano wielu zmian, 
które znacząco wychodzą poza zakres przedmiotowy projektu ustawy złożonego 
przez Radę Ministrów, co jest wbrew wymogom Konstytucji RP co do inicjatywy 
ustawodawczej i konieczności 3 czytań projektów ustaw.

Panie Marszałku, Panie i Panowie Senatorowie, w ramach tego posiedze-
nia plenarnego Senatu będziemy debatować także nad ustawą o szczególnych 
rozwiązaniach dotyczących służb mundurowych. W ustawie nie uwzględniono 
funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, o co bardzo mocno zabiegają przedsta-
wiciele związków zawodowych tej służby. Pan minister Maciej Wąsik na posie-
dzeniu Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, uznając 
za zasadne argumenty funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, stanowczo 
jednak zaprotestował co do możliwości wprowadzenia poprawek zarówno na 
posiedzeniu komisji, jak i na posiedzeniu plenarnym, jako argument przedsta-
wiając właśnie niekonstytucyjność takiej procedury. Wskazał na konieczność 
3 czytań projektu ustawy bez możliwości rozszerzenia jej zakresu przedmio-
towego w trakcie procedowania. O ile w tym przywołanym przypadku można 
byłoby wprowadzenie rozszerzenia przedmiotowego nawet w pełni uzasadnić, 
to z pewnością nie można się zgodzić z rozszerzeniem zakresu przedmiotowe-
go omawianej właśnie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia 
funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej 
ustaniu.

Liczne poprawki, zarówno zgłoszone przez właściwą komisję sejmową, jak 
i zgłoszone w drugim czytaniu, powodują, że tekst ustawy zawiera przepisy, 
których przedmiot wykracza poza materię projektu złożonego do Sejmu przez 
Radę Ministrów. Najbardziej jaskrawym tego przykładem jest zawarta w art. 22 
ustawy – nieobjęta projektem ustawy wniesionym do Sejmu – nowelizacja usta-
wy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem 
się wirusa SARS-CoV-2 w zakresie dodania przepisów art. 117a i art. 117c, prze-
widujących możliwość uzyskania przez podmioty, które w związku z przeciw-
działaniem COVID-19 zrealizowały polecenie prezesa Rady Ministrów związane 
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bezpośrednio z przeprowadzeniem wyborów powszechnych na prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 roku, z budżetu państwa, z czę-
ści, której dysponentem jest szef Krajowego Biura Wyborczego, „jednorazowej 
rekompensaty na pokrycie zasadnie poniesionych kosztów, związanych bezpo-
średnio z realizacją polecenia”. Ta zmiana jest przykładem typowej „wrzutki”, 
podobnej do wielu, które wprowadzono do wcześniejszych ustaw związanych 
z tzw. tarczami antykoronawirusowymi.

Nie trzeba być prawnikiem, aby móc stwierdzić, że tytuł procedowanej usta-
wy – „o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony 
zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu” – nie wskazuje 
w żaden sposób na to, aby w ustawie miały znaleźć się rozwiązania co do re-
kompensaty kosztów związanych z wyborami na prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej.

Ponadto dodany do art. 22 ustawy art. 117a wskazuje na możliwość wystą-
pienia do szefa Krajowego Biura Wyborczego o przyznanie jednorazowej rekom-
pensaty na pokrycie zasadnie poniesionych kosztów związanych bezpośrednio 
z przeprowadzeniem wyborów powszechnych na prezydenta RP zarządzonych 
w 2020 roku z możliwością głosowania korespondencyjnego. W tej Izbie wielo-
krotnie wskazywano na fakt, że nie było żadnych podstaw prawnych, aby doko-
nywać jakichkolwiek wydatków na wspomniany cel, gdyż ustawa weszła w życie 
z dniem 9 maja 2020 r., a zatem na dzień przed datą wyborów wyznaczonych 
w § 2 postanowienia Marszałek Sejmu RP, Dz.U. poz. 184.

Rozszerzeń zakresu przedmiotowego ustawy dokonanych na etapie prac sej-
mowych jest znacznie więcej, co szczegółowo zostało przedstawione przez Biuro 
Legislacyjne Kancelarii Senatu, które wskazało na przesłanki do uznania prze-
pisów za niezgodne z art. 118 ust. 1 oraz art. 119 ust. 1 i 2 konstytucji.

Zasadnym jest zatem wprowadzenie poprawek zaproponowanych przez le-
gislatorów Senatu i za nimi będę głosować. W przeciwnym razie będę za odrzu-
ceniem tej ustawy.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Zgodnie z informacją, którą mamy w ocenie skutków regulacji dotyczącej 

ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochro-
ny zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu, brakuje moż-
liwości osiągnięcia celu projektowanych zmian za pomocą innych środków niż 
interwencja ustawodawcza. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapew-
nienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz 
po jej ustaniu ma na celu wprowadzenie kolejnych instrumentów w zakresie 
ochrony zdrowia, które pozwolą na zapewnienie sprawnego i efektywnego dzia-
łania tego systemu, w tym skuteczną walkę z COVID-19. Projektowaną ustawą 
zmienia się ustawy:

1) z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i  lekarza dentysty (DzU 
z 2020 r., poz. 514 i 567);

2) z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (DzU z 2019 r., poz. 849, 
oraz z 2020 r., poz. 567);

3) z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (DzU z 2020 r., poz. 944);
4) z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowa-

nych ze środków publicznych (DzU z 2019 r., poz. 1373, z późn. zm.);
5) z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (DzU z 2019 r., 

poz. 852, z późn. zm.);
6) z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (DzU 

z 2019 r., poz. 1252, z późn. zm.);
7) z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (DzU z 2020 r., poz. 186);
8) z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (DzU z 2020 r., poz. 295 

i 567);
9) z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (DzU 

z 2020 r., poz. 702);
10) z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (DzU z 2020 r., 

poz. 562, z późn. zm.);
11) z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (DzU z 2019 r., 

poz. 952, oraz z 2020 r., poz. 567);
12) z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach 

mających zastosowanie w ochronie zdrowia (DzU z 2020 r., poz. 1169);
13) z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (DzU 

z 2020 r., poz. 172);
14) z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdro-

wotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 
(DzU z 2019 r., poz. 399, z późn. zm.);

15) z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z za-
pobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
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zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DzU z 2020 r., poz. 374, 
z późn. zm.);

16) ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie 
systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19 (DzU z 2020 r., poz. 567 i 695).

Tak więc, w bardzo dużym skrócie, ustawa, nad którą się pochylamy, wpro-
wadza kolejne bardzo istotne rozwiązania w zakresie ochrony zdrowia, które 
pozwolą na dalszą skuteczną walkę z COVID-19. Będą to instrumenty m.in. 
w zakresie kształcenia oraz w zakresie uprawnień przedstawicieli zawodów 
medycznych. Wprowadzona zostanie również bardzo przydatna elektronizacja 
procedury związanej z wystawianiem oraz rozpatrywaniem zapotrzebowań 
na produkty lecznicze i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywie-
niowego, które są niezbędne do ratowania zdrowia, a w wielu przypadkach – 
życia. W tej kwestii wprowadzono zmiany w prawie farmaceutycznym (DzU 
z 2020 r., poz. 994), które pozwolą na dopuszczenie do obrotu bez konieczności 
uzyskania pozwolenia produktów leczniczych sprowadzonych z zagranicy, ma-
jących aktualne pozwolenia. W ustawie tej mowa jest również o tym, że podmio-
ty realizujące zadania związane z przeprowadzeniem wyborów na prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej z możliwością głosowania korespondencyjnego będą 
mogły ubiegać się o rekompensatę finansową.



Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 14. posiedzenia Senatu

347

14. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 11, 12, 13, 17 i 18 sierpnia 2020 r.

Przemówienie senatora Beniamina Godyli  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Ustawa o wsparciu rynku ubezpieczeń należności handlowych w związku 

z przeciwdziałaniem skutkom gospodarczym COVID-19 zakłada określenie za-
sad i warunków przejmowania przez Skarb Państwa od zakładów ubezpieczeń 
ryzyka z tytułu umów ubezpieczenia należności handlowych, w zakresie ubez-
pieczeń kredytów kupieckich powstałych w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do 
dnia 31 grudnia 2020 r., z możliwością przedłużenia tego terminu. Przeniesienie 
nastąpi na podstawie umowy zawartej z ministrem rozwoju, która zostanie 
podpisana w ciągu 3 miesięcy od wejścia w życie nowego prawa. Wedle założeń 
ustawy Skarb Państwa ma pokryć 4/5 wartości szkód pokrytych przez firmy 
ubezpieczeniowe w zamian za 80% składki ubezpieczeniowej brutto.

Rząd chce zatem objąć system wierzytelności handlowych gwarancjami 
Skarbu Państwa. Oczywiście każdy zdaje sobie sprawę, iż polska gospodarka 
została zablokowana przez pandemię. Co za tym idzie, ubezpieczyciele, którzy 
również zdają sobie sprawę z wysokiego ryzyka, nie chcą dzisiaj nikogo ubez-
pieczać. Działające w Polsce zakłady ubezpieczeń dokonują właśnie przeglądów 
swoich ofert. W wyniku tych przeglądów już wkrótce mogą one znacznie obniżyć 
limity lub zlikwidować swoje propozycje ubezpieczeń adresowane do konkret-
nych kontrahentów, wybranych branż, a nawet całych rynków. A zatem trzeba 
znaleźć rozwiązanie, które pomoże rynkowi. Niemniej jednak powinniśmy po-
dejść do problemu całościowo, znaleźć rozwiązanie systemowe, które uwzględni 
takie elementy, jak ważenie ryzyka, ocena transakcji etc.

Proponowane rozwiązanie należy uznać za pozytywne, niemniej jednak 
Skarb Państwa powinien, jak już wcześniej wspomniałem, wziąć pod uwagę 
również te elementy, które są uwzględniane przez ubezpieczycieli przy udzie-
laniu ochrony ubezpieczającemu. Sytuacja, w której pozbawiono by polskich 
przedsiębiorców dostępu do ubezpieczeń handlowych, oznaczałaby znaczne pod-
niesienie ryzyka transakcji i mogłaby doprowadzić do spowolnienia wymiany 
handlowej, a tym samym osłabić całą gospodarkę. Pogorszenie sytuacji przed-
siębiorstw miałoby również przełożenie na wpływy do budżetu państwa, co jest 
szczególnie istotne w czasach pandemii COVID-19. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora Mariusza Gromki  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Wyrażam swoje poparcie dla rozwiązań mających na celu zniwelowanie ry-

zyka związanego z możliwością zwiększenia liczby i wysokości odszkodowań 
wypłacanych w okresie pogorszenia sytuacji gospodarczej spowodowanego przez 
COVID-19. Zakłady ubezpieczeń oferujące ubezpieczenia należności mogą znacz-
nie obniżyć limity lub zlikwidować je w ogóle w niektórych branżach. Będzie 
miało to negatywny skutek dla polskiej gospodarki, ponieważ polscy przed-
siębiorcy będą mieli minimalny dostęp do zabezpieczenia swoich transakcji, 
w wyniku czego obniżą się obroty handlowe oraz potrzebna będzie dodatkowa 
płynność w sytuacji ograniczenia możliwości sprzedaży w kredycie kupieckim, 
a tym samym w istocie pogorszy się ich płynność finansowa, w tym znacz-
nie wzrośnie ryzyko niewypłacalności polskich przedsiębiorstw. Dla Skarbu 
Państwa spadek transakcji handlowych oznaczać będzie pogorszenie się sytuacji 
ekonomicznej oraz zmniejszenie wypływów z podatków CIT i VAT.

W tym celu umożliwiono przejmowanie przez Skarb Państwa części ryzyka 
ubezpieczeniowego od zakładów ubezpieczeń. W zamian ubezpieczyciele prze-
każą Skarbowi Państwa odpowiednią część składki ubezpieczeniowej.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Zgodnie z informacją zawartą w ocenie skutków regulacji dotyczącej ustawy 

o wsparciu rynku ubezpieczeń należności handlowych w związku z przeciw-
działaniem skutkom gospodarczym COVID-19, zmiany legislacyjne zapropono-
wane w ustawie „mają na celu utrzymanie przez zakłady ubezpieczeń limitów 
ubezpieczeń należności handlowych na poziomie sprzed pandemii. W tym celu 
proponuje się umożliwienie zakładom ubezpieczeń prowadzącym działalność 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach grupy 14 Działu II, o której 
mowa w załączniku do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubez-
pieczeniowej i reasekuracyjnej, do scedowania (zreasekurowania) części ryzyka 
na Skarb Państwa w zamian za przekazanie części składki ubezpieczeniowej. 
W ten sposób komercyjni ubezpieczyciele należności będą mogli ograniczyć 
swoje ryzyko związane z możliwością wzrostu liczby i wartości wypłacanych 
odszkodowań w okresie pogorszenia się koniunktury gospodarczej, co powin-
no umożliwić utrzymanie przez nich ochrony transakcji dla przedsiębiorców 
w skali zbliżonej do lat poprzednich. Skarb Państwa będzie miał natomiast moż-
liwość przez odpowiednie postanowienia umów reasekuracyjnych wpływania 
na politykę oceny ryzyka zakładów ubezpieczeń, dzięki czemu zreasekurowanie 
portfela może zostać uzależnione od utrzymania przyznawanych limitów kre-
dytowych przedsiębiorcom na poziomie zbliżonym do okresu sprzed wybuchu 
pandemii COVID-19.

Zgodnie z proponowanymi przepisami, reasekuracja dotyczyć będzie na-
leżności handlowych krajowych i eksportowych ubezpieczonych przez zakłady 
ubezpieczeń. W przypadku zawarcia umowy z zakładem ubezpieczeń Skarb 
Państwa pokryje 80% szkód wypłaconych przez zakłady ubezpieczeń dotyczą-
cych należności handlowych powstałych w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do 
dnia 31 grudnia 2020 r. w zamian za 80% zainkasowanej składki należnej za te 
ubezpieczenia. Po przekroczeniu kwoty odszkodowań wypłaconych przez zakład 
ubezpieczeń z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową należności handlowych, 
pomniejszonej o kwoty uzyskane przez ten zakład ubezpieczeń w wyniku postę-
powań regresowych dotyczących tych należności handlowych, równej 243,75% 
składki przypisanej brutto z ubezpieczenia należności handlowych w 2019 r. 
przez dany zakład, Skarb Państwa pokryje 100% kwoty odszkodowań, przy czym 
zobowiązanie Skarbu Państwa nie będzie mogło przekroczyć kwoty odszkodo-
wań stanowiącej równowartość 375% składki przypisanej brutto zakładu ubez-
pieczeń z ubezpieczenia należności handlowych w 2019 r.”.

Ustawa zawiera szerokie rozwiązania prowadzące do ograniczenia ryzyka 
związanego z możliwością wzrostu liczby i wartości wypłacanych odszkodo-
wań w okresie pogorszenia się sytuacji gospodarczej. Ustawa określa zasady 
przejmowania należności handlowych powstałych w okresie od 1 kwietnia br. 
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do końca tego roku przez Skarb Państwa. Ponadto w ustawie widnieje zapis 
o tym, że Rada Ministrów w celu zminimalizowania skutków gospodarczych 
może przyjąć bardzo skuteczny rządowy program wsparcia rynku ubezpieczeń 
należności handlowych, program określający szczegółowe cele, warunki oraz 
sposób realizacji wsparcia. Skarb Państwa w ramach realizacji tego programu, 
poprzez zawarcie umowy z zakładem ubezpieczeń, będzie mógł zobowiązać się 
do przejęcia aż 80% ryzyka ubezpieczeniowego.
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Przemówienie senatora Mariusza Gromki  
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej chciałbym wyrazić swoją aprobatę dla 

omawianej ustawy. Ministerstwo Rozwoju przygotowało projekt ustawy o odpo-
wiedzialności za naruszenie przepisów rozporządzenia w sprawie wzajemne-
go uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym 
państwie członkowskim Unii Europejskiej. Nowe przepisy mają zapewnić, że 
zasada wzajemnego uznawania będzie skutecznie stosowana.

W celu wprowadzenia do obrotu tych samych produktów na rynek innych 
państw członkowskich podmioty były zobowiązane do kolejnego wykonywania 
tych samych badań lub kolejnych, innych badań swoich produktów. Wykonane 
już testy i badania nie były akceptowane przez jednostki dokonujące takiej oce-
ny w innym państwie członkowskim UE. Uruchamiało to dodatkowe koszty, 
niepotrzebne obciążenia dla podmiotów gospodarczych, wynikające z koniecz-
ności przeprowadzenia badań, dostosowania towaru do wymogów krajowych 
lub przepisów technicznych.

Ustawa wprowadza również możliwości pozasądowego rozwiązywania pro-
blemów w ramach systemu SOLVIT. Ustawa określa także sankcje w przypadku 
naruszenia postanowień tego rozporządzenia i wskazuje organ odpowiedzialny 
za prowadzenie punktu kontaktowego do spraw produktów.

Projekt nowej ustawy jest bezpośrednio związany z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/515 z 19 marca 2019 r. w sprawie 
wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obro-
tu w innym państwie członkowskim oraz uchylającym rozporządzenie (WE) 
nr 764/2008. W mojej ocenie te regulacje powinny przyczynić się do zniesie-
nia utrudnień w swobodnym przepływie towarów, a tym samym ułatwić ich 
sprzedaż.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Zgodnie z informacją, którą mamy w ocenie skutków regulacji dotyczącej 

rozpatrywanej ustawy – tj. ustawy o odpowiedzialności za naruszenie przepisów 
rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem 
wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim oraz wskazaniu or-
ganu prowadzącego punkt kontaktowy do spraw produktów – w związku z tym, 
że „w przypadku braku przedmiotowej ustawy podmioty gospodarcze nie będą 
wiedziały, jakie sankcje krajowe będą im grozić za przedstawione w oświadcze-
niu o wzajemnym uznawaniu nieprawdziwe lub niepełne informacje, czy bę-
dzie to administracyjna kara pieniężna czy też kara pozbawienia wolności oraz 
gdzie umiejscowiony jest punkt kontaktowy do spraw produktów”, zasadne jest 
uszczegółowienie niniejszych kwestii.

Ustawa ta de facto służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2019/515 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wzajem-
nego uznawania towarów zgodnie z prawem, które są wprowadzane do obro-
tu w innym członkowskim państwie, oraz uchylającego rozporządzenie (WE) 
nr 764/2008 (dalej – „rozporządzenie 2019/515”). Owo rozporządzenie wzmac-
nia funkcjonowanie rynku Unii Europejskiej oraz przyczynia się do tego, aby 
wszelkie bariery utrudniające swobodny przepływ towarów były niwelowane. 
Ponadto ustawa wskazuje organ odpowiedzialny za prowadzenie punktu kontak-
towego zajmującego się sprawami produktów – tzw. PCP. W myśl rozporządze-
nia, państwo członkowskie Unii Europejskiej obowiązane jest do wyznaczenia 
punktu kontaktowego, a także jego utrzymania oraz zapewnienia wszelkich 
uprawnień i dostępu do wszelkich zasobów potrzebnych do jego funkcjonowa-
nia. Ustawa przede wszystkim określa więc sankcje w przypadku naruszenia 
postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/515 
z dnia 19 marca 2019 r.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Panie Marszalku! Wysoka Izbo!
Głównym celem rozpatrywanej ustawy – tj. nowelizacji ustawy o wspiera-

niu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz ustawy o krajowym systemie ewi-
dencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków 
o przyznanie płatności – jest wprowadzenie podstawy prawnej niezbędnej do 
wdrożenia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–
2020 działania pod nazwą „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie rolników, mikro-
przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych 
kryzysem związanym z COVID-19”. Ustawa pozwoli na odczuwalne wsparcie 
finansowe rolników prowadzących działalność rolniczą w celach stricte zarob-
kowych. Stosowne zmiany mają także na celu m.in. likwidację obecnego ogra-
niczenia związanego z wekslami nieuzupełnionymi (tzw. in blanco), a także 
umożliwią składanie wniosków o wpis producenta rolnego lub potencjalnego 
beneficjenta do krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospo-
darstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności jednocześnie 
z wnioskiem o przyznanie pomocy pochodzącej z m.in. „wyjątkowego tymcza-
sowego wsparcia dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19” za 
pośrednictwem organu właściwego przyznającego pomoc.

Jak podkreślono to w informacji zawartej w ocenie skutków regulacji, reko-
mendowane rozwiązanie polega na tym, że „W odniesieniu do zdefiniowanych 
problemów w projektowanej ustawie zaproponowano:

1) zapewnienie podstaw prawnych wdrożenia w  ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW 2014–2020) działania 
«Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz 
małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związa-
nym z COVID-19». Proponuje się, aby pomoc w ramach działania była udziela-
na w formie jednorazowej płatności ryczałtowej dla rolników, przyznawanej 
oraz wypłacanej na podstawie decyzji administracyjnej, na wniosek o przyzna-
nie pomocy będący jednocześnie wnioskiem o płatność. Zgodnie z założeniami 
przyjętymi w art. 39a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1305/2013 maksymalna kwota pomocy nie może przekraczać 7000 euro na 
rolnika. Wysokość pomocy będzie uzależniona od rodzaju prowadzonej produkcji 
i ustalana według wzoru, który uwzględnia skumulowaną kwotę pomocy przy-
sługującą rolnikowi w związku ze wszystkimi rodzajami i skalą prowadzonej 
przez niego produkcji rolnej, oraz będzie zakładała możliwość korygowania tej 
kwoty w zależności od kursu euro oraz łącznej wysokości pomocy przysługu-
jącej wszystkim rolnikom spełniającym warunki. Szczegółowe warunki i tryb 
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przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej będą przedmiotem regulacji 
ujętych w rozporządzeniu przygotowywanym na podstawie upoważnienia za-
wartego w art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy PROW 2014–2020;

2) kompleksowe uregulowanie w przepisach ustawy PROW 2014–2020 kwe-
stii obowiązku składania zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań 
określonych w umowie o przyznaniu pomocy w postaci weksla niezupełnego (in 
blanco) wraz z deklaracją wekslową przez odejście od obowiązku składania tego 
zabezpieczenia przez jednostki sektora finansów publicznych oraz przesunięcie 
w czasie, również poza okresem związanym ze stanem zagrożenia epidemicz-
nego lub stanu epidemii, składania tego zabezpieczenia przez podmioty inne niż 
jednostki sektora finansów publicznych.

W odniesieniu do ww. celów jedynym możliwym środkiem ich realizacji 
jest zmiana obowiązujących przepisów ustawy PROW 2014–2020. W celu do-
tarcia do możliwie najszerszego grona rolników zainteresowanych otrzyma-
niem wsparcia w ramach ww. działania na stronie internetowej Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), a także na stronie internetowej Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) zostaną zamieszczone in-
formacje dotyczące możliwości otrzymania wsparcia, w szczególności obejmują-
ce wskazanie podstaw prawnych, oraz opis streszczający typ działania. Ponadto, 
w ramach cyklicznych rolniczych programów radiowych i telewizyjnych, będą 
zrealizowane branżowe audycje prezentujące szczegółowe informacje dotyczące 
możliwości ubiegania się o wsparcie w ramach ww. instrumentu. Audycje będą 
prezentowane przez członków kierownictwa MRiRW oraz opatrzone komen-
tarzami ekspertów z ARiMR i Ośrodków Doradztwa Rolniczego. Informacje 
związane z promowaniem rozwiązań zawartych w PROW 2014–2020, w tym 
dotyczące nowego działania, będą również na bieżąco prezentowane w branżo-
wych serwisach informacyjnych oraz na rolniczych portalach internetowych. 
Dodatkowo informacje zostaną przekazane za pośrednictwem social mediów 
MRiRW.

Prezes ARiMR poda do publicznej wiadomości na stronie internetowej admi-
nistrowanej przez ARiMR, co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu krajowym 
oraz w siedzibie ARiMR, oddziałów regionalnych i biur powiatowych ARiMR, 
ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach ww. 
instrumentu wsparcia, nie później niż 7 dni przed dniem planowanego rozpo-
częcia terminu składania tych wniosków”.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ustawa o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadcze-

nia usług oraz niektórych innych ustaw zmierza przede wszystkim do imple-
mentacji do prawa polskiego postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2018/957 z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniającej dyrektywę 96/71/
WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.

Jej celem jest zapewnienie swobodnej działalności pracowniczej poprzez gwa-
rantowanie minimalnych praw obowiązujących pracowników delegowanych 
do wykonywania pracy w innym państwie członkowskim. Ustawa ta rozwiąże 
więc nieuczciwe praktyki i spowoduje, iż wszyscy pracownicy będą traktowa-
ni w sposób jednakowy – powinno przysługiwać to samo wynagrodzenie i go-
dziwe warunki. Ustawa ta ma też zlikwidować bariery, z którymi boryka się 
Państwowa Inspekcja Pracy, próbując pozyskiwać niezwykle ważne informa-
cje. Nowela jest także dostosowana do zasad obowiązujących podczas epidemii 
COVID-19, dając tym samym wiele rozwiązań w kwestii doręczanych przesyłek 
przez operatorów pocztowych i terminu ich odbioru. 

W informacji zawartej w Ocenie Skutków Regulacji podkreślono, na czym 
polega rekomendowane rozwiązanie.

„Projekt ma na celu implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2018/957 z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniającej dyrektywę 96/71/
WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (Dz. 
Urz. UE L 173 z 09.07.2018, str. 16), której termin transpozycji mija w dniu 
30 lipca 2020 r. (zgodnie z art. 3 ust.  1 ww. dyrektywy). W dniu 8 marca 
2016 r. Komisja Europejska przedstawiła uzasadnienie wniosku dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 96/71/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącą delegowania pracow-
ników w ramach świadczenia usług, wraz z towarzyszącym temu dokumentowi 
streszczeniem oceny skutków. Zgodnie z tymi dokumentami celem zmiany dy-
rektywy 96/71/WE było rozwiązanie problemu nieuczciwych praktyk i promo-
wanie zasady, że za tę samą pracę w tym samym miejscu powinno przysługiwać 
to samo wynagrodzenie. Zgodnie z oceną Komisji zmiana dyrektywy 96/71/WE 
miała służyć potwierdzeniu zakładanych początkowo celów zachęcania do wy-
konywania swobody transgranicznego świadczenia usług w atmosferze uczci-
wej konkurencji i poszanowania praw pracowników, przez dostosowanie ich do 
nowych warunków ekonomicznych i rynku pracy. W opinii Komisji inicjatywa 
ta miała w szczególności na celu zapewnienie uczciwych warunków wynagro-
dzenia pracownikom delegowanym i równych warunków konkurencji między 
przedsiębiorstwami delegującymi pracowników a lokalnymi przedsiębiorstwa-
mi w kraju przyjmującym, jak również poprawienie jasności prawodawstwa 
unijnego. Dodatkowo projekt ma na celu zlikwidowanie barier, które napotyka 



Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 14. posiedzenia Senatu

356

14. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 11, 12, 13, 17 i 18 sierpnia 2020 r.

obecnie Państwowa Inspekcja Pracy w pozyskiwaniu informacji służących reali-
zacji jej ustawowych zadań od organów skarbowych, z akt podatkowych i tych, 
które są objęte tajemnicą skarbową”.
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Przemówienie senatora Mariusza Gromki  
w dyskusji nad punktem 7. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Chciałbym podziękować panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie za wpro-

wadzenie projektu ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom 
zesłanym lub deportowanym do ZSRR w latach 1939–1956. Jest to projekt długo 
wyczekiwany przez osoby poszkodowane w tamtych latach, projekt potrzebny, 
wręcz konieczny.

Koncepcja ustawy przewiduje przyznanie osobom zesłanym lub deportowa-
nym w latach 1939–1956 na ziemie dawnego Związku Socjalistycznych Republik 
Radzieckich świadczenia pieniężnego. Jego wysokość ma być proporcjonalna do 
okresu pobytu na zesłaniu lub deportacji – za każdy miesiąc przebywania na 
obczyźnie przysługuje kwota w wysokości 200 zł. Przyznane zadośćuczynienie 
będzie jednorazowe, jednak nie mniejsze niż 2 tysiące 400 zł.

Dotychczasowe rekompensaty, które były wypłacane na podstawie usta-
wy z dnia 23 lutego 1991 r., nie ujmowały wszystkich osób represjonowanych. 
Aktualna ustawa stanowi uzupełnienie dotychczas stanowionego prawa, przez 
co zwiększa liczbę osób mogących ubiegać się o świadczenie.

Wypłata kompensat za zmuszanie do opuszczenia własnego kraju jest sym-
boliczna w stosunku do krzywd i cierpienia, które zostały wyrządzone tym lu-
dziom. Pamiętać także należy, że to nie my powinniśmy płacić za te krzywdy. 
Niestety, ani dawny Związek Sowiecki, ani dzisiejsza Rosja nie przyznały się do 
winy. Uniknęły procesu i nie wypłaciły zadośćuczynienia za zbrodnie zsyłki, 
deportacji i życia – wbrew woli – na obcej ziemi.

Uważam, że wypłata świadczeń dla osób poszkodowanych w tym strasznym 
czasie jest jak najbardziej zasadna. Należy także podkreślić potrzebę sprawnego 
i szybkiego wejścia tej właśnie ustawy w życie, ponieważ sybiracy i kombatanci 
to osoby schorowane, po przejściach i w podeszłym wieku.
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Przemówienie senator Agnieszki Kołacz-Leszczyńskiej 
w dyskusji nad punktem 7. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Proponowana ustawa zakłada przyznanie świadczenia pieniężnego dla oby-

wateli zesłanych lub deportowanych do Związku Radzieckiego w latach 1939–
1956, którzy do dnia dzisiejszego nie otrzymali rekompensaty za lata cierpień 
i doznanych krzywd.

Zgodnie z ustawą możliwa będzie wypłata jednorazowego świadczenia pie-
niężnego, a jego wysokość będzie uzależniona od czasu przebywania na zesłaniu 
lub deportacji w Związku Radzieckim. Za każdy miesiąc będzie przysługiwać 
kwota 200 zł, ale najniższa wypłacona kwota nie może być niższa niż 2 tysiące 
400 zł.

Jak wiemy, średni czas przebywania na deportacji lub w obozie w Związku 
Radzieckim wynosił ok. 66 miesięcy. Możliwe więc będzie wypłacenie zadość-
uczynienia, tego jednorazowego świadczenia przysługującego jednej osobie, 
w wysokości nawet 13 tysięcy 200 zł. By otrzymać odszkodowanie, trzeba bę-
dzie złożyć odpowiedni wniosek do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych.

Ta ustawa, tak bardzo wyczekiwana przez sybiraków – bo minęło już ponad 
półtora roku – pozwoli im choć w małym stopniu zaspokoić roszczenia, ale też 
da finansowe wsparcie, gdyż niestety wielu sybiraków żyje w bardzo trudnych 
warunkach, także zdrowotnych.

To ustawa wyczekiwana i bardzo potrzebna tej grupie społecznej, która wy-
cierpiała w swoim życiu wiele. Niech to będzie choć mała zapłata za wszystkie 
wyrządzone krzywdy. Przyjmijmy te rozwiązania szybko, nie zwlekajmy, bo 
tylko ta wspomniana zwłoka – półtora roku – spowodowała, że ze świadczenia 
tego nie skorzysta już ponad 2 tysiące 500 sybiraków. Niech pozostali sybiracy 
się po prostu tego doczekają.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 7. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Cel tej szczególnej i bardzo pozytywnej ustawy – ustawy o świadczeniu pie-

niężnym przysługującym osobom zesłanym lub deportowanym do Związku 
Socjalistycznych Republik Radzieckich w latach 1939–1956 – przygotowanej 
jako inicjatywa Prezydenta RP Andrzeja Dudy jest z założenia jeden. Ustawa ta 
ma zniwelować nierówności dotykające dotychczas obywateli polskich zesła-
nych lub deportowanych do ZSRR w latach 1939–1956, tych, którzy do tej pory 
nie otrzymali należnej rekompensaty pieniężnej za doznane okrutne cierpienia.

Ustawa ta reguluje wysokość rekompensaty, która będzie obliczana w wyso-
kości proporcjonalnej do okresu pobytu na zesłaniu, a przede wszystkim określa 
wysokość, zasady oraz pełen tryb jej przyznania. 

Świadczenie pieniężne będzie przysługiwać na mocy decyzji szefa Urzędu do 
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych osobom takim jak przebywają-
cy w niewoli lub obozach internowanych oraz w obozach podległych Głównemu 
Zarządowi do Spraw Jeńców Wojennych i Internowanych (GUPWI) NKWD, a od 
marca 1946 r. MWD ZSRR, i obozach podległych Wydziałowi Obozów Kontrolno-
Filtracyjnych NKWD, a od marca 1946 r. MWD ZSRR; więzieniach i popraw-
czych obozach pracy oraz poprawczych koloniach pracy podległych Głównemu 
Zarządowi Obozów i Kolonii Poprawczych (GUŁag) NKW, a od marca 1946 r. 
MWD ZSSR, wskutek działalności kombatanckiej lub działalności uznanej za 
równorzędną z działalnością kombatancką; osobom przebywającym w więzie-
niach oraz poprawczych obozach pracy i poprawczych koloniach pracy podle-
głych Głównemu Zarządowi Obozów i Kolonii Poprawczych NKWD, a od marca 
1946 r. MWD ZSSR, lub na przymusowych zesłaniach i deportacji w ZSRR.

Zdecydowanie popieram niniejszą inicjatywę ustawodawczą.
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Przemówienie senatora Krzysztofa Brejzy  
w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad

W ustawie o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii brakuje szcze-
gółowych analiz dotyczących jej wpływu na inne branże przemysłu. Dlatego 
w tym zakresie zgadzam się w pełni z senatorem Czarnobajem.
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Przemówienie senatora Roberta Dowhana  
w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii czasowo zmienia 

definicję drewna energetycznego zawartą w ustawie o odnawialnych źródłach 
energii. Ma to pozwolić na wykorzystanie surowca drzewnego oraz produktów 
jego przetworzenia na cele energetyczne.

Chciałbym najpierw odnieść się do definicji OZE. Są to takie źródła energii, 
których wykorzystanie nie powoduje długotrwałego ich niedoboru, ponieważ 
są stosunkowo szybko odnawialne. Proszę mi powiedzieć: jaki ekspert dokonał 
takiej interpretacji, że drzewo, które rośnie kilkadziesiąt lat, jest takim samym 
źródłem energii jak woda, wiatr czy słońce?

Wobec powyższego w merytorycznym ujęciu ustawa ta nie dotyczy bezpo-
średnio odnawialnych źródeł energii. W najprostszej interpretacji jest to usta-
wa dotycząca wycinki lasów. Niewiele wspólnego ma spalanie drewna z energią 
odnawialną, z czystą energią. Spalając, uwalniamy CO2 do atmosfery. Będziemy 
wycinać lasy po to, ażeby spalać i oszukiwać się, że mamy energię odnawialną. 
Niewątpliwie ustawa ta, organizująca pseudoodnawialne źródła energii w posta-
ci współspalania, wprowadzana jest w celu uniknięcia kar z Unii Europejskiej. 
I to współspalanie już w 2020 r. w aukcjach osiągać będzie horrendalną skalę 
36%, a cena za 1 MWh ze współspalania to będzie 470 zł, podczas gdy OZE-owska 
cena energii wiatrowej często nie sięga nawet 200 zł.

W uzasadnieniu ustawy oszacowano ilości drewna, które zalega, nie wspo-
mniano jednak o wartości tego drewna. Uważam, że w obliczu katastrofy klima-
tycznej każde drzewo jest bezcenne. Czy mamy gwarancję, że zostanie spalone 
tylko nagromadzone drewno? Czy nie spowoduje to kolejnej wycinki?

Należy zauważyć również fakt, że niedawno został zwiększony VAT na drew-
no opałowe, z 8% do 23%. Ustawa pozwoli zarobić, a jednocześnie podwyższyć 
wskaźnik wykorzystania OZE w Polsce, który będzie jedynie statystyką.

Projektu nie przekazano do konsultacji organizacjom ekologicznym, nie do-
stały go także samorządy. Konsultacje obejmowały jedynie organizacje związane 
z Lasami Państwowymi i branżą energetyczną.

Kolejny fakt – przedsiębiorcy, którzy przetwarzają drewno, potrzebują tego 
drewna, ale nie w takich cenach, w jakich dzisiaj jest ono im oferowane.

Uzasadnienie dla ustawy nie budzi wątpliwości co do tego, że w tej noweli-
zacji chodzi o zasypywanie dziury w Lasach Państwowych, a de facto później 
również w Funduszu Leśnym. W 2019 r. 14% środków funduszu pochodzących ze 
sprzedaży drewna przeznaczono na utrzymanie regionalnych dyrekcji i Dyrekcji 
Generalnej Lasów Państwowych. To jest, Drodzy Państwo, 285 milionów zł.
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Przemówienie senatora Beniamina Godyli  
w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Zgodnie z założeniami ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach 

energii przewiduje się m.in. zmiany dotyczące ograniczenia obowiązków konce-
syjnych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie 
małych instalacji, potwierdzenie na poziomie ustawy dotychczasowej praktyki 
dotyczącej sposobu określania łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej insta-
lacji OZE, a także zmiany doprecyzowujące przepisy wprowadzone do ustawy 
o OZE w ramach tarczy antykryzysowej.

Ustawa zakłada de facto martwą definicję drewna energetycznego i pozwa-
la na sprzedaż nieograniczonej praktycznie ilości polskiego drewna do grudnia 
2021 r. Wobec tego absorbująca wydaje się kwestia, która dzięki nowelizacji może 
uruchomić niekontrolowaną wycinkę i wywóz martwego drewna. Zatem zmia-
ny, które chcecie wprowadzić i które w swoim założeniu mają poprawić sytuację 
finansową polskich Lasów Państwowych, zasiewają wiele obaw co do tego, czy 
wprowadzone przepisy nie ułatwiają jednak dewastacji bioróżnorodności na-
szej polskiej przyrody i nie przyczyniają się do większej dewastacji. Podkreślić 
należy również, że mamy najmniej lasów w Europie, a zatem pomysł palenia 
nimi w polskich elektrowniach wydaje się absurdalny.

Warto byłoby zastanowić się podczas tworzenia tej ustawy, jak zdefiniowana 
jest energia elektryczna. Zastanawiające wydaje się to, że definiuje się ją u nas 
jako wycinanie, a następnie sprzedanie i spalenie drzewa znajdującego się w za-
sobach Lasów Państwowych. Kluczowym pytaniem w tej dyskusji jest: czy po-
prawa sytuacji finansowej Lasów Państwowych jest ważniejsza niż zachowanie 
bioróżnorodności ekosystemowej?

Przypomnieć trzeba również, że podobna sytuacja miała już kiedyś miejsce 
i wtedy należało wprowadzić przepisy ograniczające spalanie drewna w elek-
trowniach. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jak podkreślono w uzasadnieniu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych 

źródłach energii, w związku z trwającą epidemią drewno pozyskiwane w lasach 
nie jest odbierane. Nagromadzenie takiego drewna będzie skutkować zwiększe-
niem zagrożenia pożarowego w lasach. Poza tym staje się ono miejscem rozwoju 
szkodliwych owadów, których gradacja może spowodować zamieranie drzewo-
stanów, jak również przełożyć się na jakość surowca drzewnego pozyskiwanego 
w przyszłości.

Dodatkowo brak rozszerzenia rynków zbytu surowca drzewnego będzie skut-
kował stratami dla Skarbu Państwa, którego majątkiem zarządza Państwowe 
Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe”, jak również przyczyni się do zatrzy-
mania pozyskiwania drewna w lasach, co może skutkować bankructwem przed-
siębiorstw branży usług leśnych.

Pozostawienie w lesie, szczególnie iglastym, niewywiezionego drewna, któ-
rego nagromadzenie wynosi aktualnie ok. 2,8 miliona m3, z czego 77% to drewno 
stosunkowo świeże, pozyskane przed upływem 60 dni, stwarza bardzo duże nie-
bezpieczeństwo powstania gigantycznych klęsk ekologicznych. Oprócz utrzymu-
jącego się do niedawna najwyższego, trzeciego stopnia zagrożenia pożarowego na 
terytorium niemalże całego kraju – groźba wybuchu pożaru zwiększa się przy 
tak dużym nagromadzeniu łatwopalnego drewna iglastego – istnieje wiele in-
nych zagrożeń, które trzeba pilnie wyeliminować z lasów, a które są powiązane 
z brakiem możliwości zagospodarowania surowca drzewnego, szczególnie igla-
stego. Polskim lasom grozi klęska ekologiczna związana z gradacyjnym rozwo-
jem owadów, w tym kornika drukarza i kornika ostrozębnego, przypłaszczków 
oraz boreczników, a w dalszej konsekwencji szkodników technicznych drewna, 
których gradacyjny pojaw może skutkować rozpadem drzewostanów. Masowy 
pojaw motyli i żer gąsienic w okresie intensywnej wegetacji – wymieńmy je: 
brudnice mniszka i nieparka, barczatka sosnówka, poproch cetyniak – może 
wywołać wielkoskalowe zamieranie całych drzewostanów porastających Polskę.

Jedynym skutecznym sposobem walki o ocalenie drzewostanów jest stale 
prowadzony nadzór sanitarny. Dotychczas usuwano drzewa zasiedlone przez 
owady, co umożliwiało ochronę lasu przed wystąpieniem klęski. W dobie zaist-
niałego kryzysu, wywołanego chorobą COVID-19, branża drzewna nie jest za-
interesowana zakupem i odbiorem drewna. Nie ma także możliwości sprzedaży 
tzw. drewna posuszowego jako drewna energetycznego. Powoduje to, że Lasy 
Państwowe nie mogą prowadzić dalszego pozyskiwania drewna, a tym samym 
nie mogą zlecać prac, które są tak istotne dla ściśle powiązanej z lasami branży 
usług leśnych, na którą składają się zakłady usług leśnych.

Wobec tego niniejsza ustawa wprowadza na czas trwania epidemii COVID-19 
rozwiązanie zapewniające ciągłość zrównoważonej gospodarki leśnej, tj. zmienia 
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definicję drewna energetycznego zawartą w ustawie o odnawialnych źródłach 
energii. Zgodnie z nową definicją za drewno energetyczne uznaje się surowiec 
drzewny niebędący drewnem tartacznym, wszelkie produkty uboczne będące 
efektem przetworzenia surowca, wszelkie odpady będące efektem obróbki su-
rowca, niezanieczyszczone żadnymi substancjami. Dzięki takiej zmianie moż-
liwe będzie wykorzystanie produktów ubocznych do celów energetycznych. 
Dotyczy to także drewna poużytkowego.
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Przemówienie senatora Krzysztofa Brejzy  
w dyskusji nad punktem 9. porządku obrad

Chciałbym zauważyć, iż omawiane regulacje ustawy o zmianie ustawy o bio-
komponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw likwidują 
Fundusz Niskoemisyjnego Transportu i jest to przyznanie się rządzących z PiS 
do nieudolności w sprawie obiecanego dofinansowania do zakupu pojazdów elek-
trycznych. Przypomnę, iż dofinansowanie miało ruszyć już 10 miesięcy temu, 
a nadal nie wiadomo, kiedy wprowadzone będzie to dofinasowanie i w jakiej 
będzie wysokości.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 9. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Nowelizacja ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektó-

rych innych ustaw ma na celu znaczne uproszczenie i przyspieszenie finanso-
wania ze środków publicznych rozwoju transportu niskoemisyjnego. Ustawa 
likwiduje Fundusz Niskoemisyjnego Transportu, FNT, będący państwowym 
funduszem celowym, a w jego miejsce zapewnia utworzenie nowego zobowią-
zania wieloletniego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, NFOŚiGW, określonego w art. 401c ust. 9c ustawy – Prawo ochrony 
środowiska (zobowiązania wieloletniego FNT).

Ponadto proponowane w art. 5 ustawy zmiany przepisów ustawy – Prawo 
ochrony środowiska mają na celu m.in. zniesienie roli NFOŚiGW jako zarzą-
dzającego przekształcanym Funduszem Niskoemisyjnego Transportu, a także 
szeroko monitorują środki NFOŚiGW przeznaczane na przedsięwzięcia zmniej-
szające szkodliwą emisję substancji.

Celem ustawy jest likwidacja Funduszu Niskoemisyjnego Transportu, FNT, 
będącego państwowym funduszem celowym, oraz utworzenie w jego miejsce 
nowego zobowiązania wieloletniego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), określonego w art. 401c ust. 9c ustawy – 
Prawo ochrony środowiska (zobowiązania wieloletniego FNT). Rozwiązanie 
to ma przyspieszyć finansowanie ze środków publicznych rozwoju transportu 
niskoemisyjnego oraz korespondować z zakresem działania NFOŚIGW jako 
instytucji ochrony środowiska, do której zadań należy finansowanie ochrony 
środowiska.
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Przemówienie senatora Wiktora Durlaka  
w dyskusji nad punktem 10. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Postęp cywilizacyjny i technologiczny stawia przed państwem oraz admi-

nistracją publiczną nowe wyzwania. Dzięki wdrażanym procesom cyfryzacji, 
mającym na celu wprowadzanie e-usług, udaje się stopniowo znosić zbędne 
obciążenia administracyjne, zmniejszać biurokrację, usprawniać działania 
różnych urzędów i instytucji, a przede wszystkim ułatwiać nam codzienne 
funkcjonowanie. Dziś na szczęście wiele spraw można załatwić, nie wychodząc 
z domu. W ten sposób można np. złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego, 
założyć własną działalność gospodarczą, skorzystać z programu 500+ czy przej-
rzeć historię samochodu, który chcemy kupić.

W czasie największych ograniczeń spowodowanych pandemią koronawirusa 
mogliśmy dobitnie przekonać się o tym, jak istotne znaczenie mają dziś e-usługi 
oraz postęp cyfryzacji w administracji publicznej. Za przykład może posłużyć 
wprowadzenie usługi e-recepta.

Jeszcze kilka lat temu trudno było sobie wyobrazić, że podczas kontroli dro-
gowej kierowca nie będzie musiał okazywać dowodu rejestracyjnego czy polisy 
ubezpieczenia OC. Na szczęście już od prawie 2 lat nikt nie dostaje mandatów 
za brak tych dokumentów.

Cieszy fakt, że rząd Zjednoczonej Prawicy konsekwentnie wprowadza nowe 
ułatwienia dla obywateli. Dziś mamy okazję dyskutować nad kolejną rządową 
inicjatywą, która w znaczący sposób ułatwi funkcjonowanie wielu milionom 
Polaków, kierowców i właścicieli samochodów. Nowelizacja ustawy – Prawo 
o ruchu drogowym, zwana też pakietem deregulacyjnym, wprowadza wiele 
oczekiwanych przez kierowców ułatwień i usprawnień. Pozwolę sobie wymienić 
najważniejsze z nich: zwolnienie z obowiązku posiadania przy sobie dokumentu 
prawa jazdy i okazywania go podczas kontroli drogowej; zniesienie obowiązku 
wymiany dowodu rejestracyjnego, gdy skończy się miejsce przeznaczone na 
adnotacje o przeglądzie technicznym; zniesienie obowiązku wydawania kar-
ty pojazdu oraz nalepki kontrolnej; wprowadzenie możliwości zachowania, na 
wniosek właściciela pojazdu, dotychczasowych tablic rejestracyjnych, bez wzglę-
du na miejsce zakupu pojazdu na terytorium RP; wprowadzenie możliwości za-
łatwienia formalności związanych z rejestracją nowego pojazdu samochodowego 
przez autoryzowany salon sprzedaży; wprowadzenie możliwości czasowego 
wyrejestrowania samochodu z uwagi na konieczność naprawy samochodu, np. 
po wypadku, wynikającej z uszkodzenia zasadniczych elementów nośnych kon-
strukcji; wprowadzenie możliwości rejestracji lub czasowej rejestracji pojazdu 
przez starostę właściwego ze względu na miejsce czasowego zamieszkania; znie-
sienie obowiązku zwrotu pozwolenia czasowego po upływie czasowej rejestracji.

Bez wątpienia zaproponowane w nowelizacji ustawy zmiany pozwolą za-
oszczędzić sporo czasu oraz pieniędzy kierowcom i właścicielom samochodów. 
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Nie ulega również wątpliwości, że zmiany upraszczające obowiązujące obecnie 
procedury są oczekiwane przez społeczeństwo, a przez wielu oceniane nawet 
jako rewolucyjne.

W toku dyskusji nad zaproponowanym przez rząd pakietem deregulacyjnym 
pojawiło się wiele zarzutów, wśród których podnoszono, że wprowadzonych uła-
twień powinno być jeszcze więcej. Podnoszono np. kwestię wprowadzenia moż-
liwości rejestracji pojazdów online przez komisy samochodowe. Pragnę jednak 
przypomnieć to, co podczas prac nad ustawą mówiła pani minister Wanda Buk. 
Otóż transformacje cyfrowe nie dokonują się z dnia na dzień, pewne zmiany wy-
magają czasu i odpowiednich przygotowań, a procedowane dziś rozwiązania to 
tylko pierwszy etap tych zmian.
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Przemówienie senatora Mariusza Gromki  
w dyskusji nad punktem 10. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Wyrażam pozytywne stanowisko dla wprowadzanych zmian w ustawie – 

Prawo o ruchu drogowym. Uważam, że podjęte prace nad zmianami w tej usta-
wie są uzasadnione i należy ulepszać oraz poprawiać obowiązujące przepisy. 
Wprowadzenie nowych rozwiązań wpłynie na uproszczenie wielu procesów 
administracyjnych.

Jednym z najbardziej oczekiwanych przez posiadających polskie prawo jaz-
dy użytkowników samochodów jest zniesienie nakazu posiadania dokumentu 
w czasie jazdy oraz okazywania go podczas kontroli drogowej. Potrzebne dane 
na temat kierowcy będą weryfikowane w centralnej ewidencji kierowców. Jest 
to kolejne ułatwienie dla obywateli – kolejne, ponieważ, przypomnę, obecnie 
panujący rząd zdjął z kierowcy obowiązek posiadania przy sobie dowodu reje-
stracyjnego czy potwierdzenia polisy OC.

Nowelizacja ustawy oddala także obowiązek oznakowania auta nalepką kon-
trolną z numerem rejestracyjnym oraz znosi wydawanie karty pojazdu przy jej 
pierwszej rejestracji. Wszystkie niezbędne dane są aktualnie dostępne w cen-
tralnej ewidencji pojazdów, gdzie widoczna jest cała historia pojazdu. Dane te 
dostępne są dla organów rejestrujących, organów podatkowych, zakładów ubez-
pieczeń, a także kontroli ruchu drogowego.

Kolejnym uproszczeniem, które przynoszą zmiany, jest możliwość zachowa-
nia dotychczasowych tablic rejestracyjnych po zmianie właściciela pojazdu, pod 
warunkiem że posiadają one wszelkie wymagane prawem cechy.

Zmiany, które zostaną wprowadzone, pozwolą szybciej i prościej zarejestro-
wać auto. Autoryzowane salony samochodowe zostaną uposażone w możliwość 
zarejestrowania nowego auta na wniosek kupującego. Skróci to formalności oraz 
umożliwi klientowi wyjechanie z salonu już zarejestrowanym autem. Rejestracji 
auta będziemy mogli także dokonywać na wniosek właściciela u starosty wła-
ściwego co do miejsca czasowego zamieszkania, a także czasowej rejestracji po-
jazdu. Taki zabieg poprawi warunki legalnego obrotu pojazdami przez wzgląd 
na miejsce zakupu lub odbioru pojazdu.

Poprawiona ustawa rozszerza także katalog pojazdów, które mogą zostać cza-
sowo wyłączone z użytkowania. Dotychczas mógł to być pojazd o masie całko-
witej do 3,5 t, ciągniki samochodowe, pojazdy specjalne oraz autobusy. Do listy 
zostanie dopisane auto osobowe, które będzie można wycofać z ruchu od 3 do 
12 miesięcy i nie częściej niż co 3 lata pod warunkiem uszkodzenia zasadnych 
elementów nośnych pojazdu.

Wprowadzane zmiany mają na celu uproszczenie procedur. Jest to swego 
rodzaju odpowiedź na potrzeby społeczne z punktu widzenia posiadacza i użyt-
kownika pojazdu. Uważam, że jest to ważna ustawa ułatwiająca współżycie spo-
łeczne, która będzie rozbudowywana.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 10. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Zgodnie z informacją zawartą w ocenie skutków regulacji dotyczącej ustawy 

o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 
„Na podstawie wniosków społecznych wpływających w ostatnich latach do mi-
nisterstwa obsługującego ministra właściwego do spraw transportu, interpela-
cji i zapytań poselskich czy też wniosków ze wcześniejszej współpracy z innymi 
resortami i podmiotami, w szczególności z Ministerstwem Cyfryzacji, a także 
z Rządowym Centrum Legislacji, dokonano przed zgłoszeniem przedmiotowe-
go projektu ustawy wstępnej analizy identyfikującej potrzebne zmiany wyma-
gające uregulowania i oceniono, że zasadne jest rozwiązanie problemów, które 
można pogrupować następująco:

1. konieczność wprowadzenia ułatwień dla obywateli (właścicieli pojazdów, 
w tym przedsiębiorców), w szczególności zmniejszenie liczby wydawanych doku-
mentów, dostosowanie procedur administracyjnych do ich potrzeb oraz zmniej-
szenie w związku z tym odpowiednio zadań i obciążeń administracyjnych dla 
organów samorządowych w zakresie dotyczącym procedury rejestracji i ozna-
czania pojazdów, ich rejestracji czasowej, wyrejestrowania czy też czasowego 
wycofania z ruchu;

2. poprawa warunków legalnego obrotu pojazdami i referencyjności danych 
gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów; dotychczasowe regulacje nie-
określające warunków terminowego wykonywania obowiązków ustawowych 
ocenia się w tym kontekście jako niewystarczające;

3. potrzeba wprowadzenia przepisów regulujących lub modyfikujących na 
poziomie ustawowym obecne rozwiązania systemowe, w tym m.in. dotyczące 
systemu teleinformatycznego rejestracji, wymiany informacji o pojazdach za-
rejestrowanych z państwami członkowskimi – w warunkach wdrożenia pro-
jektu CEPiK 2.0;

4. uwzględnienie na poziomie ustawowym wniosków z dotychczasowych ko-
misji prawniczych przez wprowadzenie odpowiednich ustawowych przepisów 
materialnych w zakresie dotyczącym rejestracji i oznaczania pojazdów oraz 
wymagań dla tablic rejestracyjnych;

5. potrzeba wprowadzenia ułatwień dla obywateli i uproszczenia procedur 
w oparciu o dane dostępne w centralnych rejestrach, m.in. w centralnej ewi-
dencji kierowców, przez wprowadzenie rozwiązań umożliwiających zniesienie 
obowiązku posiadania przy sobie i okazywania na żądanie wydanego w kraju 
prawa jazdy;

6. potrzeba zapewnienia raportowi generowanemu z usługi «Mój Pojazd» 
mocy dokumentu potwierdzającego dane zgromadzone w centralnej ewidencji 
pojazdów;
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7. zmiana ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności pod-
miotów realizujących zadania publiczne (DzU z 2020r. poz. 346 z późn. zm.) ma-
jąca na celu dalszy rozwój usług świadczonych obywatelom za pośrednictwem 
publicznej aplikacji mobilnej”.

Ustawa ta wprowadza szereg rozwiązań, m.in. zniesienie obowiązku wyda-
wania karty pojazdu, wprowadzenie możliwości zachowania dotychczasowego 
numeru rejestracyjnego pojazdu przy przerejestrowaniu pojazdu, wprowadze-
nie możliwości rejestracji pojazdu lub czasowej rejestracji pojazdu na wniosek 
właściciela pojazdu przez starostę właściwego również ze względu na miejsce 
czasowego zamieszkania. Pojawia się również szereg zapisów regulujących 
kwestie związane m.in. z utratą dowodu rejestracyjnego pojazdu zarejestrowa-
nego za granicą i uzyskaniem w tym przypadku wtórnika lub dokumentu wy-
stawionego przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej 
rejestracji pojazdu. Reguluje się kwestie związane z utratą dowodu rejestracyj-
nego pojazdu wywiezionego z kraju, uprzednio zarejestrowanego na terytorium 
RP. Nowelizacja zawiera również zapisy dotyczące roli ministra właściwego do 
spraw informatyzacji oraz ministra właściwego do spraw transportu, a także 
zasad działalności powołanych przez ministrów punktów kontaktowych umożli-
wiających wymianę informacji o pojazdach rejestrowanych z państwami człon-
kowskimi UE.
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Przemówienie senatora Mariusza Gromki  
w dyskusji nad punktem 11. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Republiki 

Białorusi o współpracy w dziedzinie ochrony i racjonalnego wykorzystania wód 
transgranicznych, podpisane w Białowieży dnia 7 lutego 2020 r., uważam za 
wieloaspektowe. Do tej pory współpraca między Polską a Białorusią w zakresie 
wód transgranicznych nie była uregulowana prawnie. Porozumienie to określa 
m.in. zakres współpracy, prawa i obowiązki stron, sposób użytkowania wód 
transgranicznych, wymianę informacji. W celu egzekwowania postanowień 
porozumienia zostanie utworzona dwustronna, polsko-białoruska komisja do 
spraw współpracy w zakresie wód transgranicznych. Państwa są zobowiązane 
także do tego, aby współpracować przy opracowaniu planów zarządzania wo-
dami transgranicznymi, w tym planów gospodarowania wodami na między-
narodowych obszarach dorzeczy, planów zarządzania ryzykiem powodziowym 
oraz planów przeciwdziałania skutkom suszy.

Wyżej wspomniane porozumienie w mojej ocenie podzieli koszty inwestycji 
i utrzymania wód transgranicznych pomiędzy stronami. Uregulowanie prawne 
powinno doprowadzić do zwiększenia udziału strony białoruskiej w kosztach 
inwestycji i utrzymania wód transgranicznych, co jest bardziej korzystne dla 
Polski.

Mając na uwadze pozytywne skutki społeczne, gospodarcze oraz finan-
sowo-prawne przedmiotowego porozumienia, popieram przyjęcie ustawy 
o ratyfikacji.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 11. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ustawa wyraża zgodę na ratyfikację przez Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej porozumienia między rządem RP a rządem Republiki Białorusi opar-
tego na współpracy w dziedzinie ochrony i racjonalnego wykorzystania wód 
transgranicznych, podpisanego w Białowieży w dniu 7 lutego 2020 r., zwanego 
„Porozumieniem”.

Dokument ten został zawarty w celu ochrony wód transgranicznych, a tak-
że w razie konieczności odbudowy naturalnych ekosystemów. Dotychczas 
współpraca ta nie była uregulowana prawnie. Obecnie strategia wpisuje się 
w przepisy prawne dotyczące gospodarki wodnej w RP i w UE i szczegółowo 
reguluje współpracę transgraniczną, przedstawia szereg zasad użytkowania 
wód transgranicznych, a także kwestie związane z ochroną wód przed wszel-
kimi zanieczyszczeniami.

Tak więc Porozumienie zostało zawarte w celu ochrony i racjonalnego użyt-
kowania wód transgranicznych, polepszania ich jakości oraz zachowania i w ra-
zie konieczności odbudowy ekosystemów. Jak podkreśla się w preambule do 
Porozumienia, strony uznały, że zakładane cele mogą zostać osiągnięte wyłącz-
nie na podstawie ścisłej współpracy i skoordynowanych działań w zlewniach 
wód transgranicznych.

Jak podnoszono w uzasadnieniu do projektu ustawy, od momentu uzyskania 
niepodległości przez Republikę Białorusi, tj. od dnia 25 sierpnia 1991 r., współ-
praca między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białorusi na wodach transgra-
nicznych nie była uregulowana prawnie. Zmienia to dopiero niniejsza umowa.
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Przemówienie senator Krzysztofa Brejzy  
w dyskusji nad punktem 12. porządku obrad

Przy okazji tej ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską 
a Republiką Argentyńską o ekstradycji, podpisanej w Buenos Aires dnia 5 grud-
nia 2019 r., warto zauważyć, iż tzw. reformy obecnej władzy doprowadzają do 
wstrzymania ekstradycji polskich obywateli w niektórych państwach, np. 
w Hiszpanii, Holandii, Irlandii, jak też w Norwegii.
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Przemówienie senatora Mariusza Gromki  
w dyskusji nad punktem 12. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką 

Argentyńską o ekstradycji, podpisanej w Buenos Aires dnia 5 grudnia 2019 r., 
określa zasady wzajemnego wydawania osób, umożliwi polskim sądom i proku-
raturom prowadzenie postępowań ekstradycyjnych mających na celu wydawa-
nie z Argentyny osób, wobec których toczy się na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej postępowanie karne.

Umowa jest wzorowana na Europejskiej konwencji o ekstradycji, sporzą-
dzonej w Paryżu dnia 13 grudnia 1957 r. Pomiędzy Rzecząpospolitą Polską 
a Republiką Argentyńską kwestia ekstradycji nie była dotychczas uregulowa-
na. Ten stan rzeczy uniemożliwiał polskim organom ścigania występowanie 
z wnioskami o wydanie osób z terytorium Argentyny. Tworzyło to poczucie 
bezkarności dla osób przebywających na terytorium Argentyny, a oskarżonych 
w Polsce o przestępstwa, w tym również te, które zgodnie z prawem zagrożone 
są karą pozbawienia wolności o wymiarze co najmniej 2 lat lub karą surowszą.

W mojej ocenie podpisanie umowy wpisuje się w kierunek polityki zagra-
nicznej naszego kraju. Pogłębianie współpracy z Ameryką Południową przyczyni 
się do zwalczania bezkarności.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 12. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jak podkreślano to w uzasadnieniu do Umowy między Rzecząpospolitą 

Polską a Republiką Argentyńską o ekstradycji, podpisanej w Buenos Aires dnia 
5 grudnia 2019 r., „W stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką 
Argentyńską brak jest umowy dwustronnej czy wielostronnej łączącej oby-
dwa państwa, która regulowałaby problematykę ekstradycji. Ustawodawstwo 
Argentyny, przy braku podstaw traktatowych, nie przewiduje możliwości wy-
dawania osób na wnioski organów innych niż sądowe. Tym samym polskie 
prokuratury nie mogą skutecznie występować z wnioskami o wydawanie osób 
z terytorium Argentyny. Okoliczność ta powoduje zniweczenie zabiegów zmie-
rzających do oskarżenia osób ściganych, często w bardzo poważnych sprawach. 
Umowa, określając zasady wzajemnego wydawania osób, stworzy podstawy 
umożliwiające polskim sądom i prokuraturom prowadzenie postępowań ekstra-
dycyjnych mających na celu wydawanie z Argentyny osób, wobec których toczy 
się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej postępowanie karne”.

Tak więc ustawa ta określa obowiązujące po zawarciu umowy zasady doty-
czące wzajemnego wydawania osób, a także reguluje podstawy umożliwiające 
sądom i prokuraturom postępowania ekstradycyjne osób z terenu Argentyny, 
wobec których na terenie Rzeczypospolitej Polskiej toczy się jakiekolwiek po-
stępowanie karne.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 13. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Projektowana ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – 

Kodeks karny wykonawczy znosi obligatoryjność i automatyzm mechanizmu 
wymierzania przez sądy kary łącznej pozbawienia wolności w przypadku zbiegu 
przestępstw i wymierzenia sprawcy kar pozbawienia wolności i ograniczenia 
wolności – dotychczas prowadziło to do wyłącznie sądownej gwarancji kon-
troli merytorycznej przesłanek pozbawienia wolności. Ponadto nadanie nowe-
go brzmienia artykułom spowoduje m.in., że sąd uzna, jaką wymierzy karę 
łączną pozbawienia wolności. Celem projektu jest dostosowanie naszego sys-
temu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 czerwca 2019 r., 
sygn. akt P 20/17. Sentencja tego orzeczenia została ogłoszona w dniu 18 czerwca 
2019 r. w Dz.U. poz. 1135, a jego pełna treść wraz z uzasadnieniem ukazała się 
w OTK ZU A poz. 29.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że zakres, w jakim przepis nakłada na sąd 
obowiązek łączenia kar pozbawienia wolności i ograniczenia wolności oraz wy-
mierzenia kary łącznej pozbawienia wolności po dokonaniu zamiany kary ogra-
niczenia wolności na karę pozbawienia wolności, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 
i art. 175 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Pierwszy z nich zapewnia 
prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnio-
nej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd; drugi jest 
przepisem ustrojowo-kompetencyjnym, który powierza sądom sprawowanie 
wymiaru sprawiedliwości.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 14. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Projekt nowelizacji ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania 

karnego ma na celu znaczne uproszczenie procedury karnej w zakresie moż-
liwości wnoszenia przez pokrzywdzonego subsydiarnego aktu oskarżenia na 
podstawie art. 55 § 1 k.p.k. 

Proponuje się powrót do stanu prawnego sprzed 5 października 2019 r., kie-
dy w przypadku uchylenia postanowienia prokuratora o umorzeniu postępo-
wania przygotowawczego przez sąd i po ponownym wydaniu postanowienia 
o umorzeniu przez prokuratora pokrzywdzony mógł wnieść subsydiarny akt 
oskarżenia bezpośrednio do sądu – obecnie decyzja prokuratora o ponownym 
umorzeniu musi być zaskarżona do prokuratora nadrzędnego. Tego typu dzia-
łanie zmierzające do powrotu do stanu prawnego sprzed 5 października 2019 r. 
ma pozwolić na efektywniejsze rozwiązywanie wielu trudnych przypadków, 
a także wyeliminuje ryzyko wnoszenia do sądów bezzasadnych aktów oskarżeń. 
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Przemówienie senatora Mariusza Gromki  
w dyskusji nad punktem 15. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich jest 

odpowiedzią na postulaty wniesione przez Helsińską Fundację Praw Człowieka. 
Wniesione poprawki są także wykonaniem wyroku Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka z 30 czerwca 2015 r. w sprawie Grabowski przeciwko Polsce.

Realizacja wniesionego projektu zakłada wprowadzenie odróżnienia definicji 
w temacie postanowienia o umieszczeniu nieletniego w schronisku od postano-
wień o przedłużeniu pobytu w schronisku dla nieletnich.

Nowelizacja ustawy reguluje kwestie umieszczenia i przedłużania pobytu 
nieletniego w schronisku dla nieletnich. Sąd będzie zobowiązany w każdym 
przypadku do oddzielnego postanowienia o pobycie lub przedłużeniu pobytu 
nieletniego, a także stwierdzenia zasadności kontroli pobytu co 3 miesiące, tak-
że po wyznaczeniu rozprawy.

Uważam, że zmiany ustawy słusznie regulują kwestię zapewnienia jak naj-
większego bezpieczeństwa nieletnim. Niemniej jednak jest to zaledwie ukłon 
w dobrą stronę, a prace nad doskonaleniem ustawy nie mogą pozostać zamknię-
te. Dotychczasowa ustawa, z 1982 r., o postępowaniu w sprawach nieletnich, 
pomimo nowelizacji, nadal nie uwzględnia wszystkich materii i uregulowań 
prawnych.

Ponadto Ministerstwo Sprawiedliwości aktualnie pracuje nad wprowadze-
niem nowej ustawy, która, mam nadzieję, będzie tworzyć zbiór nowych, aktu-
alnych, a przede wszystkim spójnych przepisów prawa.
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Przemówienie senatora Roberta Mamątowa  
w dyskusji nad punktem 15. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Helsińska Fundacja Praw Człowieka wystąpiła do senackiej Komisji Praw 

Człowieka, Praworządności i Petycji z wnioskiem o zmianę w ustawie o po-
stępowaniu w sprawach nieletnich dotyczącą zasad przedłużania ich pobytu 
w schroniskach dla nieletnich.

Autorzy petycji wskazują, że konieczne są zmiany w art. 27 ustawy, które 
powinny być zgodne z wytycznymi Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, 
zawartymi w wyroku Grabowski przeciwko Polsce.

Chodzi o dodanie nowego zapisu nakładającego na sąd obowiązek okreso-
wej kontroli zasadności pobytu nieletniego w schronisku (co 3 miesiące), także 
po skierowaniu sprawy na rozprawę, obligatoryjne wydawanie postanowień 
o przedłużeniu pobytu w schronisku dla nieletnich wraz z uzasadnieniem (także 
po skierowaniu sprawy na rozprawę) oraz wprowadzenie procedury kontrolnej 
dotyczącej wydawanych orzeczeń.

Autorzy petycji podnoszą, że pomimo upływu kolejnych lat od wydania wy-
roku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Grabowski przeciw-
ko Polsce nie podjęto stosownych kroków legislacyjnych, które miałyby na celu 
zrealizowanie wytycznych Trybunału.

W czerwcu 2015 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał wyrok 
w sprawie Grabowski przeciwko Polsce, w którym stwierdził naruszenie przez 
Polskę prawa do wolności osobistej wobec skarżącego. Siedemnastoletni wów-
czas Maksymilian Grabowski został zatrzymany przez Policję pod zarzutem 
popełnienia rozboju. Sąd wszczął postępowanie w tej sprawie i zdecydował 
o umieszczeniu nastolatka w schronisku dla nieletnich, ale legalność jego pobytu 
po upływie 3 miesięcy nie została zweryfikowana, mimo złożenia stosownego 
wniosku przez obrońcę nastolatka. Sąd uznał bowiem, że ustawa o postępowa-
niu w sprawach nieletnich, po skierowaniu sprawy nieletniego na rozprawę, 
nie wymaga wydania odrębnego postanowienia o przedłużeniu okresu poby-
tu w schronisku. W efekcie spędził w nim 5 miesięcy więcej, niż wynikało to 
z pierwotnego postanowienia.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka argumentuje, że pomimo upływu ponad 
kilku lat od wydania wyroku przez Europejski Trybunał Praw Człowieka „nie do-
szło do wystarczającej zmiany prawa, która wypełniłaby wytyczne Trybunału”, 
a polskie władze w celu upowszechnienia standardów wynikających z wyroku 
przesłały je do sądów, a także przeprowadzono szkolenia wśród sędziów w zakre-
sie praw nieletnich. W ocenie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka gwarancje 
lepszego przestrzegania praw nieletnich w zakresie umieszczania ich w schro-
niskach powinny się jednak znaleźć w ustawie, a nie tylko w regulaminie sądów.

Rada Ministrów 17 maja 2007 r. przyjęła Program Działań Rządu w sprawie 
wykonywania wyroków ETPC wobec Rzeczypospolitej Polskiej.
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Prezes Rady Ministrów 19 lipca 2007 r. powołał międzyresortowy Zespół do 
spraw Europejskiego Trybunału Praw Człowieka jako organ opiniodawczo-do-
radczy w celu zapewnienia w Polsce jak najlepszej implementacji wniosków wy-
nikających z orzeczeń wydawanych przez Europejski Trybunał Praw Człowieka. 
Na posiedzeniu zespołu 16 marca 2016 r. przedstawiono informację na temat 
postępu w realizacji wyroku w sprawie Grabowski przeciwko Polsce. Wskazano, 
że w sierpniu 2015 r. Ministerstwo Sprawiedliwości zwróciło się z prośbą do 
prezesów sądów apelacyjnych o zbadanie praktyki stosowania art. 27 ustawy. 
Z odpowiedzi wynikało, że praktyka sądów po wydaniu wyroku Trybunału jest 
zadowalająca, jednak wciąż istnieją rozbieżności w orzekaniu.

Wysoka Izbo, należy zwrócić uwagę, iż w „Raporcie z wykonywania wyro-
ków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przez Polskę za 2016 r.” delegaci 
do Komitetu Ministrów zauważyli, że w sprawie zostały zastosowane środki 
indywidualne (cytuję: skarżący nie jest już pozbawiony wolności i otrzymał za-
dośćuczynienie), w związku z czym inne środki indywidualne nie są konieczne. 
Zdaniem władz była to sprawa jednostkowa i nieprecyzyjność art. 27 ustawy 
stanowiła źródło praktyki sądów krajowych, które skutkowało niewydawaniem 
odrębnych orzeczeń przedłużających umieszczenie w schronisku dla nieletnich.

To już druga petycja fundacji w tej kwestii. Poprzednia, z kwietnia 2017 r., 
została zakończona przyjęciem senackiego projektu o zmianie ustawy o postę-
powaniu w sprawach nieletnich, jednak nie doprowadziła do zmian ustawowych 
ze względu na koniec kadencji poprzedniego parlamentu.

W obecnej kadencji Senatu Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 
rozpatrywała petycję w sprawie podjęcia tej inicjatywy ustawodawczej i jedno-
głośnie przyjęła projekt dotyczący zmiany ustawy o postępowaniu w sprawach 
nieletnich. Dziękuję.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 15. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Projektowana ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nie-

letnich, wynikająca z petycji skierowanej do Senatu, skupiona jest przede 
wszystkim na kwestii związanej z umieszczeniem nieletniego w schronisku 
dla nieletnich. Projekt reguluje czas pobytu w takim schronisku – ma on trwać 
nie dłużej niż 3 miesiące przed wyznaczoną rozprawą, a łączny czas pobytu 
nieletniego w schronisku nie może być dłuższy niż rok. Projekt ustawy reguluje 
również kwestie związane z przebywaniem nieletniego na obserwacji psychia-
trycznej – w projekcie nowelizacji przewiduje się wprowadzenie rozwiązania, 
które spowoduje, że ów okres obserwacji psychiatrycznej nie będzie zaliczany 
do pobytu w schronisku dla nieletnich.

Reasumując, chcę powiedzieć, że projekt ten znacząco wzmocni przestrze-
ganie prawa obywatelskiego, które przysługuje osobie nieletniej, a przede 
wszystkim wprowadzi przepisy, które pozwolą na umieszczenie nieletniego 
w schronisku dla nieletnich tylko w przypadku orzeczenia sądu rodzinnego oraz 
w związku z postanowieniem wydanym przez sąd rodzinny, na które przysłu-
guje zażalenie, rozpatrywane w szybkim trybie.

Jak zaznaczyłem na wstępie, projekt ustawy stanowi realizację postulatu 
zawartego w petycji. Chodzi o petycję P10-11/20, wniesioną do Senatu w dniu 
9 stycznia 2020 r. przez Helsińską Fundację Praw Człowieka. W petycji postuluje 
się, po pierwsze, dodanie przepisu nakładającego na sąd obowiązek okresowej 
kontroli zasadności pobytu nieletniego w schronisku, tj. co 3 miesiące, także po 
skierowaniu sprawy na rozprawę. Po drugie, nałożenie obowiązku wydawania 
każdorazowo osobnego postanowienia o przedłużeniu pobytu w schronisku dla 
nieletnich, zawierającego uzasadnienie, a w nim wskazanie okoliczności prze-
mawiających za wydaniem takiego rozstrzygnięcia, także po skierowaniu spra-
wy na rozprawę. Po trzecie, wprowadzenie procedury umożliwiającej kontrolę 
instancyjną decyzji sądu o przedłużeniu stosowania środka. Niniejszy projekt 
wychodzi naprzeciw tym postulatom.
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Przemówienie senatora Wiktora Durlaka  
w dyskusji nad punktem 16. porządku obrad

Jak pokazują badania opinii publicznej, zaufanie obywateli do służb mundu-
rowych stale rośnie. Co za tym idzie – wzrasta także poczucie bezpieczeństwa 
mieszkańców naszego państwa. Pozytywne oceny działań podejmowanych przez 
służby mundurowe w trakcie pandemii wirusa SARS-CoV-2 czy ostatnich po-
wodzi na Podkarpaciu dodatkowo potwierdzają wyniki tych badań. Polacy czują 
się bezpiecznie, przede wszystkim dzięki pracy i zaangażowaniu wielu tysięcy 
funkcjonariuszy Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz innych służb 
mundurowych nadzorowanych przez ministra spraw wewnętrznych i admini-
stracji. Taki stan rzeczy to również wynik działań podejmowanych przez rząd 
Zjednoczonej Prawicy, takich jak np. realizowanie programu modernizacji służb 
mundurowych czy podejmowanie innych inicjatyw zmierzających do poprawy 
warunków pracy funkcjonariuszy. Przykładem takich inicjatyw jest procedowa-
na właśnie przez Wysoką Izbę ustawa o szczególnych rozwiązaniach dotyczących 
wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do 
spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych 
innych ustaw. Głównym założeniem uchwalonej przez Sejm 24 lipca br. ustawy 
jest zapewnienie optymalnych warunków pełnienia służby przez funkcjonariu-
szy oraz stworzenie instrumentów prawnych motywujących ich do pozostania 
w służbie po nabyciu uprawnień emerytalnych.

Proponowane przepisy zakładają m.in. wprowadzenie dwustopniowych do-
datków motywacyjnych. Zgodnie z rządową propozycją, funkcjonariusze Policji, 
Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej 
i Służby Więziennej, którzy zamiast odejść na emeryturę, zdecydują się pozostać 
w służbie, uzyskają dodatek motywacyjny, który będzie przyznawany zamiast 
emerytury po 25 latach służby w wysokości 1,5 tysiąca zł brutto miesięcznie, 
a po 28,5 latach służby w wysokości 2,5 tysiąca zł brutto miesięcznie. Dodatek 
motywacyjny będzie zatem zachętą do pozostania w służbie dla funkcjonariu-
szy z największym stażem, wiedzą i doświadczeniem praktycznym, co nie tylko 
pozwoli na prawidłowe wykonywanie zadań ustawowych realizowanych przez 
formacje mundurowe, ale także częściowo pozwoli rozwiązać problem z obsa-
dzeniem wakatów w Policji, SG, PSP oraz SOP. Pozytywnie wpłynie to także na 
proces szkolenia młodych funkcjonariuszy, którzy będą mogli czerpać z wiedzy 
i doświadczeń starszych kolegów.

Ponadto ustawa reguluje zagadnienia dotyczące wzmocnienia ochrony praw-
nej funkcjonariuszy uczestniczących w postępowaniu karnym. Zmienia także 
i ujednolica zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej policjantów oraz funkcjo-
nariuszy SG i SOP m.in. poprzez wprowadzenie przejrzystych zasad i procedur 
prowadzenia postępowań dyscyplinarnych, np. przyznaje funkcjonariuszom 
prawo do wniesienia sprzeciwu od rozmowy dyscyplinującej, złożenia wniosku 
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o dobrowolne poddanie się karze dyscyplinarnej czy sporządzenia fotokopii akt 
postępowania dyscyplinarnego.

Ustawa wprowadza także korzystne dla funkcjonariuszy zmiany dotyczące 
zasad obliczania i przyznawania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypo-
czynkowy oraz ujednolica przepisy dotyczące wyżywienia w formacjach pod-
ległych ministrowi spraw wewnętrznych i administracji – określa warunki 
otrzymywania wyżywienia przez funkcjonariuszy oraz świadczenia pienięż-
nego w zamian za wyżywienie.

Chciałbym również zwrócić państwa uwagę oraz przypomnieć, że proce-
dowana ustawa ma na celu wdrożenie zaleceń NIK dotyczących poprawy sytu-
acji kadrowej służb mundurowych, realizację porozumień zawartych ze stroną 
społeczną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w 2018 r. oraz 
realizację wyroku TK dotyczącego art. 115a ustawy o Policji w zakresie nieko-
rzystnego dla funkcjonariuszy sposobu ustalania wysokości ekwiwalentu za 
niewykorzystany urlop.

Na podkreślenie zasługuje również fakt, że większość poprawek do ustawy 
zaproponowanych przez Biuro Legislacyjne na posiedzeniu komisji samorządu 
terytorialnego i administracji miała charakter redakcyjny i doprecyzowujący. Ja 
również zgłaszałem na posiedzeniu komisji poprawki do tej ustawy, które mają 
na celu udzielenie jeszcze szerszego wsparcia służbom mundurowym, m.in. 
poprzez podwyższenie kwoty zwrotu kosztów ochrony prawnej przysługującej 
funkcjonariuszom. Chciałbym również zaznaczyć, iż wszystkie zgłoszone na po-
siedzeniu komisji poprawki zostały przyjęte jednomyślnie oraz że procedowana 
ustawa nie tylko wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom funkcjona-
riuszy, lecz także będzie miała pozytywny wpływ na liczbę wakatów w Policji, 
Straży Granicznej, Straży Pożarnej i Służbie Ochrony Państwa. Jej przyjęcie 
jest zatem niezbędne i uzasadnione i nie powinno budzić żadnych wątpliwości.
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Przemówienie senatora Beniamina Godyli  
w dyskusji nad punktem 16. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Przyjęta przez Sejm ustawa – tj. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących 

wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do 
spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych 
innych ustaw – przewiduje m.in. wprowadzenie świadczenia motywacyjnego dla 
funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby 
Ochrony Państwa oraz Służby Więziennej, którzy po 25 latach służby pozostaną 
w swojej formacji. Dodatek w wysokości 1,5 tysiąca zł brutto miesięcznie będzie 
przyznawany po 25 latach służby, a po 28,5 roku służby – w wysokości 2,5 ty-
siąca zł brutto miesięcznie. Ponadto rozwiązania przygotowane w tej ustawie 
zapewniają również ochronę prawną funkcjonariuszy.

Wskazane w ustawie zmiany zwiększą zapewne aktywność zawodową nie-
których funkcjonariuszy służb mundurowych. Niemniej jednak podkreślić nale-
ży, iż ustawa obejmuje tylko część służb mundurowych, zapominając przy tym, 
np. o Straży Ochrony Kolei czy też Służbie Celnej. Nadal jednak należy mieć na 
uwadze problem niedoborów kadrowych w służbach, w formacjach służących 
naszemu państwu, takich jak Policja czy inne służby państwowe. Wobec powyż-
szego należy zastanowić się, co tak de facto stanowi o tym, że nie ma chętnych 
na wakaty.

Procedowana ustawa ma słuszną ideę, aczkolwiek rozwiązania w niej prze-
widziane wydają się niewystarczające. Uważam, że na dodatkową gratyfikację 
zasługują również strażacy ochotnicy. To oni poświęcają się dla społeczeństwa 
każdego dnia w sposób zupełnie bezinteresowny. Należy zatem wprowadzić roz-
wiązania, które docenią również ich wysiłek wkładany w nasze bezpieczeństwo.

Myślę, że warto zastanowić się również nad innym czynnikiem motywacyj-
nym niż wynagrodzenie czy dodatki pieniężne. Istotne jest, aby wypracować 
środki motywacyjne, które można wykorzystać po to, aby ci, którzy nabyli prawa 
emerytalne, np. przepracowali 20 lat, nadal pozostali w służbie. Warto również 
zadbać o kulturę organizacyjną czy też klarowną ścieżkę awansowania, która 
dla młodego pokolenia ma istotne znaczenie, a niestety w tych organizacjach jej 
brakuje. Dziękuję bardzo.



Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 14. posiedzenia Senatu

386

14. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 11, 12, 13, 17 i 18 sierpnia 2020 r.

Przemówienie senatora Mariusza Gromki  
w dyskusji nad punktem 16. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Zapewnienie funkcjonariuszom adekwatnych warunków pełnienia służby 

i wprowadzenie czynników mobilizujących ich do jak najdłuższego pozostawa-
nia w służbie to dobre rozwiązanie.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundu-
rowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, 
o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw przewiduje 
specjalne dodatki motywacyjne dla funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, 
Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej, któ-
rzy zdecydują się pozostać w służbie, zamiast odejść na emeryturę po 25 latach 
pracy. Po 25 latach służby przyznawane będą dodatki w wysokości 1,5 tysiąca zł 
brutto miesięcznie, a po 28 latach – 2,5 tysiąca zł.

Wskazana ustawa reguluje również ochronę prawną funkcjonariuszy. 
Będzie im przysługiwać m.in. zwrot kosztów poniesionych na obronę prawną, 
jeśli postępowanie karne prowadzone w związku z wykonywaniem czynności 
służbowych zakończy się wyrokiem uniewinniającym lub zostanie umorzone. 
Regulacjami ustawy objęto również kwestie dotyczące ekwiwalentu za niewy-
korzystany urlop wypoczynkowy. Wprowadza się w niej klarowne procedury 
prowadzenia postępowań dyscyplinarnych w Policji, Straży Granicznej oraz 
Służbie Ochrony Państwa.

Ustawa przewiduje również rozwiązania dotyczące procedury wprowadzania 
do użytkowania pojazdów pożarniczych sprowadzonych z zagranicy. Pojazdy te 
będą poddawane mniej sformalizowanej ocenie technicznej. Jest to konieczne, 
aby zapewnić sprawne funkcjonowanie jednostek pożarniczych.

Jestem przekonany, że wprowadzenie rozwiązań wskazanej ustawy zapewni 
funkcjonariuszom optymalne warunki pełnienia służby.
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Przemówienie senatora Janusza Pęcherza  
w dyskusji nad punktem 16. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Zasadniczym celem przedłożonej Senatowi ustawy o szczególnych rozwiąza-

niach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez mini-
stra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej 
oraz niektórych innych ustaw jest polepszenie sytuacji kadrowej formacji podle-
głych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych poprzez wprowadzenie 
m.in. dodatków motywacyjnych dla funkcjonariuszy pozostających w służbie 
nawet pomimo osiągnięcia stażu służby i wieku uprawniających do odejścia 
na emeryturę. Cel ten prawdopodobnie zostanie osiągnięty. Takie rozwiązanie 
należy w pełni zaakceptować i należałoby zagłosować za tą ustawą, gdyby nie 
pewne „ale”. Otóż procedowana ustawa w obecnym kształcie w ogóle nie obej-
muje Służby Celno-Skarbowej, chociaż jest to bezsprzecznie formacja realizująca 
bardzo ważne zadania, w tym zadania policyjne.

Na posiedzeniu Komisji Samorządu Terytorialnego i  Administracji 
Państwowej głos w tej sprawie zabierał m.in. przewodniczący związków zawo-
dowych celników, pan Sławomir Siwy. Do komisji, ale i bezpośrednio do mnie 
wpłynęły liczne prośby o zgłoszenie poprawek do omawianej ustawy, których 
przyjęcie według zainteresowanych uzasadniają następujące okoliczności.

Po pierwsze, Służba Celno-Skarbowa jest formacją mundurową, której 
funkcjonariusze podlegają wszystkim ograniczeniom i rygorom wynikającym 
z przynależności do służb mundurowych i właściwej dla nich administracyj-
no-prawnej podstawy zatrudnienia, w tym pełnej dyspozycyjności, mobilności, 
podporządkowaniu służbowemu etc. Formacja ta z tego powodu oraz z racji ro-
dzaju wykonywanych zadań objęta jest systemem emerytalnym właściwym dla 
służb mundurowych, zatem podlega pod Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA. 
Zadania Służby Celno-Skarbowej mają ściśle charakter „zadań policyjnych”, któ-
rą to przesłankę wyróżnił Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 3 marca 
2015 r. (sygn. akt K 39/13).

W opisanych okolicznościach brak objęcia Służby Celno-Skarbowej rozwiąza-
niami przewidzianymi w ustawie rodzi poważne wątpliwości natury konstytu-
cyjnej co do braku równego traktowania funkcjonariuszy służb. Funkcjonariusze 
Służby Celno-Skarbowej strzegą polskiej granicy ramię w ramię z funkcjona-
riuszami Straży Granicznej, w tych samych trudnych warunkach, z podobnym 
narażeniem życia i zdrowia, walcząc z przestępczością. Nie istnieje żaden powód, 
żeby funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej mieli być gorzej potraktowani.

Zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą Trybunału Konstytucyjnego z kon-
stytucyjnej zasady równości wynika wymóg podobnego traktowania (według 
jednakowej miary) wszystkich podmiotów prawa charakteryzujących się daną 
cechą istotną – relewantną (vide: por. wyrok z 11 lipca 2000 r., sygn. K. 30/99, 
OTK ZU nr 5/2000, poz. 145 czy też wyrok z 18 stycznia 2000 r., sygn. K. 17/99, 
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OTK ZU nr 1/2000, poz. 4). Ta definicja oznacza, że wszystkie podmioty charak-
teryzujące się w równym stopniu daną cechą istotną (relewantną) powinny być 
traktowane równo, a więc według jednakowej miary, bez zróżnicowań zarówno 
dyskryminujących, jak i faworyzujących (vide: wyrok z 5 listopada 1997 r., sygn. 
K. 22/97, OTK ZU nr 3–4/1997, poz. 41, wyrok TK z dnia 24 kwietnia 2001 r., sygn. 
U 9/00, OTK ZU nr 4/2001, poz. 80; 24 kwietnia 2006 r., sygn. P 9/05, OTK ZU 
nr 4/A/2006, poz. 46; 6 marca 2007 r., sygn. P 45/06, OTK ZU nr 3/A/2007, poz. 
22; 13 grudnia 2007 r., sygn. SK 37/06, OTK ZU nr 11/A/2007, poz. 157; 26 lute-
go 2008 r., sygn. SK 89/06, OTK ZU nr 1/A/2008, poz. 7; 22 lipca 2008 r., sygn. 
P 41/07, OTK ZU nr 6/A/2008, poz. 109; 11 maja 2010 r., sygn. SK 50/08, OTK ZU 
nr 4/A/2010, poz. 34; 23 listopada 2010 r., sygn. K 5/10, OTK ZU nr 9/A/2010, poz. 
106; 12 lipca 2012 r., sygn. P 24/10, OTK ZU nr 7/A/2012, poz. 79).

Ze względu na powyższe, skoro celem projektowanej ustawy jest polepszenie 
sytuacji funkcjonariuszy służb mundurowych i jednocześnie względne ujedno-
licenie przepisów ich dotyczących, zasadne jest objęcie Służby Celno-Skarbowej 
tymi właśnie przepisami. Nie istnieje powód do podziału funkcjonariuszy, do 
tego, aby funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej mieli gorszą sytuację prawną 
niż ich koledzy ze służb mundurowych, podległych tym samym rygorom służby 
oraz podlegającym MSWiA.

Po drugie, Służba Celno-Skarbowa – obok dbania o bezpieczeństwo – jako 
jedyna formacja mundurowa odpowiedzialna jest za generowanie znaczącej 
większości dochodów budżetu. W związku z tym logiczne i oczywiste jest to, że 
potrzebna jest do tego fachowa i doświadczona kadra funkcjonariuszy. Obecnie 
służba ta boryka się z bardzo poważnymi problemami kadrowymi związanymi 
z odejściami na emeryturę funkcjonariuszy, którzy osiągnęli ustawowe kryte-
rium pozwalające odejść na emeryturę. Struktura wiekowa w Służbie Celno-
Skarbowej uwidacznia dobitnie ten problem, gdyż jest to pod tym względem 
najstarsza formacja i problem z odejściami doświadczonej kadry jest największy 
spośród wszystkich służb mundurowych. Celem projektowanej ustawy jest za-
chęcenie funkcjonariuszy do dalszej służby dla dobra państwa, a w tej sytuacji 
bardzo zasadne jest rozszerzenie narzędzi prawnych na rzecz funkcjonariu-
szy Służby Celno-Skarbowej. Skoro ustawa ma zapobiegać odejściom, to nielo-
giczne jest pomijanie formacji, w której problem ten występuje w największym 
nasileniu.

Po trzecie, funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej są tak samo narażeni 
na pomówienia ze strony przestępców oraz prowokacje z ich strony, jak funkcjo-
nariusze Policji czy Straży Granicznej. Zapewnienie ochrony prawnej wzmoc-
ni pozycję funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, będzie silnym bodźcem 
motywacyjnym, spowoduje, że z jeszcze większą odwagą będą narażać życie 
lub zdrowie, nie obawiając się pomówienia ze strony przemytnika. Problem 
z pomówieniami dokonywanymi przez nieuczciwych obywateli oraz obcokra-
jowców występuje w Służbie Celno-Skarbowej chyba znowu w największej ska-
li. Przemytnik może wyeliminować funkcjonariusza ze służby, wystarczy, że 
go pomówi – i to się dzieje. Tak pozbywano się np. najbardziej skutecznych, 
najbardziej dociekliwych funkcjonariuszy, gdyż z chwilą pomówienia funk-
cjonariusz zostaje zawieszony w czynnościach służbowych i potem zwolniony. 
Niezrozumiałe jest zatem pominięcie w ochronie prawnej funkcjonariuszy for-
macji, w której wspomniany problem odnotowywany jest w chyba największym 
nasileniu.

Po czwarte, wniosek w tej sprawie, o objęcie dodatkami motywacyjnymi, zło-
żył minister finansów w piśmie z dnia 9 czerwca 2020 r., nr FS7.021.12.2020.RM.
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Po piąte, objęcie wspomnianymi przepisami funkcjonariuszy Służby Celno-
Skarbowej zapewni zachowanie spójności pomiędzy służbami mundurowymi.

Argumenty te są w pełni zasadne. Bardzo trudno jest zgodzić się z argu-
mentacją pana ministra Macieja Wąsika przedstawioną na posiedzeniu Komisji 
Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, że winę za obecny stan 
rzeczy ponosi minister finansów, który nie podjął działań na odpowiednim eta-
pie procedowania ustawy. Pismo ministra finansów – według Macieja Wąsika – 
wpłynęło za późno, bo ustawa wówczas przeszła już przez konsultacje publiczne 
i stanęła na komitecie stałym Rady Ministrów.

Jeżeli przygotowuje się ustawę, która reguluje określone kwestie dotyczące 
Policji, później włącza się do tych regulacji Służbę Więzienną i Straż Graniczną, 
to nawet gdyby minister finansów czegoś nie uczynił w określonym czasie, nale-
żałoby ten problem rozwiązać kompleksowo w odniesieniu do wszystkich służb 
mundurowych, tym bardziej że Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie wypo-
wiadał się na temat realizacji zasady równości w zakresie sytuacji prawnej po-
szczególnych służb mundurowych.

Nie można się także zgodzić z panem ministrem Maciejem Wąsikiem, że na 
dzisiejszym etapie procedowania ustawy nie można już wprowadzić poprawek, 
które uregulowałyby kwestie prawne dotyczące funkcjonariuszy Służby Celno-
Skarbowej, tym bardziej że chodzi o rozwiązania analogiczne do tych, które doty-
czą pracowników Policji, Służby Więziennej czy Straży Granicznej. Jeżeli nawet 
z powodów proceduralnych byłoby to niemożliwe – chociaż nie wierzę w to, ma-
jąc na uwadze wprowadzanie różnych poprawek do wcześniej procedowanych 
w tej Izbie ustaw – to istnieje szybka ścieżka legislacyjna. Jeśli inicjatorem zmian 
w ustawie będzie grupa posłów, proces legislacyjny może odbyć się szybko, bez 
obowiązku przeprowadzenia konsultacji społecznych, a akurat w przypadku 
tych konkretnych zmian są one zbyteczne, gdyż były przeprowadzone w odnie-
sieniu do służb policyjnych, Służby Więziennej i Straży Granicznej.

Drugą sprawą poruszaną na posiedzeniu komisji zarówno przez senatorów, 
jak i przez przedstawicieli związków zawodowych służb mundurowych, był 
problem wypłacania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Funkcjonariusze 
odchodzący na emeryturę po 31 października 2018 r. mają ten ekwiwalent wy-
płacany zgodnie z wyrokiem Trybunatu Konstytucyjnego. Jednak ci funkcjo-
nariusze, którzy rzeczywiście wywalczyli ten ekwiwalent, wnosząc sprawę do 
Trybunału Konstytucyjnego, są w tych rozwiązaniach pominięci. Oczywiście, 
można zawsze skorzystać z drogi sądowej, jednak ze wszech miar byłoby wska-
zane i sprawiedliwe, aby ten problem został uregulowany przez rząd poprzez 
odpowiednie rozwiązania ustawowe.

Konkludując: zagłosuję za tą ustawą, jeśli wprowadzone zostaną do niej po-
prawki uwzględniające funkcjonariuszy administracji celno-skarbowej lub jeśli 
pan minister Maciej Wąsik zadeklaruje bardzo szybkie uregulowanie sprawy 
tej ważnej służby mundurowej. Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 16. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W dużym skrócie można powiedzieć, że ustawa o szczególnych rozwiąza-

niach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez mini-
stra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej 
oraz niektórych innych ustaw wprowadza przede wszystkim możliwość przy-
znawania dodatkowych należności pieniężnych funkcjonariuszom, którzy po 
nabyciu prawa do emerytury i przepracowaniu co najmniej 25 lat nadal pozo-
staną w służbie, a także określa dokładne kwoty świadczeń motywacyjnych po 
osiągnięciu 25 lat oraz 28 lat i 6 miesięcy służby – kolejno 1 tysiąc 500 zł mie-
sięcznie i 2 tysiące 500 zł miesięcznie.

Ustawa zmienia także wymiar przysługującego funkcjonariuszom coroczne-
go płatnego urlopu wypoczynkowego, jak również reguluje wiele kwestii zwią-
zanych z pełnieniem służby przez funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, 
Służby Ochrony Państwa oraz Służby Więziennej, w tym m.in. kwestie prawne 
dotyczące postępowań karnych o przestępstwo popełnione w związku z wyko-
nywaniem czynności służbowych. W tym przypadku policjantowi pokrzywdzo-
nemu przestępstwem przysługuje na jego wniosek bezpłatna ochrona prawna 
w postępowaniu karnym, a w razie braku możliwości zapewnienia przez wła-
ściwą miejscową komendę ochrony prawnej – zwrot kosztów ochrony prawnej.

Jak podkreślono w informacji zawartej w ocenie skutków regulacji, zgodnie 
z nowym art. 66a ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji policjantowi 
przysługuje zwrot kosztów poniesionych na ochronę prawną, jeżeli postępo-
wanie karne wszczęte przeciwko niemu o przestępstwo popełnione w związku 
z wykonywaniem czynności służbowych zostanie zakończone prawomocnym 
orzeczeniem o umorzeniu postępowania z powodu braku ustawowych znamion 
czynu zabronionego lub niepopełnienia przestępstwa albo wyrokiem uniewin-
niającym. Zwrot tych kosztów następować będzie ze środków Policji, na wniosek 
policjanta, w kwocie faktycznie poniesionych kosztów, nie wyższej niż stawka 
maksymalna wynagrodzenia jednego obrońcy, określona w przepisach wyda-
nych na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwo-
katurze, lub jednego radcy prawnego, określona w przepisach wydanych na 
podstawie art. 225 ust. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.

W myśl art. 66a ust. 31 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji w szczegól-
nie uzasadnionych przypadkach, kierując się dobrem służby, komendant główny 
Policji może zapewnić policjantowi, przeciwko któremu wszczęto postępowanie 
karne o przestępstwo popełnione w związku z wykonywaniem czynności służ-
bowych, ochronę prawną jeszcze przed zakończeniem tego postępowania, przy 
czym poniesione przez Policję koszty ochrony prawnej nie podlegają zwrotowi 
przez policjanta, niezależnie od wyniku postępowania karnego.
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Znowelizowana ustawa przewiduje ponadto, iż policjantowi pokrzywdzo-
nemu przestępstwem, o którym mowa w art. 222, art. 223 lub art. 226 kodeksu 
karnego, oczywiście w związku z wykonywaniem czynności służbowych, przy-
sługuje na jego wniosek bezpłatna ochrona prawna w postępowaniu karnym, 
w którym uczestniczy w charakterze pokrzywdzonego lub oskarżyciela posił-
kowego. Ochronę tę zapewniać będzie jednostka organizacyjna Policji, w której 
policjant pokrzywdzony przestępstwem pełni służbę. Jeżeli jednostka ta nie ma 
zapewnionej obsługi prawnej realizowanej przez radców prawnych lub adwoka-
tów, ochronę prawną zapewni właściwa miejscowo komenda wojewódzka Policji 
albo Komenda Stołeczna Policji.



Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 14. posiedzenia Senatu

392

14. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 11, 12, 13, 17 i 18 sierpnia 2020 r.

Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 17. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw uzu-

pełnia regulacje wprowadzane przez ustawę z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie 
ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw i w opi-
nii wnioskodawców doprecyzowuje jej przepisy. Przede wszystkim wprowadza 
możliwość wydania przez sąd zakazu zbliżania się i doprecyzowuje przepisy – 
jednoznacznie przesądza się, czy osoba stosująca przemoc w rodzinie może być 
obecna przy przesłuchaniu. Ponadto uwzględnia się w mechanizmie „Niebieskie 
Karty” Żandarmerię Wojskową. 

Wprowadzane zmiany w opinii wnioskodawców mają na celu przede wszyst-
kim wzmocnienie skuteczności działań podjętych w celu ochrony osób do-
tkniętych przemocą w rodzinie ze strony domowników, a także zapewnienie 
większego komfortu psychicznego – osoba dotknięta przemocą może bowiem 
zażądać, by sąd wydał zakaz zbliżania się osobie stosującej przemoc. Zażalenie 
będzie rozpatrywane niezwłocznie – nie później niż w ciągu 48 godzin.
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Przemówienie senator Joanny Sekuły  
w dyskusji nad punktem 18. porządku obrad

W związku z wydarzeniami w nocy z 7 na 8 sierpnia, które stanowiły kul-
minację trwającej od miesięcy kampanii nienawiści wymierzonej w osoby za-
liczające się do grupy LGBT+, do senatorów RP zwróciła się Helsińska Fundacja 
Praw Człowieka o interwencję w Senacie.

Przedstawiciele rządzącej większości parlamentarnej, członkowie rządu, 
a także publiczne media w trakcie tej kampanii dopuszczali się wypowiedzi, 
dla których nie powinno być miejsca w cywilizowanym świecie. Próba skłóce-
nia przez nich społeczeństwa i wykreowanie wroga publicznego zakończyły się 
brutalną pacyfikacją zgromadzenia na Krakowskim Przedmieściu, użyciem 
przemocy fizycznej, wieloma zatrzymaniami. Wydarzenia te budzą nasz głęboki 
niepokój o los praw człowieka w Polsce.

Dlatego też apelujemy do wszystkich osób, którym zależy na poszanowaniu 
praw człowieka w Polsce, o podjęcie działań mających na celu wyjaśnienie genezy 
wydarzeń w nocy z 7 na 8 sierpnia i wyciągnięcie z nich wniosków na przyszłość, 
tak aby do podobnych zdarzeń nie musiało już nigdy dochodzić.

Ze szczególną prośbą zwracamy się do senackiej Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji – o spowodowanie wystąpienia Senatu RP do ministra 
spraw wewnętrznych i administracji w celu uzyskania rzetelnego wyjaśnienia 
działań służb państwowych podejmowanych w następstwie tych zdarzeń z 7 
i 8 sierpnia, a w szczególności o zbadanie okoliczności stosowania przez Policję 
środków przymusu bezpośredniego, ich proporcjonalności, a także stosowania 
prewencyjnych zatrzymań wobec osób, które nie miały nic wspólnego z oma-
wianym protestem.

Gruntownego wyjaśnienia wymagają również okoliczności utrudniania oso-
bom zatrzymanym dostępu do pomocy prawnej, nieinformowania ich obroń-
ców o miejscu przebywania osób pozbawionych wolności, jak również samych 
warunków ich detencji.

W naszej ocenie wydarzenia te pokazały w dobitny sposób deficyty polskie-
go systemu ochrony praw człowieka, a w szczególności brak ustawowych me-
chanizmów gwarantujących z jednej strony stosowanie przez Policję środków 
przymusu bezpośredniego w sposób proporcjonalny i uzasadniony, a z drugiej 
strony poszanowanie wolności osobistej jednostek i ich prawa do obrony.

Głęboko liczymy, że okoliczności te staną się przyczynkiem do podjęcia re-
alnej dyskusji o losie praw człowieka w Polsce i doprowadzą do przyjęcia nie-
zbędnych środków legislacyjnych.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 19. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W dniu dzisiejszym procedujemy uchwałę w sprawie uczczenia 100. rocznicy 

Bitwy Warszawskiej 1920 r. i jej zapomnianych bohaterów, Bitwy Warszawskiej, 
która inaczej nazywana jest „Cudem nad Wisłą”. Bitwy, która zadecydowała nie 
tylko o przyszłości naszej ojczyzny, lecz także o przyszłości zarówno Europy, jak 
i całej naszej cywilizacji łacińskiej, cywilizacji chrześcijańskiej.

Blisko 100 lat temu, 15 sierpnia 1920 roku w Bitwie Warszawskiej Polacy po-
konali Armię Czerwoną. Wygrana zapewniła naszemu krajowi niepodległość na 
blisko 20 lat i równocześnie uchroniła Europę Zachodnią przed rewolucją komu-
nistyczną. Bitwę Warszawską uznano za osiemnastą decydującą bitwę w dzie-
jach świata, a jej pokolenie odbudowało suwerenną II Rzeczpospolitą. W ciągu 
20 lat wolności wychowało dzieci w duchu patriotycznym, pełnym poświęcenia 
i heroizmu. Odbudowało kraj po 123 latach zaborów.

Znaczenie historyczne Bitwy Warszawskiej jest dzisiaj niestety wciąż nie-
doceniane, zarówno w Polsce, jak również na Zachodzie Europy. Ambasador 
brytyjski w przedwojennej Polsce, lord Edgar D’Abernon, w jednym z artykułów 
opublikowanych już w sierpniu 1930 r. pisał: „Współczesna historia cywilizacji 
zna mało wydarzeń posiadających znaczenie większe od bitwy pod Warszawą 
w roku 1920. Nie zna zaś ani jednego, które by było mniej doceniane… Gdyby 
bitwa pod Warszawą zakończyła się była zwycięstwem bolszewików, nastąpiłby 
punkt zwrotny w dziejach Europy, nie ulega bowiem najmniejszej wątpliwości, 
iż z upadkiem Warszawy środkowa Europa stanęłaby otworem dla propagandy 
komunistycznej i dla sowieckiej inwazji. (...). Zadaniem pisarzy politycznych... 
jest wytłumaczenie europejskiej opinii publicznej, że w roku 1920 Europę zba-
wiła Polska”.

Warto tutaj również przytoczyć słowa francuskiego generała Louisa A. 
Faury’ego, który w jednym z artykułów w 1928 r. porównał Bitwę Warszawską 
do bitwy pod Wiedniem: „Przed dwustu laty Polska pod murami Wiednia ura-
towała świat chrześcijański od niebezpieczeństwa tureckiego; nad Wisłą i nad 
Niemnem szlachetny ten naród oddał ponownie światu cywilizowanemu usłu-
gę, którą nie dość oceniono”.

W tytule procedowanej przez nas uchwały wspominamy również o licznych 
mniej lub bardziej znanych bohaterach Bitwy Warszawskiej. Należy przypo-
mnieć, że w tym gronie byli m.in. ks. Ignacy Skorupka, por. Stefan Pogonowski 
oraz wybitni dowódcy: marsz. Józef Piłsudski, gen. Tadeusz Rozwadowski, gen. 
Edward Śmigły-Rydz, gen. Władysław Sikorski, gen. Józef Haller, a także mi-
nister spraw wojskowych, gen. Kazimierz Sosnkowski. Ale musimy pamiętać 
o tym, że pokonanie bolszewików w 1920 roku nastąpiło dzięki wspaniałej po-
stawie większości narodu polskiego, heroizmowi polskiego żołnierza. Dlatego 
mówiąc o bohaterach, musimy podkreślić, że bohaterskie było całe ówczesne 
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pokolenie, które nie wahało się położyć na szali swojego życia w służbie odra-
dzającej się ojczyzny.

Cieszę się, że Senat Rzeczypospolitej Polskiej, przekonany o szczególnym 
znaczeniu tych wydarzeń, już wcześniej ustanowił rok 2020 Rokiem Bitwy 
Warszawskiej, a dziś, w przeddzień setnej rocznicy Cudu nad Wisłą, ponownie 
składamy hołd jej Bohaterom, obrońcom niepodległości Rzeczypospolitej.

Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senator Agnieszki Kołacz-Leszczyńskiej 
w dyskusji nad punktem 21. porządku obrad

„Do ostatnich dni będę walczył o przestrzeganie konstytucji oraz obowiązu-
jącego prawa” – deklarował pan, przedstawiając w Sejmie ostatni roczny raport 
o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich oraz o stanie przestrzegania wol-
ności i praw człowieka i obywatela. Czynił pan tak od pierwszego dnia swojej 
misji jako rzecznik praw obywatelskich, a ostatnie 600 stron raportu z działal-
ności biura, poprzednie raporty i codzienność tylko to potwierdzały.

Dzisiaj, kiedy żegnamy pana tu, w Senacie RP po zakończonej kadencji, 
niech nam wolno będzie pokłonić się głęboko i przekazać panu słowa szacunku 
i wdzięczności. Czas pana urzędowania pozostanie w pamięci obywateli jako 
czas troski o ich prawa i spokojną codzienność. Dziękujemy w prostych słowach 
za ogromną wrażliwość, kulturę, a jednocześnie ogromną determinację i kon-
sekwencję w każdym podejmowanym wyzwaniu.

Życzymy na przyszłość, aby każdy kolejny dzień przynosił panu nowe inspi-
racje, radość i siły do podejmowania kolejnych zadań, i aby ludzka życzliwość 
zawsze panu towarzyszyła.
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Przemówienie senator Gabrieli Morawskiej-Staneckiej 
w dyskusji nad punktem 21. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Szanowny Panie Rzeczniku!
Niezliczona liczba publikacji, setki wystąpień, dziesiątki tysięcy spraw i in-

terwencji w ciągu roku. Tytaniczna praca, która wzbudza mój ogromny szacu-
nek, a wśród naszych obywateli i obywatelek podziw i dumę. Dumę, że przez 
te 5 lat reprezentował ich rzecznik, który był blisko ich spraw, który wraz ze 
swoim zapleczem wyszedł ze swojego gabinetu i jeździł do ludzi, do mniejszych 
miejscowości, do miast powiatowych. Tam, gdzie ludzie potrzebowali pomocy. 
Rzecznik, który się nie poddawał, był niezłomny i na każdym kroku akcentował 
potrzebę przestrzegania praw człowieka. Widać to chociażby po liczbie zgłoszeń 
do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Zgłoszeń ludzi żywiących nadzieję, że 
to właśnie tam uzyskają niezbędną pomoc.

Te 5 lat to był niezwykle trudny okres. Chyba nikt z nas nie przypuszczał, 
jak ciężki i intensywny będzie to czas. Podczas ostatniego wystąpienia na po-
siedzeniu komisji w Sejmie powiedział pan, że żałuje, „że nie było dialogu. Było 
napięcie, polaryzacja, rosnąca nienawiść. Dehumanizacja całej grupy społecz-
nej. Tak jakbyśmy się cofnęli w czasie”. Przez ostatnie lata trudno dopatrzeć się 
w działaniach rządu postawienia na wzmocnienie praw człowieka, praw kobiet, 
większą solidarność społeczną, wsparcie osób wykluczonych komunikacyjnie 
i finansowo, na stworzenie ułatwień i mechanizmów wsparcia dla emerytów 
i osób z niepełnosprawnościami, poszanowanie praw mniejszości, w tym mniej-
szości seksualnych. W przestrzeni publicznej byliśmy świadkami nieustającej 
spirali nienawiści. Na sędziów, na instytucje państwowe, takie jak Trybunał 
Konstytucyjny i Sąd Najwyższy, lekarzy, prawników, nauczycieli, osoby homo-
seksualne, biseksualne, transpłciowe, emerytów służb mundurowych, którzy 
niekiedy z narażeniem życia służyli naszej ojczyźnie. Przemoc słowna wobec 
najsłabszych nie może być nigdy sposobem na sprawowanie władzy. Sposobem 
na jej zdobycie i utrwalanie.

I nigdy nie było na to zgody pana rzecznika, który reagował, protestował 
i tłumaczył, że tak nie można, że każdemu należy się szacunek, że każdy zasłu-
guje na godne traktowanie, na godne życie.

Ta kadencja była też trudna z innych względów, o czym wspomniał pan rzecz-
nik. Niewystarczający budżet na wykonywanie niektórych funkcji, w szcze-
gólności działalności Zespołu Prawa Karnego oraz Krajowego Mechanizmu 
Prewencji Tortur, brak dodatkowych środków na wykonywanie zadań w po-
staci rozpatrywania i składania skarg nadzwyczajnych oraz nie zawsze dobra 
współpraca z innymi instytucjami państwowymi, zwłaszcza z Ministerstwem 
Sprawiedliwości.

Żeby odnaleźć się w tych warunkach rzecznik musiał charakteryzować się 
nie tylko wybitną wiedzą prawniczą i umiejętnościami, ale również niezwykłą 
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zawziętością. Zawziętością motywującą do podejmowania codziennego wysił-
ku i trudu.

Po upolitycznieniu polskiego wymiaru sprawiedliwości, Trybunału 
Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, telewizji publicznej i innych organów pań-
stwa Adam Bodnar dla wielu stał się uosobieniem państwa prawa, konstytucji, 
jej strażnika. Ostatnią ostoją polskiej demokracji.

Nie znajduję dzisiaj słów, by podziękować panu za lata ciężkiej pracy dla 
Polski, naszych obywatelek i obywateli, dlatego powiem tylko: dziękuję. Dziękuję 
zarówno w imieniu swoim, jak i wszystkich tych, dla których był pan wspar-
ciem i nadzieją, że jeszcze będzie pięknie, że jeszcze będzie normalnie, że prawa 
człowieka, a nie dzielenie społeczeństwa w imię utrzymania władzy, będą dla 
rządzących najważniejszym drogowskazem.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 23. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Myślę, że rezolucja Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie sytuacji na 

Białorusi jest jak najbardziej słuszna, ponieważ wszyscy jesteśmy za prawem 
obywateli Białorusi do udziału w demokratycznych wyborach, do wolności zgro-
madzeń, do swobody wyrażania własnych poglądów. Te podstawowe wartości 
zostały pogwałcone ostatnimi wydarzeniami na Białorusi, gdzie w ostatnich 
wyborach prezydenckich doszło do wielu nieprawidłowości, a pokojowe mani-
festacje wyrażające protest wobec tych naruszeń zostały krwawo stłumione. 
Dlatego apel Senatu w zakresie poszanowania wolności i praw obywatelskich 
przez władzę Białorusi jest jak najbardziej słuszny.

Zupełnie niepotrzebnie, tak jak podkreślałem to już na posiedzeniu połą-
czonych komisji, inicjatorzy wtrącili do rezolucji pkt. 3, w którym poprzez apel 
Senatu do rządu i prezydenta poruszane są wątki polityczne, takie jak np. rze-
komy brak konsekwentnej, długookresowej strategii uczestnictwa w polityce 
wschodniej czy też krytyka polityki zagranicznej rządu poprzez sugerowanie 
rzekomego niefunkcjonowania Trójkąta Weimarskiego. Tego rodzaju rezolucja 
powinna zostać podjęta w Wysokiej Izbie jednogłośnie, a taki atak senatorów 
Koalicji Obywatelskiej wtrącony w rezolucję jest zupełnie niepotrzebny. Tym 
bardziej że rząd Premiera Mateusza Morawieckiego podjął w kwestii sytuacji 
na Białorusi zdecydowane działania, m.in. poprzez apel o zwołanie nadzwyczaj-
nego posiedzenia Rady Europejskiej i zdecydowaną reakcję Unii Europejskiej 
na wydarzenia na Białorusi. Wszyscy mamy obowiązek solidarnie wspierać 
Białorusinów w tych trudnych chwilach.

Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora Krzysztofa Brejzy  
w dyskusji nad punktem 25. porządku obrad

Zagłosuję za uchwałą upamiętniającą Sierpień 1980 r., gdyż zwłaszcza w obec-
nych czasach potrzebne jest nawiązywanie do tego, co nas łączy.

Wielki szacunek należy oddać wszystkim strajkującym. Wielki szacunek 
należy się również Lechowi Wałęsie. W ostatnich latach trwa brudny proces 
odbierania zasług Lechowi Wałęsie i wygumkowywania go z kart historii. Nie 
ma na to naszej zgody.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 25. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
40 lat temu doszło do zawarcia przez rząd PRL czterech porozumień z komite-

tami strajkowymi powstałymi w 1980 r. Porozumienia te zakończyły wydarzenia 
Sierpnia 1980 i okres wielkich strajków. Co najważniejsze, w pierwszym punkcie 
porozumień gdańskich stwierdzano, że działalność związków zawodowych nie 
spełniła nadziei i oczekiwań pracowników, dlatego uznaje się za celowe powo-
łanie nowych, samorządnych związków zawodowych, które byłyby autentycz-
nym reprezentantem klasy pracującej. Na podstawie tego punktu dopuszczono 
do zarejestrowania największego w Europie związku zawodowego, jakim stał 
się NSZZ „Solidarność”.

Związek ten stał się wielkim ruchem społecznym, mającym ogromne zna-
czenie w obaleniu komunizmu nie tylko w Polsce, lecz także w Europie. Wpływał 
on na postawy ludzi na całym świecie. Stał się ruchem społecznym o charak-
terze pracowniczym, ale i narodowym. Jednocześnie był ruchem pokojowym. 
Dlatego cieszę się, że dzisiaj tak w Senacie, jak i w wielu innych miejscach w kraju 
w 40-lecie tych wydarzeń oddajemy cześć ich uczestnikom, ich odwadze i poświę-
ceniu. Wielu z nich nie ma już wśród nas, wielu na ołtarzu złożyło największą 
ofiarę – swoje życie. Ich walka okazała się skuteczna i na pewno nie pozostanie 
przez nas zapomniana.
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Przemówienie senatora Beniamina Godyli  
w dyskusji nad punktem 28. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Nowelizacja ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz oso-

bach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw 
zakłada specjalne świadczenia dla nich. Osoby zaangażowane w walkę o nie-
podległość i suwerenność Polski, których emerytura lub renta jest niższa niż 
2 tysiące 400 zł, będą mogły liczyć na comiesięczne wyrównanie. Oprócz wska-
zanego wyrównania mogą oni liczyć na ulgi w zakupie biletów na komunikację 
miejską oraz międzymiastową.

Ustawa ma na celu uhonorowanie osób, które w PRL walczyły o polską de-
mokrację. Projekt tej ustawy był wyczekiwany przez działaczy antykomuni-
stycznych po tym, co przeszli w walce o demokratyczną Polskę. Już w samym 
uzasadnieniu projektu wskazuje się, że osoby zaangażowane w walkę o niepod-
ległość i suwerenność Polski w latach 1956–1989 były poddawane przez reżim 
komunistyczny licznym represjom i szykanom, które „negatywnie oddziaływały 
na status materialny osób im poddanych nie tylko w okresie ich stosowania, ale 
i później – nawet do dnia dzisiejszego”.

Działacze opozycji demokratycznej dopiero od 5 lat są pod opieką pań-
stwa polskiego. Są podopiecznymi Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych. Należy uznać to zatem za wyraz sprawiedliwości dziejowej.

Należy zatem wskazać, iż procedowany projekt nowelizacji ma słuszne za-
łożenia. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora Krzysztofa Brejzy  
w dyskusji nad punktem 30. porządku obrad

Chciałbym tylko zaznaczyć, że omawiana ustawa – tj. ustawa o zmianie usta-
wy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdzia-
łaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych oraz ustawy o zmianie ustawy o szczególnych roz-
wiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzyso-
wych oraz niektórych innych ustaw – jest niezwykle potrzebna dla zapewnienia 
działalności artystycznej. Pomoże finansować wynagrodzenia twórców kultury. 

Zgodzę się z senator Zdrojewską, że epidemia trwa wiele miesięcy i projekt 
pojawił się trochę późno. Ale dobrze, że mimo poślizgu czasowego określone 
w ustawie środki trafią do instytucji kultury.
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Bogdana Borusewicza

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów  
Mateusza Morawieckiego

Na łuskach pocisków ostrzegawczych ONS, których użyła milicja białoruska 
w Mińsku przeciwko demonstrantom w dniu 11 sierpnia br., widnieją znamiona, 
że zostały wyprodukowane w Pionkach.

W związku z tym oczekuję odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób amunicja 
z Polski trafiła na Białoruś.

Bogdan Borusewicz
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Bogdana Borusewicza

Oświadczenie skierowane do wiceprezes Rady Ministrów,  
minister rozwoju Jadwigi Emilewicz

Art. 15g ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach zwią-
zanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przewidu-
je zmniejszenie czasu pracy i wynagrodzenia o 20%. Ustawa nie wyłącza ko-
biet w ciąży będących na zwolnieniach lekarskich i urlopach macierzyńskich. 
Pracownica, która urodziła dziecko w miesiącach maj – lipiec, cały rok będzie 
otrzymywała zasiłek pomniejszony o 20%.

Ponieważ rząd poganiał Senat, aby uchwalić ustawę jak najszybciej, nie by-
liśmy w stanie wyłowić tego oczywistego błędu. Mam nadzieję, że Pani Premier 
wprowadzi poprawkę do ustawy.

Bogdan Borusewicz
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Krzysztofa Brejzę

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia 

Szanowny Panie Ministrze!
Będę wdzięczny za odpowiedź na następujące pytania.
1. Ile dostarczono respiratorów od firmy E&K w czerwcu 2020 r.? Jaka firma 

jest producentem tych respiratorów?
2. Ile dostarczono respiratorów od firmy E&K w lipcu 2020 r.? Jaka firma jest 

producentem tych respiratorów?
3. Ile dostarczono respiratorów od firmy E&K od 1 do 18 sierpnia 2020 r.? 

Jaka firma jest producentem tych respiratorów?

Z wyrazami szacunku 
Krzysztof Brejza
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Krzysztofa Brejzę

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia 

Szanowny Panie Ministrze!
Będę wdzięczny za odpowiedź na następujące pytania.
1. Ile wynosiło zadłużenie placówek służby zdrowia w I kwartale 2020 r.?
2. Ile wynosiło zadłużenie placówek służby zdrowia w II kwartale 2020 r.?

Z wyrazami szacunku 
Krzysztof Brejza
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Oświadczenie złożone 
przez senator Dorotę Czudowską

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska  
Michała Wosia

Szanowny Panie Ministrze!
Kilka tygodni temu społeczność Pątnowa Legnickiego i Legnicy zaprotesto-

wała przeciwko planom zainstalowania spalarni opon, która kryje się pod nazwą 
„Budowa hali produkcyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, planowana do 
realizacji w Legnicy przy ul. Pątnowskiej”.

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Pątnów Legnicki oraz Komitet 
Społeczny Mieszkańców Wsi Pątnów Legnicki dnia 8 lipca 2020 r. skierowały 
do Pana Ministra list w tej sprawie, wskazując na wiele uchybień przy realizacji 
tej inwestycji. Podzielam niepokoje mieszkańców.

Protesty odniosły skutek, gdyż inwestor wstrzymał budowę spalarni, ale nie 
ma pewności, czy prace zostały wstrzymane definitywnie.

Bardzo proszę Pana Ministra, by odpowiedź na pismo mieszkańców Pątnowa 
Legnickiego została przesłana także do mojej wiadomości.

Z wyrazami szacunku 
Dorota Czudowska
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Dowhana

Oświadczenie skierowane do ministra klimatu  
Michała Kurtyki

Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej, w  nawiązaniu do stanowiska 
Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego nr 23/2020 z dnia 29 czerwca 2020 r., 
popieram apel o podjęcie działań adaptacyjnych do zmian klimatu i ogranicza-
jących występowanie zjawiska suszy.

W ostatnich latach w wielu regionach Polski występuje problem suszy meteoro-
logicznej, ale także rolniczej i hydrologicznej. Trudności te, w połączeniu z mno-
gością zjawisk ekstremalnych (ulewne deszcze, podtopienia, powodzie), a także 
wzrostem średniej rocznej temperatury powietrza i zmianą struktury opadów 
atmosferycznych, są dowodem pogłębiającego się kryzysu klimatycznego w Polsce. 
Z roku na rok Polska zmaga się z coraz poważniejszymi konsekwencjami deficytu 
wody, w tym przede wszystkim z poważnymi stratami w rolnictwie, wzrostem 
cen żywności oraz rosnącą częstotliwością występowania pożarów. Pogłębia się 
problem dostępu do wody wykorzystywanej na cele bytowe ludności.

Słusznie został stworzony dokument o nazwie „Plan przeciwdziałania skut-
kom suszy”. Według Rządowego Centrum Bezpieczeństwa aktualnie w 9 wo-
jewództwach występuje susza rolnicza. Wnoszę o podjęcie natychmiastowych 
i kompleksowych, adekwatnych do skali wyzwania działań rządu, służących 
ochronie zasobów i poprawie stanu ilościowego wód w Polsce. Pełna realizacja 
zadań wynikających z Planu Przeciwdziałania Skutkom Suszy, nie dość, że tylko 
częściowo poprawi sytuację, to jeszcze może być spóźniona.

Program „Moja woda”, odnoszący się do gromadzenia wody opadowej i pocho-
dzącej z roztopów, nie rozwiąże głównych i palących problemów dotyczących braku 
wody, choć jest to niewątpliwie właściwy kierunek działań. Zmiana rytmu opadów 
wymusza konieczność zdecydowanej poprawy gospodarowania zasobami wody na 
poziomie lokalnym i regionalnym. Priorytetem jest tworzenie i rozwijanie systemów 
retencjonowania wód zarówno na obszarach wiejskich, jak i w miastach.

W związku z tym wnoszę o podjęcie działań zmierzających w kierunku za-
planowania rozwiązań prawnych w zasygnalizowanym zakresie.

Z poważaniem 
Robert Dowhan
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Dowhana

Oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji, ko-
ordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego

Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej, w  nawiązaniu do stanowiska 
Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego nr 2/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r., 
popieram apel o wprowadzenie zmian w systemie ewidencjonowania ludności. 
Mimo planów zniesienia obowiązku meldunkowego ów sposób rejestracji i ewi-
dencji ludności stanowi nadal istotny punkt odniesienia dla planowania działań 
jednostek samorządu terytorialnego. Obowiązek ten stracił jednak na znacze-
niu, ponieważ w wielu kwestiach ludność zobowiązana jest do zadeklarowania 
miejsca zamieszkania, które nie musi być tożsame z miejscem zameldowania.

System ewidencjonowania ludności jest istotny w realizacji zadań oświato-
wych, gdzie planowane są działania rozwojowe i inwestycyjne. Na tej podsta-
wie weryfikowane są baza szkolna, przygotowanie i organizowanie placówek. 
Jednak dzieci przyjmowane są do szkoły na podstawie miejsca zamieszkania, 
a nie meldunku. JST często mają takie doświadczenia, że liczba dzieci zgłoszo-
nych do szkół przekracza liczbę rejestrów meldunkowych.

Kolejnym systemem, na który ma wpływ obowiązek meldunkowy, jest sys-
tem opłat za odpady komunalne. Działanie to realizowane jest na podstawie 
tzw. deklaracji śmieciowych – JST w tym przypadku również odnotowują duże 
różnice.

Taka sama sytuacja odnosi się do systemu podatkowego. Mieszkaniec może 
zadeklarować chęć płacenia podatku w miejscu zamieszkania. Taka informa-
cja jest przekazywana do urzędów skarbowych, które nie mają obowiązku in-
formować o tym fakcie JST. Opłaty często nie są uiszczane w realnym miejscu 
zamieszkania.

Obowiązek meldunkowy nie dotyczy również kwestii świadczeń 500+ oraz 
„Dobry start”. Środki w obu przypadkach są dystrybuowane na podstawie spe-
cjalnych wniosków deklaratywnych, które nie zawsze są odzwierciedleniem 
rzeczywistości.

Mając na uwadze przedstawione tu kwestie, należy stwierdzić, że obowiązek 
meldunkowy jest dla JST mało efektywny jako źródło informacji. Niestety, dla 
samorządów stanowi podstawę do planowania i rozwoju. Samorządowcy pro-
ponują w tej kwestii 2 rozwiązania:

– utrzymanie obowiązku meldunkowego i powiązanie go ze wszystkimi de-
klaracjami lokalizacyjnymi;
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– stworzenie sprawnego systemu ewidencji zamieszkania wzajemnie ze sobą 
powiązanego i opartego np. na wiążącej deklaracji podatkowej, do którego dostęp 
miałyby JST planujące działania rozwojowe na swoim terenie.

Wnoszę o podjęcie działań zmierzających w kierunku rozwiązania wspo-
mnianych problemów, które w tej chwili dezorganizują prace samorządów te-
rytorialnych w przedstawionym zakresie.

Z poważaniem 
Robert Dowhan
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Wiktora Durlaka

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury  
Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Nie ulega wątpliwości, że budowa nowoczesnych i bezpiecznych dróg oraz 

modernizacja istniejącej już sieci drogowej to priorytety rządu Zjednoczonej 
Prawicy. Sukcesywne zwiększanie środków na Program Budowy Dróg 
Krajowych pozwala realizować nowe inwestycje, które nie tylko poprawiają 
bezpieczeństwo oraz zwiększają komfort podróżujących, ale również pozytywnie 
wpływają na rozwój polskiej gospodarki oraz sprzyjają powstawaniu nowych 
miejsc pracy, co jest szczególnie ważne w czasie światowego kryzysu spowodo-
wanego pandemią wirusa SARS-CoV-2.

Intensyfikacja budowy dróg w Polsce oraz inne działania podejmowane przez 
Ministerstwo Infrastruktury pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość, 
niemniej jednak wciąż do rozwiązania pozostaje wiele problemów komunika-
cyjnych, szczególnie tych w mniejszych miejscowościach.

Do mojego biura senatorskiego zgłaszają się nie tylko mieszkańcy małych 
gmin, którzy na co dzień borykają się z problemami komunikacyjnymi, ale rów-
nież przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, którzy bezskutecznie, 
czasem od kilku lat, zabiegają o modernizację dróg krajowych, które przebiegają 
przez mniejsze miejscowości oraz łączą się z drogami gminnymi i powiatowy-
mi. W wielu przypadkach zakres niezbędnych inwestycji przekracza możliwo-
ści małych samorządów lokalnych. Nierzadko również potrzeba modernizacji 
drogi lub skrzyżowania związana jest ze znaczącym wzrostem natężenia ruchu 
samochodów osobowych i ciężarowych, na co lokalne władze nie mają wpływu.

Jako przykład tego rodzaju lokalnych problemów komunikacyjnych można 
wskazać skrzyżowanie drogi krajowej nr 75 (72+942,21 – 73+114 km) z drogami 
powiatowymi nr 1528 K i 1527 K oraz drogą gminną nr 292991 K w centrum wsi 
Nawojowa, gdzie tworzą się zatory oraz dochodzi do wielu kolizji drogowych.

Nasilony ruch turystyczny w kierunku Krynicy-Zdroju, Muszyny i gra-
nicy państwa powoduje na tym skrzyżowaniu utrudnienia związane z bez-
piecznym włączaniem się pojazdów do ruchu z dróg podporządkowanych, a na 
szczególne niebezpieczeństwo naraża osoby korzystające z przejść dla pieszych 
(głównie dzieci i młodzież), gdyż muszą one poruszać się w gąszczu pędzących 
samochodów.

Czynione od kilku lat starania o podjęcie przez administratora drogi kra-
jowej działań zmierzających do zamontowania na wspomnianym skrzyżowa-
niu sygnalizacji świetlnej lub jego przebudowy w postaci skrzyżowania o ruchu 
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okrężnym nie przynoszą pożądanych skutków. Warto również zaznaczyć, że 
zdaniem wójta gminy Nawojowa nie ma obecnie możliwości, aby przebudowa 
skrzyżowania została zrealizowana na koszt władz samorządowych.

Mając na uwadze przedstawiony problem, proszę Pana Ministra o udzielenie 
informacji, jakie są aktualnie możliwości przebudowy skrzyżowania w centrum 
wsi Nawojowa.

Z poważaniem 
Wiktor Durlak 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Zygmunta Frankiewicza

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, 
 ministra aktywów państwowych Jacka Sasina

Szanowny Panie Ministrze!
Prezydent miasta Częstochowa zwrócił się do mnie z problemem, który za-

pewne dotyka i inne miasta próbujące wywiązać się z obowiązku posiadania 
punktów ładowania, które mają być zainstalowane w ogólnodostępnych stacjach 
ładowania (art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobil-
ności i paliwach alternatywnych). Miasto Częstochowa ma obowiązek posiadać 
100 takich punktów. W ustawowym terminie opracowano projekt planu budowy 
tych stacji, przeprowadzono go przez procedurę konsultacji i zgodnie a art. 62 
ust. 4 wskazanej wyżej ustawy skierowano go do operatora systemu dystrybu-
cyjnego elektroenergetycznego (OSD), którym jest firma Tauron Dystrybucja 
SA, w celu uzgodnień i opracowania programu przyłączania ogólnodostępnych 
stacji ładowania do systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego. Tauron 
Dystrybucja SA przekazał uzgodnienia oraz program połączenia, w którym 
proponuje wykonanie 46 punktów ładowania do dnia 30 czerwca 2021 r., a 44 
punktów ładowania do 30 czerwca 2022 r., czyli tylko 90 punktów ładowania; 
wszystkie byłyby oddane po ustawowym terminie. Z planu narzuconego przez 
Tauron Dystrybucja SA wynika, że niemożliwe będzie dotrzymanie obowiązku 
posiadania 100 punktów ładowania na dzień 31 marca 2021 r.

Zapisy cytowanej ustawy nie przewidują możliwości odwołania ani nie wska-
zują organu, do którego miasto może się odwołać od programu przygotowanego 
przez OSD. Ustawa ponadto rygorystycznie wymaga od prezydenta miasta prze-
kazania radzie gminy projektu planu niezwłocznie po otrzymaniu uzgodnienia 
z OSD (art. 62 ust. 7), zaś rada gminy zobowiązana jest przyjąć plan w terminie 
14 dni od jego otrzymania (art. 62 ust. 8).

W związku z tym zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na nastę-
pujące pytania.

1. Czy minister aktywów państwowych, korzystając z uprawnień właściciel-
skich wobec Tauron Dystrybucja SA, mógłby – i kiedy – spowodować korektę 
programu budowy przyłączeń ogólnodostępnych stacji ładowania samochodów 
dla miasta Częstochowy co do terminów i liczby punktów ładowania, tak aby 
był on dostosowany do art. 60 ust. 1 cytowanej tu ustawy?

2. Czy możliwe byłoby uzupełnienie treści wspomnianej ustawy, art. 62 
ust. 2 pkt 5, o zapis pozwalający miastu jako stronie brać udział w uzgodnie-
niach operatorów?
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3. Czy możliwe byłoby uzupełnienie treści omawianej tu ustawy, art. 62 ust. 2 
pkt 8, o możliwość ustosunkowania się przez radę gminy do projektu programu 
budowy, w wypadku gdy przekazany radzie projekt jest niezgodny z wymaga-
niami ustawy?

4. Czy możliwe jest uzupełnienie art. 62 o zapis wskazujący organ odwoław-
czy, do którego miasto może się kierować, w wypadku gdy przekazany przez 
operatora projekt planu niezgodny jest ze wspomnianą ustawą?

5. Czy możliwe byłoby alternatywne rozwiązanie, czyli dostosowanie zapisów 
art. 60 ust. 1 wymienionej tu ustawy do możliwości wykonawczych operatorów 
systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych?

Z poważaniem 
Zygmunt Frankiewicz
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Stanisława Gawłowskiego

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów  
Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
W związku z przejęciem terenu lotniska w Zegrzu Pomorskim przez wojsko 

w dniu 22 czerwca 2020 r. wydano NOTAM zamykający lądowisko dla obcych 
statków powietrznych. Tym samym tzw. koszalińskie okno na świat zostało 
zamknięte. Przedsiębiorcy i kontrahenci współpracujący z lokalnym biznesem 
nie mają możliwości dostania się do Koszalina drogą lotniczą, ruch turystyczny 
z Polski będzie możliwy po uzyskaniu wcześniejszego pozwolenia. Niemożliwy 
staje się również przylot samolotów z cudzoziemcami na pokładzie. Lotnisko 
stało się terenem wojskowym, na którym obowiązują inne rygory. Na obecną 
chwilę został wydany NOTAM o zakazie startów i lądowań obcych statków po-
wietrznych. Na terenie lotniska odbywały się również szkolenia szybowcowe 
i paralotniowe, na kontynuowanie których w tej sytuacji nie ma zgody.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o odpowiedzi na poniższe 
pytania.

1. Jakie nakłady przeznaczono na utrzymanie pasa?
2. Kto będzie się tym zajmował?
3. Jaka działalność jest planowana na tym terenie? Kiedy?
4. Czy Aeroklub Koszaliński otrzyma zgodę na korzystanie z lotniska w celu 

dokończenia rozpoczętych szkoleń szybowcowych i paralotniowych oraz  w celu 
prowadzenia swojej działalności statutowej?

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 kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego

Szanowny Panie Premierze! Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się ze sprawą utworzenia w Warszawie Narodowego Muzeum 

Kresów Wschodnich, o którego powstanie od lat zabiegają aktywnie działające 
środowiska Kresowiaków.

Druga wojna światowa na trwałe zmieniła oblicze Europy. Zmiana przebiegu 
granic państwa polskiego doprowadziła do masowych przemieszczeń ludności 
i zmieniła los Polaków mieszkających na Kresach Wschodnich. Dramatyczne wy-
darzenia drugiej wojny światowej stały się przyczyną tragedii wielu Kresowian. 
Zostali oni zmuszeni do opuszczenia rodzinnych stron i do przesiedlenia się 
na ziemie polskie w nowych granicach. Kresowianie wciąż żyją wspomnie-
niami o rodzinnych stronach i nie ustają w wysiłkach, by pamięć o Kresach 
Wschodnich przechodziła z pokolenia na pokolenie. Obecnie tradycję i pamięć 
o nich zaczynają kultywować ich dzieci i wnuki.

Stowarzyszenie Kresowian działające na terenie całego kraju od wielu lat za-
biega o to, aby stworzyć miejsce pamięci, w którym można by było pielęgnować 
kulturę i kresowe dziedzictwo. Apeluję o to, aby strona rządowa wsparła projekt 
utworzenia Narodowego Muzeum Kresów Wschodnich, które pozwoliłoby na 
podtrzymanie pamięci o trudnej historii Polaków, którzy żyli na wschodnich 
rubieżach II Rzeczypospolitej Polskiej.

Z wyrazami szacunku 
Beniamin Godyla
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Beniamina Godylę

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia

 
Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się do Pana w sprawie przyznania lekarzom podstawowej opieki 

zdrowotnej uprawnień, na podstawie których mogliby oni kierować pacjen-
tów na wykonanie testów na obecność koronawirusa. Uzyskanie przez lekarzy 
POZ takich kompetencji skróci czas od momentu podejrzenia zachorowania 
na COVID-19 do wykrycia tej choroby oraz ułatwi pracę powiatowym stacjom 
sanitarno-epidemiologicznym.

Proponuję również zwiększenie w dużych miastach oraz w miastach po-
wiatowych liczby punktów drive-thru, w których w wyznaczonych godzinach 
mieszkańcy kierowani przez lekarzy POZ mogliby wykonywać testy.

Kolejnym kwestią wymagającą interwencji jest wsparcie finansowe dla 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz jej oddziałów terenowych celem zwięk-
szenia zatrudnienia w tych jednostkach, które w związku z epidemią korona-
wirusa borykają się w całym kraju z problemami kadrowymi.

Z wyrazami szacunku 
Beniamin Godyla
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Oświadczenie złożone 
przez senator Agnieszkę Gorgoń-Komor

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury  
Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z apelem, jaki otrzymałam od Stowarzyszenia Gmin i Powiatów 

Subregionu Południowego Województwa Śląskiego „Aglomeracja Beskidzka”, 
zwracam się z uprzejmą prośbą o podjęcie działań wspierających samorządy 
Aglomeracji Beskidzkiej w kwestii modernizacji linii kolejowych nr 190 oraz 
97. Rzeczone stowarzyszenie zrzesza 41 jednostek samorządu terytorialnego.

W styczniu bieżącego roku zgromadzenie ogólne stowarzyszenia przyjęło 
uchwałę nr 14/I/2020, wyrażającą stanowisko w sprawie priorytetowych przed-
sięwzięć kolejowych niezbędnych do rozwoju transportu publicznego w subre-
gionie południowym województwa śląskiego. Uchwała ta uwzględnienia m.in. 
modernizację linii kolejowych nr 97 (35-kilometrowy odcinek Żywiec – Sucha 
Beskidzka) oraz nr 190 (22-kilometrowy odcinek Bielsko-Biała – Skoczów). 
Stanowisko to zostało przekazane do zarządu województwa śląskiego, a także 
do wiadomości Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz PKP PLK SA. 
Przedsięwzięcie związane z modernizacją wymienionych linii kolejowych jest 
niezbędne do przywrócenia kolejowego ruchu pasażerskiego oraz towarowego 
na całym obszarze Aglomeracji Beskidzkiej.

Uprzejmie proszę o wskazanie realnych i dostępnych instrumentów wspar-
cia na poziomie rządowym w zakresie realizacji modernizacji linii kolejowych 
nr 190 i 97 na wskazanych odcinkach.

Agnieszka Gorgoń-Komor



Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 14. posiedzenia Senatu

420

14. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 11, 12, 13, 17 i 18 sierpnia 2020 r.

Oświadczenie złożone 
przez senator Agnieszkę Gorgoń-Komor

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia 

Szanowny Panie Ministrze!
Profilaktyka szczepień ochronnych, zwłaszcza w trudnym okresie związa-

nym z epidemią wirusa COVID-19, jest niezwykle istotna. Stanowi to kluczowy 
element opieki zdrowotnej, który będzie miał ogromny wpływ na funkcjono-
wanie służby zdrowia w sezonie grypowym. Objawy chorób zakaźnych, m.in. 
takich jak grypa, nie są charakterystyczne wyłącznie dla danej choroby i mogą 
być utożsamiane także z zakażeniem wirusem COVID-19. Zabezpieczenie w po-
staci szczepienia ochronnego pozwala na lepszą i szybszą drogę wykluczenia 
chorób zakaźnych u pacjenta podczas teleporad prowadzonych przez lekarzy. 
W związku z tym proszę o udzielenie mi odpowiedzi na następujące pytania.

1. Jakie działania przewidują rząd oraz Ministerstwo Zdrowia w celu uświa-
damiania obywateli oraz zachęcania ich do szczepień ochronnych? Dotyczy to 
szczepień przeciwko grypie, krztuścowi oraz pneumokokom.

2. Ile szczepionek będzie w obiegu na ten sezon? Jaka ilość szczepionek zo-
stała zabezpieczona w naszym kraju? To pytanie również dotyczy szczepionek 
przeciwko grypie, pneumokokom oraz krztuścowi. Proszę o zestawienie tych 
danych z danymi za rok poprzedni.

Ponadto pragnę poruszyć temat związany z procedurami postępowania przy 
podejrzeniu zakażenia wirusem COVID-19 w placówkach podstawowej opieki 
zdrowotnej. Do mojego biura senatorskiego docierają apele od kierowników pla-
cówek POZ w sprawie braku jednoznacznych i klarownych procedur postępo-
wania z dziećmi do osiemnastego roku życia. Poruszałam już ten temat podczas 
posiedzenia Senatu w dniu 12 sierpnia, wówczas skierowałam pytanie do obec-
nego na sali posiedzeń podsekretarza stanu Janusza Cieszyńskiego. Niestety nie 
otrzymałam konkretnej i jednoznacznej odpowiedzi, wobec tego proszę o przed-
stawienie ujednoliconych standardów postępowania w placówkach POZ z ma-
łoletnim do osiemnastego roku życia.

Agnieszka Gorgoń-Komor
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Michała Kamińskiego

Oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji, ko-
ordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W ostatnim czasie zgłosili się do mnie zaniepokojeni mieszkańcy powiatu 

grodziskiego, w związku z planowanym podziałem województwa mazowiec-
kiego. Pojawiły się liczne wątpliwości. Dlatego bardzo proszę o odpowiedź na 
następujące pytania.

1. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy w MSWiA były prowadzone prace do-
tyczące podziału lub zmiany granic gminy Baranów (powiat grodziski, woje-
wództwo mazowieckie)?

2. Czy MSWiA planuje podział gminy i dołączenie jej części (po podziale) do 
więcej niż jednego powiatu?

3. Z czyjej inicjatywy zostały rozpoczęte prace i jaki jest ich harmonogram?
4. Kiedy projekt podziału będzie konsultowany z mieszkańcami poszczegól-

nych gmin?
5. Kiedy planuje się przeprowadzenie podziału? Proszę podać datę lub mie-

siąc i rok.
6. Czy minister Horała lub prezes Wild – osobiście lub poprzez współpracow-

ników z Ministerstwa Infrastruktury lub spółki Centralny Port Komunikacyjny 
Sp. z o.o. – konsultowali lub inicjowali prace dotyczące podziału gminy Baranów 
lub wpływali na nie?

7. Czy są zaplanowane konsultacje z Ministerstwem Infrastruktury lub spół-
ką Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o.?

Jako parlamentarzysta z Mazowsza jestem żywo zainteresowany tą sprawą. 
Jeśli jest taka możliwość, uprzejmie proszę o udostępnienie projektu podziału 
w postaci opisowej oraz mapy. Będę wdzięczny za szybką i rzeczową odpowiedź.

Z wyrazami szacunku 
Michał Kamiński
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Kazimierza Kleinę

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów  
Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
Rządowa decyzja o przejęciu największego na Pomorzu przedsiębior-

stwa, jakim jest Grupa Lotos SA przez PKN Orlen SA, budzi głęboki niepokój 
wśród władz samorządowych i mieszkańców naszego województwa (uchwała 
nr 296/XXIII/20 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 lipca 2020 r.). 
Realność tych obaw potwierdzają warunki, które polski rząd oraz władze 
PKN Orlen przedstawiły Komisji Europejskiej. Przekazanie aż 30% akcji i bli-
sko 50% produkcji konkurencyjnej wobec Orlenu zagranicznej firmie, mimo 
górnolotnych haseł stworzenia ,,państwowego giganta”, spowoduje jedynie 
utratę tej jednej z najnowocześniejszych w naszej części Europy rafinerii i bu-
dowanego przez lata majątku. Grupa Lotos SA w ramach planowanych przez 
rząd Prawa i Sprawiedliwości działań ma pozbyć się 9 składów paliw i 80% 
stacji paliw na rzecz niezależnego operatora logistyki. Oznacza to, że spółka, 
w której dzisiaj Skarb Państwa posiada ponad 53% udziałów, zostanie prze-
jęta przez spółkę, w której Skarb Państwa posiada zaledwie 27% udziałów, 
pozbywając się tym samym majątku wartego wiele miliardów złotych. W tej 
sytuacji konsolidacja rynku paliw płynnych w Polsce w praktyce może skut-
kować jego definitywnym rozbiorem. W efekcie tak przeprowadzonej fuzji 
i wykupieniu części akcji przez dużego europejskiego gracza istnieje realne 
zagrożenie, że na rynku obok PKN Orlen i tak pojawi się silny zagraniczny 
podmiot. Jest to całkowicie sprzeczne z polską racją stanu!

Przejęcie tak ważnej dla Pomorza spółki wiąże się również ze zmianą 
siedziby przejmowanych spółek, co w konsekwencji oznaczać będzie liczne 
zwolnienia, redukcję miejsc pracy i bankructwo licznych kooperantów współ-
pracujących z Grupą Lotos SA. Transakcja ta spotęguje negatywny wpływ na 
i tak już bardzo mocno nadszarpnięty w następstwie COVID-19 rynek pracy 
w całym regionie. Ponadto miejscowe samorządy zwracają uwagę na znaczną 
utratę dochodów budżetowych z tytułu udziału w podatku CIT (dla Gdańska 
wynosi on ponad 20 milionów zł, a dla Pomorza – 60 milionów zł).

W związku z powyższym apeluję do Pana Premiera o rezygnację z tego szko-
dliwego dla Pomorza i całej Polski planu fuzji oraz o szerszą refleksję w sprawie 
konsolidacji rynku paliw płynnych, która w znacznie większym stopniu poparta 
zostanie rzeczową analizą skutków takiej transakcji.

Kazimierz Kleina
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Kazimierza Kleinę

Oświadczenie skierowane do ministra gospodarki morskiej  
i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W nawiązaniu do oświadczenia senatorskiego z dnia 16 kwietnia 2020 r. oraz 

udzielonej mi przez Pana odpowiedzi z dnia 21 maja 2020 r. (WPR.054.7.12.2020.
AS) proszę o szczegółową informację o postępie prac w realizacji planów inwe-
stycyjnych związanych z budową i modernizacją portu w Ustce.

Kazimierz Kleina
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Kazimierza Kleinę

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z licznymi deklaracjami przedstawicieli Rady Ministrów w spra-

wie modernizacji linii kolejowej nr 202 i budowy II toru między stacją w Słupsku 
a stacją w Gdyni Chyloni, proszę o precyzyjne informacje w następującym 
zakresie.

1. Jaki jest szacowany koszt i zakres planowanej inwestycji?
2. Jaki jest harmonogram prac oraz czy znany jest termin rozpoczęcia i za-

kończenia tej kluczowej dla Pomorza inwestycji kolejowej?

Kazimierz Kleina
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Kazimierza Kleinę

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z podjętą przez Radę Ministrów decyzją o budowie i finansowaniu 

z budżetu centralnego tzw. Trasy Kaszubskiej (drogi ekspresowej S6) także na 
odcinku od Słupska do Bożegopola Wielkiego proszę o przedstawienie szczegóło-
wego harmonogramu prac oraz terminu rozpoczęcia i ukończenia tej kluczowej 
dla mieszkańców powiatów wejherowskiego, lęborskiego i słupskiego inwestycji.

Kazimierz Kleina
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Oświadczenie złożone 
przez senator Agnieszkę Kołacz-Leszczyńską

Oświadczenie skierowane do ministra edukacji narodowej  
Dariusza Piontkowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Otrzymaliśmy informację o tym, iż ministerstwo przekazało do roboczych 

konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projekty rozporządzeń, 
które w swym zamierzeniu mają przygotować samorządy (szkoły) do prowa-
dzenia edukacji w sytuacji, w której się obecnie znajdujemy – zagrożenia epide-
micznego. Środowisko edukacyjne i samorządowe czekało z niecierpliwością na 
wytyczne, bo zostało niewiele czasu, by przygotować się do prowadzenia zajęć 
w normalnym trybie i być przygotowanym na 1 września 2020 r.

W przygotowanych projektach rozporządzeń oddaje się do decyzji dyrektorów 
każdą sprawę związaną z funkcjonowaniem szkół w tych bardzo trudnych wa-
runkach. Są to m.in. decyzje dotyczące zawieszenia wszystkich zajęć ze względu 
na aktualną sytuację.

W innym rozporządzeniu nakłada się na dyrektorów odpowiedzialność zwią-
zaną z zawieszeniem lub ograniczeniem zajęć stacjonarnych i wprowadzeniem 
nauczania zdalnego lub innego sposobu realizowania zajęć.

Jeszcze inne rozporządzenie doprecyzowuje zadania dyrektora w związku 
z organizowaniem kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 
na odległość lub w inny sposób (decyzja dyrektora). Podobne decyzje precyzują 
rodzaje innych form wychowania przedszkolnego, warunki tworzenia i organi-
zowania tych form oraz sposobu ich działania, a także dają możliwość zawiesze-
nia zajęć w innej formie wychowania przedszkolnego przez organ prowadzący 
lub dyrektora.

We wszystkich tych wytycznych oddaje się podjęcie decyzji albo organowi 
prowadzącemu, albo dyrektorowi. To oni poniosą odpowiedzialność za każdą 
podjętą decyzję, choć niestety nie mają szczegółowych wytycznych, na podsta-
wie których te decyzje będą podejmowane. Nie powinno się to odbywać w sy-
tuacjach wyjątkowych, a taką mamy obecnie, kiedy podjęcie decyzji wiąże się 
z odpowiedzialnością za zdrowie i życie podopiecznych, kadry nauczycielskiej 
czy pracowników szkoły.

Dlatego pytam Pana Ministra:
Czy możliwe będzie wyraźne doprecyzowanie, określenie obowiązków po-

szczególnych osób (dyrekcja, nauczyciele, rodzice, uczniowie) lub instytucji (or-
gan prowadzący, sanepid, kuratorium oświaty)?
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Czy planowane jest wzmocnienie osobowe służb sanitarnych, tak by reakcje 
i odpowiednie decyzje mogły być podejmowane niezwłocznie, bez zbędnej zwłoki 
(np. w momencie wykrycia ewentualnego zakażenia)?

Czy możliwe będzie doprecyzowanie zapisów dotyczących obowiązku przy-
gotowywania opinii sanepidu, tak by nie była ona tylko odpowiedzią negatywną 
lub pozytywną, ale zawierała precyzyjne modele zachowań i postępowań oraz 
czas ich obowiązywania?

Czy w związku z obecną sytuacją i nałożeniem dodatkowych obowiązków 
i odpowiedzialności na samorządy jest zaplanowane zwiększenie subwencji na 
bieżący rok szkolny w związku ze zwiększonymi kosztami utrzymania szkół? 
Przypomnę tylko, że powinny być one dodatkowo wyposażone, m.in. w środki 
czystości i środki do dezynfekcji. Być może będą one zmuszone organizować 
dodatkowe etaty, by móc realizować obowiązki związane z utrzymaniem odpo-
wiednich warunków higienicznych. Czy zaplanowano zrekompensowanie im 
zwiększonych kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych?

Proszę o informację, w jakim stopniu i jakie przepisy regulują obowiązkowe 
dodatkowe wsparcie, na które będą mogły liczyć samorządy i dyrektorzy szkół 
ze strony kuratorów oświaty?

Z wyrazami szacunku 
Agnieszka Kołacz-Leszczyńska
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Oświadczenie złożone 
przez senator Agnieszkę Kołacz-Leszczyńską

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska  
Michała Wosia

Panie Ministrze!
W ślad za interpelacją pani poseł Moniki Wielichowskiej przekazuję ten tekst 

(tożsamy z interpelacją) jako nasze wspólne wystąpienie w sprawie katastrofy 
ekologicznej w zalewie Witoszówka.

W  lipcu br. w  Świdnicy w  zalewie Witoszówka, którego właścicielem 
i zarządcą jest Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”, doszło do ka-
tastrofy ekologicznej. W wyniku zrzutu wody na zalewie Witoszówka doszło 
do bezpośredniego zagrożenia dla środowiska naturalnego, zginęły tysiące 
zwierząt, w tym szczeżuja wielka (Anodonta cygnea), gatunek, który jest objęty 
ochroną. W zbiorniku od kilku dni utrzymywany jest dramatycznie niski po-
ziom lustra wody, co ma negatywny wpływ nie tylko na żyjące w zalewie ryby, 
małże i inne stworzenia, ale także na ogólny stan jego otoczenia.

Miasto Świdnica w ostatnim czasie przeznaczyło wiele środków finansowych 
na rewitalizację tego terenu, który poprzez wprowadzenie wielu udogodnień 
dla mieszkańców, chcących spędzać swój wolny czas na rekreacji nad zale-
wem, został bardzo uatrakcyjniony. Jak informuje prezydent Świdnicy, wybu-
dowany został bosmanat, w którym prowadzona jest wypożyczalnia sprzętu 
pływającego (rowery wodne, kajaki, łódki), odremontowane zostały dwa pomo-
sty, uporządkowano tereny zielone przy zbiorniku, zostały zamontowane nowe 
ławki i inne elementy małej architektury. Długotrwały brak wody w zalewie 
uniemożliwia korzystanie z tych atrakcji, co przez mieszkańców Świdnicy od-
bierane jest bardzo negatywnie. Nikt nie neguje faktu potrzeby modernizacji 
oraz bieżącej naprawy zapory na zalewie Witoszówka, ale termin jej wykonania 
budzi wiele zaniepokojenia i kontrowersji. Z jednej strony doszło do uśmiercenia 
tysięcy zwierząt, z drugiej strony termin przeprowadzenia remontu – w środku 
wakacji, w okresie letnim, kiedy akwen jest w pełni wykorzystany rekreacyjnie 
– budzi wiele zastrzeżeń.

W  tej chwili zalew Witoszówka – zbiornik, w  którym Polski Związek 
Wędkarski corocznie dokonuje zarybienia; tylko w bieżącym roku do akwenu 
wpuścił około jednej tony narybku – jest zdewastowany przyrodniczo. Tysiące 
martwych zwierząt, ryb, chronionych małży, smród rozkładających się orga-
nizmów – tak dziś, w sezonie letnim, wygląda zbiornik, który powinien służyć 
mieszkańcom jako teren rekreacyjny, a zwierzętom jako doskonałe miejsce do 
życia.
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Zrzut wody odbył się bez uzgodnień, bez wiedzy i bez współpracy z władzami 
samorządowymi Świdnicy, prawdopodobnie też bez opracowania raportu od-
działywania na środowisko. Katastrofa ekologiczna wzbudziła wielki niepokój 
i oburzenie władz samorządowych, mieszkańców Świdnicy, zatem proszę o pilną 
i wyczerpującą informację w tej sprawie.

1. Od kiedy było wiadomo, że będą prowadzone prace w zalewie Witoszówka?
2. Czy były uzgodnienia zarządcy akwenu z władzami samorządowymi? A je-

śli tak, to jakie?
3. Czy była przeprowadzona inwentaryzacja przyrodnicza akwenu?
4. Jakie gatunki chronione zostały zinwentaryzowane?
5. Jakie były zalecenia dotyczące „inwentaryzacji” w zakresie gospodarowa-

nia zbiornikiem?
6. Czy został wykonany raport dotyczący tej inwestycji oddziaływania na 

środowisko?
7. Czy o powyższych pracach – ze względu na niszczenie siedliska gatunku 

chronionego, jak również dziko żyjących zwierząt – oraz o zakresie tych prac 
został powiadomiony dyrektor regionalny ochrony środowiska we Wrocławiu? 
Jeśli tak – kiedy został powiadomiony?

8. Czy były przeprowadzone konsultacje z Polskim Związkiem Wędkarskim? 
Jeśli tak, to w jakim zakresie i jaki był efekt konsultacji? A jeśli nie, to dlaczego 
ich nie było?

9. Dlaczego termin realizacji inwestycji został określony w czasie letnim? 
W czasie, kiedy takiej inwestycji nie sprzyjają przyrodnicze uwarunkowania.

10. Czy w związku ze spuszczeniem wody akwen zostanie oczyszczony? Jakie 
inwestycje/prace zostaną przeprowadzone na akwenie?

11. Czy jest planowane skorzystanie z jakiegoś programu retencji (z wykorzy-
staniem środków pomocowych z Unii Europejskiej), o których słyszymy w prze-
kazach medialnych?

12. Ustawa o ochronie przyrody art. 131 mówi, że kto wbrew przepisom 
art. 125 zabija zwierzęta, niszczy rośliny lub grzyby lub niszczy siedliska roślin, 
zwierząt lub grzybów, podlega karze aresztu albo grzywny. Kto jest odpowie-
dzialny za katastrofę ekologiczną w zalewie Witoszówka?

13. Czy Minister Środowiska zgłosi prokuraturze zawiadomienie o podejrze-
niu popełnienia przestępstwa przeciwko środowisku?

14. Kiedy zostanie przywrócony pierwotny stan zalewu Witoszówka 
w Świdnicy?

Z wyrazami szacunku 
Agnieszka Kołacz-Leszczyńska
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Wojciecha Koniecznego

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów,  
ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego

Szanowny Panie Ministrze!
21 lipca 2020 roku miała miejsce 115. rocznica śmierci Stefana Okrzei, członka 

Polskiej Partii Socjalistycznej i Organizacji Bojowej Polskiej Partii Socjalistycznej, 
działacza niepodległościowego i socjalistycznego. Podczas składania hołdu upa-
miętniającego śmierć Stefana Okrzei na stokach Cytadeli Warszawskiej, przy 
Bramie Straceń, moją uwagę przykuły mur oraz schody prowadzące do tablic 
pamiątkowych poświęconych zamordowanym przez carski reżim, które znaj-
dują się w bardzo złym stanie technicznym. W złym stanie znajdują się także 
umieszczone na pamiątkowym obelisku fragmenty szubienicy, na której daw-
niej wieszano więźniów.

Uważam, iż miejsca pamięci, które przypominają nam o odwadze, boha-
terstwie oraz oddaniu ludzi walczących o wolną i niepodległą Polskę, powinny 
być poddawane regularnej renowacji. Stowarzyszenie Historia Czerwona za-
apelowało do władz dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, składając tym samym 
interwencję w tej sprawie.

Wnoszę o podjęcie stosownych działań mających na celu zabezpieczenie miej-
sca pamięci, a także przywrócenie mu należytego kształtu.

Z poważaniem 
Wojciech Konieczny
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Wojciecha Koniecznego

Oświadczenie skierowane do ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej 
Marka Gróbarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z napływającymi do mojego biura senatorskiego wnioskami 

o interwencję dotyczącymi zakładu produkcyjnego w Świnoujściu, remontu 
OTrM Lublin, a także budowy lodołamaczy: czołowego „Puma” oraz liniowego 
„Narwal”, pragnę zadać Panu Ministrowi następujące pytania.

Pytania dotyczące wydzielenia zorganizowanej części zakładu produkcyj-
nego w Świnoujściu:

1. W jakim celu została dokonana wycena „zorganizowanej części przedsię-
biorstwa w postaci czynnego Zakładu w Świnoujściu, ul. Ludzi Morza 16 wraz 
z wyceną kompleksu nieruchomości, z uwzględnieniem wartości wskazanego 
majątku wg obecnego/aktualnego sposobu użytkowania”?

2. Czy opracowany przez firmę Budoserwis Z.U.H Sp. z o.o. w Chorzowie plan 
ma służyć temu, aby sprzedać Zakład Produkcyjny w Świnoujściu lub oddać 
w dzierżawę, a uzyskane tą drogą środki wykorzystać jako dokapitalizowanie 
pozostałej części przedsiębiorstwa, czyli Zakładu Produkcyjnego w Szczecinie, 
na kontynuowanie działalności spółki?

3. Czy planowane jest dokapitalizowanie Spółki? A jeśli tak, to:
– na jakich zasadach ma polegać i  odbywać się dokapitalizowanie 

przedsiębiorstwa;
– czy dokapitalizowanie ma dotyczyć całej Morskiej Stoczni Remontowej 

Gryfia, zarówno oddziału w Szczecinie, jak i w Świnoujściu, przez Fundusz 
Rozwoju Spółek czyli właściciela;

– czy dokapitalizowanie ma dotyczyć tylko i  wyłącznie Zakładu 
Produkcyjnego w Świnoujściu?

Pytania dotyczące remontu OTrM Lublin:
1. Czy są opóźnienia, jeśli chodzi o remont OTrM Lublin?
2. Jak zaawansowany jest proces prac, jeśli chodzi o Projekty OTrM Lublin?
3. Jaki jest przewidywany ostateczny termin zakończenia remontu OTrM 

Lublin?
4. Czy termin zakończenia prac jest zgodny z terminem pierwotnym?
5. Czy Stocznia jest w stanie zapewnić środki w przypadku niedotrzymania 

terminu, jeśli chodzi o projekty OTrM Lublin?
6. Czy na wszystkie prace do końca remontu OTrM Lublin zaplanowano moce 

produkcyjne?
7. Czy planowany termin zakończenia prac zostanie dotrzymany?
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Pytania dotyczące budowy lodołamacza czołowego „Puma” oraz lodołama-
cza liniowego „Narwal”:

1. Jaki był pierwotny termin zakończenia budowy lodołamaczy „Puma” 
i „Narwal” wg umowy?

2. Jakie jest na dzień dzisiejszy przeterminowanie, jeśli chodzi o projekty?
3. Jaki jest planowany termin zakończenia prac?
4. Proszę o podanie przyczyn powstania przeterminowania projektów.
5. Proszę o podanie wysokości kar za przeterminowanie terminu zakończe-

nia prac w odniesieniu do planowanego terminu.
6. Proszę o przedstawienie harmonogramu prac na tych jednostkach, 

uwzględniającego punkty krytyczne tego projektu.
7. Czy istnieje ryzyko zwrotu unijnej dotacji dla RZGW Gdańsk?
8. Czy Stocznia jest w stanie zapewnić środki w przypadku niedotrzymania 

terminu, jeśli chodzi o projekty „Puma” i „Narwal”?
9. Czy tzw. odbiory techniczne są zgodne z SIWZ? A jeżeli nie, to kto ze strony 

RZGW Gdańsk firmuje podpisanie protokołów niezgodnych z SIWZ?
Szanowny Panie Ministrze, uprzejmie proszę o odpowiedź na zadane przeze 

mnie pytania.

Z poważaniem 
Wojciech Konieczny
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

Oświadczenie skierowane do ministra edukacji narodowej  
Dariusza Piontkowskiego

W związku z rozpoczęciem się od września bieżącego roku nowego roku 
szkolnego, który będzie pierwszym rokiem szkolnym rozpoczynającym się 
w czasach pandemii koronawirusa, i mając na względzie potrzebę zapewnienia 
maksymalnego bezpieczeństwa zarówno uczniów, jak i nauczycieli, zwracam 
się do Ministra Edukacji Narodowej z następującymi pytaniami.

1. Jakie działania, poza ogłoszonymi zasadami bezpieczeństwa w placówkach, 
będzie podejmował resort w celu zwiększenia bezpieczeństwa osób przebywa-
jących w placówkach oświatowych?

2. Czy MEN planuje lub rozważa zakup szczepionek na grypę i objęcie szcze-
pieniem nauczycieli?

3. Czy MEN będzie wspierał rzeczowo i finansowo placówki oświatowe 
w zakupie środków ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawice) lub płynów 
dezynfekcyjnych?

4. Czy MEN przewiduje, w porozumieniu z Państwową Inspekcją Sanitarną, 
jakąś specjalną, szybką i dedykowaną nauczycielom i uczniom procedurę prze-
prowadzania badań w przypadku wykrycia w danej placówce zakażenia lub 
zakażeń?

5. Jakie działania profilaktyczne i edukacyjne planuje resort, skierowane do 
dzieci i młodzieży, np. w zakresie prawidłowych zachowań w okresie pandemii?

6. Jakie działania już podjął resort i jakie planuje w zakresie wspierania edu-
kacji on-line, w szczególności w zakresie zapewnienia sprzętu komputerowego 
i dostępu do internetu dla dzieci w rodzinach niezamożnych?

7. Jakie inne działania w tej wyjątkowej sytuacji planuje resort, również w za-
kresie wsparcia finansowego i organizacyjnego zarówno samorządu teryto-
rialnego, jako organu prowadzącego szkoły, a także wsparcia samych placówek 
oświatowych?

Z  uwagi na krótki czas do rozpoczęcia roku szkolnego proszę o  pilną 
odpowiedź.

Krzysztof Kwiatkowski
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Oświadczenie złożone 
przez senator Gabrielę Morawską-Stanecką

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia 

Szanowny Panie Ministrze!
Mijają 4 miesiące od momentu przekształcenia 22 placówek wielospecjali-

stycznych w szpitale jednoimienne. Ministerstwo Zdrowia do walki z wirusem 
wyznaczyło największe szpitale w województwach, co skutkowało wstrzyma-
niem wykonania tysięcy zabiegów specjalistycznych wobec pacjentów, którzy 
nie zostali zarażeni wirusem SARS-CoV-2. Skutkiem tych działań było wieloty-
godniowe, niemal całkowite wstrzymanie przyjęć na oddziałach specjalistycz-
nych, w tym laryngologii, ortopedii, okulistyki, geriatrii.

W tyskim szpitalu Megrez przed epidemią na oddziale położniczo-gineko-
logicznym hospitalizowano około 350–400 pacjentek, odbierano około 120–130 
porodów, wykonywano ok. 50 operacji w miesiącu. W kwietniu 2020 r. liczba 
przyjęć zmniejszyła się do kilku, co bynajmniej nie oznaczało spadku zachoro-
walności czy liczby porodów. Podobna sytuacja ma miejsce w większości szpitali 
jednoimiennych. Pacjentów bez pozytywnego wyniku testu na obecność wiru-
sa SARS-CoV-2 pozbawiono dostępu do standardowej opieki zdrowotnej, a spe-
cjalistyczny sprzęt medyczny wart miliony złotych, sfinansowany ze środków 
publicznych, pozostaje nieużywany.

Zarządzający szpitalami jednoimiennymi mierzą się z potężnym wyzwaniem 
przygotowania swoich jednostek do ponownego funkcjonowania w roli placówek 
wielospecjalistycznych. Spory ubytek pozyskiwanej przez lata specjalistycz-
nej kadry medycznej (według informacji prasowej podanej przez dra Jarosława 
Madowicza, wiceprezesa zarządu szpitala Megrez, w tyskiej jednostce jest to 
nawet 40–50%), widmo konieczności pokrycia wszelkich kosztów związanych 
z możliwymi kilkukrotnymi przekształceniami szpitala oraz wciąż ograniczany 
dostęp do diagnostyki obecności wirusa SARS-CoV-2 są ogromnym utrudnie-
niem w przywróceniu stanu szpitala sprzed pandemii.

W związku z powyższym proszę o odpowiedzi na poniższe pytania.
1. Jakie rozwiązania planuje wdrożyć Ministerstwo Zdrowia w celu uzupeł-

nienia braków kadrowych powstałych w wyniku pandemii COVID-19 w wy-
znaczonych do przekształcenia szpitalach jednoimiennych? W jakim terminie 
planowane jest rozpoczęcie tych działań? W jaki sposób (konkretnie) mają być 
one realizowane?

2. Jakie rozwiązania planowane są w związku z zabezpieczeniem pacjentów 
przebywających na oddziałach geriatrycznych, którzy ze względu na swój wiek 
są szczególnie narażeni na zakażenie, gdy do szpitala jednocześnie przyjmowani 
będą pacjenci z potwierdzonym wynikiem SARS-CoV-2?
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3. Czy został utworzony zespół, którego celem jest pomoc w przywróceniu 
szpitali jednoimiennych do ich statutowej działalności? Jeśli tak, to jaki jest jego 
skład i zakres działania? Czy administratorzy wskazanych wyżej szpitali zosta-
li zaproszeni do jego współtworzenia? Czy będzie działał ponownie w sytuacji 
wystąpienia gwałtownego wzrostu zachorowań (tzw. druga i trzecia fala)? Jeśli 
nie, to czy Ministerstwo Zdrowia planuje jego utworzenie i w jakim terminie?

4. Jakie (konkretnie) działania związane z prawdopodobnym ryzykiem wy-
stąpienia drugiej lub nawet trzeciej fali zachorowań podejmowane są przez 
Ministerstwo Zdrowia w kwestii usprawnienia procesu delegacji personelu 
medycznego z pobliskich szpitali do szpitali jednoimiennych?

5. Czy Ministerstwo Zdrowia podejmuje działania w kierunku stworzenia 
możliwości wykonywania badań RT-PCR, posiadających światową rekomenda-
cję WHO jako metoda wykrywania obecności wirusa SARS-CoV-2, w szpitalach 
jednoimiennych (np. czy podpisane zostały kontrakty na zakup sprzętu)? 

6. Czy koszty związane z przystosowaniem szpitala do przekształcenia 
w szpital jednoimienny, a następnie powrót do działalności statutowej zostaną 
pokryte przez Ministerstwo Zdrowia, czy zostaną nimi obarczeni administra-
torzy jednostek?

7. Czy Ministerstwo Zdrowia planuje okresowe zmiany w dotychczasowym 
sposobie finansowania ryczałtu PSZ – niezależnie od ilości wykonywanych 
świadczeń – dla szpitali jednoimiennych? Jeśli tak, to jakie?

Gabriela Morawska-Stanecka
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Oświadczenie złożone 
przez senator Gabrielę Morawską-Stanecką

Oświadczenie skierowane do sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej Iwony Michałek

Szanowna Pani Minister!
Z zaniepokojeniem i ze zdziwieniem obserwuję działania Rady Ministrów 

zmierzające ku wypowiedzeniu Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemo-
cy wobec kobiet i przemocy domowej, dokumentu, który określa ramy prawne 
ochrony kobiet i dzieci, najczęstszych ofiar przemocy domowej.

W czerwcu podczas dyskusji w Senacie nad punktem „Informacja Prezesa 
Rady Ministrów w przedmiocie wdrażania postanowień Konwencji o zapobie-
ganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej” kilkukrotnie 
zapewniała Pani senatorów i opinię publiczną, że rząd nie pracuje nad wypowie-
dzeniem tej konwencji. Stało się to nieaktualne miesiąc później, kiedy minister 
Marlena Maląg w wypowiedzi dla TV Trwam (16 lipca 2020 r.) potwierdziła, że 
rząd przygotowuje się do wypowiedzenia konwencji antyprzemocowej. Mówiła 
wówczas tak: „Zastrzeżenia do konwencji zostały przez Polskę złożone. Mamy 
teraz czas, tak naprawdę ustawowy, do końca roku, na wyrażenie swojego stano-
wiska. Będziemy pracowali razem z resortem sprawiedliwości i Ministerstwem 
Spraw Zagranicznych, aby przede wszystkim przygotować ustawę i podjąć sto-
sowne kroki do pewnych zmian, które koniecznie powinny być wprowadzone”.

25 lipca br. minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro podjął kolejne dzia-
łania – ogłosił, że kieruje do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
wniosek o wypowiedzenie wspomnianej umowy międzynarodowej.

Celem konwencji jest walka z przemocą w rodzinie, obliguje ona rządy do 
wspierania ofiar, ścigania sprawców, a także do podejmowania działań prewen-
cyjnych, w tym organizowania szkoleń dla prokuratorów, sędziów czy funk-
cjonariuszy Policji. Konwencja ta przyczynia się do eliminacji wszelkich form 
dyskryminacji kobiet, a ponadto zacieśnia międzynarodową współpracę mającą 
na celu likwidację przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

Zapowiedź, że rząd planuje wypowiedzieć konwencję, jest niezrozumiała 
i oburzająca. Jest to jasny sygnał wysłany do ofiar przemocy, że ich dobro i bez-
pieczeństwo nie będzie miało zapewnionej dostatecznej ochrony prawnej, do 
sprawców zaś, że rząd chce gwarantować im bezkarność.

W związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania.
1. Kiedy Polska złożyła zastrzeżenia do konwencji antyprzemocowej, do ja-

kiego organu i w jakiej formie?
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2. Jakie dokładnie były to zastrzeżenia? Proszę o ich wypisanie w odpowie-
dzi na niniejsze oświadczenie oraz o załączenie pisma, w którym zastrzeżenia 
te zostały zawarte.

3. W nawiązaniu do słów pani minister Marleny Maląg (cytat powyżej): nad 
jakimi zmianami w powyższym zakresie pracuje ministerstwo? Na jakim eta-
pie znajdują się prace? Jakie kroki (konkretnie) planuje podjąć ministerstwo, by 
wprowadzić powyższe zmiany? Z którymi organizacjami pozarządowymi po-
wyższe zmiany były już konsultowane, a jeśli nie były konsultowane, to dlaczego?

Gabriela Morawska-Stanecka
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Krzysztofa Mroza

Oświadczenie skierowane do ministra finansów  
Tadeusza Kościńskiego

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym na 
wypadek bankructwa banku ochroną gwarancyjną nie są objęte środki pie-
niężne i należności samorządów. Wskutek przymusowej restrukturyzacji 
Podkarpackiego Banku Spółdzielczego, PBS, w Sanoku, o czym zdecydował 
Bankowy Fundusz Gwarancyjny, BFG, ze względu na złą sytuację, w tym bardzo 
niski poziom kapitału własnego, środki straciło kilkanaście jednostek samorzą-
du terytorialnego, którym zwrócono jedynie 57,4% całości środków zdeponowa-
nych w banku. Pozostała kwota, zgodnie z prawem, została zabrana na pokrycie 
strat banku. Opisana powyżej sytuacja spowodowała duże zaniepokojenie wśród 
samorządowców, którzy obawiają się o bezpieczeństwo środków finansowych 
będących na rachunkach w bankach komercyjnych znajdujących się w niepew-
nej sytuacji finansowej.

W tej chwili w odniesieniu do środków budżetu samorządu ustawa przewidu-
je nakaz wyboru banku na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach 
publicznych. Brakuje tam jednak zapisów dotyczących kryteriów w postępowa-
niu przetargowym zabezpieczających samorząd na wypadek bankructwa ban-
ku. W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z następującymi 
pytaniami:

1. Czy możliwe są zmiany w przepisach, które zobligują samorządy do dodania 
kryterium stabilności finansowej banku, mierzonej np. wysokością kapitału zało-
życielskiego, przy wyborze instytucji finansowej do bieżącej obsługi finansowej?

2. Czy istnieje możliwość zmiany przepisów w ten sposób, aby środki jedno-
stek samorządu terytorialnego zgromadzone na rachunkach bankowych były 
zabezpieczone w przypadku problemów finansowych banku?

3. Czy jest możliwe rozszerzenie zakresu działalności Banku Gospodarstwa 
Krajowego tak, aby nie oferował on samorządom jedynie produktów kredyto-
wych i obligacyjnych, ale też mógł im zaoferować bieżącą obsługę bankową?

Z poważaniem 
Krzysztof Mróz
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Pająka

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów,  
ministra aktywów państwowych Jacka Sasina

Szanowny Panie Ministrze!
Na piątym posiedzeniu Senatu RP w dniu 26 lutego 2020 r. złożyłem, na pod-

stawie informacji przekazanych mi przez przedsiębiorców branży drzewnej, 
oświadczenie senatorskie skierowane do Ministra Aktywów Państwowych do-
tyczące krajowych postępowań zakupowych biomasy, ze szczególnym uwzględ-
nieniem Enei Elektrownia Połaniec SA.

W odpowiedzi na moje oświadczenie otrzymałem z ww. resortu korespon-
dencję z dnia 31 marca br., z którą zapoznałem wcześniejszych interwenientów. 
Dokonałem również bezpośrednich konsultacji, po których moje wątpliwości co 
do problematyki są jeszcze większe. W związku z tym postanowiłem złożyć na 
czternastym posiedzeniu Senatu RP niniejsze oświadczenie rozwijające temat 
poruszany wcześniej.

Z przekazanych mi obecnie informacji wynika, że odpowiedzialna za za-
kupy w Enei Elektrownia Połaniec jest grupa Enea Trading sp. z o.o., a zaku-
py zrębki i trocin prowadzone są za pośrednictwem Internetowej Platformy 
Zakupowej. Tymczasem problem polega na tym, że biomasa kupowana przez ww. 
podmiot pochodzi jedynie w 13% od krajowych producentów, reszta dostarczana 
jest z Białorusi, na terenie której operuje podmiot gospodarczy zarejestrowany 
jako polski, ale nie zmienia to faktu, że towar ten nie pochodzi z polskich zakła-
dów przetwarzających drewno.

Jak dowiedziałem się, na wspomnianej Platformie Zakupowej został niedaw-
no ogłoszony przetarg na zakup biomasy na 2021 r. i po raz kolejny wszystkie 
oferty okolicznych zakładów zostały odrzucone. Przedsiębiorcy zgodnie podkre-
ślają, że Enea Elektrownia Połaniec nie miałaby żadnego problemu z utrzyma-
niem ciągłości dostaw towarów pochodzenia krajowego, tymczasem znacząca 
większość krajowej biomasy dostarczana jest do zakładów, które produkują płyty 
OSB, takich jak Silva Strzelce Opolskie czy Mielec, pochodzą z Cypru i nie mają 
żadnego związku z polskim kapitałem.

W czerwcu br. firma, z której kierownictwem rozmawiałem, złożyła ofertę na 
dostarczenie zrębki drzewnej w ilości 6 tysięcy 182 kubików miesięcznie, łącznie 
74 tysięcy m3 rocznie, oraz na dostarczenie trocin w ilości 1 tysiąca 214 kubików 
miesięcznie, łącznie 14 tysięcy 500 m3 rocznie, i obie te oferty zostały odrzucone. 
Wzbudza to w przedsiębiorcach narastającą rezygnację i frustrację, zwłaszcza że 
dotąd w trakcie wieloletniej współpracy z Eneą Połaniec nigdy nie było jakich-
kolwiek problemów w zakresie zapewnienia ciągłości dostaw, nigdy nie zdarzały 
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się też opóźnienia. Obecna sytuacja przedstawia się zupełnie nielogicznie i nie 
ma żadnych uzasadnień natury ekonomicznej czy organizacyjnej.

W związku z nowymi informacjami i kontekstem sprawy ponownie zwra-
cam się do Pana Ministra o przeanalizowanie przedmiotowej sprawy ze szcze-
gólnym uwzględnieniem ww. informacji i przekazanie mi stanowiska resortu.

Z poważaniem 
Andrzej Pająk
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Janusza Pęcherza

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury  
Andrzeja Adamczyka

Z dniem 1 stycznia 2020 r. wszedł w życie art. 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. 
o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U. poz. 1579), który zmienił ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. 
– Prawo o ruchu drogowym.

W ustawie – Prawo o ruchu drogowym od 1 stycznia 2020 r. zostało zmienio-
ne brzmienie art. 71 ust. 7, dodany art. 140mb oraz zmieniony art. 140n.

„Art. 140mb. Kary pieniężne za naruszenie obowiązku rejestracji pojazdu lub 
obowiązku zawiadomienia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu.

Kto:
1) będąc właścicielem pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa człon-

kowskiego Unii Europejskiej wbrew przepisowi art. 71 ust. 7 nie rejestruje po-
jazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisowi art. 78 ust. 2 pkt. 1 nie zawiadamia 
starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu

– podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł”.
Prezydent miasta X w świetle zapisów ustawy wydał decyzję administracyj-

ną o naliczeniu kary pieniężnej za nieprzestrzeganie art. 78 ust. 2 pkt. 1 ustawy 
– Prawo o ruchu drogowym.

Strona odwołała się od decyzji prezydenta miasta X do Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego Y. Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło de-
cyzję prezydenta miasta X i umorzyło postępowanie przed organem pierwszej 
instancji. W uzasadnieniu SKO zaakcentowało, że w związku z faktem, iż stro-
na po upływie 30-dniowego terminu na zgłoszenie zbycia pojazdu organowi 
rejestrującemu nie była już właścicielem pojazdu, nie można mówić o spełnie-
niu przesłanki podmiotowej wskazanej w przepisie art. 140mb pkt. 2 ustawy 
– Prawo o ruchu drogowym. Z tego względu nałożenie kary jest bezzasadne 
i błędne. W konsekwencji tego decyzję prezydenta miasta X należało wyelimi-
nować z obrotu prawnego.

Organowi rejestrującemu trudno zgodzić się z takim stanowiskiem. Warto 
podkreślić, iż wolą ustawodawcy było to, aby uporządkować kwestie związane 
z przestrzeganiem przepisów prawa odnośnie do 30-dniowego terminu m.in. 
na zawiadomienie właściciela pojazdu o jego zbyciu. Rodzi się pytanie: w jakiej 
sytuacji organ rejestrujący winien realizować zapisy art. 140mb pkt. 2?
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Samorządowe Kolegium Odwoławcze Y uchyliło również decyzję prezyden-
ta miasta X dotyczącą nabycia pojazdu w dniu 29 lutego 2020 r. (analogicznych 
spraw jest więcej, aczkolwiek tu podaję jeden przykład). Wniosek właściciela do-
tyczący informacji o nabyciu pojazdu do organu rejestrującego był złożony 6 maja 
br., a więc po terminie 30-dniowym od dnia nabycia. Samorządowe Kolegium 
Odwoławcze podniosło, biorąc pod uwagę zapisy tzw. specustawy koronawiru-
sowej, że choć brak jest wyraźnego przepisu o wejściu w życie regulacji art. 15zzr 
z mocą wsteczną, to regulacja ta zdaje się dotyczyć również spraw sprzed wejścia 
w życie nowelizacji tzw. specustawy koronawirusowej.

Warto podkreślić, że specustawa dotyczy pojazdów zakupionych, zbytych 
bądź sprowadzonych do Polski z dniem 1 marca 2020 r. Trudno zgodzić się 
z przedstawioną przez SKO interpretacją przepisów. Na dzień dzisiejszy organ 
rejestrujący rozpatruje możliwość złożenia, zgodnie z art. 8 ustawy – Prawo o po-
stępowaniu przed sądami administracyjnymi, wniosku do prokuratury o rozpa-
trzenie możliwości złożenia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

W związku z powyższym zadaję Panu Ministrowi pytanie: czy taka była in-
tencja ustawodawcy, jaką prezentuje w wyrokach SKO? Jak powinny postępo-
wać wydziały komunikacji urzędów powiatowych w sprawach analogicznych 
do omówionych wyżej sytuacji?

Z poważaniem 
Janusz Pęcherz 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Janusza Pęcherza

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury  
Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W maju tego roku w Kaliszu w wyniku wypadku na rowerze zginął 16-letni 

chłopiec. Gdyby miał na głowie kask, miałby szanse na przeżycie.
W ostatnim czasie zgłosili się do mojego biura poruszeni mieszkańcy Kalisza, 

którzy postanowili powołać do życia stowarzyszenie „Kask jest cool”. Celem sto-
warzyszenia jest propagowanie uprawiania sportów rekreacyjnych w świadomy 
i bezpieczny sposób – w kasku i ochraniaczach. Jego członkowie aktywnie zabie-
gają o zmianę przepisów polskiego prawa i wprowadzenie ustawowego nakazu 
noszenia kasku podczas jazdy rowerem i hulajnogą przez dzieci i młodzież do 
osiemnastego roku życia. W związku z tym poprosili mnie o interwencję w tej 
sprawie.

Ministerstwo podejmowało już działania o charakterze edukacyjnym, ma-
jące na celu kształtowanie prawidłowych postaw w ruchu drogowym. Nadszedł 
czas na dalsze, bardziej zdecydowane kroki. Jesteśmy w samym środku sezonu 
rowerowego, a kasków na głowach obywateli poruszających się tymi pojazda-
mi po ulicach nie widać. Liczba śmiertelnych wypadków z udziałem rowerzy-
stów z roku na rok rośnie, mimo coraz bardziej rozbudowanej infrastruktury 
przeznaczonej dla rowerów. Aby zapobiec kolejnym wypadkom – takim, jak 
ten z Kalisza oraz wielu innym – należałoby wprowadzić prawny nakaz jazdy 
w kasku na rowerze, przynajmniej przez dzieci do osiemnastego roku życia.

W związku z powyższym chciałbym zadać Panu Ministrowi pytanie, czy mi-
nisterstwo dopuszcza wprowadzenie zmian legislacyjnych w zakresie obowiąz-
ku noszenia kasków przez osoby jeżdżące na rowerach, rolkach i hulajnogach, 
w celu poprawienia bezpieczeństwa na drogach.

Zwracam się z  uprzejmą prośbą o  rozważenie powyższej kwestii. 
Bezpieczeństwo naszych dzieci, a także wszystkich użytkowników dróg, ście-
żek rowerowych i skateparków, powinno być kwestią nadrzędną.

Z poważaniem  
Janusz Pęcherz 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Janusza Pęcherza

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości,  
prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się do Pana Ministra w sprawie niedokończonej budowy Osiedla 

(…) w K. i oszukanych ponad 40 rodzin, które od kilku lat bezskutecznie walczą 
o sprawiedliwość. Z tego, co wiem, to sprawa jest już Panu znana, jednakże po-
krótce ją przypomnę.

Inwestycja, na którą niedoszli mieszkańcy wpłacili blisko 9 milionów zł, miała 
być gotowa w 2018 r., jednak nie została zakończona. Budynki są w stanie surowym, 
bez żadnego zabezpieczenia, narażone na kradzieże i dewastację, a z deweloperem 
(… Sp. z o.o.) nie ma żadnego kontaktu. Przyszli lokatorzy nie mogą wykończyć do-
mów sami, gdyż formalnie nie są ich właścicielami. Na poczet mieszkań ludzie ci 
zaciągnęli wieloletnie, duże kredyty lub wpłacili oszczędności całego życia, często 
w wysokości 200–300 tysięcy zł. Część z nich została bez dachu nad głową, gdyż 
wcześniej sprzedała swoje mieszkania i obecnie albo wynajmuje lokal, albo mieszka 
kątem u rodziców, jednocześnie spłacając kredyt za dom, którego nie ma.

Developer usłyszał w tej sprawie 3 prokuratorskie zarzuty, m.in. oszustwa, 
jednak to nie zmienia sytuacji mieszkańców. Czują się oni bezradni, co wyrazili 
podczas marszu ulicami K., który odbył się 26 lipca br. Sprawą zajęło się wiele 
mediów lokalnych i ogólnopolskich, m.in. Telewizja Polska. Na zakończenie pro-
gramu „Alarm” z dnia 28 lipca br. prowadzący powiedział: „Tę historię szczerze 
polecam fanom praworządności. Poradźcie coś sensownego oszukanym miesz-
kańcom, którzy od lat są na łasce polskiego wymiaru sprawiedliwości”.

Bez osobistego zaangażowania Ministra Sprawiedliwości, Prokuratora 
Generalnego ta sprawa może nie znaleźć szybko satysfakcjonującego rozwią-
zania. Stąd moja prośba do Pana Ministra o osobistą interwencję oraz informację 
dla mieszkańców, przekazaną za moim pośrednictwem, na jakim etapie jest ta 
sprawa i czy mogą liczyć na Pana pomoc.

Z poważaniem 
Janusz Pęcherz 
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Oświadczenie złożone 
przez senator Jadwigę Rotnicką

Oświadczenie skierowane do p.o. prezesa Zarządu Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Dominika Bąka

Szanowny Panie!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej zwracam się do Pana z uprzejmą proś-

bą o wyjaśnienia.
Poniższe pytania dotyczą naboru wniosków z programu: Budownictwo energo-

oszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie. Nabór 1/2019.
1. Biorąc pod uwagę, że ww. nabór dotyczy projektów o charakterze inwesty-

cyjnym wymagających zebrania wielu dokumentów formalnych, proszę o wy-
jaśnienie, skąd wynika krótki termin naboru wniosków: od 12.09.2019 r. (dzień 
opublikowania dokumentacji konkursowej) do 20.09.2019 r. (oryginalny termin 
zakończenia naboru).

2. Dlaczego w lipcu 2020 r. (w trakcie trwania naboru i ponad 4 miesiące po 
zakończeniu oceny formalnej wniosków) NFOŚiGW zmienił Regulamin nabo-
ru i Ogłoszenie o naborze w taki sposób, że wydłużony został czas oceny we-
dług kryteriów jakościowych z 60 dni do 12 miesięcy, a do regulaminu dodane 
zostało kryterium „kolejności wpływu” (wniosków) do wyczerpania środków 
w ramach budżetu naboru?

3. Dlaczego informacja o kryterium „kolejności wpływu” pojawiła się po za-
kończeniu naboru (i po ocenie formalnej wniosków), a nie przed ogłoszeniem 
tego naboru?

4. Jaki wpływ będzie miało dodanie kryterium „kolejności wpływu” w trakcie 
trwania naboru na sprawiedliwość przydzielania środków, na jakość meryto-
ryczną wybranych projektów i na przejrzystość procesu przydzielania publicz-
nych środków w ww. naborze?

5. W jaki sposób kryterium „kolejności wpływu” będzie zastosowane w sto-
sunku do wniosków, które nie mogły być złożone w dniu 20.09.2019 ze względu 
na problemy z funkcjonowaniem elektronicznego generatora wniosków?

6. Dlaczego do dnia dzisiejszego nie opublikowano listy projektów, które prze-
szły ocenę formalną naboru?

7. Dlaczego na stronie NFOŚiGW w komunikacie dotyczącym zmiany w treści 
ogłoszenia o naborze wniosków w ramach programu „Budownictwo energooszczęd-
ne. Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie” oraz w Regulaminie na-
boru wniosków nie ma podanej informacji o trybie i dacie podjęcia tej decyzji przez 
zarząd Funduszu? W jakim składzie, kiedy i jaką uchwałą zarząd podjął tę decyzję?

Jadwiga Rotnicka
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Sławomira Rybickiego

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów,  
ministra aktywów państwowych Jacka Sasina

Komisja Europejska godząc się na przejęcie Lotosu przez Orlen, postawiła 
wiele warunków. Spełnienie tych warunków ma chronić konkurencję na ryn-
ku. To sprawia, że połączenie firm, przy spełnieniu tych warunków, budzi moje 
głębokie zaniepokojenie.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania.
1. Na podstawie jakich analiz podjęta została decyzja o połączeniu ww. spół-

ek? Jeśli takie analizy istnieją, to kto jest autorem tych analiz i gdzie można się 
z nimi zapoznać?

2. Czy po dokonaniu fuzji przewidziane są zwolnienia pracowników której-
kolwiek ze spółek? Jeśli tak, to ilu pracowników ma stracić pracę w poszczegól-
nych spółkach? W jakim okresie mają nastąpić redukcje zatrudnienia?

3. Czy możliwy jest scenariusz, zgodnie z którym aktywa Lotosu, które mu-
szą zostać zbyte, aby spełnić kryteria transakcji, mogą trafić do każdego, kto 
chce je nabyć? Jeśli tak, to jakie zabezpieczenia lub ograniczenia strona polska 
chce tu wprowadzić, aby zabezpieczyć się przed scenariuszem niekorzystnym 
dla polskiej racji stanu?

4. Jak ma wyglądać procedura wyłaniania podmiotu, któremu sprzeda się 
aktywa Lotosu?

5. Jak Pan ocenia warunki, które postawiła Komisja Europejska, zgadzając 
się na połączenie obu podmiotów?

Z poważaniem 
Sławomir Rybicki 
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Oświadczenie złożone 
przez senator Joannę Sekułę

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów  
Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
Wykonując mandat senatora, mamy obowiązek nawiązywania relacji 

z przedstawicielami każdej władzy, co zapewnia sprawne funkcjonowanie 
Państwa Polskiego w warunkach demokracji. Z tegoż powodu – niezależnie od 
przynależności partyjnej – kontakty nas, senatorów z przedstawicielami mi-
nisterstw i urzędów centralnych muszą być realizowane na bieżąco i bez zbęd-
nej zwłoki. Każdy z senatorów mający potrzebę takiego kontaktu stara się o to 
z oczywistej i konkretnej przyczyny – przedstawienia spraw wymagających 
rozstrzygnięć na poziomie centralnym. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że część 
zagadnień wypływających w trakcie działalności biur senatorskich powinna 
być przedstawiana w relacjach bezpośrednich z przedstawicielami ministerstw 
i urzędów centralnych w celu ich zaopiniowania i potwierdzenia możliwości ich 
realizacji bądź stwierdzenia niemożności podjęcia tych tematów w najbliższym 
czasie. Szybka i fachowa reakcja na zapytania pozwala uniknąć nieporozumień 
lub rozbudzania niepotrzebnych nadziei na załatwienie zgłaszanego problemu, 
lub wręcz wprowadzania w błąd wyborców zgłaszających problemy. W prze-
strzeni publicznej pojawia się wiele zagadnień budzących niezdrowe emocje, 
których dałoby się uniknąć poprzez szybką konsultację pomiędzy parlamenta-
rzystami a kompetentnymi przedstawicielami rządu.

Panie Premierze, są 3 główne rzeczy, które musi robić rząd, bo nikt go w tym 
nie wyręczy – chronić kraj przed zewnętrznymi zagrożeniami, strzec ładu we-
wnętrznego i dbać o porządny pieniądz. Oprócz tego są tysiące innych rzeczy, 
które rząd może robić i często rzeczywiście robi. Proszę jednak pamiętać, że im 
więcej jest dodatkowych zadań, tym bardziej prawdopodobne jest zaniedbywa-
nie innych spraw.

Przykładem takiego stanu rzeczy są moje próby umówienia spotkania z pa-
nią minister sportu. Pomimo wielokrotnych prób, nie otrzymałam wiążącej 
odpowiedzi. Wielokrotny kontakt telefoniczny z pracownikami Ministerstwa 
Sportu nie pozwolił na ustalenie terminu spotkania nawet za pół roku. Zdaję 
sobie sprawę z wagi zagadnień, którymi zajmuje się pani minister, i ograni-
czoności czasu pracy, ale wydaje mi się, że nawet krótki kontakt osobisty lub 
telefoniczny pozwoliłby na szybkie wyjaśnienie sprawy tak, by nie prowadzić 
wielomiesięcznych jałowych dyskusji w przestrzeni publicznej.

Panie Premierze, to Pana rząd i Pana ministrowie. Zapewniał Pan wielokrot-
nie o konieczności zapewnienia dobrych relacji z parlamentarzystami, jednak te 
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zapewnienia na poziomie ministerstw i urzędów centralnych w sposób oczywi-
sty nie są realizowane. Mam nadzieję, że nie pojawił się nowy standard w kon-
taktach rządu z parlamentarzystami w postaci rozmów z mediami i opisywania 
spraw w przestrzeni publicznej.

Panie Premierze, 12 grudnia 2018 r. w swoim wystąpieniu w Sejmie mówił 
Pan bardzo dużo o współpracy dla dobra Polski. Podkreślał Pan konieczność 
współpracy ze wszystkimi – z parlamentarzystami, samorządami, organiza-
cjami społecznymi, naukowymi.

Panie Premierze, dobry polityk musi umieć przewidzieć, co będzie się działo 
jutro, za tydzień czy za rok, i musi umieć wytłumaczyć, dlaczego nie zaszło to, 
co przewidział. Z tego powodu liczę na dobrą współpracę z przedstawicielami 
rządu i panią minister.

Łącząc wyrazy szacunku, pozostaję w oczekiwaniu na pozytywne załatwie-
nie sprawy.

Joanna Sekuła 
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Oświadczenie złożone 
przez senator Joannę Sekułę

Oświadczenie skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej 
Marleny Maląg

Szanowna Pani Minister!
W związku z wystąpieniem „Polskich Mam” opowiadam się za naprawą za-

istniałej sytuacji.
Uważam, że art. 15g ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych roz-

wiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzyso-
wych nie powinien skutkować ustaleniem nowej podstawy wymiaru zasiłków 
w świetle art. 40 oraz art. 41 ustawy z 26 czerwca 1999 r. o świadczeniach pie-
niężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Według art. 15g ustawy z 2 marca 2020 r. nastąpiło obniżenie wymiaru czasu 
pracy oraz wynagrodzenia wszystkim pracownikom. Osoby przebywające na 
zasiłku chorobowym w związku z ciążą również zostały objęte tymi zmianami, 
co skutkuje ustaleniem podstawy wymiaru zasiłków zarówno chorobowego, jak 
i macierzyńskiego, zgodnie z nowym wymiarem czasu pracy. Taka sytuacja 
powoduje, że świadczenia z ubezpieczenia społecznego są wypłacane według 
obniżonych wynagrodzeń, kwot poniekąd fikcyjnych, które nigdy nie zostały 
wypłacone za faktycznie wykonaną pracę.

Przed powstaniem prawa do zasiłku chorobowego czy też macierzyńskiego 
osoby te uzyskiwały rzeczywiście wypracowane wynagrodzenie, od którego 
były odprowadzone składki na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczki na poczet 
podatku dochodowego.

Biorąc pod uwagę fakt, że świadczenia związane z macierzyństwem są wy-
płacane przez okres 364 dni, osoby te są w dużej mierze pokrzywdzone wypłatą 
zasiłku ustaloną według obniżonego wynagrodzenia.

Zatem uczciwe i sprawiedliwe jest naliczenie świadczeń bez uwzględnie-
nia art. 40 oraz art. 41 ustawy z 26 czerwca 1999 r. o świadczeniach pienięż-
nych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w związku 
z art. 15g ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związa-
nych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19, zwłaszcza 
że obniżenie zarówno wymiaru czasu pracy, jak i wynagrodzenia często bywa 
określone w ścisłym przedziale czasowym.

Zapis w tym zakresie należy zmienić, tak aby zarówno pracodawcy, jak i pra-
cownicy byli chronieni w zaistniałej sytuacji.

Z poważaniem 
Joanna Sekuła
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Adama Szejnfelda

Oświadczenie skierowane do ministra edukacji narodowej  
Dariusza Piontkowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
„1 września uczniowie wracają do szkół. A my robimy wszystko, by uczy-

li się w bezpiecznych warunkach” – to Pana słowa, Panie Ministrze. Już na 
wstępie tego wystąpienia pragnę zatem zapytać Pana Ministra, co Pan ro-
zumie pod pojęciem „bezpieczne warunki”? Ponadto, jeśli te „bezpieczne” 
warunki jednak się nie ziszczą globalnie w skali kraju lub indywidualnie 
w poszczególnych gminach czy powiatach, a nawet w poszczególnych szko-
łach, to jakie działania Pan Minister oraz jego resort planujecie podjąć, aby 
dzieci mogły kontynuować naukę na równych prawach w razie pogorszenia 
sytuacji epidemicznej w kraju? Chciałbym też dowiedzieć się, czy państwo 
planujecie podjąć działania mające na celu organizacyjne oraz – co bardzo 
ważne – także finansowe wsparcie szkół oraz organów prowadzących szkoły 
po to, aby podmioty te mogły podołać nadzwyczajnym sytuacjom, jakie mogą 
się pojawić jesienią i w następnych okresach.

Media donoszą, iż Pan Minister przygotował wspólnie z głównym in-
spektorem sanitarnym i ministrem zdrowia wytyczne dla szkół i placówek, 
które będą obowiązywały od 1 września 2020 r. Główną wytyczną ma być 
bezwzględne przestrzeganie podstawowych zasad higieny, takich jak częste 
mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa 
i ust, obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przez osoby trzecie przychodzą-ą-
ce do szkoły lub placówki, regularne czyszczenie pomieszczeń. Co ważne, 
uczniowie w klasach nie będą musieli nosić maseczek, ale w miarę możli-
wości ma być zwiększony dystans pomiędzy nimi. W wielu szkołach brakuje 
jednak podstawowych środków higieny, nawet takich jak papier toaletowy, 
ręczniki papierowe czy mydło oraz środki dezynfekcyjne. Można zrozumieć 
i uznać te wytyczne, choć pamiętać należy także i o tym, że o ile w trakcie 
lekcji można dopilnować zachowania higieny i dystansu między uczniami, 
to już co najmniej trudne będzie to podczas przerw lekcyjnych. Jest to nie-
kiedy wręcz niemożliwe. Z kolei w przypadku braku środków do dezynfek-
cji lub braku wystarczającej dyscypliny i kontroli zarażenia mogą wzrastać 
błyskawicznie, zwłaszcza że jesień to także sezon innych infekcji, z grypą 
na czele. W takiej sytuacji należy zadbać o zabezpieczenie zdrowia i życia 
naszych obywateli, w tym dzieci i młodzieży, jeszcze lepiej niż do tej pory.

Poza wyżej wymienionymi zagrożeniami zapewne występuje też niebez-
pieczeństwo ponownego zamykania szkół lub prowadzenia nauki w trybie 
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zdalnym lub mieszanym. To jeszcze bardziej może pogorszyć sytuację, i to 
już nie tylko w zakresie zdrowotnym, ale także w zakresie równości dostę-
pu dzieci i młodzieży do nauki. Nie każde bowiem dziecko ma i będzie mia-żde bowiem dziecko ma i będzie mia-de bowiem dziecko ma i będzie mia-
ło możliwość, aby na takich samych warunkach realizować naukę zdalną, 
choćby ze względu na różną zamożność rodziców oraz występujące często 
ograniczenia, a w niektórych przypadkach nawet wykluczenia techniczne 
i technologiczne.

W związku z powyższym chcę zapytać Pana Ministra także o to, czy 
w ocenie Pana resortu polskie szkoły są przygotowane na rozwiązania, które 
proponuje rząd, czy będą mogły normalnie funkcjonować w czasach epidemii 
oraz zapewnić równość dostępu dzieci i młodzieży do nauki, także w sytu-
acjach pracy zdalnej czy hybrydowej. Co Pana resort oraz Rada Ministrów 
planujecie, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie placówek oświaty 
w Polsce w razie pogorszenia się sytuacji epidemicznej w kraju lub lokalnie?

Ponadto, jak donoszą media, rząd podobno przewiduje przesunięcie na 
dyrektorów szkół kompetencji co do podejmowania decyzji o zakresie i spo-
sobie pracy szkoły, a więc i realizowania obowiązku szkolnego przez uczniów. 
Chciałbym w takim razie o coś zapytać. Po pierwsze, jaka odpowiedzialność 
prawna będzie związana z takimi nowymi kompetencjami dyrektorów szkół, 
w tym odpowiedzialność finansowa? Po drugie, jak podejmowane decyzje 
– podejmowane nie przez organy państwa czy władze jednostek samorządu 
terytorialnego, ale przez dyrektorów poszczególnych szkół – będą przekła-
dały się na prawa i obowiązki nie tylko już samych uczniów, ale także ich 
rodziców. Wiemy bowiem, że np. decyzja o zamknięciu szkoły i przejściu na 
pracę zdalną ma fundamentalne znaczenie dla rodziców uczniów, choćby 
w zakresie możliwości wykonywania ich obowiązków związanych z pracą 
zawodową.

Z wyrazami szacunku 
Adam Szejnfeld 
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Oświadczenie złożone  
przez senatora Adama Szejnfelda

Oświadczenie skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej 
Marleny Maląg

Pani Minister!
Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet 

i przemocy domowej (tzw. konwencja stambulska) to bardzo ważny dokument 
międzynarodowy, który tworzy ramy prawne skutecznego przeciwdziałania 
wszelkim formom przemocy wobec kobiet, a także zapobiegania, ścigania i li-
kwidowania przemocy wobec kobiet oraz przemocy domowej.

Konwencja ta ma fundamentalne znaczenie, bowiem kobiety są grupą szczególnie 
narażoną na dyskryminację i wykluczenie społeczne. Od zarania dziejów, zwyczajo-
wo lub prawnie, przemoc wobec kobiet była instrumentem sprawowania władzy nad 
nimi. W wielu krajach odmowa równego traktowania kobiet jest sankcjonowana przez 
politykę państwa, prawo czy też praktyki społeczne i religijne. W Polsce każdego roku 
ofiarami przemocy fizycznej i seksualnej padają setki tysięcy kobiet. Zdecydowana 
większość przypadków to przemoc domowa. Na całym świecie więcej kobiet w wieku 
15–44 lat ginie z rąk swoich partnerów niż w wyniku raka lub innej śmiercionośnej 
choroby czy nieszczęśliwych wypadków. Co trzecia kobieta w ciągu swojego życia do-
znaje przemocy, jest ofiarą gwałtu lub innego poniżającego traktowania… Sytuacja 
ta jest karygodna i wymaga w cywilizowanym świecie nie tylko nagany i potępienia 
oraz podejmowania działań edukacyjnych nastawionych na podnoszenie świadomo-
ści społecznej w tym zakresie, lecz także działań prawnych, karnych.

Pani Minister, w imieniu własnym oraz moich wyborców, a przede wszystkim 
kobiet, zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania.

Czy w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w jakimś ministerstwie, w końcu 
być może w Pani resorcie trwają prace w sprawie wypowiedzenia tzw. konwen-
cji stambulskiej, czy też nie?

Jeśli jednak tak, to proszę przedstawić pełen zakres argumentacji na rzecz 
podjęcia tak kontrowersyjnej i nieakceptowanej społecznie decyzji.

Z poważaniem 
Adam Szejnfeld
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Adama Szejnfelda

Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa  
Jana Krzysztofa Ardanowskiego

Pomoc de minimis to wsparcie udzielane producentom rolnym, które nie 
wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej, jest to bowiem pomoc o niewielkiej 
wartości, która nie powoduje naruszenia konkurencji na rynku.

W ramach pomocy de minimis rolnicy w Polsce mogą korzystać z różnych 
ulg i dotacji, takich jak np. pomoc suszowa, dopłaty do wapnowania, dopłaty 
do kwalifikowanego materiału siewnego, zwolnienie z podatku od czynności 
cywilno-prawnych (PCC), czyli np. 2% podatku przy zakupie ziemi rolnej, ulga 
inwestycyjna w podatku rolnym, ulgi w opłacie składek na ubezpieczenie spo-
łeczne (KRUS), ulgi w spłacie czynszu dzierżawnego za ziemię rolną dla KOWR, 
dotacje do utylizacji padłych zwierząt gospodarskich, dopłaty do oprocentowania 
kredytów klęskowych, dopłaty do oprocentowania kredytów inwestycyjnych, 
dotacje do lasów prywatnych – wsparcie na inwestycje zwiększające odporność 
ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska, dotacje na zalesianie i two-
rzenie terenów zalesionych, dotacje na dostosowanie gospodarstw rolnych do 
wymogów bioasekuracji w strefie ASF.

Niestety, okazuje się, że limit ten w  skali kraju jest już na wyczerpa-
niu, gdyż wykorzystanie pomocy de minimis w rolnictwie aktualnie wynosi 
289 214 620,61 euro, co stanowi 97,73% limitu (stan na dzień 4 lipca 2020 r.) 
Bardzo niepokojący jest fakt, że w tym roku limit pomocy de minimis jest na 
wyczerpaniu już na początku lipca. W roku ubiegłym taki stan mieliśmy dopiero 
w październiku, czyli niemalże pod koniec roku kalendarzowego. Już teraz po-
woduje to poważne kłopoty w wielu gospodarstwach rolnych, a przecież z róż-
nych powodów – nie tylko wynikających z natury albo sytuacji losowych, lecz 
także związanych z epidemią COVID-19 – zła sytuacja rolników w przyszłości 
może się jeszcze pogorszyć.

Z wymienionych powodów władze wielu gmin w Polsce, aby nie zostawiać 
rolników bez pomocy, podejmują własne działania mające stanowić dla nich 
wsparcie. Przykładem jest gmina Zakrzewo w powiecie złotowskim, która złoży-
ła wniosek o dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania ba-
lotów oraz opakowań po nawozach i worków typu big bag. Wniosek o tę dotację 
gmina Zakrzewo złożyła i z dbałości o środowisko, i z chęci pomocy rolnikom, 
którzy dzięki niej mogliby bezpłatnie przekazywać odpady do utylizacji.

Okazało się jednak, że także taka pośrednia forma pomocy może być po-
traktowana jako pomoc de minimis w rolnictwie. Dla chętnych do skorzystania 
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z oferty gminy Zakrzewo oznaczałoby to dodatkową biurokracją oraz koniecz-
ność rozliczenia pomocy otrzymanej w ciągu ostatnich 2 lat. Taka sytuacja może 
doprowadzić do tego, że wielu rolników nie będzie mogło skorzystać z oferowanej 
przez gminę pomocy, a wysiłki Zakrzewa pójdą na marne.

Chciałbym zatem zapytać Pana Ministra, czy w tej konkretnej sprawie, do-
tyczącej gminy Zakrzewo i rolników z jej terenów, można by znaleźć rozwiąza-
nie zaistniałego problemu. Jednocześnie chciałbym zapytać, czy Pan Minister 
oraz polski rząd czynią starania, aby uniknąć zagrożeń związanych z wyczer-
pywaniem się limitu pomocy de minimis w rolnictwie, a jeśli tak, to na czym 
te starania polegają.

Adam Szejnfeld 



Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 14. posiedzenia Senatu

455

14. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 11, 12, 13, 17 i 18 sierpnia 2020 r.

Oświadczenie złożone 
przez senatora Adama Szejnfelda

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia 

Szanowny Panie Ministrze!
W sezonie jesienno-zimowym ryzyko infekcji dróg oddechowych przenoszo-

nych drogą kropelkową gwałtownie wzrasta. Każde kichnięcie czy kaszel może 
być początkiem uciążliwych dolegliwości, których skutek ma często wymiar 
już nie tylko indywidualny, związany ze stanem zdrowia danej osoby, ale także 
społeczny i gospodarczy. Szerzące się infekcje, np. liczne przypadki zapadania 
na grypę, mają swoje szersze negatywne konsekwencje np. w zakresie realiza-
cji obowiązku szkolnego przez dzieci czy wpływu na stan gospodarki narodo-
wej, bowiem duża liczba absencji pracowników ma znaczenie ekonomiczne i dla 
przedsiębiorstw, i dla budżetu państwa. Temat ten jest zatem bardzo ważny na-
wet niezależnie od występującego obecnie zagrożenia epidemicznego COVID-19, 
choć z tych powodów urasta do problemu fundamentalnego.

Szczepienia na grypę to najpopularniejsza metoda uniknięcia zachorowania 
na tę zakaźną chorobę. Szczepionka na grypę nie tylko w dużej mierze chroni 
przed grypą, ale nawet w przypadku zachorowania znacząco łagodzi przebieg 
choroby i minimalizuje ryzyko powikłań. Do zakażenia wirusem grypy docho-
dzi najczęściej drogą kropelkową lub poprzez kontakt ze skażoną powierzchnią. 
Jak już wspomniano, w czasie pandemii koronawirusa takie szczepienie ma swój 
dodatkowy, pozytywny efekt.

4 miliony Polaków co roku cierpi z powodu grypy i chorób grypopodobnych. 
Na świecie z tego powodu umiera średnio co minutę 1 osoba. Rocznie choroba 
uśmierca pół miliona ludzi. A mimo to marginalna liczba Polaków szczepi się 
przeciwko grypie. Ten stan być może do tej pory mógł uchodzić uwadze Ministra 
Zdrowia, ale w czasie epidemii, która dotknęła Polskę i jej obywateli wiosną tego 
roku i nadal trwa, nie wolno obojętnie przechodzić obok tego problemu. Należy 
natychmiast wdrożyć programy, które będą promowały szczepienia ochron-
ne, oraz natychmiast należy rozważyć zniesienie opłat za szczepienia, jeśli już 
nie dla wszystkich obywateli, to zapewne dla tych, którzy z uwagi na wiek albo 
stan zdrowia są w sposób szczególny narażeni na zachorowanie. Chciałbym 
już w tym miejscu zatem zapytać, co Pana resort oraz Rada Ministrów planu-
ją, aby osiągnąć radykalny wzrost liczby osób, które w Polsce będą szczepione 
przeciwko grypie.

Pytanie to jest szczególnie uzasadnione, gdyż w Narodowym Programie 
Szczepień Ochronnych mamy bardzo dobre rekomendacje odnośnie do szczepień 
przeciwko grypie, ale zarazem mamy jedne z najgorszych poziomów wszcze-
pialności w populacji generalnej. W Polsce przeciwko grypie szczepi się bowiem 
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mniej niż 4% Polaków. Katastrofalnie natomiast wygląda to w przypadku senio-
rów 65+. W tej grupie wiekowej w Europie szczepi się ok. 70–80% osób, a w Polsce 
– tylko ok. 13%. Być może powodem tego złego stanu rzeczy są koszty szczepień. 
Aby szczepionka na grypę była bowiem skuteczna, powinno się ją przyjmować 
najlepiej w każdym sezonie grypowym, a nie okazjonalnie. Podczas pierwsze-
go szczepienia przeciwko grypie przyjmuje się 2 dawki preparatu. Jedna dawka 
szczepionki przeciw grypie kosztuje ok. 45 zł. Przy pierwszym szczepieniu za 
szczepionkę należy zatem zapłacić ok. 90 zł. W tej sytuacji zapewnienie przez 
rząd finansowania zakupu szczepień zapewne przyczyniłoby się do zwiększenia 
stanu wyszczepialności w Polsce.

W związku z tym pragnę zapytać Pana Ministra, jaki jest aktualny stan re-
alizacji Programu Szczepień Ochronnych w skali całego kraju, ile szczepionek 
już zakupiono oraz ile planuje się zakupić. Kiedy i w jaki sposób rząd zamierza 
podjąć działania oświatowe, edukacyjne i promocyjne w zakresie szczepień na 
grypę? Chciałbym dowiedzieć się także, czy rząd planuje całkowite lub częścio-
we współfinansowanie szczepień przez obywateli, a jeśli tak, to kiedy i na ja-
kich zasadach.

Z poważaniem 
Adam Szejnfeld 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Aleksandra Szweda

Oświadczenie skierowane do minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzaty 
Jarosińskiej-Jedynak

Szanowna Pani Minister!
Przed nami programowanie wykorzystania środków z Unii Europejskiej na 

lata 2021–2027. W dniu 14 stycznia 2020 r. Komisja Europejska opublikowała 
projekt Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST) – COM (2020) 22. 
Projekt tego rozporządzenia został dołączony do pakietu legislacyjnego polityki 
spójności. Tego samego dnia Komisja Europejska przedstawiła zmiany dotyczące 
projektu rozporządzenia ogólnego, COM (2020) 23, uwzględniające powiązania 
wynikające z ustanowienia nowego funduszu.

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców i samorządowców z mo-
jego regionu proszę o udzielenie informacji na temat beneficjentów, którzy 
będą mogli skorzystać z nowego instrumentu, jakim jest Fundusz na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji, oraz zakresu projektów, na które będzie można 
uzyskać dofinansowanie.

Z poważaniem 
Aleksander Szwed 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Aleksandra Szweda

Oświadczenie skierowane do ministra klimatu  
Michała Kurtyki

Szanowny Panie Ministrze!
Jedną z wielu ważnych kwestii będących w kompetencjach Ministerstwa 

Klimatu jest program na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce, czyli pro-
gram „Czyste powietrze”. Zgodnie z informacjami, które znajdują się na stronach 
ministerstwa, za nieodpowiednią jakość powietrza w naszym kraju odpowiada 
przede wszystkim ogrzewanie domów jednorodzinnych słabej jakości paliwem 
spalanym w przestarzałych piecach. Dlatego też ministerstwo rozpoczęło ostat-
nio kampanie, w których zachęca Polaków zarówno do wymiany źródeł ciepła 
na te bardziej ekologiczne, jak i do ocieplania domów. Dotarła do mnie również 
informacja, że wsparcie na realizację tych działań można uzyskać także w ra-
mach programu „Czyste powietrze”. Dzięki takim działaniom mamy szansę 
oddychać w przyszłości czystszym, zdrowszym powietrzem, a także poczynić 
pewne oszczędności w domowym budżecie.

W związku z licznymi zapytaniami kierowanymi do mojego biura senator-
skiego proszę o udzielenie szczegółowych informacji na temat beneficjentów, 
którzy mogą skorzystać z programów rządowych i unijnych w zakresie wymiany 
źródeł ciepła, kwoty dofinansowania, jakie mogą oni otrzymać, oraz warunków, 
jakie muszą spełnić.

Z poważaniem 
Aleksander Szwed 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Aleksandra Szweda

Oświadczenie skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej 
Marleny Maląg

Szanowna Pani Minister!
W dniu 1 kwietnia 2016 r. rząd Prawa i Sprawiedliwości wdrożył w życie wielki 

program prorodzinny mający za zadanie pomóc rodzinom w wychowaniu dzieci 
poprzez comiesięczne świadczenia wychowawcze na każde dziecko w rodzinie 
w wysokości 500 zł. Było to nasze wielkie zobowiązanie, ponieważ zamiar stworze-
nia programu został ogłoszony w kampanii parlamentarnej 2015 r., a po jej zwycię-
stwie w wyborach parlamentarnych w 2015 r. opracowany i wdrożony przez rząd 
Beaty Szydło. Następnie w 2019 r. rząd premiera Mateusza Morawieckiego podjął 
bardzo pozytywną decyzję o rozszerzeniu programu „500+”, przyznając świad-
czenie bez kryterium dochodowego także na pierwsze dziecko. I dzisiaj widzimy, 
że program pozytywnie wpłynął na sytuację demograficzną naszego kraju oraz 
wyeliminował biedę wśród polskich dzieci i polskich rodzin.

Jak wiemy, wnioski o świadczenie 500+ muszą być przekazane do rozpatrze-
nia przez wojewodę wtedy, gdy jeden bądź więcej członków rodziny występującej 
o świadczenie wychowawcze mieszka lub pracuje za granicą. Dotyczy to także 
rodziców rozwiedzionych lub żyjących w związkach partnerskich. Przepisy unij-
ne nie pozwalają na pobieranie świadczeń rodzinnych równocześnie w różnych 
krajach. Jeśli ktoś korzysta już ze świadczenia o podobnym charakterze za gra-
nicą, nie otrzyma go, co oczywiste, w Polsce.

Reprezentuję w dużej mierze region przygraniczny południa Dolnego Śląska 
graniczący z Czechami, jak również występuję na wniosek wielu mieszkań-
ców, którzy ciągle mają problem w przypadku, gdy wchodzi w grę koordyna-
cja zabezpieczenia społecznego. Sytuacja co prawda poprawiła się w momencie 
przeniesienia tych spraw z urzędów marszałkowskich do urzędów wojewódz-
kich, jednakże ciągle procedura ta jest długa i skomplikowana, przez co sprawy 
rozpatrywane są z dużym opóźnieniem. Prosząc o rozważenie niniejszej kwe-
stii, chciałbym zapytać o plany, jakie ma Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej co do przyspieszenia rozpatrywania spraw w przypadkach, gdy za-
chodzi kwestia koordynacji zabezpieczenia społecznego, gdy jedno z rodziców 
pracuje poza granicami kraju.

Z poważaniem 
Aleksander Szwed 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Aleksandra Szweda

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia 

Szanowny Panie Ministrze!
Mając na względzie dobro młodej, niezwykle utalentowanej mieszkanki R. 

(gmina R., województwo … ), która zmaga się z rzadkim przypadkiem nowo-
tworu, będącym czwartym tego rodzaju przypadkiem w Polsce, zwracam się 
do Pana Ministra z prośbą o udzielenie informacji odnośnie do następujących 
kwestii.

Pani J. K., 18-letnia mieszkanka R., (województwo …), choruje na niezwykle 
rzadką (czwarty przypadek w Polsce) pineoblastomę – szyszyniak zarodkowy, 
szybko rosnący guz ośrodkowego układu nerwowego. Po natychmiastowym zdia-
gnozowaniu przeszła ciężką operację w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym 
we Wrocławiu, a następnie, w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, podda-
na została chemioterapii. W tym czasie najbliżsi J. K. skonsultowali przypadek 
z jednym z najwybitniejszych onkologów dziecięcych w USA, prof. Jonathanem 
Finlayem, według którego jedynym ratunkiem na całkowite wyleczenie będzie 
seria analogicznych przeszczepów szpiku. Faktem jest, że profesor uznał, że pro-
wadzone przez polskich onkologów leczenie jest odpowiednie, niemniej jednak 
zaznaczył, że jeżeli nie przyniesie ono skutków, konieczne będzie jego kontynu-
owanie w USA. Dotychczas leczenie wg procedury właściwej dla pineoblastomy 
nie zna przypadków skutecznego wyleczenia na całym świecie. Koszt nowocze-
snego, bardzo skutecznego leczenia, które będzie przeprowadzane za granicami 
kraju, wynosi ponad 3,5 miliona zł. W obecnej sytuacji organizowana jest na sze-
roką skalę zbiórka niebagatelnej kwoty przez osoby prywatne, jak i wszelkiego 
rodzaju firmy oraz instytucje.

W związku z tym proszę o udzielenie informacji w kwestiach dotyczących 
leczenia J. K.: jak wyglądają procedury w tak trudnym, rzadkim przypadku oraz 
czy możliwa jest refundacja kosztów bądź ich części przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia, jeżeli ponowna diagnoza pozwoliłaby na leczenie przeprowadzane 
w kraju bądź też wyłącznie za granicą.

Aleksander Szwed
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Oświadczenie złożone przez senatorów  
Wadima Tyszkiewicza i Krzysztofa Kwiatkowskiego

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury  
Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z licznymi przypadkami wypadków drogowych powodowanych 

przez kierowców zawodowych branży transportowej chcielibyśmy przeanali-
zować procedury dopuszczania kierowców do jazdy w zakresie ogólnym, czyli 
odnośnie do uzyskania pozwolenia na wykonywanie pracy kierowcy zawo-
dowego branży transportowej, oraz w zakresie węższym, czyli w kwestii co-
dziennych procedur dopuszczania kierowcy do jazdy oraz procedur związanych 
z badaniami kierowców pod kątem obecności alkoholu, narkotyków i środków 
psychoaktywnych.

1. Czy ustawa określa – i jeżeli tak, to w jakim zakresie – wymagania w sto-
sunku do osoby podejmującej pracę zawodową kierowcy zbiorowego transportu 
publicznego?

2. Czy istnieją ogólnie obowiązujące, krajowe procedury określające sposób 
dopuszczania do codziennej jazdy kierowców zawodowych branży transporto-
wej? Jakie?

3. Czy istnieją ogólnie obowiązujące krajowe procedury i standardy wy-
konywania badań kierowców zawodowych branży transportowej, które to 
badania wykrywałyby obecność alkoholu, narkotyków i  innych środków 
psychoaktywnych?

4. W jakim zakresie i z jaką częstotliwością są prowadzone kontrole 
zewnętrzne kierowców branży transportowej pod kątem stanu psycho-
fizycznego w trakcie wykonywania pracy? Jaka jednostka organizacyjna 
odpowiedzialna jest za przeprowadzanie kontroli i na jakiej podstawie 
prawnej?

5. Jakie badania, zgodnie z istniejącym prawodawstwem, powinny być prze-
prowadzane w stosunku do kierowców zawodowych branży transportowej przed 
rozpoczęciem dnia pracy?

6. Czy zgodnie z istniejącym prawodawstwem prowadzone są badania stanu 
fizyczno-psychicznego kierowców zawodowych branży transportowej po zakoń-
czeniu pracy? Jeśli tak, to jakie i w jakim zakresie?

7. Czy są Państwo w posiadaniu statystyk dotyczących liczby kierowców za-
wodowych branży transportowej poddanych badaniom wykrywającym obec-
ność alkoholu, narkotyków i środków psychoaktywnych w latach 2015–2020 
z podziałem na poszczególnych usługodawców?
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8. Czy są Państwo w posiadaniu statystyk dotyczących liczby wypadków 
na terenie całego kraju spowodowanych przez kierowców zawodowych bran-
ży transportowej będących pod wpływem alkoholu, narkotyków lub środków 
psychoaktywnych?

Wadim Tyszkiewicz 
Krzysztof Kwiatkowski
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Oświadczenie złożone przez senatorów  
Wadima Tyszkiewicza i Krzysztofa Kwiatkowskiego

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury  
Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z ostatnimi doniesieniami prasowymi dotyczącymi wypadków 

drogowych powodowanych przez kierowców zbiorowego transportu publicznego 
chcielibyśmy przeanalizować procedury dopuszczania kierowców do jazdy w za-
kresie ogólnym, czyli uzyskania pozwolenia na wykonywanie pracy kierowcy 
zbiorowego transportu publicznego, i w zakresie węższym, czyli codziennych 
procedur dopuszczania kierowcy do jazdy oraz procedur związanych z badania-
mi kierowców zbiorowego transportu publicznego pod kątem obecności alkoholu, 
narkotyków i środków psychoaktywnych.

1. Na jakiej podstawie prawnej zlecane są na zewnątrz usługi obsługi komu-
nikacyjnej w gminach i miastach? Jak na tej podstawie regulowane są kwestie 
bezpieczeństwa publicznego w zakresie dopuszczania kierowców do jazdy i kon-
troli kierowców zatrudnianych przez operatorów zewnętrznych?

2. Czy ustawa określa – i w jakim zakresie – wymagania w stosunku do oso-
by podejmującej pracę zawodową kierowcy zbiorowego transportu publicznego?

3. Czy istnieją ogólnoobowiązujące krajowe procedury określające sposób 
dopuszczania do codziennej jazdy kierowców transportu publicznego (autobus, 
trolejbus, tramwaj, metro), pod które podlegają zarówno jednostki bezpośred-
nio podległe władzom gminnym i miejskim, jak również podmioty zewnętrzne 
wykonujące obsługę komunikacyjną? Jakie?

4. Czy istnieją ogólnoobowiązujące krajowe procedury i standardy wyko-
nywania badań kierowców transportu publicznego wykrywających obecność 
alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych?

5. W jakim zakresie i z jaką częstotliwością są prowadzone kontrole zewnętrz-
ne usługodawców w zakresie obsługi komunikacyjnej? Jaka jednostka organi-
zacyjna odpowiedzialna jest za przeprowadzanie kontroli i na jakiej podstawie 
prawnej?

6. Jakie badania, zgodnie z istniejącym prawodawstwem, powinny być prze-
prowadzane w stosunku do kierowców transportu publicznego przed rozpoczę-
ciem dnia pracy?

7. Czy zgodnie z istniejącym prawodawstwem prowadzone są badania stanu 
fizyczno-psychicznego kierowców transportu publicznego po zakończeniu pra-
cy? Jeśli tak, to jakie i w jakim zakresie?
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8. Czy zgodnie z istniejącym prawodawstwem w trakcie pracy kierowców 
transportu publicznego są przeprowadzane wyrywkowe badania w celu kontroli 
stanu fizyczno-psychicznego kierowcy w trakcie wykonywania pracy?

9. Czy są Państwo w posiadaniu statystyk dotyczących liczby kierowców 
poddanych badaniom wykrywającym obecność alkoholu, narkotyków i środ-
ków psychoaktywnych w latach 2015–2020 z podziałem na poszczególnych 
usługodawców?

10. Czy są Państwo w posiadaniu statystyk dotyczących liczby wypadków spo-
wodowanych przez kierowców transportu publicznego na terenie całego kraju 
będących pod wpływem alkoholu, narkotyków lub środków psychoaktywnych?

Z poważaniem 
Wadim Tyszkiewicz 
Krzysztof Kwiatkowski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Bogdana Zdrojewskiego

Oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych 

Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura senatorskiego zgłaszają się coraz częściej zdezorientowa-

ni właściciele gospodarstw rolnych, zatrudniający pracowników sezonowych 
z Ukrainy, którzy nie mogą uzyskać pewnej i jednoznacznej odpowiedzi na py-
tanie o legalność pobytu ich pracowników, przebywających w Polsce na podsta-
wie paszportów biometrycznych.

Sprawa dotyczy obywateli Ukrainy, którzy wjechali na teren Polski po 
1 czerwca 2020 r. na podstawie paszportów biometrycznych. Polscy rolnicy, któ-
rzy zatrudniają ich w swoich gospodarstwach, uzyskują sprzeczne informacje 
dotyczące możliwości przedłużenia pobytu tych pracowników na terenie Polski. 
Jest to o tyle istotne, że wielu z nich, przed dopuszczeniem pracowników sezono-
wych do pracy, sfinansowało testy na obecność COVID-19. Trzeba też pamiętać, 
że sezon zbiorów trwa w naszej strefie klimatycznej do późnej jesieni.

Ze względu na sytuację, którą spowodował koronawirus i wprowadzony stan 
zagrożenia epidemicznego, a następnie stan epidemii, wyżej wymienieni oby-
watele Ukrainy nie mają wyrobionych wiz na pobyt i pracę w Polsce. Polscy rol-
nicy będący pracodawcami są zaniepokojeni brakiem jednoznacznej informacji 
na temat okresu legalnego pobytu ich pracowników w Polsce. Powiatowy urząd 
pracy informuje, że jest to okres do końca pandemii +30 dni, a Straż Graniczna, 
że okres ten, zgodnie z przepisami o ruchu bezwizowym, nie może przekroczyć 
90 dni w każdym okresie 180-dniowym.

Zwracam się z prośbą o rozstrzygnięcie między resortami MSZ i MRPiPS 
wyżej wymienionej kwestii oraz przedstawienie jednolitej i spójnej wykładni 
w tym zakresie, ponieważ brak pewności co do stosowania przepisów będzie 
wpływał negatywnie na nadwerężony już epidemią stan polskiego rolnictwa, 
będącego nieodłącznym elementem naszej gospodarki.

Bogdan Zdrojewski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Wojciecha Ziemniaka

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów  
Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
Podczas dwunastego posiedzenia Senatu RP w dniu 18 czerwca br. złoży-

łem oświadczenie w sprawie sytuacji importerów ryb i produktów rybołów-
stwa oraz akwakultury należących do grupy małych i średnich przedsiębiorstw 
(MŚP). Niniejszym chciałbym odnieść się do odpowiedzi, jaką otrzymałem 
z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

W odpowiedzi z dnia 30 lipca br. wskazano, że wszystkie przedsiębiorstwa 
należące do sektora rybołówstwa i akwakultury otrzymują takie samo wsparcie, 
co według przedsiębiorców nie jest zgodne ze stanem faktycznym. Przetwórcy 
oraz inne podmioty powiązane z przetwórstwem, a należące do sektora rybołów-
stwa i akwakultury, otrzymują dodatkowe wsparcie z regionalnych programów 
operacyjnych podległych ministrowi gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. 
Pominięto jednak podmioty wprowadzające towar po raz pierwszy do obrotu, 
czyli importerów.

Niniejszym ponownie zwracam się do Pana Premiera o podjęcie działań ma-
jących na celu wyrównanie szans importerów ryb w staraniach o wsparcie w ra-
mach programu Tarcza Antykryzysowa.

Z poważaniem 
Wojciech Ziemniak



14. posiedzenia Senatu w dniach 11, 12, 13, 17 i 18 sierpnia 2020 r.

Otwarcie posiedzenia
Głosowanie nr 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Projekt porządku obrad
senator Wojciech Skurkiewicz . . . . . . . . . . . . . .7

Głosowanie nr 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Zatwierdzenie porządku obrad
Punkt 1. porządku obrad: drugie czytanie projektu 
uchwały w 100. rocznicę II Powstania Śląskiego

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca 
Halina Bieda  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji
Przystąpienie do trzeciego czytania projektu
Głosowanie nr 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Podjęcie uchwały
Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych 
ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdro-
wia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu

Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca 
Ewa Matecka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Zapytania i odpowiedzi
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . . . . . 10
senator Ewa Matecka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . . . . . 11
senator Ewa Matecka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
senator Władysław Komarnicki  . . . . . . . . . . . . 12
senator Ewa Matecka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13
senator Ewa Matecka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
senator Jolanta Hibner  . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
senator Ewa Matecka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Wystąpienie przedstawiciela rządu
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Zdrowia 
Janusz Cieszyński  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Zapytania i odpowiedzi
senator Wojciech Konieczny  . . . . . . . . . . . . . . 16
podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Janusz Cieszyński  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
senator Aleksander Pociej  . . . . . . . . . . . . . . . 16
podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Janusz Cieszyński  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . . . . . 17
podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Janusz Cieszyński  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . . . . . 19
podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Janusz Cieszyński  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . . . . . 19
podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Janusz Cieszyński  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . . . . . 20
podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Janusz Cieszyński  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
senator Bogdan Borusewicz  . . . . . . . . . . . . . . 20
podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Janusz Cieszyński  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
senator Bogdan Borusewicz  . . . . . . . . . . . . . . 21
podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Janusz Cieszyński  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
senator Halina Bieda  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Janusz Cieszyński  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
senator Jolanta Hibner  . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Janusz Cieszyński  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
senator Jolanta Hibner  . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Janusz Cieszyński  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
senator Beata Małecka-Libera  . . . . . . . . . . . . . 25
podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Janusz Cieszyński  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
senator Joanna Sekuła .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26
podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Janusz Cieszyński  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
senator Bogdan Borusewicz  . . . . . . . . . . . . . . 26
podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Janusz Cieszyński  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
senator Agnieszka Gorgoń-Komor  . . . . . . . . . . 27
podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Janusz Cieszyński  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
senator Władysław Komarnicki  . . . . . . . . . . . . 28
podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Janusz Cieszyński  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . . . . . 29
podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Janusz Cieszyński  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . . . . . 31
podsekretarz stanu 

Treść 
14. posiedzenia Senatu w dniach 11, 12, 13, 17 i 18 sierpnia 2020 r.

 
(Obrady w dniu 11 sierpnia)



Spis treści

468

14. posiedzenia Senatu w dniach 11, 12, 13, 17 i 18 sierpnia 2020 r.

w Ministerstwie Zdrowia 
Janusz Cieszyński  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31
podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Janusz Cieszyński  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Otwarcie dyskusji
senator Beata Małecka-Libera  . . . . . . . . . . . . . 32
senator Aleksander Pociej  . . . . . . . . . . . . . . . 34
senator Agnieszka Gorgoń-Komor  . . . . . . . . . . 34
senator Wojciech Konieczny  . . . . . . . . . . . . . . 35
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . . . . . 37
senator Marek Borowski  . . . . . . . . . . . . . . . . 39
senator Bogdan Borusewicz  . . . . . . . . . . . . . . 40
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 41
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . . . . . 43
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . . . . . 45
senator Marek Borowski  . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Zamknięcie dyskusji
Punkt 3. porządku obrad: ustawa o wsparciu rynku 
ubezpieczeń należności handlowych w związku z prze-
ciwdziałaniem skutkom gospodarczym COVID-19

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca  
Ryszard Świlski  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Wystąpienie przedstawiciela rządu
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Rozwoju
Olga Semeniuk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 48

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Punkt 4. porządku obrad: ustawa o odpowiedzialno-
ści za naruszenie przepisów rozporządzenia w sprawie 
wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem 
wprowadzonych do obrotu w innym państwie człon-
kowskim oraz wskazaniu organu prowadzącego punkt 
kontaktowy do spraw produktów

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Inno-
wacyjności

senator sprawozdawca 
Adam Szejnfeld .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 49

Wystąpienie przedstawiciela rządu
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Rozwoju
Olga Semeniuk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50

Zapytania i odpowiedzi
senator Adam Szejnfeld .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50
podsekretarz stanu  

w Ministerstwie Rozwoju  
Olga Semeniuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz 
ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, 
ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wnio-
sków o przyznanie płatności

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
senator sprawozdawca  
Jerzy Chróścikowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 52

Wystąpienie przedstawiciela rządu
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Ryszard Kamiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 52

Zapytania i odpowiedzi
senator Rafał Ambrozik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 54
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Ryszard Kamiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 54
senator Rafał Ambrozik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 55
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Ryszard Kamiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 55
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 55
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Ryszard Kamiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 55
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 56
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Ryszard Kamiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 56
senator Jerzy Chróścikowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 57
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Ryszard Kamiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 57

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Komunikaty



Spis treści

469

14. posiedzenia Senatu w dniach 11, 12, 13, 17 i 18 sierpnia 2020 r.

Wznowienie posiedzenia
Głosowanie nr 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

senator sekretarz  
Ryszard Świlski  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Wznowienie obrad
Głosowanie nr 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Uzupełnienie porządku obrad
Punkt 19. porządku obrad: drugie czytanie projektu 
uchwały w sprawie uczczenia 100. rocznicy Bitwy War-
szawskiej 1920 r. i jej zapomnianych bohaterów

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca 
Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . . . . . . .60

Otwarcie dyskusji
senator Kazimierz Michał Ujazdowski .  .  .  .  .  .  .  . 62

Zamknięcie dyskusji
Przystąpienie do trzeciego czytania projektu
Głosowanie nr 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Podjęcie uchwały
Punkt 6. porządku obrad: ustawa o  zmianie ustawy 
o  delegowaniu pracowników w  ramach świadczenia 
usług oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej

senator sprawozdawca 
Magdalena Kochan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Sprawozdanie mniejszości Komisji Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej

senator sprawozdawca 
Ryszard Majer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Sprawozdanie Komisji Budżetu i  Finansów Publicz-
nych

senator sprawozdawca 
Kazimierz Kleina  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Zapytania i odpowiedzi
senator Adam Szejnfeld .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .66
senator Magdalena Kochan .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 67
senator Danuta Jazłowiecka  . . . . . . . . . . . . . . 68
senator Magdalena Kochan .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 68
senator Aleksander Szwed  . . . . . . . . . . . . . . . 69
senator Kazimierz Kleina .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 69
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 69
senator Magdalena Kochan .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 70
senator Aleksander Szwed  . . . . . . . . . . . . . . . 71
senator Kazimierz Kleina .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 71
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 72
senator Magdalena Kochan .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 72

Wystąpienie przedstawiciela rządu
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej 
Stanisław Szwed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Piotr Patkowski  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Zapytania i odpowiedzi
senator Adam Szejnfeld .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 77
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  

Pracy i Polityki Społecznej 
Stanisław Szwed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
senator Władysław Komarnicki  . . . . . . . . . . . . 77
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej 
Stanisław Szwed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
senator Magdalena Kochan .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 78
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów 
Piotr Patkowski  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
senator Magdalena Kochan .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 79
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 79
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej 
Stanisław Szwed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . . . . . 80
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów 
Piotr Patkowski  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . . . . . 82
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów 
Piotr Patkowski  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . . . . . 82
senator Jolanta Hibner  . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej 
Stanisław Szwed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
senator Jolanta Hibner  . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej 
Stanisław Szwed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
senator Danuta Jazłowiecka  . . . . . . . . . . . . . . 84
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej 
Stanisław Szwed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
senator Bogdan Borusewicz  . . . . . . . . . . . . . . 84
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej 
Stanisław Szwed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

Wznowienie obrad
Punkt 6. porządku obrad: ustawa o  zmianie ustawy 
o  delegowaniu pracowników w  ramach świadczenia 
usług oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Otwarcie dyskusji
senator Bogdan Zdrojewski  . . . . . . . . . . . . . . 86
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . . . . . 87
senator Magdalena Kochan .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 88
senator Bogdan Borusewicz  . . . . . . . . . . . . . . 90
senator Władysław Komarnicki  . . . . . . . . . . . . 91
senator Krzysztof Mróz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 92
senator Michał Kamiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 95
senator Danuta Jazłowiecka  . . . . . . . . . . . . . . 96

(Obrady w dniu 12 sierpnia)



Spis treści

470

14. posiedzenia Senatu w dniach 11, 12, 13, 17 i 18 sierpnia 2020 r.

senator Bogdan Zdrojewski  . . . . . . . . . . . . . . 97
senator Adam Szejnfeld .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 98
senator Krzysztof Mróz . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . . . . 100
senator Krzysztof Mróz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  101
senator Danuta Jazłowiecka  . . . . . . . . . . . . . 102
senator Marcin Bosacki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 102

Zamknięcie dyskusji
Komunikaty
Wznowienie obrad
Uzupełnienie porządku obrad
Punkt 22. porządku obrad: wybór przewodniczącego 
Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu

Przedstawienie kandydatury senatora Stanisława 
Gawłowskiego

senator Magdalena Kochan .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 104
senator Wojciech Skurkiewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 104
senator Magdalena Kochan .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 105
senator Stanisław Gawłowski  . . . . . . . . . . . . 106
senator Wojciech Skurkiewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 106

Głosowanie nr 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Podjęcie uchwały

Punkt 23. porządku obrad: drugie czytanie projektu 
rezolucji w sprawie sytuacji na Białorusi

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej

senator sprawozdawca 
Bogdan Klich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

Otwarcie dyskusji
senator Bogdan Zdrojewski  . . . . . . . . . . . . . 109
senator Kazimierz Michał Ujazdowski .  .  .  .  .  .  .  110
senator Bogdan Borusewicz  . . . . . . . . . . . . . 111
senator Marek Pęk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  112
senator Wadim Tyszkiewicz  . . . . . . . . . . . . . 113
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . 114
senator Aleksander Pociej  . . . . . . . . . . . . . . 114
senator Marek Pęk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  115
senator Bogdan Klich  . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
senator Bogdan Zdrojewski  . . . . . . . . . . . . . 116
senator Marek Pęk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  117

Wznowienie obrad
Punkt 23. porządku obrad: drugie czytanie projektu 
rezolucji w sprawie sytuacji na Białorusi (cd.)

Dyskusja (cd.)
senator Marek Pęk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  117
senator Bogdan Zdrojewski  . . . . . . . . . . . . . 118

Zamknięcie dyskusji
Wznowienie obrad
Punkt 23. porządku obrad: drugie czytanie projektu 
rezolucji w sprawie sytuacji na Białorusi (cd.)

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu
Głosowanie nr 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

Podjęcie rezolucji
Punkt 16. porządku obrad: ustawa o szczególnych roz-
wiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych 
nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw 
wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej 
oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej

senator sprawozdawca 
Wiktor Durlak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworząd-
ności i Petycji

senator sprawozdawca 

Aleksander Pociej  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Zapytania i odpowiedzi

senator Jerzy Wcisła .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 120
senator Wiktor Durlak  . . . . . . . . . . . . . . . . 120
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . 120
senator Aleksander Pociej  . . . . . . . . . . . . . . 120

Wystąpienie przedstawiciela rządu
sekretarz stanu  
w Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych i Administracji  
Maciej Wąsik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

Zapytania i odpowiedzi
senator Jerzy Wcisła .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 123
sekretarz stanu 
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Maciej Wąsik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
senator Janusz Pęcherz  . . . . . . . . . . . . . . . . 124
sekretarz stanu 
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Maciej Wąsik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
senator Jarosław Rusiecki  . . . . . . . . . . . . . . 124
sekretarz stanu 
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Maciej Wąsik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . 125
sekretarz stanu 
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Maciej Wąsik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

Otwarcie dyskusji
senator Jerzy Wcisła .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 126
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . 127

Zamknięcie dyskusji
Wystąpienie przedstawiciela rządu

sekretarz stanu 
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Maciej Wąsik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

Punkt 17. porządku obrad: drugie czytanie projektu 
ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych in-
nych ustaw

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej, 
Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz 
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

senator sprawozdawca 
Magdalena Kochan .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 129

Zapytania i odpowiedzi
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 130
senator Magdalena Kochan .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 130
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 130
senator Magdalena Kochan .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  131

Otwarcie dyskusji
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . 131

Zamknięcie dyskusji
Skierowanie projektu ustawy do Komisji Ustawo-
dawczej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i  Petycji oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej

Punkt 18. porządku obrad: informacja Ministra Spraw 
Wewnętrznych i  Administracji na temat działań i  za-
trzymań dokonywanych przez Policję podczas prote-
stów w Warszawie w dniach 7–8 sierpnia br.



Spis treści

471

14. posiedzenia Senatu w dniach 11, 12, 13, 17 i 18 sierpnia 2020 r.

sekretarz stanu 
w Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych i Administracji  
Maciej Wąsik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

Zapytania i odpowiedzi
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . 134
sekretarz stanu 
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Maciej Wąsik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
senator Gabriela Morawska-Stanecka  . . . . . . . 135
sekretarz stanu 
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Maciej Wąsik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
senator Marcin Bosacki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 136

Wznowienie obrad
Punkt 18. porządku obrad: informacja Ministra Spraw 
Wewnętrznych i  Administracji na temat działań i  za-
trzymań dokonywanych przez Policję podczas prote-
stów w Warszawie w dniach 7–8 sierpnia br. (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)
senator Jolanta Hibner  . . . . . . . . . . . . . . . . 138
sekretarz stanu 
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Maciej Wąsik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
senator Wadim Tyszkiewicz  . . . . . . . . . . . . . 139
sekretarz stanu 
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Maciej Wąsik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 140
sekretarz stanu 
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Maciej Wąsik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
senator Ewa Matecka  . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
sekretarz stanu 
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Maciej Wąsik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
komendant główny Policji 
Jarosław Szymczyk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
senator Bogdan Klich  . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
komendant główny Policji 
Jarosław Szymczyk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
senator Wadim Tyszkiewicz  . . . . . . . . . . . . . 145
komendant główny Policji 
Jarosław Szymczyk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
senator Rafał Ślusarz  . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
komendant główny Policji 
Jarosław Szymczyk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
senator Marcin Bosacki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 146
komendant główny Policji 
Jarosław Szymczyk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
senator Bogdan Borusewicz  . . . . . . . . . . . . . 148
komendant główny Policji 
Jarosław Szymczyk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
senator Bogdan Borusewicz  . . . . . . . . . . . . . 149
komendant główny Policji 
Jarosław Szymczyk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 149
komendant główny Policji 
Jarosław Szymczyk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

senator Joanna Sekuła .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 150
komendant główny Policji 
Jarosław Szymczyk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
senator Marcin Bosacki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 150
komendant główny Policji 
Jarosław Szymczyk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
senator Bogdan Klich  . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
komendant główny Policji 
Jarosław Szymczyk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
senator Bogdan Klich  . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
komendant główny Policji 
Jarosław Szymczyk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
senator Wadim Tyszkiewicz  . . . . . . . . . . . . . 153
komendant główny Policji 
Jarosław Szymczyk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
senator Krzysztof Brejza  . . . . . . . . . . . . . . . 153
komendant główny Policji 
Jarosław Szymczyk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
senator Bogdan Klich  . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
komendant główny Policji 
Jarosław Szymczyk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
senator Bogdan Klich  . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
komendant główny Policji 
Jarosław Szymczyk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
senator Jacek Bury .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  155
komendant główny Policji 
Jarosław Szymczyk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
senator Krzysztof Brejza  . . . . . . . . . . . . . . . 156
komendant główny Policji 
Jarosław Szymczyk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
senator Stanisław Gawłowski  . . . . . . . . . . . . 156
komendant główny Policji 
Jarosław Szymczyk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
senator Jacek Bury .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  157
komendant główny Policji 
Jarosław Szymczyk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
senator Bogdan Klich  . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
komendant główny Policji 
Jarosław Szymczyk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
senator Marcin Bosacki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  159
sekretarz stanu  
w Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Maciej Wąsik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
komendant główny Policji 
Jarosław Szymczyk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
zastępca 
rzecznika praw obywatelskich 
Stanisław Trociuk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 162
zastępca 
rzecznika praw obywatelskich 
Stanisław Trociuk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 163
zastępca 
rzecznika praw obywatelskich 
Stanisław Trociuk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

Otwarcie dyskusji
senator Bogdan Klich  . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 165
senator Bogdan Klich  . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 168
senator Bogdan Borusewicz  . . . . . . . . . . . . . 168

Zamknięcie dyskusji
Komunikaty
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Wznowienie posiedzenia
Głosowanie nr  9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

Uzupełnienie porządku obrad
Punkt 7. porządku obrad: ustawa o  świadczeniu pie-
niężnym przysługującym osobom zesłanym lub depor-
towanym do Związku Socjalistycznych Republik Ra-
dzieckich w latach 1939–1956
Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej

senator sprawozdawca 
Bogusława Orzechowska  . . . . . . . . . . . . . . . 170

Zapytania i odpowiedzi
senator Aleksander Szwed  . . . . . . . . . . . . . . 171
senator Bogusława Orzechowska  . . . . . . . . . . 171
senator Ryszard Majer  . . . . . . . . . . . . . . . . 171
senator Bogusława Orzechowska  . . . . . . . . . . 172

Wystąpienie przedstawiciela prezydenta RP
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezydenta RP 
Andrzej Dera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

Zapytania i odpowiedzi
senator Agnieszka Gorgoń-Komor  . . . . . . . . . 173
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezydenta RP 
Andrzej Dera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
senator Aleksander Szwed  . . . . . . . . . . . . . . 173
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezydenta RP 
Andrzej Dera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  174
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezydenta RP 
Andrzej Dera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
senator Janusz Gromek .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  175
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezydenta RP 
Andrzej Dera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . 176
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezydenta RP 
Andrzej Dera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
senator Aleksander Szwed  . . . . . . . . . . . . . . 177
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezydenta RP 
Andrzej Dera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

Otwarcie dyskusji
senator Janina Sagatowska .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  177
senator Kazimierz Michał Ujazdowski .  .  .  .  .  .  .  178

Zamknięcie dyskusji
Wystąpienie przedstawiciela prezydenta RP

sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezydenta RP 
Andrzej Dera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

Punkt 21. porządku obrad: informacja o  działalności 
Rzecznika Praw Obywatelskich oraz o stanie przestrze-
gania wolności i praw człowieka i obywatela w roku 2019

rzecznik praw obywatelskich 
Adam Bodnar .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 180

Otwarcie dyskusji
senator Michał Seweryński  . . . . . . . . . . . . . 189
senator Gabriela Morawska-Stanecka  . . . . . . . 191

senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . . . . 192
Wznowienie obrad
Punkt 21. porządku obrad: informacja o  działalności 
Rzecznika Praw Obywatelskich oraz o stanie przestrze-
gania wolności i  praw człowieka i  obywatela w  roku 
2019 (cd.)
Dyskusja (cd.)

senator Kazimierz Wiatr  . . . . . . . . . . . . . . . 193
senator Bogusława Orzechowska  . . . . . . . . . . 194
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 194
senator Barbara Zdrojewska .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 196
senator Marek Borowski  . . . . . . . . . . . . . . . 197
senator Barbara Borys-Damięcka .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 199

Zamknięcie dyskusji
rzecznik praw obywatelskich

Adam Bodnar .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 199
Punkt 8. porządku obrad: ustawa o  zmianie ustawy 
o odnawialnych źródłach energii
Sprawozdanie Komisji Środowiska

senator sprawozdawca 
Józef Łyczak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 204

Sprawozdanie mniejszości Komisji Środowiska
senator sprawozdawca 
Stanisław Gawłowski  . . . . . . . . . . . . . . . . . 205

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Inno-
wacyjności

senator sprawozdawca 
Jolanta Hibner  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207

Zapytania i odpowiedzi
senator Władysław Komarnicki  . . . . . . . . . . . 208
senator Józef Łyczak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 208

Wystąpienie przedstawiciela rządu
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Środowiska 
Małgorzata Golińska  . . . . . . . . . . . . . . . . . 209

Zapytania i odpowiedzi
senator Wojciech Piecha  . . . . . . . . . . . . . . . 211
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Środowiska 
Małgorzata Golińska  . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
senator Jadwiga Rotnicka .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 212
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Środowiska 
Małgorzata Golińska  . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . . . . 214
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Środowiska 
Małgorzata Golińska  . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . . . . 215
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Środowiska 
Małgorzata Golińska  . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . . . . 216
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Środowiska 
Małgorzata Golińska  . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
senator Wadim Tyszkiewicz  . . . . . . . . . . . . . 216
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Środowiska 
Małgorzata Golińska  . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
senator Adam Szejnfeld .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  217

(Obrady w dniu 13 sierpnia)
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sekretarz stanu  
w Ministerstwie Środowiska 
Małgorzata Golińska  . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
senator Leszek Czarnobaj .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 218
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Środowiska 
Małgorzata Golińska  . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . . . . 219
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Środowiska 
Małgorzata Golińska  . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . . . . 220
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Środowiska 
Małgorzata Golińska  . . . . . . . . . . . . . . . . . 220

Otwarcie dyskusji
senator Janusz Pęcherz  . . . . . . . . . . . . . . . . 220
senator Władysław Komarnicki  . . . . . . . . . . . 222
senator Krzysztof Mróz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 224
senator Stanisław Gawłowski  . . . . . . . . . . . . 225

Zamknięcie dyskusji
Komunikaty
Wznowienie obrad
Punkt 9. porządku obrad: ustawa o  zmianie ustawy 
o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektó-
rych innych ustaw
Sprawozdanie Komisji Środowiska

senator sprawozdawca 
Zdzisław Pupa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Inno-
wacyjności

senator sprawozdawca 
Stanisław Lamczyk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230

Wystąpienie przedstawiciela rządu
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Klimatu 
Piotr Dziadzio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230

Zapytania i odpowiedzi
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 231
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Klimatu 
Piotr Dziadzio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
senator Stanisław Lamczyk  . . . . . . . . . . . . . 232
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Klimatu 
Piotr Dziadzio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
senator Stanisław Gawłowski  . . . . . . . . . . . . 233
senator Wadim Tyszkiewicz  . . . . . . . . . . . . . 234

Zamknięcie dyskusji
Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – 
Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej

senator sprawozdawca 
Janusz Pęcherz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 235

Sprawozdanie Komisji Infrastruktury
senator sprawozdawca 
Jadwiga Rotnicka .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 237

Wystąpienie przedstawiciela rządu
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury 
Andrzej Bittel .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 238

Zapytania i odpowiedzi
senator Wadim Tyszkiewicz  . . . . . . . . . . . . . 239
podsekretarz stanu  

w Ministerstwie Cyfryzacji 
Wanda Buk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
senator Janusz Pęcherz  . . . . . . . . . . . . . . . . 240
senator Jadwiga Rotnicka .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 241
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury 
Andrzej Bittel .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 241
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 241
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Cyfryzacji 
Wanda Buk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
senator Stanisław Lamczyk  . . . . . . . . . . . . . 242
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Cyfryzacji 
Wanda Buk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
senator Wadim Tyszkiewicz  . . . . . . . . . . . . . 243
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury 
Andrzej Bittel .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 243
senator Bogdan Borusewicz  . . . . . . . . . . . . . 243
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury 
Andrzej Bittel .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 244
senator Wiktor Durlak  . . . . . . . . . . . . . . . . 244
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury 
Andrzej Bittel .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 244
senator Robert Dowhan .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 245
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury 
Andrzej Bittel .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 245

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji
Punkt 11. porządku obrad: ustawa o  ratyfikacji Po-
rozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej 
a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie 
ochrony i racjonalnego wykorzystania wód transgranicz-
nych, podpisanego w Białowieży dnia 7 lutego 2020 r.
Sprawozdanie Komisji Środowiska

senator sprawozdawca 
Zdzisław Pupa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i  Unii 
Europejskiej

senator sprawozdawca 
Danuta Jazłowiecka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246

Zapytania i odpowiedzi
senator Aleksander Szwed  . . . . . . . . . . . . . . 247
senator Zdzisław Pupa  . . . . . . . . . . . . . . . . 247
senator Danuta Jazłowiecka  . . . . . . . . . . . . . 248
senator Bogdan Zdrojewski  . . . . . . . . . . . . . 248
Wystąpienie przedstawiciela rządu
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Zagranicznych 
Paweł Jabłoński  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248

Zapytania i odpowiedzi
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 249
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie 
Spraw Zagranicznych 
Paweł Jabłoński  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Gospodarki Morskiej  
i Żeglugi Śródlądowej 
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Anna Moskwa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 250
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie 
Spraw Zagranicznych 
Paweł Jabłoński  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie 
Gospodarki Morskiej  
i Żeglugi Śródlądowej 
Anna Moskwa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
senator Aleksander Szwed  . . . . . . . . . . . . . . 250
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie 
Spraw Zagranicznych 
Paweł Jabłoński  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie 
Gospodarki Morskiej  
i Żeglugi Śródlądowej 
Anna Moskwa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji
Punkt 12. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Umo-
wy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Argen-
tyńską o  ekstradycji, podpisanej w  Buenos Aires dnia 
5 grudnia 2019 r.
Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządno-
ści i Petycji

senator sprawozdawca 
Bogdan Borusewicz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i  Unii 
Europejskiej

senator sprawozdawca 
Danuta Jazłowiecka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
Zapytania i odpowiedzi
senator Aleksander Szwed  . . . . . . . . . . . . . . 253
senator Danuta Jazłowiecka  . . . . . . . . . . . . . 253
senator Bogdan Borusewicz  . . . . . . . . . . . . . 253

Wystąpienie przedstawiciela rządu
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Sebastian Kaleta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
Zapytania i odpowiedzi
senator Bogdan Borusewicz  . . . . . . . . . . . . . 254
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Sebastian Kaleta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
senator Bogdan Borusewicz  . . . . . . . . . . . . . 255
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Sebastian Kaleta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji
Punkt 13. porządku obrad: drugie czytanie projektu 
ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy 
– Kodeks karny wykonawczy
Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

senator sprawozdawca 
Rafał Ambrozik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 255

Wystąpienie przedstawiciela rządu
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Sebastian Kaleta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji
Punkt 14. porządku obrad: drugie czytanie projektu usta-
wy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego
Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

senator sprawozdawca 
Krzysztof Brejza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256

Wystąpienie przedstawiciela rządu
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Sebastian Kaleta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji
Punkt 24. porządku obrad: drugie czytanie projektu 
ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny
Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

senator sprawozdawca 
Aleksander Pociej  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258

Wystąpienie przedstawiciela rządu
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Sebastian Kaleta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259

Zapytania i odpowiedzi
senator Bogdan Borusewicz  . . . . . . . . . . . . . 259
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Sebastian Kaleta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
senator Bogdan Borusewicz  . . . . . . . . . . . . . 260
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Sebastian Kaleta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
senator Wojciech Konieczny  . . . . . . . . . . . . . 260
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Sebastian Kaleta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
senator Gabriela Morawska-Stanecka  . . . . . . . 261
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Sebastian Kaleta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
senator Gabriela Morawska-Stanecka  . . . . . . . 261
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Sebastian Kaleta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
senator Jolanta Hibner  . . . . . . . . . . . . . . . . 262
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Sebastian Kaleta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
senator Jolanta Hibner  . . . . . . . . . . . . . . . . 263
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Sebastian Kaleta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
senator Gabriela Morawska-Stanecka  . . . . . . . 263
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Sebastian Kaleta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
senator Bogdan Borusewicz  . . . . . . . . . . . . . 264
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Sebastian Kaleta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
senator Wojciech Konieczny  . . . . . . . . . . . . . 265
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Sebastian Kaleta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
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Komunikaty
Wznowienie obrad
Punkt 2. porządku obrad: ustawa o  zmianie niektó-
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