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Porządek obrad
15. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 10 i 11 września 2020 r.

1. 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 niektó-
rych innych ustaw.

2. Drugie czytanie projektu ustawy o  zmianie ustawy o  szczególnych roz-
wiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalcza-
niem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych.

3. Drugie czytanie projektu ustawy o  związku metropolitalnym w  woje-
wództwie pomorskim.

4. Ustawa o  zmianie ustawy o  szczególnych zasadach usuwania skutków 
prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości war-
szawskich, wydanych z  naruszeniem prawa, ustawy o  komercjalizacji 
i niektórych uprawnieniach pracowników oraz ustawy o gospodarce nie-
ruchomościami.

5. Informacja Ministra Zdrowia na temat dostępności do świadczeń zdro-
wotnych w  okresie epidemii koronawirusa jak również przedstawienie 
strategii działań w ochronie zdrowia w okresie jesienno-zimowym.

6. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i ren-
tach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

7. Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji z rozpa-
trzonych w 2019 roku petycji.

8. Informacja o  działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2019 wraz 
z Uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka.

9. 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:

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej  – poseł Grzegorz Matusiak 
 – poseł Paweł Lisiecki

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – członek zarządu Marek Niechciał

Ministerstwo Rodziny, Pracy  
i Polityki Społecznej  – sekretarz stanu Iwona Michałek

Ministerstwo Rozwoju  – sekretarz stanu Andrzej Gut-Mostowy

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych  
i Administracji  – sekretarz stanu Paweł Szefernaker

Ministerstwo Sprawiedliwości  – sekretarz stanu Sebastian Kaleta

Ministerstwo Zdrowia  – sekretarz stanu Waldemar Kraska

prezydent miasta Sopotu  – Jacek Karnowski

zastępca prezydenta m.st. Warszawy  – Paweł Rabiej





15. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 10 września 2020 r.

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

Zapytuję, czy wszyscy państwo znajdujący się 
w sali posiedzeń oraz w sali nr 217 mają wyłączone 
aplikacje do zdalnego udziału w posiedzeniu.

Państwo…
Pan senator Skurkiewicz.

SENATOR 
WOJCIECH SKURKIEWICZ 

Panie Marszałku, ja mam pytanie w związku 
z pana decyzją o tym, że posiedzenie ze względu 
na sytuację covidową odbywa się w formule hy-
brydowej. Otóż pytanie jest natury technicznej: czy 
wszyscy senatorowie, którzy uczestniczą w posie-
dzeniu w trybie zdalnym, przebywają na terenie 
Rzeczypospolitej? Problem pojawił się w Sejmie, 
kiedy to część senatorów czy kilku senatorów 
w Sejmie…

(Senator Bogdan Borusewicz: Posłów.)
(Głosy z sali: Posłów.)
Posłów, przepraszam.
…Próbowała głosować czy głosowała, będąc 

poza granicami Rzeczypospolitej, co jednoznacz-
nie zostało uznane za złamanie przepisów pra-
wa. Czy wobec tego wszyscy senatorowie, którzy 
głosują w sposób zdalny, przebywają na ternie 
Rzeczypospolitej, czy też są poza jej granicami, np. 
w Stanach Zjednoczonych czy gdzie indziej? Bo ta-
kie nieoficjalne informacje się pojawiają.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Przypomnę, że w Regulaminie Senatu nie ma 

takiego warunku. Internet ma to do siebie, że nie 
uznaje granic, i z mojej strony odpowiedź na py-
tanie, gdzie przebywają senatorowie, brzmi: nie 

(Początek posiedzenia o godzinie 11 minut 03)

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

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI  

Otwieram piętnaste posiedzenie Senatu Rzeczy- 
pospolitej Polskiej X kadencji.

(Marszałek trzykrotnie uderza laską marszał- 
kowską)

Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam pana 
senatora Mariusza Gromkę oraz panią senator 
Agnieszkę Gorgoń-Komor. Listę mówców w sali 
posiedzeń Senatu prowadzić będzie pan sena-
tor Mariusz Gromko, w sali 217 – pani senator 
Agnieszka Gorgoń-Komor.

Szanowni Państwo Senatorowie, w związku  
ze stanem epidemii po zasięgnięciu opinii Kon- 
wentu Seniorów podjąłem decyzję o nadaniu temu 
posiedzeniu formuły, która będzie polegać na tym, 
że obrady będą toczyć się jednocześnie w sposób 
tradycyjny oraz z wykorzystaniem środków po-
rozumiewania się na odległość, w sposób zdalny. 
Zasady udziału senatorów w posiedzeniach Senatu 
w  sposób zdalny zostały określone w  art.  67b 
Regulaminu Senatu.

Państwa senatorów zgromadzonych w sali po-
siedzeń oraz w sali 217 proszę o zapisywanie się do 
pytań i do głosu w dyskusji u senatorów sekretarzy. 
Przypominam, że w sali posiedzeń jest to pan se-
nator Mariusz Gromko, a w sali 217 – pani senator 
Agnieszka Gorgoń-Komor. Senatorom sekretarzom 
proszę również przekazywać wnioski o charakte-
rze legislacyjnym, przemówienia w dyskusji oraz 
oświadczenia.

Proszę także 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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15. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 10 września 2020 r.

Wnioski w sprawie trybu obradowania Senatu

wiem. To, co mamy im zapewnić, to możliwość 
internetowego łączenia się i wzięcia aktywnego 
udziału w posiedzeniu. Na tym etapie tak będziemy 
do tego podchodzić, aczkolwiek muszę powiedzieć 
– i podzielam tu zdanie wielu państwa senatorów – 
że podstawową formą są obrady plenarne i jak tylko 
będzie to możliwe z epidemiologicznego punktu 
widzenia, to decyzją Konwentu Seniorów… to będę 
rekomendował, abyśmy do tej formy jak najszyb-
ciej wrócili.

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Panie Mar- 
szałku, jeśli pan pozwoli, jedno słowo…)

Proszę bardzo.

SENATOR 
WOJCIECH SKURKIEWICZ 

Obowiązkiem senatora Rzeczypospolitej 
Polskiej jest to, aby realizował swój mandat na tere-
nie Rzeczypospolitej, chyba że pan marszałek zde-
cyduje, że reprezentuje Senat, Wysoką Izbę poza 
granicami kraju w formie wyjazdu służbowego, 
udziału w delegacjach, konferencjach. Zatem nie 
wydaje mi się, aby ktokolwiek mógł realizować 
swój mandat, przebywając w czasie posiedzenia 
na terenie Stanów Zjednoczonych, i to od szere-
gu tygodni czy od szeregu miesięcy. Myślę więc, 
Panie Marszałku – a to jest pana uprawnienie  
– że Prezydium Senatu powinno tą sprawą się 
zająć tak, żeby np. zaproponować takie zapisy 
regulaminowe, że senatorowie, jeżeli jest to po-
dyktowane względami zdrowotnymi, epidemiczny-
mi itd., głosują wyłącznie wtedy, gdy są na terenie 
Rzeczypospolitej, a  nie poza granicami kraju.  
No, nie może być tak, że ktoś od szeregu miesięcy 
rezyduje poza granicami…

(Głos z sali: Nie powinien…)
…a uczestniczy w głosowaniach, pobiera diety, 

pobiera uposażenie itd., itd.
(Rozmowy na sali)

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Odpowiadając w skrócie panu senatorowi, po-
wiem, że wydaje mi się, że nikt w tej chwili, acz-
kolwiek, jak mówię, tego nie wiem na pewno, 
nie przebywa długotrwale poza granicami kraju. 
Jednak z drugiej strony odbieranie prawa do gło-
sowania komuś, kto towarzyszy ciężko choremu 
członkowi rodziny za granicą, nie byłoby humani-
tarne ani eleganckie.

Konkludując, Panie Senatorze: jeżeli to jest 
stanowisko pańskie czy stanowisko klubu Prawa 
i Sprawiedliwości… Jeżeli wpłynie do mnie stosow-
ne pismo, nadamy temu standardowy tryb, przej-
dzie to przez komisję regulaminową, prezydium 
itd., itd. No, będziemy działać zgodnie z naszymi 
trybami administracyjnymi.

Jeśli nie ma więcej pytań…
Pan senator Chróścikowski. Aczkolwiek czytam 

na razie te formuły urzędowe.

SENATOR 
JERZY CHRÓŚCIKOWSKI 

Jeśli chodzi o głosowanie zdalne, to chcę zwró-
cić uwagę, że na ostatnim posiedzeniu, kiedy chcia-
łem głosować, nie mogłem zagłosować, dlatego że 
nie wyświetlała się tablica umożliwiająca oddanie 
głosu. Ja interweniowałem kilkakrotnie. Tu nieste-
ty nie potrafiono zadziałać, także informatycy nie 
potrafili, ale odpowiedź na końcu była taka, że to 
pana marszałka jest wina ze względu na to, że pan 
marszałek nie czeka choćby 20 sekund, tylko od 
razu ogłasza wyniki, czego skutkiem jest to, że nie 
wyświetla się tablica do oddania głosów. Nie wiem, 
czy to jest prawda, ale informatycy tak mnie po-
informowali, poinformowali, że to jest wina pana 
marszałka.

(Wesołość na sali)

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

No, wie pan, jestem zaszczycony, że pracowni-
cy Kancelarii Senatu wskazują na winę marszałka, 
ale muszę pana senatora oświecić, że szczególnie 
zwracam uwagę na tych głosujących zdalnie. Otóż 
mam tu 1 z tych 3 ekraników i wygłaszam formułę 
„proszę o podanie wyników głosowania” dopiero 
wtedy, gdy na ekranie dotyczącym zdalnie głosu-
jących pojawi się cyfra 0, bo to znaczy, że wszyscy 
oddali głos. Czasem…

(Senator Jerzy Chróścikowski: …Powinna być 
taka wielka tablica…)

No, to już nie jest moja wina.
(Senator Jerzy Chróścikowski: Jestem połączo-

ny z salą…)
Będziemy to rozwiązywać, Panie Senatorze.
Dziękuję za tę uwagę.
Jeżeli pozwolicie, to dokończę odczytywanie 

formuł, żeby mieć tę kwestie zakończoną.
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Wnioski w sprawie trybu obradowania Senatu

Państwa biorących udział w posiedzeniu w spo-
sób zdalny proszę o upewnienie się, czy państwa 
iPady są podłączone do zasilania, a kamery w nich 
włączone. Proszę także o zapewnienie takiego poło-
żenia iPada i obiektywu kamery, aby byli państwo 
widoczni podczas połączenia.

Możecie państwo zapisywać się do pytań i do 
głosu w dyskusji poprzez czat w aplikacji.

Wnioski o charakterze legislacyjnym, 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 mikrofo-
nu. 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 numer uprzed-
nio państwu przekazany.

Szanowni Państwo, przystąpimy teraz do głoso-
wania, które ma na celu ustalenie listy senatorów 
biorących udział w posiedzeniu. Proszę o odda-
nie jakiegokolwiek głosu w celu potwierdzenia 
obecności.

Przypominam państwu senatorom korzysta-
jącym z aplikacji do zdalnego udziału w posiedze-
niu, że rozpoczęcie głosowania, tzw. ankietowanie 
w systemie Webex, powoduje pojawienie się ko-
munikatu. Aby wziąć udział w głosowaniu, klikamy 
„OK”, a następnie istnieje konieczność wciśnięcia 
2 przycisków „Przekaż” albo „Submit” po oddaniu 
głosu, w oknie głosowania oraz w odpowiedzi na 
pytanie o potwierdzenie decyzji głosującego.

Bardzo proszę o oddanie jakiegokolwiek głosu 
wyłącznie w celu potwierdzenia obecności.

(Głos z sali: Sprzeciw, sprzeciw.)
To się nazywa anihilacja.
Bardzo proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 91 senatorów. (Głosowanie nr 1)
Na chwilę obecną tylu senatorów bierze udział 

w posiedzeniu.

Informuję, że Sejm na szesnastym posiedzeniu 
w dniu 14 sierpnia 2020 r. – przystępujemy już do 
pracy merytorycznej – odrzucił uchwałę Senatu 
odrzucającą ustawę o zmianie ustawy o odnawial-
nych źródłach energii; przyjął wszystkie popraw-
ki Senatu zgłoszone do ustawy o zmianie ustawy 
o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz 
niektórych innych ustaw, do ustawy o świadcze-
niu pieniężnym przysługującym osobom zesłanym 
lub deportowanym do ZSRR w latach 1939–1956, do 
ustawy o odpowiedzialności za naruszenie przepi-
sów rozporządzenia w sprawie wzajemnego uzna-
wania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych 
do obrotu w innym państwie członkowskim oraz 
wskazaniu organu prowadzącego punkt kontakto-
wy do spraw produktów; odrzucił uchwałę Senatu 
odrzucającą ustawę o zmianie ustawy o delegowa-
niu pracowników w ramach świadczenia usług oraz 
niektórych innych ustaw; przyjął część poprawek 
zgłoszonych przez Senat do ustawy 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, 
do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu dro-
gowym oraz niektórych innych ustaw, do ustawy 
o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnie-
nia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku 
z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu. Ponadto 
Sejm na tym samym posiedzeniu odrzucił uchwałę 
Senatu odrzucającą ustawę o zmianie niektórych 
ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wy-
borów konsumentów.

Wobec niewniesienia zastrzeżeń do protokołów 
jedenastego, dwunastego i trzynastego posiedzenia 
stwierdzam, że protokoły tych posiedzeń zostały 
przyjęte.

Wysoki Senacie, informuję, że w dniu 22 lipca 
2020 r. prezes Rady Ministrów przekazał Senatowi 
informację o funkcjonowaniu spółdzielni socjal-
nych działających na podstawie ustawy z dnia 
27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych  
za okres 2018–2019. Jest ona zawarta w  dru-
ku nr 175. Marszałek Senatu skierował tę infor-
mację do Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej 
i  Społecznej. Informuję, że komisja na posie-
dzeniu w dniu 9 września 2020 r. zapoznała się 
z informacją.

Informuję także, że w dniu 29 czerwca 2020 r. 
przewodnicząca Krajowej Rady Regionalnych 
Izb Obrachunkowych przekazała Senatowi 
sprawozdanie z  działalności regionalnych izb 
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obrachunkowych i  wykonania budżetu przez 
jednostki samorządu terytorialnego w  2019  r. 
Zawarte jest ono w druku nr 158. Marszałek Senatu 
w dniu 10 lipca 2020 r. skierował sprawozdanie do 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej. Komisja ta na posiedzeniu w dniu 
9 września zapoznała się ze sprawozdaniem.

Szanowni Państwo Senatorowie, projekt po-
rządku obrad został wyłożony na ławach senator-
skich. Proponuję rozpatrzenie punktu pierwszego 
oraz punktu drugiego porządku obrad, pomimo że 
sprawozdania komisji w sprawie tych ustaw zostały 
dostarczone w terminie późniejszym niż określone 
w art. 34 ust. 2 Regulaminu Senatu. Jeśli nie usłyszę 
sprzeciwu, uznam, że Wysoka Izba przyjęła przed-
stawioną propozycję.

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

Wysoka Izbo, informuję, że Komisja Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności w trakcie rozpatry-
wania ustawy o zmianie ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, prze-
ciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytu-
acji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, 
punkt pierwszy porządku obrad, dostrzegła potrze-
bę wprowadzenia zmian legislacyjnych wykracza-
jących poza materię ustawy i na podstawie art. 69 
ust. 1 Regulaminu Senatu przedstawiła wniosek 
o podjęcie inicjatywy ustawodawczej. Inicjatywa 
ta zawarta jest w druku senackim nr 198. Proszę 
wszystkich państwa senatorów o obecność pod-
czas rozpatrywania tego punktu porządku obrad, 
ponieważ wtedy w głosowaniu rozstrzygniemy 
o ewentualnym rozszerzeniu porządku obrad o tę 
inicjatywę.

Państwo Senatorowie, proponuję zmianę kolej-
ności rozpatrywania punktu czwartego, tj. drugie 
czytanie projektu ustawy o związku metropolital-
nym w województwie pomorskim, i rozpatrzenie 
go jako punktu drugiego; oraz punktu szóstego, 
tj. informacja Ministra Zdrowia na temat dostęp-
ności do świadczeń zdrowotnych w okresie epi-
demii koronawirusa jak również przedstawienie 
strategii działań w ochronie zdrowia w okresie je-
sienno-zimowym, i rozpatrzenie go jako punktu 
czwartego. Z tym że uzgodniłem z panem mini-
strem Kraską, że punkt ten będzie rozpatrywany 
najwcześniej o godzinie 15.00. Tak więc jeśli po-
przednie punkty pójdą szybko, wtedy również na 
roboczo zaproponuję drobne przesunięcie w po-
rządku obrad.

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

Proponuję uzupełnienie porządku obrad 
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.

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

Pan marszałek Karczewski.

SENATOR 
STANISŁAW KARCZEWSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja bym chciał zgłosić wniosek formalny o wy-

kreślenie punktu czwartego, o którym pan mar-
szałek przed chwilką mówił, tj. informacji Ministra 
Zdrowia na temat dostępności do świadczeń zdro-
wotnych w okresie epidemii koronawirusa jak rów-
nież przedstawienia strategii działań w ochronie 
zdrowia w okresie jesienno-zimowym.

W Senacie od pewnego czasu tworzona jest 
taka tradycja przesłuchiwania ministrów… Słowa 
„przesłuchiwanie” używamy bardzo świadomie, 
bo to nie jest informacja, tylko właśnie przesłu-
chiwanie. Senatorowie Platformy Obywatelskiej, 
zgodnie z założeniem i wolą pana przewodniczą-
cego Donalda Tuska, skaczą do gardła panom i pa-
niom ministrom. Przypomnę i panu marszałkowi, 
i Wysokiej Izbie, również Platformie Obywatelskiej, 
że Senat nie ma w swoich konstytucyjnych upraw-
nieniach kontrolowania działania rządu. Uważam, 
że takie spotkanie powinno się odbyć ewentualnie 
w komisji i tam powinna być taka dyskusja, a nie 
na plenarnym posiedzeniu Senatu. Jest tworzona 
nowa tradycja… Proszę mi przypomnieć, czy tu kie-
dykolwiek stał którykolwiek minister z Platformy 
Obywatelskiej. Nigdy. Nie było żadnego ministra, 
który byłby przesłuchiwany tak, jak do tej pory 
państwo przesłuchujecie… Nie było pana ministra 
Arłukowicza, nie było pani minister Ewy Kopacz, 
nie było ani razu przy tej mównicy pana Donalda 
Tuska. Tak więc uważam, że ta wcześniejsza tra-
dycja i wcześniejsze zwyczaje były zgodne z zapi-
sami konstytucji, jak również zgodne z dobrymi 
manierami. Wnoszę w sposób formalny o skreśle-
nie punktu czwartego.



9

15. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 10 września 2020 r.

Wnioski w sprawie porządku obrad Senatu

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
W tej sprawie, jak rozumiem, pan marszałek 

Borusewicz. Czy ze sprzeciwem, czy…

SENATOR 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Ja, po pierwsze, chcę przypomnieć panu 
marszałkowi…

(Senator Stanisław Karczewski: Czy to jest 
wniosek formalny?)

…Karczewskiemu…
(Marszałek Tomasz Grodzki: Nie, ale głos sprze-

ciwu. A głos sprzeciwu ma prawo paść.)
(Senator Stanisław Karczewski: W związku 

z czym?)
(Senator Kazimierz Wiatr: Ale zgodnie z regu-

laminem pierwszy jest wniosek pana marszałka…)
(Marszałek Tomasz Grodzki: Tak, z tym się 

zgodzę.)
Ja chcę wyrazić swój sprzeciw wobec wniosku 

pana marszałka Karczewskiego. Proszę mi pozwo-
lić uzasadnić.

Panie Marszałku…
(Senator Kazimierz Wiatr: Ale ja jednak chciał- 

bym…)
…pan jako szef klubu wielokrotnie wnosił punkt 

właśnie tak sformułowany: informacja rządu czy 
informacja ministra na temat… I wielokrotnie taka 
informacja w poprzednim okresie była przekazy-
wana. Ja nie widzę nic zdrożnego w tym, aby w do-
bie pandemii pan minister opowiedział, jaka jest 
sytuacja, jaka sytuacja także ze szczepionkami. 
Otóż ja mam problemy z zakupem szczepionek. 
Moi znajomi także, choć niektórzy takich proble-
mów nie mają. Tak więc chciałbym się dowiedzieć, 
jaka jest sytuacja, czy można czekać, czy nie można 
czekać… Pandemia trwa i ja uważam, że tego typu 
informacja powinna być składana przez ministra 
co jakiś czas, przynajmniej raz na pół roku.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
Mamy dwa wnioski…
(Senator Marek Borowski: W kwestii regula- 

minowej.)

Nie będzie dyskusji w tym punkcie…
(Rozmowy na sali)
(Senator Marek Borowski: Panie Marszałku, 

ponieważ pan marszałek Karczewski powołał się 
na zasady…)

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Senator Wiatr 
też chciał zabrać głos, ale pan nie pozwolił…)

Jak nie pozwoliłem?
(Senator Marek Borowski: Może zabierze… 

Ja chcę tylko powiedzieć, Panie Marszałku, że 
art. 45…)

(Senator Stanisław Karczewski: Ale nie ma dys-
kusji w tym punkcie…)

Panowie, nie ma tutaj…
(Senator Stanisław Karczewski: Pierwszy 

wniosek…)
(Senator Wojciech Skurkiewicz: W sprawie re-

gulaminu głos chciał zabrać senator Kazimierz 
Wiatr…)

(Senator Stanisław Karczewski: Tak, a pan…)
Nie twórzcie państwo atmosfery polemiki wo-

bec wniosków formalnych.
Panu senatorowi Wiatrowi tylko przypomnę, 

że to nie jest decyzja marszałka, bo porządek obrad 
zatwierdza Konwent Seniorów i porządek przez 
tenże konwent został zatwierdzony. Jest wniosek 
o skreślenie tego punktu, jest wniosek przeciwny…

(Senator Marek Borowski: Ja chcę tylko uzupeł-
nić ten wniosek przeciwny…)

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Panie Mar- 
szałku, ale co pan Borowski może uzupełnić?)

(Senator Marek Borowski: Panie Marszałku…)
Proszę… Panie Senatorze Skurkiewicz…
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Ale nie ma 

uzupełnienia.)
(Senator Marek Borowski: Pan senator Skur- 

kiewicz…)
…proszę nie utrudniać obrad.
(Senator Stanisław Karczewski: Ale nie ma try-

bu uzupełnienia. Nie ma trybu…)
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Panie 

Marszałku, ale w jakim…)
(Senator Marek Borowski: Pan senator Skur- 

kiewicz jakoś…)
(Senator Stanisław Karczewski: Jest to niere-

gulaminowe. Pan marszałek Borowski nie może 
w tej chwili zabrać głosu, dlatego że nie ma trybu 
uzupełnienia.)

(Senator Marek Borowski: Pan senator Skur- 
kiewicz jakoś dziwnie pobudzony dzisiaj jest. 
Naprawdę…)

Panie Senatorze…
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(Senator Wojciech Skurkiewicz: Pan, Panie 
Marszałku…)

(Senator Stanisław Karczewski: Nie ma trybu 
uzupełnienia.)

(Senator Wojciech Skurkiewicz: No nie ma.)
Panie Senatorze Skurkiewicz, niech pan mnie 

nie zmusza…
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Pan to wie, 

Panie Senatorze.)
Panie…
(Senator Marek Borowski: W kwestii formal- 

nej…)
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Nie ma czegoś 

takiego.)
(Senator Marek Borowski: Jest, jest.)
Panowie, panowie, przepraszam bardzo. Pan 

marszałek Borowski ma prawo zabrać głos w kwe-
stii przedstawionego porządku obrad. A pan, Panie 
Senatorze Skurkiewicz, niech mnie nie zmusza, 
żebym wykorzystywał zapisy regulaminu i formal-
nie, Panie Ministrze, skorzystał z katalogu uwag, 
upomnień i kar, bo nie chcę z niego skorzystać.

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Może warto, 
Panie Marszałku, traktować jednakowo jedną stro-
nę i drugą stronę. Zapewniał pan, że będzie pan 
marszałkiem wszystkich senatorów, ale okazuje 
się, że to były płonne nadzieje całej sali.)

(Senator Bogdan Borusewicz: A kiedy pan to 
mówił?)

Dziękuję bardzo.
Pan…
(Senator Marek Borowski: Dziękuję…)
Pan marszałek Borowski w kwestii porządku 

obrad.

SENATOR 
MAREK BOROWSKI 

Tak. Otóż art. 45 regulaminu mówi: „przed-
miotem obrad Senatu są w szczególności”, a pkt 4 
brzmi: „informacje Rady Ministrów i członków 
Rady Ministrów”. Więc o  czym my mówimy?  
Nie po raz pierwszy panowie podnosicie tę kwestię. 
Po prostu nie podoba wam się to, że Senat pracuje 
tak, jak powinna pracować izba parlamentu.

(Senator Stanisław Karczewski: A mnie się nie 
podoba, że pan teraz zabiera głos, kiedy pan nie 
powinien zabierać głosu.)

Ale, proszę pana, jest pytanie, czy ja mam ra-
cję, czy nie, a nie pytanie, czy powinienem, czy nie 
powinienem…

(Senator Wojciech Skurkiewicz: To upar- 
tyjnienie…)

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Panowie…
(Senator Marek Borowski: Dla pana senatora 

Skurkiewicza mam nervosol, gdyby potrzebował.)
(Wesołość na sali)
…jako człowiek…
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Znam pana 

przyjaciela z Warszawy, który inne środki zażywał, 
żeby się uspokoić. Może z nim pan porozmawia.)

Jako człowiek…
(Senator Stanisław Karczewski: Ja spraw-

dzam pana prawdomówność: proszę o te tabletki 
nervosolu.)

Panowie…
(Senator Stanisław Karczewski: Czy ma pan  

te tabletki? Proszę bardzo, pan mi je da.)
Panowie, panowie…
(Senator Stanisław Karczewski: No, pan mówi 

nieprawdę.)
(Senator Marek Borowski: Bo to nie ja powinie-

nem brać nervosol.)
…jako człowiek łagodnego serca, ale prowa-

dzący te obrady, przypominam, że głosu udziela 
marszałek. Jeżeli ktoś będzie zabierał głos bez po-
zwolenia marszałka, poniesie tego konsekwencje, 
obojętnie, z której strony sali będzie. I tyle w tej 
sprawie.

Zamykam kwestię przedstawionego porządku 
obrad. Jest wniosek o skreślenie, jest wniosek prze-
ciwny. Przypomnę, że porządek był zatwierdzony 
przez Konwent Seniorów.

Zarządzam głosowanie.
Kto jest za przyjęciem wniosku pana marszał-

ka Karczewskiego o zdjęcie tego punktu z porząd-
ku obrad? Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki 
i naciśnięcie przycisku.

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
(Rozmowy na sali)
I teraz jest, Panie Senatorze Chróścikowski, te 

20 sekund. Jeżeli ktoś nie zdążył zagłosować, to ja 
to widzę tutaj.

Głosowało 93 senatorów, 44 – za, 48 – przeciw, 
1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 2)

Wniosek nie został przyjęty.
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(Senator Kazimierz Wiatr: Panie Marszałku, 
ja…)

W jakiej sprawie, Panie Senatorze?
(Senator Kazimierz Wiatr: W sprawie wnio-

sków formalnych.)
Bardzo proszę.

SENATOR 
KAZIMIERZ WIATR 

Panie Marszałku, ponieważ poprzednio nie zo-
stał mi udzielony głos, chciałbym powiedzieć o 2 
sprawach.

Po pierwsze, dotychczas była taka zasada, że je-
śli zgłaszano wniosek formalny, to był głos za, głos 
przeciw i głosowaliśmy. Dzisiaj ta zasada została 
złamana poprzez udzielenie głosu panu senatoro-
wi Borowskiemu.

Druga sprawa. Uważam, że dopuszczenie gło-
su przeciwnego wobec wniosku pana marszałka 
Karczewskiego nie było zgodne z regulaminem, 
ponieważ tak można byłoby postąpić dopiero 
wtedy, kiedy porządek obrad byłby zatwierdzony 
i pan marszałek Karczewski wnosiłby o wykre-
ślenie punktu z zatwierdzonego porządku obrad. 
Ponieważ porządek obrad nie był zatwierdzony, za-
tem wniosek pierwotny był o przyjęcie porządku 
obrad, a pan marszałek zgłosił wniosek przeciwny. 
Czyli za był ten, który pan marszałek przedłożył, 
a przeciwny był pana Karczewskiego. I na tym koń-
czy się procedura. A kolejne wnioski były komplet-
nie nieuzasadnione. Dziękuję bardzo.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo panu senatorowi.
Przypomnę art. 48 pkt 4: „O przyjęciu lub od-

rzuceniu wniosku formalnego Senat rozstrzyga po 
wysłuchaniu wnioskodawcy i ewentualnie jednego 
przeciwnika wniosku”.

Zamykam temat.
Stwierdzam, że Senat zatwierdził porządek 

obrad piętnastego posiedzenia Senatu Rzeczy- 
pospolitej Polskiej X kadencji.

Informuję, że w przypadku niezgłoszenia wnio-
sków legislacyjnych do projektu ustawy o związku 
metropolitalnym w województwie pomorskim gło-
sowanie nad tym punktem odbędzie się bezpośred-
nio po jego rozpatrzeniu, ale jeżeli będą wnioski, 

to razem z pozostałymi głosowaniami, pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Informuję, że listy obecności wszystkich sena-
torów uczestniczących w posiedzeniu Senatu – za-
równo w sali obrad Senatu, jak i w sali nr 217 – są 
wyłożone przy wejściu do sali obrad Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
pierwszego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy o szczególnych rozwiązaniach związa-
nych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwal-
czaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz nie-
których innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 193, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 193 A.

Przypominam, że Komisja Gospodarki Naro- 
dowej i Innowacyjności 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 198.

Przypominam, że wniosek o podjęcie inicjatywy 
ustawodawczej przedstawiany jest przez sprawoz-
dawcę wraz ze sprawozdaniem komisji w sprawie 
rozpatrywanej ustawy. Po wysłuchaniu wniosku 
Senat rozstrzyga w głosowaniu o przystąpieniu do 
drugiego czytania projektu ustawy. W przypadku 
przyjęcia wniosku drugie czytanie przeprowadza 
się na tym samym posiedzeniu jako odrębny punkt 
porządku obrad. Niepodjęcie uchwały w sprawie 
przystąpienia do drugiego czytania oznacza skie-
rowanie projektu do rozpatrzenia w trybie określo-
nym w rozdziale 9 Regulaminu Senatu.

Proszę sprawozdawcę Komisji Gospodarki 
Narodowej i  Innowacyjności, pana senatora 
Wojciecha Piechę, o zabranie głosu i przedsta-
wienie sprawozdania komisji w sprawie rozpa-
trywanej ustawy oraz wniosku komisji o podjęcie 
inicjatywy ustawodawczej w sprawie projektu usta-
wy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
WOJCIECH PIECHA 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Mini- 
strze! Zaproszeni Goście!
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Mam zaszczyt przedłożyć sprawozdanie 
Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
o  uchwalonej przez Sejm 14  sierpnia 2020  r. 
ustawie o zmianie ustawy o szczególnych roz-
wiązaniach związanych z zapobieganiem, prze-
ciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Jednocześnie komisja informuje, że w toku 
prac nad tą ustawą dostrzegła potrzebę wprowa-
dzenia zmian legislacyjnych wykraczających poza 
materię rozpatrywanej ustawy. W związku z tym 
na podstawie art. 69 Regulaminu Senatu komisja 
przedstawia wniosek o podjęcie inicjatywy usta-
wodawczej i przekazuje projekt ustawy o zmianie 
ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalcza-
niem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wraz 
z uzasadnieniem. Jest to druk senacki nr 198.

Celem uchwalonej przez Sejm w dniu 14 sierp-
nia 2020 r. ustawy o zmianie ustawy o szczegól-
nych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, in-
nych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sy-
tuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, 
określanej dalej jako „ustawa”, jest – stosownie do 
uzasadnienia jej projektu – wprowadzenie do sys-
temu prawnego nadzwyczajnych instrumentów 
wspierających przedsiębiorców oraz osoby fizycz-
ne wykonujące jeden z zawodów turystycznych 
i estradowych, mających przeciwdziałać negatyw-
nym skutkom społeczno-gospodarczym COVID-19.

Ustawa – w drodze nowelizacji ustawy z dnia 
2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaź-
nych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, 
określanej dalej jako ustawa covidowa – przewi-
duje przede wszystkim: wydłużenie terminu na 
składanie wniosków o przyznanie świadczeń na 
dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, 
o których mowa w art. 15g i art. 15gg ustawy co-
vidowej; uprawnienie organizatora turystyki do 
ubiegania się o wypłatę na rzecz podróżnego środ-
ków pieniężnych wpłaconych przez tego podróż-
nego na rzecz organizatora turystyki na poczet 
imprezy turystycznej – w przypadku odstąpienia 
od umowy o udział w imprezie turystycznej lub 
rozwiązania tej umowy pozostającego w bezpo-
średnim związku z wybuchem epidemii wirusa 
SARS-CoV-2; utworzenie w Banku Gospodarstwa 

Krajowego Turystycznego Funduszu Zwrotów, 
z którego mają być realizowane, do wyczerpania 
zgromadzonych na nim środków, wypłaty na rzecz 
podróżnych, gdy podróżny nie otrzymał lub nie wy-
raził zgody na przyjęcie vouchera, o którym mowa 
w art. 15k ust. 2 ustawy covidowej; utworzenie 
w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym 
Turystycznego Funduszu Pomocowego, z  któ-
rego mają być realizowane wypłaty na pokrycie 
zwrotów podróżnym wpłat należności za imprezy 
turystyczne, które nie zostały lub nie zostaną zre-
alizowane z powodu ogłoszenia albo wystąpienia na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w miej-
scu realizacji imprezy turystycznej nieuniknionej 
i nadzwyczajnej okoliczności w rozumieniu art. 4 
pkt 15 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o im-
prezach turystycznych i powiązanych usługach 
turystycznych.

Ustawa ma przeciwdziałać temu, co dzie-
je się w tej chwili w branży turystycznej. Branża 
turystyczna przeżywa zapaść, i to dużą zapaść. 
Branża potrzebuje wsparcia i dlatego utworzono 
Turystyczny Fundusz Zwrotów, który będzie za-
silony kwotą 300 milionów zł. Będą udzielane po-
życzki, których spłata będzie realizowana w ciągu 
32 miesięcy w równych ratach. Kwota 400 milio-
nów zł dla przedsiębiorców turystycznych jest 
przeznaczona na zwolnienia ze składek ZUS i pła-
cenie postojowego dla przewoźników, kierowców 
autobusów, pilotów wycieczek, agencji turystycz-
nych, agencji rozrywkowych.

W toku prac komisji zgłoszono 39 poprawek, 
które zostały przyjęte. Oczywiście później przej-
dę do ich omawiania. Chciałbym jeszcze złożyć  
3 poprawki, które są uzgodnione z Ministerstwem 
Rozwoju i popierane przez organizacje turystycz-
ne, oraz poprawkę Ministerstwa Sprawiedliwości, 
która wprowadza zapis umożliwiający zdalne 
przeprowadzanie wyborów organów samorzą-
dów zawodowych. Przekazuję te poprawki do 
rozpatrzenia.

To wszystko w  tym temacie. Teraz proszę 
o pytania.

(Marszałek Tomasz Grodzki: A co z inicjatywą 
ustawodawczą?)

Inicjatywa ustawodawcza… Mamy inicjatywę 
ustawodawczą zawartą w druku nr 198. Jest to ini-
cjatywa ustawodawcza przedstawiona przez panią 
Magdalenę Kochan. Ministerstwo pracy i polityki 
społecznej prosi, ażeby mogło włączyć się w prace 
nad tą ustawą. Ministerstwo proponuje zwiększe-
nie obszaru ustawy.
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MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, zanim przystąpimy do za-

dawania pytań, proszę mi pozwolić przywi-
tać naszych gości w osobach sekretarza stanu 
z Ministerstwa Rozwoju, pana ministra Andrzeja 
Guta-Mostowego – witamy – oraz członka zarzą-
du Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, 
pana Marka Niechciała.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do pana 
senatora sprawozdawcy.

Jako pierwszy zapisał się pan senator Adam 
Szejnfeld.

SENATOR 
ADAM SZEJNFELD 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ustawa jest niezwykle ważna, zwłaszcza że 

dotyczy firm z branż, które przeżywają ogrom-
ne problemy. Obawiamy się, że wiele z nich może 
nie utrzymać swojej działalności i zbankrutować. 
Pytań byłoby pewnie i z milion, ale postaram się 
wykorzystać także czas w debacie na ten temat, 
dlatego teraz mam do pana sprawozdawcy tylko  
2 pytania. Chodzi tu o sprawy, które nie były poru-
szone na posiedzeniu komisji, nie będę pytał pana 
sprawozdawcy o te kwestie, które poruszaliśmy na 
posiedzeniu komisji.

Po pierwsze, ustawa wprowadza wymóg płat-
ności bezgotówkowej w przypadku, gdy firma bę-
dzie chciała korzystać z rozwiązań zawartych w tej 
ustawie. Ale Polska Izba Ubezpieczeń podnosi, 
wydaje się, że słusznie, iż nie ma do tego podstaw 
prawnych, i chciałbym się dowiedzieć, dlaczego,  
wg pana sprawozdawcy, zostało wprowadzone ta-
kie rozwiązanie. Skutkiem tego rozwiązania wiele 
mikroprzedsiębiorstw, małych, średnich firm, któ-
re od przeciętnego Kowalskiego otrzymują płatność 
właśnie w gotówce, nie będzie mogła z tego skorzy-
stać i może zbankrutować. Takiego rozwiązania nie 
przewiduje ani ustawa o imprezach turystycznych 
i powiązanych usługach turystycznych z 24 lipca 
2017 r. – ja podkreślam datę przyjęcia tej ustawy, 
żeby było wiadomo, że to jest ustawa tego rządu 
– ani rozporządzenie ministra sportu i turystyki 
z 27 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów umów o tu-
rystyczny rachunek powierniczy etc., to jest bardzo 

długi tytuł, ze względu na brak czasu nie będę go 
rozwijał. I to jest jedno pytanie.

Drugie, krótkie pytanie dotyczy wprowadza-
nia poprzez zmianę w art. 15zx dużej niepewności 
dla firm, beneficjentów związanej z postojowym. 
Dokonujecie państwo zmiany, skutkiem której 
żadna firma przez 5 lat nie będzie miała pewności, 
czy przypadkiem nie dopadnie jej ZUS i nie zażą-
da zwrotów, oczywiście z określonymi sankcjami. 
Dokonujecie takiej zmiany, która będzie wprowa-
dzała tę niepewność. Chcę zapytać, jakie jest ratio 
legis tego, dlaczego to jest wprowadzone. Czy jest 
to jakiś błąd, czy też świadoma intencja? Dziękuję.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Bardzo proszę.

SENATOR 
WOJCIECH PIECHA 

Panie Senatorze, to są pytania bardzo szczegó-
łowe. Ja proponuję, żeby na te pytania odpowiedział 
pan minister czy przedstawiciele Ministerstwa 
Rozwoju. Nie jestem w stanie odpowiedzieć na tak 
zadane pytania, bo ta materia jest bardzo skom-
plikowana i dotyka tych obszarów, w których się 
nie poruszam.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
(Głos z sali: Jeszcze…)
W następnej turze, bo jest zapis…
(Senator Adam Szejnfeld: Chciałbym tylko 

dopytać…)
Panie Senatorze, będzie jeszcze możliwość za-

dania pytań panu posłowi Matusiakowi, bo to jest 
projekt poselski – jeżeli jest, nie widzę go…

(Głos z sali: Jest.)
Jest, tak.
…I przedstawicielowi resortu.
(Senator Adam Szejnfeld: Dobrze.)
Teraz zadaje pytanie pan senator Jan Maria 

Jackowski.
Przypomnę nieobecnym na sali, że po pytaniach 

będzie głosowanie, czy wprowadzimy do porząd-
ku obrad rozszerzenie inicjatywy ustawodawczej. 
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Bardzo proszę państwa senatorów, aby o  tym 
pamiętali.

SENATOR 
JAN MARIA JACKOWSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, ja mam 2 pytania. Jedno jest 

takie konkretne: co dla klienta branży turystycznej 
będzie wynikać z tej ustawy? Czy można by w kil-
ku zdaniach powiedzieć, co może z tego wynikać 
dla obywatela, tego, który korzysta z usług firm 
turystycznych?

I  drugie moje pytanie… W  opinii czytałem 
o wątpliwościach konstytucyjnych związanych 
z tą ustawą. Chodzi tutaj o ten katalog firm tu-
rystycznych, o firmy wpisane do katalogu, które 
mogą korzystać ze wspomnianego instrumentu, 
mechanizmu. W związku z tym mam pytanie, czy 
w toku prac komisji była mowa na ten temat i czy 
przyjęto poprawki, które w jakiś sposób wychodzi-
łyby naprzeciw… rozwiązywałyby te wątpliwości 
konstytucyjne. Dziękuję.

SENATOR 
WOJCIECH PIECHA 

Odpowiadając na pana pytanie… Organizator 
turystyki może ubiegać się o wypłatę na rzecz po-
dróżnego środków pieniężnych wpłaconych przez 
tego podróżnego na rzecz organizatora turystyki na 
poczet imprezy turystycznej, która się nie odbyła. 
I ten podróżny będzie mógł wnosić o to, ażeby ten 
organizator zwrócił te środki. I to jest dla takiego 
podróżnego też jakieś tam ułatwienie.

Pytanie drugie…
(Senator Jan Maria Jackowski: Ono dotyczyło 

kwestii wątpliwości konstytucyjnych związanych 
z katalogiem. Czy na ten temat była dyskusja? Bo 
wyczytałem w opinii, że tutaj są zgłaszane jakieś 
tego typu wątpliwości. Tak więc po prostu mam 
pytanie, czy była mowa na ten temat i czy przyjęto 
poprawki, które by w jakiś sposób rozwiązywały 
kwestię tych wątpliwości.)

O  ile wiem, nie było mowy na ten temat. 
Dziękuję.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pani senator Magdalena Kochan.

SENATOR 
MAGDALENA KOCHAN 

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Ja chciałabym upewnić się u pana przewodni-

czącego komisji, sprawozdawcy komisji, czy inicja-
tywa, która została przedstawiona na mocy art. 69 
Regulaminu Senatu, a która bezpośrednio obej-
muje sprawiedliwszy, bardziej korzystny dla mam 
przebywających na urlopach, czy też kobiet będą-
cych w ciąży, a mających w perspektywie urlop 
macierzyński, dla osób, które z powodu choroby 
pobierają świadczenia, dla osób, które pobierają za-
siłki rehabilitacyjne… Chodzi o to, żeby obniżony 
wymiar czasu pracy lub też obniżone wynagrodze-
nie nie miały wpływu na wysokość zasiłków. Czy 
ta inicjatywa ustalona w porozumieniu z przedsta-
wicielami ministerstwa rodziny, z panią wicemini-
ster rodziny, pracy i polityki społecznej, ustalona 
w zgodzie i uzupełniona, co ustaliliśmy podczas 
obrad komisji, o rozwiązanie rządowe obejmujące 
pełen katalog osób, co do których nie chcemy, żeby 
dotknęły ich skutki finansowe COVID-19, została 
zaaprobowana?

SENATOR 
WOJCIECH PIECHA 

Ja na wstępie chciałbym oddać głos pani Iwonie 
Michałek, pani minister rodziny, pracy i polityki 
społecznej. I ona… Ale my mamy konsensus…

(Senator Magdalena Kochan: Przepraszam…)
…i myśmy głosowali za.
(Senator Magdalena Kochan: Chodzi mi…)
Myśmy głosowali za…
(Senator Magdalena Kochan: O to mi chodziło. 

O to mi chodziło. Dziękuję.)
…żeby to uwzględnić, taką inicjatywę 

ustawodawczą.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Nie ma więcej pytań.
Przypominam, że po wysłuchaniu wniosku 

przedstawionego przez senatora sprawozdawcę 
Senat rozstrzyga o przystąpieniu do drugiego czy-
tania projektu ustawy z pominięciem pierwszego 
czytania.

Przystąpimy za chwilę do głosowania…
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(Senator Wojciech Piecha: Panie Marszałku, 
miałbym jeszcze prośbę, żeby pani minister…)

Ale to będzie punkt…
(Senator Wojciech Piecha: Dobrze. No, to…)
To będzie w części dotyczącej pytań i odpowie-

dzi, pytań do ministerstwa i do…
(Senator Wojciech Piecha: Okej.)
…posła wnioskodawcy. To będzie po głosowaniu.
W tej chwili ogłaszam 5 minut przerwy, aby 

dać szansę powrotu do sali obrad tym, którzy w tej 
chwili są nieobecni.

Przypomnę, że obowiązkiem senatora jest brać 
udział w głosowaniu.

(Przerwa w obradach od godziny 11 minut 49  
do godziny 11 minut 57)

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Wznawiam obrady.
Proszę o zajęcie miejsc.
Przypominam, że po wysłuchaniu wniosku 

przedstawionego przez senatora sprawozdawcę 
Senat rozstrzyga o przystąpieniu do drugiego czy-
tania projektu ustawy z pominięciem pierwszego 
czytania.

Przystępujemy zatem do głosowania w sprawie 
wprowadzenia do porządku obrad punktu: drugie 
czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o szcze-
gólnych rozwiązaniach związanych z zapobiega-
niem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych.

Kto z państwa senatorów jest za przystąpieniem 
do drugiego czytania projektu ustawy? Proszę wci-
snąć przycisk i podnieść rękę.

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 82 senatorów, 81 – za, nikt nie był 

przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 3)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat uzupełnił porządek obrad o punkt: drugie 
czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o szcze-
gólnych rozwiązaniach związanych z zapobiega-
niem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych.

Będzie to drugi punkt porządku obrad, oma-
wiany zaraz po punkcie pierwszym, ponieważ one 
stanowią, realnie rzecz biorąc, całość.

Powracamy do rozpatrywania punktu 
pierwszego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy o szczególnych rozwiązaniach związa-
nych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwal-
czaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz nie-
których innych ustaw.

Projekt tej ustawy został wniesiony przez po-
słów. Do prezentowania stanowiska wnioskodaw-
ców poselskiego projektu został upoważniony pan 
poseł Grzegorz Matusiak.

Czy pan poseł pragnie zabrać głos w sprawie 
rozpatrywanej ustawy?

(Poseł Grzegorz Matusiak: Jeśli będą pytania…)
Dziękuję bardzo.
Jest pytanie do pana posła. Tak że, jeśli mogę, 

zapraszam na mównicę.
Pyta pan senator Szejnfeld.

SENATOR 
ADAM SZEJNFELD 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Wprawdzie wolałbym zapytać pana posła spra-

wozdawcę, ponieważ nie wiem, czy…
(Marszałek Tomasz Grodzki: Ale jest.)
Można, tak?
…Ponieważ otrzymał on zapytania od pana se-

natora Jackowskiego w sprawie tego, czy ta ustawa, 
ten projekt ustawy zawiera propozycje niezgodne 
z konstytucją. Pan sprawozdawca, pan senator 
sprawozdawca odpowiedział, że nie zawiera pro-
pozycji niezgodnych z konstytucją. Nie wiem, czy 
to jest błąd, czy takie twierdzenie… Wg senackiego 
Biura Legislacyjnego ten projekt w wielu punktach 
– ja mogę to zacytować, ale wszyscy państwo macie 
to w materiałach – zawiera propozycje przepisów 
niezgodnych z konstytucją, zresztą z tego wła-
śnie powodu składałem poprawki podczas obrad 
Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności. 
A  więc powtarzam pytanie do pana senatora 
sprawozdawcy, o ile może on odpowiedzieć na to 
pytanie. A jeżeli pan poseł reprezentujący wnio-
skodawców mógłby się do tego ustosunkować,  
to również byłbym wdzięczny.

Przypomnę też 2 moje wcześniejsze pytania,  
na które nie było odpowiedzi. Pan senator spra-
wozdawca, że tak powiem, poprosił pana posła 
o to, żeby to on się ustosunkował, skoro faktycz-
nie projekt ustawy jest autorstwa poselskiego  
– co oczywiście wywołuje wybuchy śmiechu, a my 
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tylko ze względu na powagę tej Izby nie śmiejemy 
się z takich państwa deklaracji. A więc proszę od-
powiedzieć na te pytania, bo w tej sytuacji jest pan 
tutaj najlepszym źródłem informacji, jako autor czy 
współautor projektu ustawy.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Bogdan Borusewicz)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Pośle, i proszę bardzo, Panie… 
Oj, nie. Dziękuję, Panie Senatorze.

I proszę bardzo, Panie Pośle.

POSEŁ 
GRZEGORZ MATUSIAK 

Panie Marszałku! Państwo Senatorowie!
Przede wszystkim ustawa jest konstytucyjna, 

bo myśmy też głosowali nad nią w Sejmie i nasze 
opinie prawne na ten temat są jednoznaczne. Nie 
wiem, z czego akurat wynikają wątpliwości pana 
senatora, ale to… Może z czasem jeszcze pan się 
przekona o tym i dostanie pan źródła i informacje 
dotyczące konstytucyjności tej ustawy.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo.

SENATOR 
ADAM SZEJNFELD 

Panie Pośle, ja powołuję się na opinię praw-
ną Biura Legislacyjnego Senatu, nie jakąś do-
wolną albo jakąś zewnętrzną opinię. Tu podnosi 
się zastrzeżenia co do zgodności z Konstytucją 
Rzeczypospolitej Polskiej niektórych zapisów, je-
śli chodzi o dodawany art. 15ka ust. 1 pkt 2 albo je-
śli chodzi o dodawany przepis art. 15ka ust. 20 oraz 
art. 15kc ust. 17. No i tak mógłbym wymieniać… Ja 
rozumiem, że skoro pan reprezentuje wnioskodaw-
ców i jest autorem czy współautorem, to zna pan 
ten dokument, bo inaczej przecież nie przyszedłby 
pan tutaj reprezentować wnioskodawców. A więc… 
Ja oczywiście mogę to wszystko albo odczytać, albo 

wytłumaczyć, tylko nie zmieszczę się z tym w mi-
nucie. No, ja rozumiem, że rozmawiam z osobą 
kompetentną, mającą pełną, stuprocentową wie-
dzę na ten temat, a więc także jeżeli chodzi o sta-
nowisko senackiego Biura Legislacyjnego itd.  
To stanowisko Biura Legislacyjnego jest z 8 wrze-
śnia, sprzed 2 dni, a więc był czas na to, żeby się 
z nim zapoznać.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Czy ma pan coś, Panie Pośle, jeszcze do 

dodania?
(Poseł Grzegorz Matusiak: Nie.)
Dziękuję bardzo.
(Senator Joanna Sekuła: Ale ja mam jeszcze 

pytanie.)
A, jeszcze, jeszcze… Przepraszam, Panie Pośle.
Pani senator Sekuła. Proszę bardzo.

SENATOR 
JOANNA SEKUŁA 

Panie Marszałku! Szanowni Państwo! Panie 
Pośle Sprawozdawco!

Mamy tutaj dosyć trudną materię, chciała-
bym więc zapytać, jaka była intencja autorów  
co do wprowadzenia do nowelizacji ustawy o szcze-
gólnych rozwiązaniach w  pkcie  17, w  art.  15…  
On jest bardzo długi, w każdym razie ja go odczy-
tam, a pan może będzie uprzejmy go wyjaśnić. 
„Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny oraz 
osoby działające w jego imieniu z należytą staran-
nością nie ponoszą odpowiedzialności za szkodę 
wynikłą z niewłaściwej realizacji wypłat, o których 
mowa w ust. 14”. Ten ustęp dotyczy po prostu wy-
płat z funduszu pomocowego. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Pani Senator.
Proszę bardzo, Panie Pośle.
(Poseł Grzegorz Matusiak: Tu jest przedstawi-

ciel… I może odpowiedzieć na to pytanie. Bardzo 
proszę.)

(Senator Joanna Sekuła: No ale…)
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Za chwilę będzie odpowiadał pan minister, te-
raz pan poseł. Jak może pan, to proszę odpowia-
dać. Może pan przekierowywać do pana ministra… 
Potem poproszę pana ministra, będzie miał moż-
liwość wystąpienia.

(Poseł Grzegorz Matusiak: To bardzo proszę, 
żeby pan minister przekazał informacje dotyczą-
ce tego.)

Czy są jeszcze pytania do pana posła?
(Senator Adam Szejnfeld: Ja mam pytanie.)
Proszę bardzo.

SENATOR 
ADAM SZEJNFELD 

Mam pytanie zasadnicze i proszę o odpowiedź 
na to pytanie. Przypominam, że cała debata jest 
oczywiście nagrywana, a także publikowana w in-
ternecie. Proszę powiedzieć, kto jest autorem tej 
ustawy: rząd czy grupa posłów?

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Proszę bardzo.

POSEŁ 
GRZEGORZ MATUSIAK 

Grupa posłów z rządem.
(Głos z sali: Głupie pytanie i głupia odpowiedź.)

SENATOR 
ADAM SZEJNFELD 

Ale autor jest jeden. Autor, owszem, ma prawo 
konsultować się z kimkolwiek – z rządem, z orga-
nizacjami pozarządowymi, z partnerami społecz-
nymi. Ale tego się w Polsce niestety od 5 lat nie 
robi. Autor jest jeden, więc ja pytam, czy stworzył, 
napisał ten projekt rząd, czy państwo w Sejmie, 
posłowie.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Proszę bardzo.

POSEŁ 
GRZEGORZ MATUSIAK 

W Sejmie.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ  

Dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś inne pytania? Nie ma.
Panie Pośle, dziękuje bardzo. Nie ma do pana 

więcej pytań.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 

w sprawie rozpatrywanej ustawy?
Pani minister Iwona Michałek, proszę bardzo…
(Senator Magdalena Kochan: Nie, to nie ta usta-

wa, Panie Marszałku.)
To nie jest ta ustawa… No to dlaczego jestem 

wprowadzany w błąd?
Dobrze. Pan minister Gut-Mostowy.
Proszę uprzejmie, Panie Ministrze. I proszę na 

mównicę, bo na pewno będą do pana pytania.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ROZWOJU 
ANDRZEJ GUT-MOSTOWY 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Szanowni 
Goście!

Ustawa, o której mówimy, w dużym stopniu 
uratuje polską branżę turystyczną. Ok. 300 mi-
lionów zł przeznaczone na zwroty dla klientów 
biur podróży w czasach kryzysu po, przypomnę, 
180 dniach odroczenia skutecznej rezygnacji z im-
prez turystycznych, jest rozwiązaniem prawnym 
ewenementalnym w skali Europy. To rozwiąza-
nie wypracowaliśmy wspólnie z panem posłem 
wnioskodawcą. Oczywiście wszystkie rozwiązania 
prezentowane w tej ustawie powstały w konsulta-
cji z branżą turystyczną. No, nie można powie-
dzieć, że wszystkie rozwiązania odpowiadają na 
wszelkie sugestie, jakie zgłaszała branża tury-
styczna, ale ten podstawowy element, czyli powo-
łanie Turystycznego Funduszu Zwrotów w kwocie 
300 milionów zł, poprzez który będzie następował, 
ze środków covidowych, zwrot środków dla tych 
biur podróży, jest rzeczą fundamentalną. Chcemy 
uratować polski rynek turystyczny przed zapaścią, 
chcemy, aby polski konsument mógł w sposób bez-
pieczny odzyskać środki, które zostały zamrożone 
na kilka miesięcy.

Uruchamiamy także Turystyczny Fundusz 
Pomocowy, który jest odpowiedzią na wzmożone 
ryzyko co podróży zagranicznych, choć nie tylko 
zagranicznych, w obecnym czasie. Jest to rozwią-
zanie, które… Dzięki odpowiedniemu zmniejszeniu 
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ryzyka w najbliższych miesiącach i latach polski 
rynek turystyczny będzie bezpieczny. Jest to roz-
wiązanie bardzo popierane przez polskich orga-
nizatorów turystycznych, przez touroperatorów, 
gdyż wszystkie ryzyka, które przyniosła pande-
mia, a także inne niebezpieczeństwa związane 
z ruchem turystycznym zostaną pochłonięte przez 
Turystyczny Fundusz Pomocowy.

Postaram się także w 2 słowach odnieść się do 
wątpliwości, które pojawiły się tutaj w pytaniach 
do pana posła wnioskodawcy.

Jeżeli chodzi o zarzuty niekonstytucyjności, 
które pojawiły się w opinii Biura Legislacyjnego, 
to oczywiście nie zgadzamy się z tymi zarzutami. 
Pierwszy zarzut, który się pojawił, był taki, że te 
rozwiązania są przeznaczone tylko dla organiza-
torów turystyki znajdujących się na stosownej li-
ście, którą prowadzi Ministerstwo Rozwoju i która 
jest dostępna dla Ubezpieczeniowego Funduszu 
Gwarancyjnego. Przypomnę, że w przypadku or-
ganizatorów turystyki obrót turystyczny w Polsce 
odbywa się w ten sposób… Jest osobna lista, dzięki 
której organizatorzy turystyki mogą bezpiecznie 
korzystać ze wszystkich elementów zabezpieczeń 
tego rynku. Mówię o Turystycznym Funduszu 
Gwarancyjnym. Rozwiązania, które proponuje-
my w ramach Turystycznego Funduszu Zwrotów, 
są dedykowane tylko i wyłącznie – tu jest dobro-
wolność – dla organizatorów turystyki, którzy są 
umieszczeni na wspomnianej liście.

Jeszcze raz podkreślam: zarzuty dotyczące nie-
konstytucyjności zapisów tejże ustawy uważamy 
za… nie zgadzamy się z nimi.

Jeżeli chodzi o koszty ustawy, to już wspomnia-
łem, że 300 milionów zł jest przeznaczonych ze 
środków covidowych na uruchomienie zwrotów dla 
klientów biur podróży. Ma to spowodować, że cały 
rynek turystyczny zostanie w sposób bezpieczny 
ustabilizowany na najbliższe miesiące i lata.

Druga część ustawy dotyczy zwolnień z ZUS 
i postojowego dla wybranych grup zawodowych 
z branży turystycznej, a także z branży estradowej. 
Szacujemy, że kwota przeznaczona na zwolnienia 
z ZUS i postojowe to będą środki – będzie to bez-
zwrotne – w kwocie ok. 400 milionów zł.

Dziękując Wysokiemu Senatowi za pochylenie 
się nad tą ustawą, dziękujemy także, że w komisji… 
Pomimo że była przerwa w pracach komisji nad tą 
ustawą, wczorajsze posiedzenie pokazało konstruk-
tywne podejście do wielu zapisów. Dziękujemy,  
że dzisiaj dalej jesteśmy w stanie pracować nad 
ustawą. Branża turystyczna czeka na te zapisy.

W toku wczorajszych prac komisji uzgodni-
liśmy, że stopa spadku obrotów wymagana do 
pozyskania środków na postojowe i zwolnienie 
z ZUS… Nie będzie to jak w projekcie ustawy 80%, 
ale 75%. Poprawki, które były wczoraj zgłoszone 
na posiedzeniu komisji i które to uwzględniają, jak 
najbardziej mają akceptację rządu. Jest to wyarty-
kułowane w pozytywnym stanowisku rządu co do 
poprawek.

Przesunięcie środków – mówię o kwestii po-
stojowego i ZUS – z czerwca na lipiec, czyli prze-
sunięcie o miesiąc, także jest zaakceptowane przez 
Ministerstwo Rozwoju.

W skrócie, Panie Marszałku, to tyle na temat tej 
ustawy. Jestem do dyspozycji, jeżeli chodzi o inne 
zagadnienia.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Panie Ministrze, proszę jeszcze chwilę zostać. 
Są pytania do pana, tak że ja bym poprosił…

Pan senator Szejnfeld.

SENATOR 
ADAM SZEJNFELD 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, będę miał jeszcze jakieś krót-

kie pytania, ale najpierw chciałbym, żeby pan mi-
nister odpowiedział na pytania, które zadałem 
wcześniej panu senatorowi sprawozdawcy. Pan 
senator sprawozdawca, jak rozumiem, za przy-
zwoleniem pana ministra scedował odpowiedzi na 
pana ministra. Przypomnę tylko, o co mi chodziło 
w tych pytaniach.

Po pierwsze: dlaczego w art. 15ka wprowadzo-
no obowiązek przyjmowania płatności w formie 
bezgotówkowej? Przytoczyłem i przepisy usta-
wy o imprezach turystycznych, i rozporządzenie 
państwa rządu, które nie przewidują czegoś takie-
go. Pomijam już, że nie ma żadnej konstytucyjnej 
ani ustawowej możliwości, żeby przedsiębiorca 
zmuszał klienta do określonej formy płatności 
– płatności przelewem, kartą czy gotówką. No, 
przedsiębiorca w Polsce nie ma prawa zmuszać czy 
wyprosić ze swojego biura turystycznego klienta, 
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który chce płacić w określonej formie. A państwo tą 
ustawą jakby to pośrednio wprowadzacie – i to post 
factum, bo przecież te płatności były dokonane kie-
dyś. A więc to jest po prostu niezgodne z konstytu-
cją, niezgodne z prawem, niezgodne z pragmatyką 
legislacyjną i też niezgodne po prostu z interesem, 
zwykłym interesem i przedsiębiorców – zwłasz-
cza że to są na ogół, w 99%, polskie mikroprzedsię-
biorstwa czy małe firmy – i obywatela. Takie było 
pierwsze pytanie.

I drugie pytanie. Ja przypomnę, że chodziło 
o zmianę w art. 15zx dotyczącą innej, nowej de-
finicji, którą państwo wprowadzacie, jeśli chodzi 
o świadczenie wypłacone osobie innej niż oso-
ba uprawniona z przyczyn niezależnych od ZUS.  
To wprowadzi przez 5 lat funkcjonującą niepew-
ność przedsiębiorców, czy ktoś po zmianie po 
prostu interpretacji prawa – nie przepisów pra-
wa, tylko interpretacji prawa, opinii prawa, spoj-
rzenia na stan faktyczny sprzed 4 czy 5 lat – nie 
doprowadzi do ruiny firmy.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ROZWOJU 
ANDRZEJ GUT-MOSTOWY 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Sena- 
torze!

Przyjęta konstrukcja zwrotu środków klientom 
biur podróży jest konstrukcją nowatorską na ska-
lę europejską. Czyli środki publiczne są zwracane 
bezpośrednio klientowi biur podróży, choć wcze-
śniej, w momencie wykupu danej imprezy tury-
stycznej, środki były wpłacane dla biura podróży. 
Przyjęliśmy – oczywiście w uzgodnieniu z bran-
żą turystyczną i z panem posłem wnioskodawcą  
– że taka konstrukcja powinna być jak najbar-
dziej bezpieczna i powinna gwarantować, że środ-
ki publiczne trafią do polskiego konsumenta, że 
nie staną się elementem jakichś zachowań nie-
zgodnych z prawem. W toku prac legislacyjnych, 
w toku dyskusji z branżą uznaliśmy, że takie kry-
terium, aby tylko poprzez operacje bezgotówkowe 
dokonywane były zwroty wpłat dla biur podróży, 

będzie najbardziej bezpieczne i będzie gwaranto-
wało, że te środki trafią bezpośrednio do polskiego 
konsumenta.

Sprawdziliśmy, jaki procent, jaki odsetek tych 
wpłat klientów dla biur podróży stanowiły operacje 
gotówkowe. Nasze statystyki pokazały, że było to 
mniej niż 0,5%. Zdecydowanie cały obrót branży tu-
rystycznej, ale także wpłaty na imprezy turystyczne 
zazwyczaj odbywają się poprzez operacje bezgotów-
kowe. A często jest też tak, że jest jeszcze pośrednik, 
czyli agent turystyczny, i następnie są procedowane 
przelewy bądź zbiorowe przelewy przez agenta tu-
rystycznego do touroperatora. I uznając, że tak zni-
komy procent obrotu w branży turystycznej odbywa 
się w formie gotówkowej… A przy okazji mamy za-
gwarantowaną pełną weryfikację, czy dana wpłata 
dla biura podróży kiedyś się odbyła. Przypomnę, 
że w ustawie jest zapisane, że musi być porównane 
kilka danych, aby potwierdzić wiarygodność i praw-
dziwość, że dana wpłata na imprezę turystyczną 
się odbyła. Czyli musi być wyciąg z konta biura po-
dróży, muszą być stosowne dokumenty ze strony 
klienta. I Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, 
dokonując weryfikacji tych wszystkich dokumen-
tów, ma do dyspozycji także pewne instytucje 
Krajowej Administracji Skarbowej potwierdzają-
ce ze 100-procentową pewnością, że taka wpłata na 
konto touroperatora się odbyła. Wtedy może nastą-
pić dokonanie zwrotu tych środków.

Dlatego, pomijając już aspekty prawne, to, czy 
jest niezgodne z konstytucją czy z dobrym zwy-
czajem, żeby procedować tylko i wyłącznie ope-
racje bezgotówkowe, i stwierdziwszy, że jest to 
poniżej 0,5% wszystkich operacji wpłat turystycz-
nych, uznaliśmy, że jest to jak najbardziej stosow-
ny sposób.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
(Senator Adam Szejnfeld: Jeśli można…)
Pan senator Szejnfeld. Proszę.

SENATOR 
ADAM SZEJNFELD 

Panie Ministrze, ja jestem przekonany, że pan 
nieświadomie potwierdził tu nie tylko wszystkie 
nasze obawy, ale też twierdzenia i stwierdzenia  
co do tego, jak funkcjonuje państwa rząd. Macie 
jakiś pogląd, uważacie, że coś dotyczy jakichś 
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mniejszości, a mniejszościami nie ma się co przej-
mować, ani prawem, ani zasadami, ani konstytucją, 
ani mniejszością, i go sobie wprowadzacie. Gdyby 
nie było to niezgodne z przepisami konstytucji, 
gdyby to nie było niezgodne z przepisami ustawy, 
państwa ustawy, z 2017 r. o imprezach turystycz-
nych, jeżeli to by nie było niezgodne z państwa roz-
porządzeniem, to ja może nawet przyjąłbym takie 
tłumaczenie, że 98% płaci tak, a 2% tak. Zresztą to 
są wasze dane. Polska Izba Ubezpieczeń – bo ja się 
tutaj powołuję na wiarygodną instytucję, to nie jest 
mój pogląd – chyba ma wiedzę na ten temat i rady-
kalnie to krytykuje, mówiąc nawet, że wiele firm 
z tego powodu upadnie. Ale nawet gdybym już nie 
chciał się kłócić o to, kto ma rację co do faktów… 
Państwo prawne to jest państwo, gdzie obowiązuje 
konstytucja i ustawy stanowione, a nie poglądy mi-
nistrów. Państwo chcecie wprowadzać rozwiązania 
na bazie poglądów ministrów, a nie na podstawie 
prawnej. Tak działa rząd, tak działają ministrowie, 
tak działa bardzo wiele instytucji i agencji rządo-
wych – na podstawie poglądów.

(Głos z sali: Pytanie!)
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 

Senatorze, pytanie poproszę.)
Pytanie już zadałem, teraz uzupełniam, to jest 

uzasadnienie mojego pytania. Jeżeli pytanie nie 
jest zrozumiałe, to je ukonkretnię. Czy państwo 
nie uważacie, że trzeba odstąpić od tego, właśnie 
ze względu na to, iż to jest niezgodne z przepisami, 
które obowiązują w Polsce?

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję bardzo. Proszę bardzo.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ROZWOJU 
ANDRZEJ GUT-MOSTOWY 

Szanowny Panie Senatorze!
Nie zgadzam się z tezą, że tylko i wyłącznie po-

glądy jakiejś osoby lub ministra decydowały o za-
pisach tej ustawy. Te zapisy powstawały przez 
wiele tygodni i były konsultowane z całym środo-
wiskiem turystycznym, z branżą ubezpieczenio-
wą, i taki zapis, który powstał w celu weryfikacji, 
a który mówi, że tylko i wyłącznie wpłaty bezgo-
tówkowe klientów do biur podróży będą podstawą 
do zwrotów, wydawał się jak najbardziej zasadny 
i akceptowany przez branżę turystyczną, dlatego 

że likwidował wszystkie niebezpieczeństwa zwią-
zane ze złym wykorzystaniem środków publicz-
nych. A cała uczciwie pracująca branża turystyczna 
pragnie te środki otrzymać i chce, aby nie pojawi-
ły się jakiekolwiek elementy fałszerstw, które by 
w przyszłości źle rzutowały na branżę turystycz-
ną. Dodatkowym argumentem jest to, że ten sys-
tem zwrotu środków dla klientów biur podróży jest 
systemem dobrowolnym. Przypomnę, że już teraz 
2 duże biura podróży ogłosiły, że procedują zwroty 
dla klientów biur podróży, nie czekając na te środki 
publiczne. Są to duzi touroperatorzy, którzy mają 
kilkudziesięcioprocentowy udział w polskim ryn-
ku. Z uwagi na to, że jest to system dobrowolny, 
dla tych organizatorów turystyki, którzy chcą sko-
rzystać z tego wsparcia, wydaje się nam, że zarzut 
dyskryminowania jest niezasadny.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Pan senator Władysław Komarnicki.
(Senator Adam Szejnfeld: Ale, Panie Mar- 

szałku…)
Panie Senatorze…

SENATOR 
ADAM SZEJNFELD 

Chodzi mi o to, że padły 2 pytania do senatora 
sprawozdawcy, senator sprawozdawca skierował 
te 2 pytania do ministra, minister je przyjął i od-
powiedział na 1 pytanie. A jest jeszcze drugie py-
tanie, dotyczące zmiany definicji związanej z ZUS, 
co będzie sprowadzało niepewność na przedsię-
biorców, którzy skorzystają z ustawy, bo w ciągu 
5 lat będzie można żądać od nich jakichś zwrotów. 
O to mi chodzi.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dobrze, to proszę o odpowiedź na temat ZUS.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ROZWOJU 
ANDRZEJ GUT-MOSTOWY 

Panie Senatorze, poproszę o odpowiedź dyrek-
tora departamentu, pana Dominika Borka, który 
zna szczegóły tego zapisu.
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WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Proszę bardzo.

ZASTĘPCA DYREKTORA  
DEPARTAMENTU TURYSTYKI  
W MINISTERSTWIE ROZWOJU 
DOMINIK BOREK 

Panie Przewodniczący! Wysoka Izbo!
Dominik Borek, Departament Turystyki 

w Ministerstwie Rozwoju.
Jeśli chodzi o poprawkę dotyczącą art. 15zx, to 

jest to tak naprawdę naprawienie pewnego błę-
du, który wynikał z faktu, iż dzisiaj w ustawie co-
vidowej mamy przepis mówiący o tym, iż osoba, 
która pobrała nienależnie świadczenie postojowe, 
jest obowiązana do jego zwrotu wraz z odsetkami. 
W związku z tym w sytuacji, kiedy to po stronie ZUS 
stoi błędne przelanie tych środków na rzecz osoby, 
która nie jest do tego uprawniona, należało napra-
wić ten błąd, aby ten zwrot przez osobę nieupraw-
nioną następował bez odsetek. Jeżeli ZUS błędnie 
przeleje środki, przeleje je osobie nieuprawnionej, 
wówczas zastosowanie znajduje ten przepis. Jest 
to po prostu naprawienie błędu, który zaistniał na 
wcześniejszym etapie prac legislacyjnych. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Pan senator Władysław Komarnicki.
(Senator Adam Szejnfeld: Panie Marszałku, wy-

daje mi się, że się nie rozumiemy. Mówimy o in-
nych przepisach…)

Panie Senatorze…
(Senator Adam Szejnfeld: Ale rezygnuję, już od-

stępuję, bo widzę, że i tak niczego tu nie zmienimy.)
(Senator Joanna Sekuła: Przepraszam, czy ja 

bym mogła dostać odpowiedź na moje pytanie?)
Teraz pan senator Komarnicki zada pytanie, 

a potem pani powtórzy swoje.
(Senator Joanna Sekuła: Ale ja je już zadałam.)
Pan senator Komarnicki zadaje pytanie.
Proszę uprzejmie.

SENATOR 
WŁADYSŁAW KOMARNICKI 

Dziękuję, Panie Marszałku.

Przepraszam za to, że kontrowersja tu jakaś 
powstała.

Panie Ministrze, chciałbym panu zadać pozo-
stałe pytania, których panu nie zadałem na po-
siedzeniu komisji, bo chciałem, żeby ci biedni 
właściciele firm zadali panu pytania i się wypowie-
dzieli. Dlatego pozwalam sobie na to w tej chwili.

Ja mam do pana 3 pytania. Pierwsze. Wierzę 
głęboko w to, że turystyka polska leży państwu 
na sercu, bo to jest w większości kapitał polski. 
Trzeba powiedzieć, że… Może inaczej. W jakim 
stopniu procentowo i kwotowo bon turystyczny 
pomaga turystyce wyjazdowej zagranicznej oraz 
turystyce przyjazdowej? My mówimy tutaj, ja tu 
mówię o bonie dla turystyki, a nie o – niestety, mu-
szę to tak nazwać – bublu, bo, szczerze mówiąc, 
niepotrzebnie jest on nazwany Polskim Bonem 
Turystycznym, gdyż jest on tylko bonem socjal-
nym. Niestety, Panie Ministrze, ma on nikły wpływ 
na gospodarkę. Przypominam, Panie Ministrze,  
że turystyka, 120 miliardów PKB… On jest tylko dla 
dzieci i na turystykę wewnątrzkrajową o wartości 
3,5 miliarda. Czy pan uważa, że to jest pomoc?

Drugie moje pytanie: dlaczego, Panie Ministrze, 
w postojowym dla 79.11.A – chodzi o agentów tu-
rystycznych – uwzględniono sezonowość? Agenci 
nigdy nie mogą zawiesić działalności, bo są od-
powiedzialni za rezerwacje. Jest to albo wyracho-
wanie rządu, albo niewiedza na temat działania 
agentów, którzy nie są usługodawcami dla orga-
nizatorów turystyki, a są samodzielnymi pod-
miotami gospodarczymi, tak jak sklepy, tyle że 
sprzedają nie produkt fizyczny, a produkt usłu-
gowy z prowizją.

I ostatnie moje pytanie. Panie Ministrze, jak 
to jest, że zagraniczny kapitał, TUI, ma wsparcie 
swojego państwa w wysokości 3 miliardów euro, 
a cały ten bon turystyczny, który przed chwilą oce-
niłem, ma 3,5 miliarda zł? Tak szczerze mówiąc, 
te 2 kwoty pokazują działania na polskim ryn-
ku, które niestety zmierzają – to jest jednoznacz-
ne, mówię to jako były wieloletni przedsiębiorca  
– do przejęcia polskiego kapitału. Zaznaczam, 
Panie Ministrze, że turystyka polska to jeden z nie-
wielu, powiedzmy sobie szczerze, segmentów go-
spodarki z tak dużym udziałem kapitału polskiego. 
Państwo tak dużo mówicie o patriotyzmie gospo-
darczym. To jak to wygląda w sytuacji ingerencji 
tego kapitału zagranicznego? Tak szczerze mó-
wiąc, Panie Ministrze, jaka skala i jaka wizja? A to 
jest ponoć dopiero początek.

I ostatnia sprawa, Panie Ministrze…
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WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Panie Senatorze…
(Senator Władysław Komarnicki: Przepra- 

szam.)
…ok. 5 minut…
(Senator Władysław Komarnicki: Skończyłem.)
Dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ROZWOJU 
ANDRZEJ GUT-MOSTOWY 

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! 
Panie Senatorze!

Oczywiście zgadzam się z głęboką troską o pol-
ski kapitał i o polską branżę turystyczną. Jednak 
pozwolę sobie nie zgodzić się z kilkoma tezami za-
wartymi w pana pytaniach. Ale od początku.

Analizując bon turystyczny, muszę wskazać 
pewne pozytywne fakty. Do chwili obecnej już 
prawie 1 milion polskich rodzin zdecydowało się… 
rodziców polskich dzieci zdecydowało się na zare-
jestrowanie tego bonu turystycznego. Kwota ponad 
200 milionów zł już wpłynęła do branży turystycz-
nej. Oczywiście na realizację bonu mamy czas do 
marca 2022 r.

Czy kwota 3,5 miliarda zł, która w ciągu tych naj-
bliższych kilkunastu miesięcy zostanie alokowana 
w polskiej branży turystycznej, to dużo, czy mało? 
Odpowiedź oczywiście zależy od subiektywnych po-
glądów. I ja nie chciałbym oceniać tych poglądów, 
czy to jest dużo, czy to jest mało. Chcę tylko podkre-
ślić, że podczas jednego z wielu spotkań z branżą 
turystyczną, na których jest reprezentowane pra-
wie 100% polskiej branży turystycznej… Przypomnę, 
że sama Polska Izba Turystyki to 500 podmiotów, 
że jest Izba Turystyki Rzeczypospolitej, stowarzy-
szenie agentów OSAT… To są organizacje, które na 
szczęście zrzeszają prawie całą branżę turystycz-
ną. I pojawiły się nawet takie wątpliwości w trakcie 
procedowania bonu turystycznego, czy polski rynek 
obiektów hotelarskich będzie w stanie zaabsorbować 
w najbliższych miesiącach 3,5 miliarda zł z bonu tu-
rystycznego. Dlatego to, że jest to kwota niewystar-
czająca, mała lub znikoma, absolutnie, jak uważam… 
Pozwolę sobie z tym się nie zgodzić.

Jeżeli chodzi o postojowe dla agentów tury-
stycznych, to też uważamy, że w tej ustawie nie 
jest to zawarte. Jeżeli pan senator chciałby poznać 

szczegółowe rozwiązania, to pan dyrektor Borek 
przedstawi je w następnej odpowiedzi. Ale w tej 
ustawie nie ma żadnych elementów postojowego 
dla agentów turystycznych.

Jeżeli chodzi o pomoc przypisaną niemieckiemu 
touroperatorowi TUI w kwocie 3 miliardów euro, 
to oczywiście wiemy, że jest to ponadprzeciętna po-
moc, jeśli weźmie się pod uwagę cały rynek euro-
pejski, dla branży turystycznej, dla touroperatora. 
Nie chcemy porównywać naszych kwot z aż tak 
dużym świadczeniem. Możemy się porównywać 
z kilkunastoma innymi krajami europejskimi o po-
dobnej wielkości, podobnej strukturze gospodarki. 
I tutaj statystyki są zaskakujące. Okazuje się, że po-
moc dla branży turystycznej, jak i w ogóle pomoc 
dla gospodarki, lokuje Polskę zaraz po Niemczech 
i po wspomnianej pomocy dla TUI u naszego za-
chodniego sąsiada. Wydaje nam się, że to zaszczyt-
ne drugie miejsce w skali Europy… że jest ono, jak 
już powiedziałem, zaszczytne. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Pani senator Joanna Sekuła zadała pytania po-

słowi. Pan poseł przekierował je do pana ministra. 
Gdyby pani senator mogła powtórzyć to pytanie, to 
ułatwiłoby to…

(Senator Joanna Sekuła: Chyba że pan minister 
pamięta.)

(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Rozwoju 
Andrzej Gut-Mostowy: Dosłownie jedno zdanie, 
Pani Senator.)

SENATOR 
JOANNA SEKUŁA 

Chodzi o pkt 17, w którym wyłącza się odpowie-
dzialność. Jest to tym bardziej zaskakujące, Panie 
Ministrze, że był pan uprzejmy wspomnieć o tym, 
że fundusz będzie dysponował środkami publicz-
nymi, z czym się nie do końca zgadzam. Ale jeżeli 
wyraził pan ten pogląd, to wyłączenie odpowie-
dzialności urzędników jest tym bardziej, powiem 
delikatnie, zaskakujące. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Proszę.
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SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ROZWOJU 
ANDRZEJ GUT-MOSTOWY 

Ten aspekt został podniesiony w opinii Biura 
Legislacyjnego Senatu: Ubezpieczeniowy Fundusz 
Gwarancyjny powinien odpowiadać za rzetelność 
swojego działania. Podstawowy element, który zo-
stał podniesiony w trakcie posiedzenia komisji, to 
jest to, że Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 
nie jest państwową osobą prawną, jest instytucją 
publiczną. I poprzez analogię do zapisów o in-
nych instytucjach finansowych określenie jego 
działalności nie powinno podlegać takim rygo-
rom, jak to jest np. w przypadku Komisji Nadzoru 
Finansowego. 

Ale bardzo prosiłbym o  uzupełnienie mo-
jej odpowiedzi obecnego na sali wiceprezesa 
Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Panie Prezesie, bardzo proszę.

CZŁONEK ZARZĄDU  
UBEZPIECZENIOWEGO  
FUNDUSZU GWARANCYJNEGO 
MAREK NIECHCIAŁ 

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, w tym prze-
pisie wzorujemy się tak naprawdę na rozwią-
zaniach związanych z  Bankowym Funduszem 
Gwarancyjnym, który też… Bo popatrzmy, jaki 
jest cel ustawy. Cel ustawy jest taki, żeby pomóc 
branży w taki sposób, że branża, zamiast wypłacać 
z własnych środków, teraz dostaje pożyczkę, tak 
naprawdę, na wypłatę dla konsumentów. I później 
będzie tę pożyczkę spłacać. Jest to pożyczka dobro-
wolna, tak więc nie każdy musi w niej uczestniczyć. 
Czyli chodzi o to, żeby dość szybko wypłacić środki 
tym konsumentom. Żeby wypłacić szybko. Czyli 
tak, jak to robi np. Bankowy Fundusz Gwarancyjny. 
Jak upada bank, to w ciągu tygodnia te pieniądze 
trzeba wypłacić.

A skąd się bierze dane tych, którym należy to 
wypłacić? Te dane się bierze od firm turystycz-
nych. Akurat w przypadku bankowego funduszu 
bierze się dane od banków, które upadły. Czyli my 
będziemy gromadzić dane… I chodzi o to, jak za-
chować równowagę między, że tak powiem, szyb-
kością wypłaty a sprawdzaniem, czy te wszystkie 
informacje, które dostajemy i weryfikujemy, są 
prawdziwe, tym, żeby właśnie to wszystko zweryfi-
kować i żeby nie było jakichś fraudów. Może się też 

np. zdarzyć, że, nie wiem, te dane, które dał nam 
konsument, i te, które dała nam firma, nie będą się 
zgadzały. Konsument będzie, no, zdenerwowany, 
że tyle czasu czeka. Tak więc mogą się zdarzyć sy-
tuacje, że… No, my chcemy jakby pogodzić właśnie 
szybkość wypłaty i weryfikację.

I to jest, jak mówię, dokładnie wzorowanie na 
art. 15 ustawy o BFG, która jest z 2016 r. Notabene 
ona jest na podstawie zaleceń ogólnie dla fun-
duszy gwarancyjnych, europejskich zaleceń, że 
tam się wyłącza… Bo po prostu w takim tempie… 
Albo chcemy, żeby ta pomoc trafiła do odbiorców  
za 2 lata i będziemy każdy kwitek sprawdzać, albo 
sprawdzimy, nazwijmy to, w sposób elektroniczny 
– dlatego tam są zapisy, że wszystkie te zgłoszenia 
są robione w sposób elektroniczny – i postaramy 
się wypłacać w miarę szybko. Tak że to wszystko 
jest oparte na rozwiązaniach Bankowego Funduszu 
Gwarancyjnego, nie na żadnych innych rozwiąza-
niach, które się ostatnio pojawiły w przestrzeni 
publicznej.

Tak więc tutaj… Nie wiem, jeżeliby było jeszcze 
coś do dodania, to ewentualnie proszę o pytania.

Ja bym jeszcze tutaj dodał parę słów, jeśli cho-
dzi o TUI. To jest tak: TUI dostało pomoc publiczną 
w postaci pożyczki. Tak więc tak naprawdę pomoc 
jest tylko w postaci mniejszych odsetek niż dosta-
liby w banku.

A  jeśli chodzi o  bon, to jest tak, że bon to 
jest jakby cała… Firmy turystyczne w Polsce nie 
zwracają za bon. Czyli dostają netto 3,5 miliarda. 
A w Niemczech tak naprawdę dostają odsetki od 
tych 3 miliardów. Tak więc trzeba też pamiętać, jak 
liczyć pomoc publiczną, jeśli ktoś dostaje tę pomoc 
od strony publicznej.

No, i też dodam, że rzeczywiście, jeśli chodzi 
o UFG, to jesteśmy… Nie jesteśmy państwową osobą 
prawną, nie jesteśmy urzędnikami. To jest takie cia-
ło stworzone obok, to znaczy stworzone ustawą. My 
nie jesteśmy też np. w KRS. Tak więc, no, jesteśmy 
takim dość… My będziemy tak naprawdę w jakimś 
stopniu takim elektronicznym operatorem wspo-
mnianych wypłat. Dlaczego my? No, bo u nas jest 
baza danych firm turystycznych, w związku z tym, 
że jest Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Pan senator Adam Szejnfeld.
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Podobna sytuacja, zadawał pan senator pyta-
nie panu posłowi, pan to przekierował na pana 
ministra. Jeżeli można, proszę o powtórzenie 
pytania.

SENATOR 
ADAM SZEJNFELD 

Ja już może nie będę się, że tak powiem, cofał 
w czasie do tych wcześniejszych pytań. Były jakieś 
odpowiedzi, każdy może je ocenić. Ale teraz, ko-
rzystając już z możliwości zadania pytania panu 
ministrowi, ograniczę się tylko do 1 kwestii, dla-
tego że ona jest bardzo, moim zdaniem, istotna. 
Każdy kryzys to jest oczywiste ryzyko dla wszyst-
kich, tych, którzy nie dostają pomocy, ale także na-
wet tych, którzy dostają pomoc. Niemniej jednak 
to jest też czas szansy. I, powiem szczerze, spo-
śród tych katalogów wszystkich branż chciałbym 
zwrócić uwagę na jedną, która, jak mi się wydaje, 
stoi przed wielkim zagrożeniem. Chciałbym za-
pytać, czy państwo poza tą ustawą… Bo jeżeli ta 
ustawa zostanie przyjęta z poprawkami Senatu, 
jeżeli Sejm ją przyjmie z poprawkami Senatu, to 
ona będzie pomagała tym firmom, ale jeżeli zrobi-
cie coś złego w tej ustawie, to te firmy nadal będą 
miały poważny kłopot. Mam tu na myśli szcze-
gólną w tym zakresie branżę targową. Ja jestem 
z Wielkopolski i oczywiście Międzynarodowe Targi 
Poznańskie są dla mnie bardzo istotne, ale prze-
cież te, które się odbywają w Kielcach, w Gdańsku, 
we Wrocławiu etc., są równie ważne. Ale nie tyl-
ko przedsiębiorstwa targowe przeżywają ogrom-
ne trudności, także te, które z nimi współpracują.  
To są te wszystkie PKD, nie będę ich już odczyty-
wał, ale przynajmniej nazwę, żeby to było dla opi-
nii publicznej jasne, czyli organizatorzy wydarzeń 
i spotkań, organizatorzy turystyki, logistyka targo-
wa, spedycja targowa, pośrednicy turystyczni, or-
ganizacja targów itd. To są firmy, które już powoli 
bankrutują. Wśród nich są takie, które nie zarobi-
ły złotówki, są takie, które zarobiły 5%, 10% tego,  
co w poprzednim roku. Mało tego, te polskie firmy, 
bo to są na ogół polskie małe i średnie przedsię-
biorstwa, nie na ogół, w 100%…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 
Senatorze, ja o pytanie bym prosił.)

Już. To są firmy, które dominują na rynkach 
zagranicznych…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Czy…)
I gdy one upadną, to, po pierwsze…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: …mógłby 
pan senator…)

…stracimy ten rynek krajowy, po drugie, wej-
dzie tutaj kapitał zagraniczny.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 
Senatorze, pytanie poproszę.)

Powtórzę pytanie, bo już je zadałem.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Tak jest.)
Czy państwo oprócz tej ustawy przewidujecie 

inne formy pomocy szczególnej dla branży targo-
wej i pokrewnych?

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Proszę bardzo.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ROZWOJU 
ANDRZEJ GUT-MOSTOWY 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Sena- 
torze!

Odpowiem tak. Zdajemy sobie sprawę, zwa-
żając oczywiście na całą sytuację gospodarczą,  
na kryzys, na pewne restrykcje związane z bez-
pieczeństwem, że branża targowa jest w wyjąt-
kowo trudnej sytuacji. Spotykaliśmy się – mówię 
w swoim imieniu oraz w imieniu innych wicemi-
nistrów z naszego ministerstwa, także w imieniu 
dyrektorów – z przedstawicielami branży targowej, 
przynajmniej największych ośrodków, i wiemy, ja-
kie jest znaczenie imprez targowych w kreowaniu 
rozwoju gospodarczego, w budowaniu pewnej sy-
nergii, w budowaniu nowych produktów, w budo-
waniu pozytywnego wizerunku.

Jeżeli chodzi o zapisy tej ustawy, to nie mamy 
zezwolenia na zwiększenie zakresu finansowego 
z przeznaczeniem na postojowe i ZUS ze strony 
Ministerstwa Finansów, a także innych instytucji 
rządowych. Jednak w naszym przekonaniu ważne 
będzie, aby branża targowa liczyła w najbliższych 
miesiącach na pewną systemową pomoc, a także 
pomoc koncepcyjną, jak wrócić na rynek, aby moż-
na było tę branżę targową reaktywować i w nowych 
warunkach gospodarczych i sanitarnych stworzyć 
możliwości jej funkcjonowania. Tak że z tej strony 
moja odpowiedź, Panie Senatorze, to jest jak naj-
bardziej tak. Na pewno Ministerstwo Rozwoju wi-
dzi potrzeby branży targowej.
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WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Pan senator Władysław Komarnicki.

SENATOR 
WŁADYSŁAW KOMARNICKI 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, bardzo dziękuję za odpowiedź. 

Pan pozwoli, że ja się w 1 przypadku nie zgodzę 
z panem i to uzasadnię. Panie Ministrze, 120 mi-
liardów PKB to jest bardzo dużo. Panie Ministrze, 
niemalże w 100% kapitał polski. Ja mówiąc o tym 
i  porównując… Ja 20 lat prowadziłem biznesy 
w Niemczech i ja zdaję sobie sprawę, wiem, jakie 
to jest wielkie państwo i zasobne. Nie chcę porów-
nywać, ale jako przedsiębiorca chciałem zwrócić 
uwagę, żebyście państwo myśleli o tym, żeby nie 
zniknęły polskie firmy. I moje pytanie: czy widzicie 
w niedalekiej przyszłości… Bon? Okej. Pan mówi: 
dzieci. Super, cieszę się, biję brawo. Ale mnie cho-
dziło o podmioty gospodarcze, Panie Ministrze. 

Moje pytanie jest takie: czy nie myślicie o dal-
szej pomocy, być może, jak pan dyrektor depar-
tamentu powiedział, o  jakimś kredycie, który 
pozwoli nie zniknąć z rynku tym firmom? Taką 
miałem intencję.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Proszę bardzo.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ROZWOJU 
ANDRZEJ GUT-MOSTOWY 

Jeszcze raz podkreślam, że bardzo się cieszę 
z powodu zainteresowania i podzielam zatroska-
nie pana senatora o polską branżę i polski kapitał. 
Rzeczywiście turystyka, turystyka przyjazdowa, 
czyli pensjonaty, hotele, aquaparki, stacje narciar-
skie, to jest taki segment turystyki, gdzie polski 
kapitał jest zdecydowanie dominujący.

Oczywiście trochę innym segmentem są to-
uroperatorzy i organizatorzy turystyki, ale w tym 
przypadku też mamy taką szczęśliwą sytuację, że 
zdecydowana większość rynku to firmy z polskim 
kapitałem.

Na pewno jeżeli chodzi o szeroko rozumianą 
branżę turystyczną, to już istnieje… Jeżeli chodzi 
o gwarancje kredytowe, to chcę przypomnieć gwa-
rancje kredytowe Banku Gospodarstwa Krajowego, 
które mogą obejmować aż 80% reasekuracji pew-
nych należności, które można uznać za ryzykowne. 
To jest już duży instrument, który jest wykorzysty-
wany przez branżę turystyczną – bo wiemy, że bran-
ża turystyczna, jeżeli chodzi o standing, na pewno 
jest teraz postrzegana w bankach dużo gorzej.

Jak już mówiłem i podkreślałem, wszystkie  
te rozwiązania, które od marca wprowadziliśmy 
dla turystyki – przypomnę, że jest to odłożenie 
na 180 dni konieczności zwrotu środków klien-
tom biur podróży… A to jest rozwiązanie, które jest 
ewenementem na rynku europejskim. Oczywiście 
dochodzi do tego rozwiązanie z tej ustawy, do-
tyczące Turystycznego Funduszu Pomocowego 
i Turystycznego Funduszu Zwrotów. Są one od-
powiedzią na obecną sytuację, gdyż Komisja 
Europejska wymusza na polskich biurach podró-
ży od połowy września konieczność tych środków. 
Ale mieliśmy pół roku na to, aby znaleźć rozwią-
zania i znaleźć środki dla polskich biur podróży, 
aby polski konsument mógł dostać wpłacone środ-
ki z powrotem. Bo co mogłoby się stać? Oczywiście 
sytuacja z wieloma biurami podróży jest niedobra, 
ale polski konsument miałby jeszcze uprzedzenie 
do biur turystycznych i do firm turystycznych, gdyż 
byłoby podejrzenie, że coś się może z tymi biurami 
stać, że mają problemy finansowe… I to uprzedze-
nie do biur podróży skutkowałoby na pewno zapa-
ścią na rynku turystycznym. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Pan senator Jerzy Czerwiński.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Ja chcę dopytać o art. 1 pkt 1. Jak rozumiem, on 

dotyczy nie tylko branży turystycznej, ale w ogóle 
przedsiębiorców. Chodzi o to, żeby dać im możli-
wość składania wniosków w całym okresie pan-
demii, czyli do 30 dni od zakończenia tego okresu. 
Czy dobrze rozumuję, a więc że nie chodzi tylko 
o branżę turystyczną? To pierwsze pytanie.
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I drugie, związane z tym punktem, ale doty-
czące kwestii wejścia w życie. A mianowicie art. 36 
ustawy matki, tak bym ją nazwał, czyli tej zmie-
nianej, z 22 marca, mówił w ust. 4… Ja to zacytuję, 
wtedy to będzie jasne: „Przepisy art. 15g”… To jest 
ten, do którego odwołuje się dodawany art. 15gh. 
Otóż on mówi: „Przepisy art. 15g tracą moc po 
upływie 180 dni od dnia wejścia w życie ustawy 
z dnia 31 marca 2020 r.”… Czyli 180 dni. A ta ustawa 
weszła w życie też 31 marca – bo to był, przypomi-
nam, taki szybki tryb uchwalenia, także w Senacie. 
180 dni od 31 marca to daje, o ile dobrze rozumuję 
i liczę, 27 września. No i teraz, po pierwsze, mo-
głoby zaistnieć niebezpieczeństwo, że ta ustawa, 
o której mówimy, weszłaby w życie później, byłby 
to okres pomiędzy 27 września a wejściem w życie 
tej ustawy, i wtedy, mówiąc krótko, po prostu nie 
można by było składać wniosków. Ale temu…

(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Rozwoju 
Andrzej Gut-Mostowy: Mogę odpowiedzieć…)

Ale temu zapobiega – choć nie do końca – po-
prawka nr 36.

Jest jednak jeszcze inna wątpliwość. No, tutaj 
przedłużamy… Poprawką nr 1 przedłużamy jakby 
czas stosowania art. 15g, ale on formalnie wyga-
śnie na mocy art. 36 ust. 4 ustawy matki, tak jak 
powiedziałem, 27 września. Czy takie formalne 
przedłużenie czasu na składanie wniosków, a nie 
tylko z mocy wygaśnięcia całego artykułu, jest wy-
starczające? Czy nie należałoby tutaj czegoś dopi-
sać, dodać jakiejś poprawki? Np. uchylić ust. 4, ten 
z przepisów ustawy matki, który po prostu dero-
guje, wycina z porządku prawnego ten art. 15g? 
Prosiłbym o odpowiedź.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ROZWOJU 
ANDRZEJ GUT-MOSTOWY 

Panie Senatorze, jeżeli chodzi o zwrot środków 
dla klientów biur podróży wymuszony tym 180-dnio-
wym okresem przedłużenia, to zapisy zarówno 
polskiej ustawy o imprezach turystycznych, jak i dy-
rektywy Unii Europejskiej mówią, że zwrot musi 

nastąpić 14 dni od tego terminu. Czyli do tych wszyst-
kich terminów można byłoby jeszcze doliczyć 14 dni.

Jeżeli chodzi o pytanie związane z pktem 1, 
to bardzo proszę o uzupełnienie pana dyrektora 
Dominika Borka.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.

ZASTĘPCA DYREKTORA  
DEPARTAMENTU TURYSTYKI  
W MINISTERSTWIE ROZWOJU 
DOMINIK BOREK 

Szanowny Panie Przewodniczący! Wysoka Izbo!
Dominik Borek, Ministerstwo Rozwoju.
Jeśli chodzi o pytanie pana senatora, to potwier-

dzam: art. 1 pkt 1 nie dotyczy tylko branży tury-
stycznej. To jest propozycja Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej, które współpracowało 
z panem posłem wnioskodawcą, jeśli chodzi o pro-
jekt ustawy. Rzeczywiście jest tu wydłużenie tego 
terminu. W naszej ocenie, w ocenie legislacyjnej ta 
kwestia nie wymaga żadnego doprecyzowania. Jest 
ona jasna i zrozumiała. Tutaj rzeczywiście termin… 
te 30 dni są dodatkowo dodawane w pkcie 1. Jest to 
zgodne z postulatami, które były wspólnie wypra-
cowywane na naszym forum. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
(Senator Jerzy Czerwiński: Panie Marszałku, 

jeśli można ewentualnie dopytać pana dyrektora, 
bo…)

Proszę bardzo.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Idea pytania była taka. W tej pierwszej czę-
ści wszystko jest oczywiste. Artykuł dodawany 
w zmianie pierwszej, art. 15gh, umożliwia składa-
nie wniosków w oparciu o art. 15g. Ale art. 15g jest 
wycinany, bo jest usuwany art. 36 ust. 4 z ustawy 
matki, z porządku prawnego. Ja go jeszcze raz za-
cytuję. Art. 36 ust. 4: przepisy art. 15g tracą moc 
po upływie 180 dni od dnia wejścia w życie ustawy 
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z 31 marca, czyli 27 września. Tak więc my dajemy 
możliwość składania wniosków w oparciu o prze-
pis, który jest usuwany z  porządku prawnego 
w ustawie matce. O to mi chodzi.

Czy samo składanie wniosku cokolwiek da, jeśli 
nie będzie zapisu prawnego, na podstawie którego 
będzie można ten wniosek złożyć? Bo obowiązywa-
nie art. 15g było ograniczone czasowo do 180 dni. 
Czy tu nie należałoby jeszcze wprowadzić zmiany, 
wyciąć ust. 4 z art. 36 ustawy matki?

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

ZASTĘPCA DYREKTORA  
DEPARTAMENTU TURYSTYKI  
W MINISTERSTWIE ROZWOJU 
DOMINIK BOREK 

Szanowny Panie Przewodniczący! Wysoka Izbo!
Potwierdzam tutaj, że… Art. 1 pkt 15: w art. 36 

uchyla się ust. 4. Tak więc ten postulat jest już speł-
niony. Myślę, że to czyni zadość pytaniu, które za-
dał pan senator.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję bardzo.
Pani senator Joanna Sekuła.

SENATOR 
JOANNA SEKUŁA 

Ja, Panie Ministrze, w kwestii takiego elemen-
tu, który zostaje wprowadzony jako pewna nowość. 
Chodzi o składki, które będą naliczane podróżnym 
z tytułu zawartej umowy o udział w imprezie tu-
rystycznej. W kolejnych przepisach jest odesłanie 
do tego, iż to minister właściwy do spraw turysty-
ki, w porozumieniu z szeregiem innych ministrów, 
ustali sposób i wysokość naliczania tej składki. Ja ro-
zumiem, że ta składka stanowić będzie zasilenie fun-
duszu pomocowego. Proszę o wyjaśnienie. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Proszę bardzo.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ROZWOJU 
ANDRZEJ GUT-MOSTOWY 

Dziękuję pani senator za to pytanie.
Oczywiście jest to pewne novum. Poprzez ana-

logię do funkcjonowania już istniejącego od kil-
ku lat Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego… 
Przypomnę, że kilka lat temu, za zgodą polskiego 
parlamentu, została wprowadzona opłata. Każdy 
polski konsument… Na tę chwilę jest to składka 
w wysokości 15 zł. Te 15 zł jest doliczane do opłaty za 
każdą imprezę turystyczną i turysta ma zagwaran-
towany bezpieczny powrót w wypadku upadłości 
biura podróży. Takie przepisy zostały wprowa-
dzone. Miałem przyjemność być wtedy przewod-
niczącym sejmowej komisji turystyki. Były one 
procedowane przez wiele lat. Były bardzo długie 
dyskusje, czy te dodatkowe kilkanaście złotych nie 
będzie jakimś istotnym elementem wpływającym 
na rynek turystyczny. W komisji procedowaliśmy 
to przez wiele, wiele miesięcy. Posłużyliśmy się 
wtedy badaniami, które przeprowadziły najwięk-
sze polskie organizacje, biura turystyczne. OSAT, 
zrzeszający wielu agentów turystycznych w Polsce, 
przeprowadził taką ankietę wśród polskich biur po-
dróży, a chodziło o to, czy kwota kilkunastu złotych, 
która będzie dodatkowo naliczana w przypadku 
biur podróży, będzie miała istotny wpływ na podej-
mowane przez klientów decyzje i czy byłaby zgoda 
na taką opłatę, jeśli byłaby pewność, że w wypadku 
upadłości biura podróży będzie zapewniona moż-
liwość powrotu z każdego miejsca na ziemi. I wte-
dy się okazało, że zdecydowana większość, 80–90% 
polskiego społeczeństwa w tych ankietach odpowie-
działa, że zdecyduje się na taką dodatkową skład-
kę, jeśli zapewniona będzie możliwość powrotu. 
Przypomnę, że był to czas, kiedy…

(Senator Joanna Sekuła: Ale, przepraszam bar-
dzo, nie chodzi mi o istotę tej składki. Chodzi mi 
o powiązanie faktu wpłacania nowej składki tury-
stycznej z funduszem zwrotów…)

Z funduszem pomocowym…
(Senator Joanna Sekuła: Fundusz zwrotów, 

fundusz pomocowy… To byłoby kolejne pytanie. 
Sposób konstrukcji państwa wsparcia jest tak po-
krętny, że nie doszliśmy do tego, jak to działa…)

Ja potrafię, Pani Senator, w dwóch słowach to 
wyjaśnić. Turystyczny Fundusz Zwrotów jest tyl-
ko i wyłącznie pośrednikiem w zakresie zwrotów 
dla klientów biur podróży ze środków covido-
wych. Powołujemy całkowicie nową instytucję, 
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Turystyczny Fundusz Pomocowy, który będzie 
pewnym buforem bezpieczeństwa. Branża to na-
zwała funduszem katastrof, my to nazwaliśmy 
Turystycznym Funduszem Pomocowym. Chodzi 
o to, aby dzięki dobrowolnym składkom były za-
pewnione dodatkowe środki bezpieczeństwa. I jeśli 
np. pojawi się ognisko pandemii na drugim końcu 
świata, to biuro podróży będzie mogło zapewnić 
powrót klientom tam przebywającym. Ta skład-
ka zostanie określona, jak pani zasugerowała, po-
przez zarządzenie właściwego ministra. Chcemy 
zastosować analogię do istniejącego Turystycznego 
Funduszu Gwarancyjnego… Jest to zazwyczaj kwo-
ta kilkunastu złotych. Co istotne, rynek turystyczny 
bierze na siebie ryzyko związane z podróżowaniem 
na najbliższe miesiące i lata. Sami widzimy, że to 
ryzyko podróżowania jest teraz całkowicie inne, na 
wyższym poziomie niż w przeszłości.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma więcej.
Panie Ministrze, dziękuję bardzo.
(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Rozwoju 

Andrzej Gut-Mostowy: Dziękuję.)
Otwieram dyskusję.
I  proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Aleksandra Pocieja.

SENATOR 
ALEKSANDER POCIEJ 

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka 
Izbo!

Ja chciałbym poprzeć poprawkę – i złożyć tak 
samo brzmiącą poprawkę – którą złożył pan se-
nator Piecha. Jest to poprawka Ministerstwa 
Sprawiedliwości, która dotyczy możliwości orga-
nizowania w czasach pandemii wyborów władz 
samorządowych zrzeszających przedstawicieli za-
wodów prawniczych takich jak adwokaci czy radco-
wie prawni. Wydaje mi się, że historia tej poprawki 
przejdzie do annałów parlamentaryzmu nie tylko 
polskiego, ale i światowego, gdyż jest to poprawka, 
która… Najpierw ministerstwo długi czas opiera-
ło się temu pomysłowi, później, przekonane przez 
rzeszę ludzi, którzy znają się na organizowaniu wy-
borów w samorządach, przystało na taką popraw-
kę. Ona przeszła w poprzedniej ustawie dotyczącej 

COVID-19 z dużym perturbacjami, ponieważ nie-
stety doszliśmy już w naszych działaniach i w na-
szym stosunku do siebie do takiej podejrzliwości,  
że nawet jeżeli są zgłaszane dobre poprawki, to z au-
tomatu, gdy zgłasza je inna strona, są one odrzu-
cane. Ze smutkiem konstatuję, że działa to w dwie 
strony, bo okazuje się, że nie tylko rząd odrzuca 
dobre poprawki opozycji, ale i opozycja – w swojej 
pewności, że rząd musi się mylić – również odrzuca 
dobre i potrzebne poprawki rządowe.

Dlaczego jest to tak przedziwna sytuacja? Otóż 
przeszła ta poprawka przy poprzedniej ustawie 
dotyczącej COVID-19, została przyjęta przez Sejm 
i w tym ferworze, który jest, i w tym szale legisla-
cyjnym, który niestety jest przeprowadzany, jak to 
wynikało z dyskusji, w dużym bałaganie, dokład-
nie na tym samym posiedzeniu Sejmu uchwalo-
no następną ustawę, a ta wywróciła tę poprawkę. 
Poprawkę, którą samo ministerstwo przy naszym 
poparciu i potem przy poparciu Sejmu złożyło.

W związku z tym bardzo, bardzo proszę wszyst-
kich, z obu stron, żeby tym razem ta poprawka zo-
stała przyjęta, ponieważ ona nie ma nic wspólnego 
z polityką. Ona po prostu umożliwi wybory w orga-
nizacjach samorządowych zawodów zaufania pu-
blicznego. Ona jest bardzo potrzebna, ponieważ, 
jeżeli jej nie przyjmiemy, nie będzie można prze-
prowadzić w tym roku przypadających wyborów 
w samorządach adwokackim i radców prawnych. 
I to jest właściwie wszystko. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

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

Szejnfelda.

SENATOR 
ADAM SZEJNFELD 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Powiem szczerze, że jako człowiek związany 

od wielu lat z parlamentarną branżą turystyczną 
– choćby przez to, że wiele lat byłem przewodni-
czącym Komisji Gospodarki w Sejmie, dla której tu-
rystyka była ważnym obszarem zainteresowania, 
ale także byłem przewodniczącym stałej podkomi-
sji ds. turystyki w Sejmie – czekałem na tę ustawę 
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z dużą niecierpliwością, zresztą tak jak wcześniej 
na ustawę o Polskim Bonie Turystycznym, licząc 
na to, że rząd przygotuje rozwiązania, wcześniej 
co do bonu, a obecnie co do tej ustawy antycovi-
dowej, takie, które nie będą jakąś mistyfikacją, 
nie będą tylko pozorowały pomocy dla polskich 
firm i  wszystkich tych, które w  naszym kraju 
funkcjonują, ale faktycznie będą budowały, jeśli 
już nie zaporę dla dramatu i tragedii, jakie mogą 
się rozegrać na tym rynku, to przynajmniej sys-
tem, kompleksowy system wsparcia wszystkich.  
Ale w przypadku Polskiego Bonu Turystycznego 
rozczarowanie było natychmiastowe i trwa do dzi-
siaj. Jest to ustawa, która w sposób bardzo wybiór-
czy i wąsko zarysowany dotyczy tylko nielicznych 
na rynku. I tak de facto nie jest moim zdaniem po-
mocą dla biznesu, pomocą dla przedsiębiorstw, 
pomocą dla turystyki, ale pomocą socjalną – i to 
tylko dla wybranych obywateli. Dlatego wnosili-
śmy poprawki rozszerzające z jednej strony, pa-
trząc na aspekt społeczny, choćby o, jeśli już nie 
o wszystkich, to o rencistów, o emerytów, o senio-
rów, a także o rodziny, które nie mają dzieci, ale wy-
poczywać też muszą, a z drugiej strony, patrząc na 
aspekt biznesowy, po to, żeby właśnie biznes tury-
styczny mógł korzystać i mógł być wsparty tym bo-
nem w różnych formach, a nie tylko jednostronnie. 
No, ustawa została przyjęta bez naszych poprawek. 
Wspiera, tak jak powiedziałem, nielicznych, można 
by powiedzieć nawet, że najsilniejszych na rynku. 
Nie wsparła i nie wspiera słabych małych polskich 
firm, nie wspiera tych, którzy nie mają np. wielkich, 
gigantycznych hoteli. No ale liczyliśmy na tę ustawę. 
Bo sprawa jest ważna, i to nie tylko dla biznesu, dla 
pracowników tych przedsiębiorstw, ale także dla 
państwa, bo przecież turystyka to ok. 7% produktu 
krajowego brutto, trudno znaleźć inny sektor, który 
tyle wnosi. Ale tu znowu rozczarowanie. Bo de fac-
to państwo patrzycie wyłącznie na turystykę kra-
jową, i w przypadku poprzedniej ustawy, o której 
wspominałem, i w przypadku tej, a aż 75% wytwo-
rzonego produktu krajowego brutto dają turystyka 
zagraniczna i turystyka przyjazdowa, czyli przy-
jazdy z zagranicy do Polski. To jest o tyle istotne, 
że bez chociażby rozwijającej się turystyki przyjaz-
dowej ogromne, bardzo silne, bardzo ważne i kon-
kurencyjne rynki w Polsce, czyli rynek hotelarski, 
rynek targowy, rynek kongresowy, rynek eventowy, 
który konkuruje z rynkami zagranicznymi, z ryn-
kami z Niemiec, z Francji, ze Skandynawii itd., 
nie mówiąc już o Europie Środkowo-Wschodniej, 
będą przeżywać ogromne trudności. Dzisiaj np. 

hotele biznesowe, które obsługują przemysł targo-
wy, bywają w 80–90% puste, nawet wtedy, kiedy 
obniżane są o 80% ceny za hotel, bo nikt z bonem tu-
rystycznym, mimo że byłoby go już stać, gdyż ceny 
z 1,5–2 tysięcy zł zeszły do 250–300 zł, nie przyj-
dzie do tego hotelu biznesowego. A on obsługuje np. 
przemysł targowy. No więc rozczarowanie, Panie 
Ministrze, znów wielkie rozczarowanie.

Inna kwestia czy kolejna kwestia. Znów ta ani 
poprzednia tarcza nie uwzględniają przedsiębior-
ców w niezbędnym zakresie, przedsiębiorców, któ-
rzy prowadzą samozatrudnienie, ale szczególnie 
– w tym przypadku to jest ważne podkreślenie 
– jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowie-
dzialnością, spółki partnerskie, spółki jawne, ko-
mandytowe itd. A to są rozwiązania prawne, które 
dominują w przypadku funkcjonowania małych 
firm, polskich firm. Chcę powiedzieć, że np. na 
tym rynku – ja już o tym wspominałem – który 
współpracuje z targami, w 100% są polskie firmy. 
Mało tego, one są tak konkurencyjne, że nawet 
mają ogromnie silną pozycję na rynkach zagra-
nicznych, z niemieckim na czele. Jak one upadną, 
to nie tylko nie obsłużą polskich targów i przyjadą 
tutaj – nie chcę wymieniać krajów, bo nikogo nie 
chcę stygmatyzować – zagraniczne firmy, ale też 
na ich miejsce, na miejsce polskich firm za gra-
nicą wejdą tamtejsze firmy bądź też nawet firmy 
spoza Europy. Dlatego potrzebujemy, po pierw-
sze, zrozumienia sytuacji, po drugie, zrozumienia 
potrzeb, a po trzecie, wprowadzania faktycznego, 
kompleksowego, systemowego rozwiązania doty-
czącego pomocy tym firmom. I to jest w interesie 
państwa polskiego, w interesie rządu, w intere-
sie Prawa i Sprawiedliwości. Tu nie mówimy tyl-
ko o interesie Jana Kowalskiego czy Franciszka 
Malinowskiego, który prowadzi polską małą fir-
mę, zatrudnia 15 osób, w tym 2, 3 na umowę-zle-
cenie, resztę na umowy agencyjne, umowy innego 
typu. No, taka jest charakterystyka usług. To nie 
jest fabryka produkcyjna, w której się zatrudnia 
ludzi na umowy o pracę. W usługach gros pracow-
ników wręcz nie może być zatrudnionych na umo-
wę o pracę, w związku z czym dominują umowy 
agencyjne, umowy-zlecenia, umowy o dzieło itd. 
One zostały wykluczone z poprzednich tarcz i nie 
są uwzględnione w tej tarczy. No i znowuż jest 
ogromna rzesza firm bez pomocy.

To się wiąże właśnie także i z tym, że gros firm, 
które działają na rzecz czy w ramach szeroko poję-
tej turystyki – tu mówimy o branży turystycznej, 
hotelarskiej, eventowej, kongresowej, logistycznej, 
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reklamowej, koncertowej, artystycznej itd. – nie zo-
stała uwzględniona w tej ustawie. Te PKD jakby nie 
istnieją w polskim systemie, nie ma ich. My – mówię 
tutaj o sobie, składałem poprawki w imieniu wielu 
naszych senatorów Koalicji Obywatelskiej – widzi-
my potrzebę pomocy tym firmom, ponieważ rozu-
miemy sytuację. Te poprawki realizują tę potrzebę.  
No, i  z  tego miejsca apeluję, Panie Ministrze  
– a poprzez pana do pana zwierzchników – aby-
ście państwo przyjęli te poprawki, a nie zalecali 
swoim senatorom, tu, w Senacie, a później posłom 
w Sejmie ich odrzucenia.

W tym zakresie, w ogóle w zakresie gospo-
darki, biznesu, a więc także spraw społecznych, 
socjalnych, które się z tym wiążą, powinniśmy 
pracować ponad podziałami partyjnymi czy poli-
tycznymi. Jedna czy druga firma turystyczna nie 
ma legitymacji partyjnej. Targi te czy tamte nie 
mają legitymacji partyjnej. Mało tego, mają jedną, 
ważną legitymację. Można by to nazwać inaczej: 
mają jeden ważny, istotny – jestem przekonany 
– i dla was, i dla nas paszport. Mają polski pasz-
port. I chcemy, żeby te firmy, dumne, wspaniałe, 
silne, konkurencyjne na europejskim rynku nadal 
były polskie, nadal się rozwijały, nadal świadczy-
ły swoje usługi, zarówno obywatelom, w zakresie 
wypoczynku, rekreacji, rozrywki, jak i przedsię-
biorcom różnych sektorów i branż w takim zakre-
sie, w jakim im służą, a więc np. poprzez przemysł 
targowy, konferencyjny, kongresowy. Jeśli tego nie 
zrozumiemy, jeśli razem nie podamy sobie rąk na 
rzecz tych podmiotów, to my w sporze nadal bę-
dziemy funkcjonować, ale ich już nie będzie. Za pół 
roku, za rok, najsilniejsi może za 3 lata przestaną 
istnieć lub będą mieli co najwyżej mniejszościowe 
pakiety w swoich spółkach.

Tak więc kończąc, Panie Marszałku i Wysoka 
Izbo, apeluję jeszcze raz: prowadźmy spór po-
lityczny, prowadźmy spór partyjny, jest wie-
le przestrzeni, w których można realizować to,  
co w demokracji jest oczywiście istotą, spór jest 
istotą demokracji, ale zgadzajmy się, pomagajmy 
sobie nawzajem, współpracujmy na rzecz wspól-
nego dobra. Biznes, o którym dzisiaj mówimy, jest 
naszym wspólnym dobrem. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Wła- 

dysława Komarnickiego.

SENATOR 
WŁADYSŁAW KOMARNICKI 

Szanowny Panie Marszałku! Kochany Senacie! 
Chciałem powiedzieć „Wysoki Senacie”, ale po-
wiem „Kochany Senacie”.

Jako wieloletni przedsiębiorca, posiadający ja-
kieś doświadczenie, rozumiejący gospodarkę i to, 
jak ważnym jej elementem są małe i średnie firmy, 
mam prawo powiedzieć dzisiaj, że jestem bardzo 
zaniepokojony obecną sytuacją branży turystycz-
nej. Oczywiście wywołaną – powiem dla jasności 
– przez pandemię COVID-19. Wielu ludzi stanę-
ło przed dramatycznym wyborem. Niektórzy, aby 
mieć jakiekolwiek środki do życia, musieli zmie-
nić profesję i zatrudnić się w innym sektorze, żeby 
przeżyć. Przyznacie państwo, że to są rodzinne 
dramaty. Dlatego uważam, że państwo powinno 
wspomóc ich w pełnym wymiarze. Mówiliśmy dość 
dużo na ten temat na posiedzeniu naszej Komisji 
Gospodarki Narodowej i Innowacyjności. Nie mo-
żemy pozostawać bierni na taką krzywdę. Branża 
turystyczna praktycznie z dnia na dzień została za-
mknięta. Słabsze jednostki, które nie miały dużych 
oszczędności, popadły w ogromne tarapaty. 20 lat 
walczyłem, bo przecież budowaliśmy ten kapitał 
od początku, i wiem, jak polskie firmy korzystają 
z tego kapitału tylko po to, żeby przeżyć i żeby fir-
my się kręciły, ludzie nie byli zwalniani. A w bran-
ży turystycznej jest jeszcze gorzej.

Chciałbym przypomnieć w tym szacownym 
gronie, że turystyka to 800 tysięcy osób i ponad 
13 tysięcy firm, obroty to blisko 55 miliardów, a jej 
przyszłość uzależniona jest niestety od rozwoju 
pandemii oraz wejścia w życie ustawy o tarczy an-
tykryzysowej dla turystyki. To nie jest moja opinia. 
W opinii ekspertów restrukturyzacja będzie pomoc-
nym rozwiązaniem dla wielu przedsiębiorstw znaj-
dujących się w sytuacji kryzysowej. Wg Głównego 
Urzędu Statystycznego w maju 2020 r. z turystycz-
nych obiektów noclegowych skorzystało 387 tysięcy 
osób, czyli o 88,2% mniej niż przed rokiem. To jest 
porażająca liczba, muszę powiedzieć. W czerwcu 
spadek był niewiele mniejszy i wyniósł 62,7%.

A zatem w najbliższym czasie drugim ogrom-
nym wyzwaniem dla przedsiębiorców z tego sek-
tora będzie, i to jest ważne, upływający termin 
wypłaty tzw. zwrotów rezerwacyjnych. Tym bar-
dziej kluczowe pozostaje zatem wdrożenie me-
chanizmów pomocowych – mówiliśmy bardzo 
dużo na ten temat na naszym posiedzeniu komi-
sji gospodarki – które amortyzują skutki utraty 
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płynności finansowej. W tym czasie istotne jest 
zwolnienie przedsiębiorców ze składek ZUS, wy-
płacanie świadczeń postojowych, a także powoła-
nie Turystycznego Funduszu Zwrotów, który może 
pomóc utrzymać płynność finansową pomimo ko-
nieczności wypłacenia przez firmy – i tu uwaga 
– ogromnych środków za odwołane imprezy tury-
styczne, ogromnych środków.

Po zamknięciu granic w połowie marca tego 
roku i wprowadzeniu obostrzeń w zakresie prze-
mieszczania się setki tysięcy Polaków odwołały 
planowane wyjazdy. Ludzie, i to jest dobre, zasto-
sowali się do wytycznych rządu. Nie wyjeżdżali, 
proszę państwa, zostawali w domach. I jak wynika 
z analiz zespołu parlamentarnego, który przygo-
tował projekt zmian w ustawie o tarczy antykry-
zysowej dla branży turystycznej i estradowej, do 
czerwca bieżącego roku zaledwie 30% osób, któ-
re odstąpiły od umowy lub z którymi zostały one 
zerwane, zdecydowało się na przyjęcie rekom-
pensaty poniesionych kosztów w postaci długo-
terminowych voucherów. Zdecydowana większość 
klientów biur podróży i firm oferujących usługi tu-
rystyczne preferowała 100-procentowy gwałtow-
ny zwrot środków na konto, co oznacza, że branża 
musi się liczyć z dużym zagrożeniem – o czym na 
początku mówiłem i co jest najważniejsze – utrzy-
mania płynności finansowej. 

Zgodnie z mechanizmami określonymi w ra-
mach tarczy antykryzysowej – wprowadzonej, 
przypominam, 31 marca – operatorzy turystyczni 
mieli na oddanie środków 180 dni. Czas płynie bar-
dzo szybko i bez szybkiej pomocy ze strony pań-
stwa znaczna część przedsiębiorstw będzie miała 
duże problemy z utrzymaniem płynności finan-
sowej – mówiłem to dwukrotnie na posiedzeniu 
komisji – dlatego firmy znajdujące się w najtrud-
niejszej sytuacji, nieposiadające rezerwy finanso-
wej, która pozwoliłaby im przetrwać nadchodzące 
miesiące, już teraz powinny rozpocząć działania 
restrukturyzacyjne, bo nikt za nich tego niestety 
nie zrobi. Czas w tym przypadku jest niezmiernie 
ważny i liczyć się będzie każdy dzień.

Przedstawiciele branży turystycznej drama-
tycznie wołają o pomoc, mówili to też zaprosze-
ni na posiedzenie naszej komisji. Chcę powiedzieć 
tak. Turystyka to jest biznes wart potężne pie-
niądze. O tym, że w turystyce gra toczy się o na-
prawdę wielkie pieniądze, najlepiej świadczą dane. 
Wg Głównego Urzędu Statystycznego pod koniec 
października 2019 r. w Polsce było zarejestrowa-
nych, uwaga, 13,6 tysiąca firm prowadzących m.in. 

działalność organizatorów turystyki, pośredników, 
agentów turystycznych. Jak wynika z najnowszych 
analiz światowej rady turystyki i podróży, sektor 
turystyczny w Polsce odpowiada za blisko 5% kra-
jowego PKB, a wszystkie wydatki krajowych i za-
granicznych turystów w naszym kraju, tak jak 
mówiłem na początku… Obroty z tym związane to 
jest 55 miliardów zł. Wymieniony wcześniej pro-
blem, który dotyka właścicieli lub wspólników, jest 
ogromny, a pomoc tym podmiotom, przypomi-
nam, jest szalenie istotna. W branży turystycznej 
gros przedsiębiorstw jest zarządzanych przez wła-
ścicieli, są też oni wykonawcami wszelkich prac. 
Brak pomocy dla tych podmiotów może spowodo-
wać ich zamykanie, tzn. zasilenie szeregów osób, 
które będą zmuszone zamknąć przedsiębiorstwa. 
Dzięki otrzymanej pomocy przedsiębiorcy mieliby 
szansę utrzymać firmy, jak mówiłem do ministra 
w moich pytaniach. Niestety cały czas ponoszą oni 
koszty stałe, przypominam, np. koszty czynszów.

Głęboko wierzę, że po wejściu w życie tych prze-
pisów zostaną stworzone przepisy, które umożli-
wią uratowanie firm funkcjonujących w branży 
turystycznej. Chciałbym jeszcze raz zaapelować 
i powiedzieć to, co mówiłem na posiedzeniu komi-
sji: tragedia w firmach nie ma barw politycznych, 
tam, gdzie dzieją się dramaty finansowe, to nie wi-
dać różnicy między PiS a Platformą Obywatelską. 
Dlatego zwracam się dzisiaj w pierwszej kolejności 
do pana posła Grzegorza Matusiaka, który jest ini-
cjatorem tej ustawy, zresztą to nie jest nasza ostat-
nia dyskusja na temat tej dramatycznej sytuacji… 
Głęboko wierzę, Panie Ministrze, że te poprawki, 
o które tak się spieraliśmy, ale w słusznej sprawie, 
a też brałem w tym udział, zostaną uwzględnione 
przez państwa bez względu na barwy polityczne. 
Dziękuję za uwagę.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Lista mówców została wyczerpana. Dla po-

rządku informuję, że państwo senatorowie Jolanta 
Hibner, Mieczysław Golba, Beniamin Godyla, 
Aleksander Szwed, Wiktor Durlak, Mariusz Grom- 
ko, Janusz Pęcherz i Joanna Sekuła złożyli swoje 
przemówienia w dyskusji do protokołu*.

Informuję też, że wnioski o charakterze legi-
slacyjnym na piśmie złożyli panowie senatorowie 

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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Wojciech Piecha, Wojciech Konieczny, Aleksander 
Pociej i, zdalnie, Krzysztof Brejza.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce się ustosunko-

wać do przedstawionych wniosków? Nie. Dziękuję.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charak-

terze legislacyjnym, proszę Komisję Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności o ustosunkowanie 
się do przedstawionych wniosków i przygotowa-
nie sprawozdania.

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dru-
giego porządku obrad: drugie czytanie projektu usta-
wy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Przypominam, że projekt ten został przed-
stawiony przez Komisję Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności w trybie art. 69 ust. 1 Regulaminu 
Senatu i zawarty jest w druku nr 198.

Przy rozpatrywaniu tego projektu nie mają za-
stosowania przepisy dotyczące pierwszego czyta-
nia projektu ustawy w komisjach senackich.

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

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
WOJCIECH PIECHA 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister!
Przedstawiam inicjatywę ustawodawczą doty-

czącą projektu ustawy o zmianie ustawy o szczegól-
nych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, in-
nych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sy-
tuacji kryzysowych.

Wczoraj ten projekt został złożony na posiedze-
niu komisji gospodarki, wniosła go pani Magdalena 
Kochan.

Co mamy w tym projekcie? Projekt ustawy jest 
krótki, ma 3 artykuły, ale jest bardzo ważny. Projekt 
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, określany dalej jako projektowana ustawa, 
zmierza do zniwelowania negatywnych skutków 

społecznych stosowania przepisu art. 15g i art. 15gb 
ustawy z dnia 2 marca o szczególnych rozwiąza-
nych związanych z zapobieganiem, przeciwdzia-
łaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzy-
sowych, określanej dalej jako ustawa covidowa.

Dokonywane na podstawie tych przepisów ob-
niżenie wymiaru czasu pracy pracowników o mak-
symalnie 20% skutkuje, co, jak należy sądzić, nie 
było intencją ustawodawcy, obniżeniem wysokości 
świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecz-
nego w razie choroby i macierzyństwa, w tym za-
siłków macierzyńskich. Zgodnie z art. 40 ustawy 
z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pienięż-
nych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby 
i macierzyństwa, określanej dalej jako ustawa za-
siłkowa, w razie zmiany umowy o pracę lub innego 
aktu, na podstawie którego powstał stosunek pracy, 
polegającej na zmianie wymiaru czasu pracy, pod-
stawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi wy-
nagrodzenie ustalone dla nowego wymiaru czasu 
pracy. Jeżeli zmiana ta nastąpi w miesiącu, w któ-
rym powstała niezdolność do pracy, lub w miesią-
cach poprzedzających miesiąc, w którym powstała 
niezdolność do pracy określona w art. 36 ustawy 
zasiłkowej, stosownie do art. 47 ustawy zasiłkowej 
powołana regulacja ma odpowiednie zastosowanie 
przy ustaleniu podstawy wymiaru świadczenia re-
habilitacyjnego, zasiłku wyrównawczego, wysoko-
ści zasiłku macierzyńskiego i zasiłku opiekuńczego.

W tym stanie rzeczy proponuje się nowelizację 
ustawy covidowej polegającą na dodaniu unormo-
wań, wedle których przy ustaleniu podstawy wy-
miaru świadczenia pieniężnego z ubezpieczenia 
społecznego w razie choroby i macierzyństwa przy-
sługującego osobie, której wymiar czasu pracy został 
obniżony na podstawie art. 15g lub art. 15gb usta-
wy covidowej, art. 40 ustawy zasiłkowej nie miałby 
zastosowania. W takim przypadku przy ustalaniu 
podstawy wymiaru świadczenia uwzględniałoby się 
wynagrodzenie w wysokości ustalonej dla wymia-
ru czasu pracy obowiązującego przed obniżeniem.

Ustanowienie normy intertemporalnej, zgod-
nie z którą proponowane unormowanie miało-
by zastosowanie do świadczenia przysługującego 
osobie, której wymiar czasu pracy został obniżony 
przed dniem wejścia w życie projektowanej ustawy 
na podstawie art. 15g lub art. 15gb ustawy covido-
wej, powoduje, że w takim przypadku w terminie 
3 miesięcy od dnia wejścia w życie projektowa-
nej ustawy podstawa wymiaru świadczenia pod-
legałaby z urzędu ponownemu ustaleniu za okres 
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pobierania tego świadczenia na podstawie przepi-
sów dotychczasowych.

Proponuje się, aby projektowana ustawa weszła 
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Ten projekt jest także popierany przez rząd, ale 
w troszeczkę innej formie. Poprawki, które przed-
stawiła strona rządowa, czyli ministerstwo pracy 
i polityki społecznej, troszeczkę zmieniają to przed-
łożenie, które zaprezentowałem. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do spra-
wozdawcy komisji oraz upoważnionego przedsta-
wiciela wnioskodawców.

Przypominam, że wnioskodawcy upoważni-
li do ich reprezentowania także pana senatora 
Wojciecha Piechę.

Pierwszy zadaje pytanie pan senator Jerzy 
Czerwiński.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Część pytania… No, przed chwilą częściową 

odpowiedź dostałem. Jak rozumiem, to, co w tej 
chwili znajduje się w tym projekcie, było wcześniej 
zgłaszane jako poprawki…

(Senator Wojciech Piecha: Tak.)
Te poprawki, jak rozumiem, nie zostały przy-

jęte, pewnie z powodów formalnych. Proszę mi 
powiedzieć, czy te poprawki miały szerszy za-
kres przedmiotowy, czy węższy, czyli czy, że tak 
powiem, bardziej pomagały w sytuacji zagrożenia 
COVID-19, czy mniej.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo.

SENATOR 
WOJCIECH PIECHA 

Te poprawki były zaproponowane przez 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 
ale także przez panią senator. Troszeczkę inna była 

ich formuła. Ta formuła autorstwa ministerstwa 
pracy była szersza i obejmowała większą liczbę 
osób. Nie znalazło się to w ustawie covidowej, którą 
mamy w punkcie pierwszym, ponieważ wykracza-
ło to poza zakres ustawy. Dlatego podjęliśmy taką, 
a nie inną decyzję.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Pan senator Jan Maria Jackowski.

SENATOR 
JAN MARIA JACKOWSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, ten projekt bardzo mi się po-

doba i się cieszę z tej inicjatywy. Czy pan senator 
zechciałby przybliżyć filozofię stanowiska rzą-
du? Co tu się zmieniło? Bo ten mechanizm, któ-
ry pierwotnie był zapisany, jest prosty i oczywisty. 
Jak rozumiem , przepisy antycovidowe nie działa-
ją w sytuacji, gdy z tego powodu zostało obniżone 
świadczenie. Od tego te pochodne wszystkie są po 
prostu liczone… Jaka jest propozycja rządu w tym 
zakresie? Chodzi o to, żebyśmy mieli jasność, wie-
dzieli, jak to wygląda.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Proszę.

SENATOR 
WOJCIECH PIECHA 

Ta regulacja ma umożliwić… Chodzi o nie-
uwzględnienie tego obniżenia płacy dla osób, które 
będą korzystały później z zasiłku macierzyńskiego 
i opiekuńczego, tak żeby te wyliczenia były na pod-
stawie stosunku pracy, który był przed tym zjawi-
skiem COVID-19.

(Senator Jan Maria Jackowski: No ale tak jest 
tu zapisane…)

Nie, nie. Tak nie jest…
(Senator Jan Maria Jackowski: Jest inaczej 

zapisane?)
No tak, inaczej się będzie wyliczało później ten 

zasiłek opiekuńczy i ten zasiłek macierzyński, z tej 
obniżonej już płacy… My to chcemy przywrócić.
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WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Jeszcze pani minister będzie mogła odpowia-
dać na pytania.

Więcej pytań nie ma.
Dziękuję, Panie Senatorze Sprawozdawco.
(Senator Wojciech Piecha: Dziękuję.)
Czy pani minister Iwona Michałek chciałaby za-

brać głos w sprawie rozpatrywanej ustawy?
Proszę bardzo.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE RODZINY,  
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 
IWONA MICHAŁEK 

Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo 
Senatorowie!

Resort rodziny, pracy i polityki społecznej za-
proponował poprawkę do procedowanej w punk-
cie pierwszym ustawy. Ta poprawka miała na celu 
uwzględnienie obniżonego wymiaru czasu pracy 
lub zmiany wynagradzania związanej z sytuacją 
przedsiębiorstw w czasie pandemii, na podstawie 
wymiaru świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. 
Poprawka ta ściśle związana jest z tarczą antykry-
zysową, ale państwo senatorowie uznali, że jednak 
wykracza poza… Stąd w tej chwili procedujemy to 
w ramach drugiego punktu.

Szanowni Państwo, szczegóły za chwilę wy-
jaśni państwu pani dyrektor Eliza Wiśniewska 
z Departamentu Ubezpieczeń Społecznych. Ja tyl-
ko dodam, że wersja, która jest w tej chwili na stro-
nie Senatu, czyli druk senacki nr 198, jest znacznie 
węższa niż ta wersja, która… niż przedstawiana 
przez nas poprawka. Dlatego też Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projektu usta-
wy w tej wersji nie popiera. Jeżeli jednak będzie ona 
szersza, o co wnosiliśmy wczoraj na posiedzeniu 
Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, 
to wówczas – tak.

O szczegółach, bardzo proszę – jeżeli pan mar-
szałek pozwoli – powie pani dyrektor.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Pani Minister, najpierw pytanie do pani. Jeżeli 
będzie pani miała problemy – oczywiście nie musi 
pani wszystkiego wiedzieć – to przekieruję pyta-
nie dalej.

(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej Iwona Michałek: Tak, 
oczywiście.)

Pan senator Jerzy Czerwiński zgłaszał się do 
zadania pytania.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister!
Wiemy, że wczoraj zgłaszaliście państwo po-

prawki, co do których… Jeśli chodzi o ich wartość 
merytoryczną, to nie ma żadnych problemów. 
Można by je było przegłosować dzisiaj czy też ju-
tro. Sejm by się nimi zajął na posiedzeniu w przy-
szłym tygodniu, 17 września. Te słuszne, jak pani 
powiedziała, i, co najważniejsze, szersze poprawki 
– chociaż to będzie można zmienić w trakcie prac 
sejmowych nad ustawą – wyszłyby do podpisu 
prezydenta17 września.

Projekt z  druku nr  198 idzie szybką ścież-
ką, projekt, który teraz rozpatrujemy. Pójdzie on 
do Sejmu, Sejm się nim zajmie, mam nadzieję, 
w przyszłym tygodniu, potem wróci on do Senatu, 
a Senat będzie mógł się nim zająć na następnym 
posiedzeniu, czyli na koniec września. Senat może 
złożyć poprawki do ustawy sejmowej, związanej 
z tym drukiem, tym drukiem zainicjowanej, i wte-
dy ona wróci do Sejmu. Efekt będzie taki, że Sejm 
będzie się mógł nią zająć dopiero 7–8 październi-
ka. Praktycznie rzecz biorąc, będzie tu miesięczne 
opóźnienie.

Jaki jest sens pokazywania… Ja przepraszam, 
nie wiem czego. Omnipotencji Senatu w tym za-
kresie? Jeśli jest zgoda, są podstawy formalne… 
Mówienie, że poprawki z druku nr 198 wykracza-
ją poza materię ustawy pierwotnej, czyli ustawy 
z druku nr 193, nijak się ma do rzeczywistości. 
Sama ustawa matka jest zbiorem kilkudziesięciu 
przepisów dotyczących bardzo różnych sfer działal-
ności, a wspólnym mianownikiem tych przepisów 
jest jedno: walka z COVID-19. Tak więc z faktyczne-
go punktu widzenia treść zawarta w druku nr 198 
na pewno nie wykracza poza materię ustawy mat-
ki. Tak jest po prostu z definicji.

Po co to wszystko? Pytanie: po co to wszystko? 
Po co mnożenie bytów ponad potrzeby? Jak pani 
minister to określi? Dla mnie to jest po prostu 
niezrozumiałe. Mówię: jest zgoda, merytorycznie 
wszystko jest w porządku. Można by to było uchwa-
lić miesiąc wcześniej, na pewno z korzyścią dla na-
szych obywateli.
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WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Proszę bardzo, Pani Minister.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE RODZINY,  
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 
IWONA MICHAŁEK 

Oczywiście, Panie Senatorze, ma pan absolutną 
rację. Wczoraj na posiedzeniu Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności pan senator Piecha 
złożył poprawkę w tej szerszej wersji. To była de-
cyzja senatorów, żeby procedować w inny sposób. 
My nad tym ubolewamy, ponieważ Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej… Nam zale-
ży na tym, żeby te przepisy jak najszybciej weszły 
w życie. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Pani Minister.
Pani senator Magdalena Kochan zadaje pytania.

SENATOR 
MAGDALENA KOCHAN 

Dziękuję bardzo.
Pozostaje dla mnie bardzo ważne, czy pani mi-

nister uznaje, że jest sens stosowania prawidłowej 
legislacji przez Sejm i Senat Rzeczypospolitej. Czy 
jest sens stosowania prawidłowej legislacji, którą 
to prawidłowość narzucają nam zasady konstytu-
cyjne, przez ministerstwa przygotowujące pro-
jekty ustaw? Czy pani widzi ten sens? Bo jeśli ma 
być tak, że możemy łamać wszystkie ustalone pra-
wa i mówić „cel uświęca środki”… Ja się z takim 
poglądem głęboko nie zgadzam. Cel nie uświęca 
środków. Można przygotować coś w pośpiechu 
w sytuacji, kiedy jest pandemia, która zaskoczyła 
nas wszystkich, także urzędników ministerstw. Ja 
to rozumiem. Ale to nas nie zwalnia z obowiązku 
prawidłowej legislacji, co oznacza, że świat się nie 
zawali, jeśli przepisy, które i tak stosujemy wstecz, 
bo mają obowiązywać z mocą wsteczną… jeśli zo-
stanie to wypłacone 2 tygodnie później, a nie 2 ty-
godnie wcześniej, a będziemy przestrzegać zasad 
legislacji. Nie przyzwyczajajmy się do tego, że z ła-
twością machamy ręką na to łamanie zasad prawi-
dłowości stanowienia prawa w Polsce.

Pytanie zadane przez pana senatora Czerwiń- 
skiego jest moim zdaniem pytaniem… No, nie po-
wiem, że to pytanie retoryczne, bo pan nie zapy-
tał, jaki jest sens łamania prawa, ale de facto do 
tego się sprowadza pańskie pytanie; tak ja je zro-
zumiałam. Czy jest sens przedłużać sprawę, skoro 
wszyscy się zgadzają? Jest. Bo jeżeli coś wykracza 
poza przedłożenie, to mamy możliwość skorzysta-
nia z art. 69. I to zrobiliśmy. Zgadzamy się z panią 
minister… Poprawki, o których tutaj nikt nie mówi 
– jednocześnie była także prośba o zastosowanie 
art. 69 w razie, gdyby wykraczały poza dopuszczal-
ny zakres – przygotowała grupa senatorów, która 
mnie upoważniła do przedstawienia tych popra-
wek na posiedzeniu Komisji Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności. Państwo z ministerstwa powie-
dzieli: to są dobre poprawki, ale my mamy jeszcze 
szerszy katalog osób. Powiedzieliśmy więc, że skoro 
już ten art. 69 jest stosowany, to wypracujmy coś 
razem. Ja dzisiaj podczas debaty będę przedsta-
wiać poprawki do przedłożonego przeze mnie ze-
stawu poprawek i projektu ustawy przygotowanego 
w trybie art. 69, poprawki, które zamkną ten kata-
log i będą spełnieniem tego, co zostało wczoraj obie-
cane na posiedzeniu komisji. Dotrzymamy słowa.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Dobrze…)
Więc pytanie: czy pani minister widzi sens sto-

sowania zasad poprawnej legislacji?

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

No dobrze.
Proszę bardzo.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE RODZINY,  
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 
IWONA MICHAŁEK 

Tak, oczywiście, wiedzę sens stosowania po-
prawnej legislacji. I widzę również taką możliwość, 
że można było wczoraj włączyć tę poprawkę do 
ustawy, która była procedowana w punkcie pierw-
szym. Tak uważam, Pani Senator. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję bardzo.
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Pani Minister, a czy ta poprawka, jak rozu-
miem… Czy dobrze rozumiem, że ta poprawka zo-
stanie włączona dzisiaj?

(Senator Magdalena Kochan: Tak.)

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE RODZINY,  
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 
IWONA MICHAŁEK 

No, jeżeli pani senator… Tak, oczywiście…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: A, coś na 

ten temat pani wie. Dziękuję bardzo…)
Tak jest, oczywiście. W tej chwili to uzgodnili-

śmy i taka sytuacja będzie…

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

To w zasadzie chyba już wszystko wiemy. 
Ale ja mam do pani minister jeszcze jedno pyta-

nie. Jak rozumiem, ustawa, działając wstecz, będzie 
jakby rekompensowała to, co te osoby straciły. Tak?

(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej Iwona Michałek: Pozwoli 
pan, Panie Marszałku, że na to pytanie odpowie 
pani dyrektor Eliza Wiśniewska z Departamentu 
Ubezpieczeń Społecznych. Proszę bardzo, Pani 
Dyrektor.)

Proszę bardzo.

ZASTĘPCA DYREKTORA  
DEPARTAMENTU UBEZPIECZEŃ  
SPOŁECZNYCH  
W MINISTERSTWIE RODZINY,  
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 
ELIZA WIŚNIEWSKA 

Dzień dobry.
Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowni 

Państwo Senatorowie!
Eliza Wiśniewska, Ministerstwo Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej.
Ja bym chciała tutaj zwrócić uwagę na 2 spra-

wy. Po pierwsze, rzeczywiście obniżenie zasiłku, 
i nie tylko zasiłku, ale również innych świadczeń 
z ubezpieczenia chorobowego, jest bezpośrednią 
konsekwencją wsparcia, które zostało udzielone 
pracodawcy. Nikt, tworząc przepisy tarczy…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Pani 
Dyrektor…)

Tak, ale ja tylko jeszcze jedną…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: …ja chcę, 

żeby mi pani odpowiedziała krótko i jasno.)
Tak. Teraz powiemy: wyrównamy, ale pamię-

tajmy o tym…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Zostaną 

wyrównane te świadczenia, strata…)
Tak, wyrównane zostaną od dnia wejścia…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Dobrze, 

o to mi chodzi.)
…w życie danych przepisów tarczowych obniża-

jących wymiar czasu pracy lub zmieniających wy-
nagrodzenie, ale pamiętajmy o tym, że im później 
te przepisy wejdą w życie, tym te osoby będą…

(Głos z sali: Dłużej czekać.)
…dłużej dostawać niższe zasiłki i świadczenia 

z ubezpieczenia chorobowego.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję bardzo.
Więcej pytań nie ma.
Dziękuję, Pani Minister.
Przystępujemy do dyskusji… Otwieram dys- 

kusję.
Proszę o zabranie głosu panią senator Magda- 

lenę Kochan.

SENATOR 
MAGDALENA KOCHAN 

Bardzo dziękuję.
Nie będę już powtarzać argumentów z debaty, 

która de facto odbyła się przed chwilą. Chcę przed-
łożyć Wysokiej Izbie poprawki do projektu ustawy 
o zmianie ustawy o szczegółowych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

W art. 1 wczoraj przedłożonej ustawy dodawany 
art. 31zy13 otrzymuje następujące brzmienie. Ust. 1: 
„Przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczenia pie-
niężnego z ubezpieczenia społecznego w razie cho-
roby i macierzyństwa przysługującego osobie, której 
wymiar czasu pracy został obniżony na podstawie 
art. 15g, oraz osobie, wobec której wprowadzono na 
podstawie art. 15zf mniej korzystne warunki za-
trudnienia niż wynikające z umowy o pracę, nie 
stosuje się art. 40 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. 
o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia spo-
łecznego w razie choroby i macierzyństwa”. Ust. 2: 
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„W przypadku, o którym mowa w ust. 1, przy usta-
laniu podstawy wymiaru świadczenia pieniężnego 
z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i ma-
cierzyństwa uwzględnia się wynagrodzenie w wy-
sokości ustalonej przed obniżeniem odpowiednio na 
podstawie art. 15g oraz art. 15zf”.

Dodawany art. 31zy14 otrzymuje brzmienie: 
„Przepisy art. 31zy13 stosuje się odpowiednio przy 
ustalaniu podstawy wymiaru świadczenia pienięż-
nego z ubezpieczenia społecznego w razie choroby 
i macierzyństwa przysługującego osobie:

1) której wymiar czasu pracy został obniżony 
na podstawie art. 15gh;

2) wobec której wprowadzono na podstawie 
przepisów wydanych na podstawie art. 15zzzzzo 
ust. 2 mniej korzystne warunki zatrudnienia niż 
wynikające z podstawy nawiązania stosunku pracy”.

Art. 2 otrzymuje następujące brzmienie. Ust 1: 
„Do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia spo-
łecznego w razie choroby i macierzyństwa przy-
sługujących osobom, o których mowa odpowiednio 
w  art. 31zy13 lub art. 31zy14 ustawy zmienianej 
w art. 1, stosuje się odpowiednio art. 31zy13 lub art. 
31zy14 ustawy zmienianej w art. 1, z zastrzeżeniem 
ust. 2”. Ust 2: „W terminie 3 miesięcy od dnia wej-
ścia w życie niniejszej ustawy podstawa wymiaru 
świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ust. 1, 
podlega z urzędu ponownemu ustaleniu za okres 
pobierania tego świadczenia na podstawie przepi-
sów dotychczasowych, jeżeli świadczenie pobierane 
na podstawie przepisów dotychczasowych jest niż-
sze niż świadczenie ustalone zgodnie z art. 31zy13 
lub art. 31zy14 ustawy zmienianej w art. 1”.

Bardzo serdecznie proszę Wysoką Izbę o przy-
jęcie tych poprawek. Wtedy wszystkie grupy spo-
łeczne nie będą w razie choroby, rehabilitacji czy 
urlopu macierzyńskiego dotknięte skutkami ob-
niżenia ich wynagrodzenia z powodu COVID-19. 
Bardzo dziękuję.

A, przepraszam, Panie Marszałku. Jednocześnie 
składam jeszcze wniosek o  przeprowadzenie 
trzeciego czytania na tym posiedzeniu Senatu. 
Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
No, to teraz ja, jako senator, chcę wystąpić. Chcę 

powiedzieć, że cieszę się, że ten błąd legislacyjny 
w ustawie covidowej, wynikający z pewnego po-
śpiechu – także z tego pośpiechu, który był tutaj, 

w Senacie, no, byliśmy poganiani bez przerwy: 
szybko, szybko, szybko – udało się naprawić.

Powiem też, że zwróciła się do mnie w  tej 
kwestii grupa kobiet i podjąłem takie działania, 
w wyniku których pani senator Kochan wystąpi-
ła z nowelizacją, a komisja i pan senator Piecha… 
Cała komisja poparła tę nowelizację. W zasadzie 
likwidujemy taką naprawdę straszną niesprawie-
dliwość, która została wywołana ustawą covidową 
uchwalaną w dobrej wierze. Kobiety, które się do 
mnie zgłosiły… Jedna z tych kobiet z biura tury-
stycznego nie straciła po przejściu na urlop wy-
chowawczy kilkuset złotych, ona straciła 3 tysiące. 
Były takie sytuacje. Myślę, że to dotyczyło przynaj-
mniej kilku tysięcy osób, i cieszę się, że udało nam 
się przywrócić pewne zasady sprawiedliwości spo-
łecznej, których stosowanie jest przecież konieczne 
i powinniśmy tego pilnować.

Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Informuję, że wniosek o charakterze legisla-

cyjnym na piśmie złożyła pani senator Magdalena 
Kochan.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce się ustosunko-

wać do wniosku legislacyjnego?

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE RODZINY,  
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 
IWONA MICHAŁEK 

Tak, Panie Senatorze. Dziękuję.
Z moich informacji wynika, że tu treść nie jest 

taka sama, jak w poprawce, którą przedkładaliśmy 
wczoraj, dlatego też będziemy się jeszcze… Chcemy 
to przeanalizować, przynajmniej w naszej… To nie 
jest ta sama poprawka, treść nie jest taka sama, 
jak była przekazywana wczoraj na posiedzeniu 
komisji.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

A ja myślałem, że nie będzie już problemu.  
No ale dobrze.

W związku z tym, że zostały złożone wnioski 
o charakterze legislacyjnym, Senat kieruje pro-
jekt ustawy do Komisji Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności.

Pani senator Kochan zgłosiła też wniosek o wy-
znaczenie komisji terminu przygotowania dodat-
kowego sprawozdania w celu przeprowadzenia 
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trzeciego czytania projektu ustawy jeszcze na tym 
posiedzeniu Senatu.

Jeżeli nie usłyszę głosu sprzeciwu, to uznam,  
że Senat przyjął przedstawiony wniosek.

Głosów sprzeciwu nie słyszę. Dziękuję.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trze-

ciego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
ustawy o związku metropolitalnym w wojewódz-
twie pomorskim.

Pragnę powitać prezydenta miasta Sopotu, 
pana Jacka Karnowskiego, oraz wszystkich innych 
przedstawicieli władz samorządowych.

Przypominam, że projekt ten został wniesio-
ny przez grupę senatorów i zawarty jest w druku 
nr 66, a sprawozdanie komisji – w druku nr 66 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Admini- 
stracji Państwowej, pana senatora Krzysztofa 
Kwiatkowskiego, o przedstawienie wspólnego spra-
wozdania komisji o projekcie ustawy.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI 

Panie Marszałku! Panie, Panowie Senatorowie! 
Zacne Grono Samorządowców z Pomorza!

Jest pan minister Szefernaker, witam bardzo 
serdecznie, znany sympatyk metropolii. Cieszę się, 
że widzę pana ministra na sali. Jesteśmy po deba-
tach i po wcześniejszym projekcie.

Szanowni Państwo! Chciałbym przedstawić 
sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej 
i komisji samorządu terytorialnego. Komisje na 
posiedzeniu w dniu 30 lipca rozpatrzyły wspól-
nie projekt i  wprowadziły do niego poprawki. 
Oczywiście wnoszę o przyjęcie tego jednolitego 
projektu w sprawie utworzenia pomorskiego ob-
szaru metropolitalnego. Poprawki, które były przy-
jęte bezpośrednio na posiedzeniu, wychodziły 
naprzeciw uwagom, które przedstawiał obecny na 
sali przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju.

Jeżeli państwo pozwolą, to do tego sprawozda-
nia mam też 2 takie dodatkowe uwagi ogólne.

Zarządzanie obszarami funkcjonalnymi, róż-
nie nazywanymi… Na Śląsku to był np. komunalny 
związek Górnośląskiego Obszaru Przemysłowego. 
One są różnie nazywane, ale nikt nie może kwe-
stionować związków funkcjonalnych o charakterze 
ponadgminnym i problemów, które w tym wymia-
rze związki te rozwiązują. W Polsce mamy w prak-
tyce ponad 20-letnią historię funkcjonowania 
obszarów metropolitalnych, chociaż początkowo 

tak nienazywanych. Mamy również już kilkulet-
nią tradycję funkcjonowania śląsko-zagłębiowskiej 
metropolii. Pozwolę sobie o tym dłużej mówić, bo 
właśnie teraz, w trakcie dyskusji, przeczytałem 
sprawozdanie dotyczące pomorskiej metropolii. 
I wszystkie te doświadczenia, które zbieraliśmy 
przy okazji prac legislacyjnych w Senacie – kilka 
miesięcy temu przyjmowaliśmy projekt dotyczący 
Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego – pokazują 
jedną niesamowitą rzecz: ogromny entuzjazm sa-
morządowców, którzy chcą tworzyć swoje obszary 
metropolitalne, którzy prezentują stanowisko swo-
ich mieszkańców, którzy wiedzą, że jest to ważne 
narzędzie do rozwiązywania problemów o charak-
terze ponadregionalnym.

Wyniki głosowania na posiedzeniu komisji też 
pokazują, że z tym poglądem, z tą opinią o potrze-
bie tworzenia związków metropolitalnych w więk-
szości senatorowie się zgadzają. Na posiedzeniu 
mieliśmy 24 głosy za i brak głosów przeciwnych, 
2 senatorów wstrzymało się od głosu, i komisje za-
rekomendowały ten projekt.

Oczywiście z najwyższą przyjemnością w imie-
niu połączonych komisji przedkładam sprawoz-
danie z pozytywną opinią o projekcie, w sposób 
szczególny dziękując autorom, czyli grupie se-
natorów z województwa pomorskiego, którzy ten 
projekt przygotowali. Trzymam kciuki za to, że 
szybko zakończymy prace nie tylko w Senacie, ale 
i w Sejmie. Dziękuję bardzo.

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 upoważnili 
do ich reprezentowania pana senatora Ryszarda 
Świlskiego.

Czy są pytania?
(Głos z sali: Nie ma pytań…)
Pan marszałek, bardzo proszę.

SENATOR 
MICHAŁ SEWERYŃSKI 

Chciałbym zapytać pana senatora sprawozdaw-
cę, jaki byłby obszar tego proponowanego związku 
metropolitalnego.
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SENATOR 
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI 

Zgodnie z przepisami prawa obszar metro-
politalny to jest obszar, którego mieszkańcy chcą 
uczestniczyć w tworzeniu danego projektu – zgod-
nie z przepisami dotyczącymi pierwszego powo-
łanego obszaru metropolitalnego. A  te zapisy 
generalnie są powtórzone w każdym kolejnym pro-
jekcie, także w projekcie dotyczącym utworzenia 
pomorskiego związku metropolitalnego. I w tym 
wypadku podstawowym elementem są gminy 
z województwa pomorskiego, oczywiście w opar-
ciu o układ trójmiejski – Gdańska, Gdyni i Sopotu 
– ale mamy także deklaracje zainteresowania tą 
inicjatywą ze strony np. samorządowców z mia-
sta Elbląga. Obszary metropolitalne oczywiście nie 
muszą się pokrywać z obszarami 16 województw, 
ponieważ są to obszary funkcjonalne do rozwiązy-
wania konkretnych problemów, a nie wynikające 
z podziału administracyjnego kraju.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Marek Pęk)

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Pan senator Czerwiński, bardzo proszę.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W sumie mam 1 pytanie, ale troszeczkę rozbudo-

wane. Otóż art. 1 ust. 5 przewiduje, że granice obsza-
ru metropolitalnego mogą wykraczać poza granice 
województwa właśnie. No i teraz różne rzeczy są 
konsultowane na etapie powoływania czy też trwa-
nia tego związku, ale tylko i wyłącznie przez sejmik 
województwa pomorskiego, ewentualnie, np. zgod-
nie z art. 7, przez wojewodę pomorskiego. Nie ma 
konsultacji ani opiniowania przez inne sejmiki czy 
przez innych wojewodów, a właśnie możliwa jest 
rozbudowa związku poza granice województwa po-
morskiego. Dlaczego? To jest celowe pominięcie tej 
opinii czy też przeoczenie w tekście projektu ustawy?

SENATOR 
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI 

Jeżeli pan senator się zgodzi… Jeśli chodzi 
o tę część, umownie mówiąc, ustrojową, to i tak 

finalne powołanie związku metropolitalnego wy-
nika z określonej procedury, konsultacji z miesz-
kańcami, wypowiedzenia tej formuły przez organ 
samorządu terytorialnego. A w tym wypadku, je-
żeli chodzi o to, skąd ta część związana z tym, że 
ten pomorski związek metropolitalny charaktery-
zuje się ewentualnością szerszego oddziaływania, 
to ja bym może poprosił, o ile pan senator wyra-
zi zgodę… Wiem, że tę problematykę najlepiej zna 
pan senator Ryszard Świlski, który uczestniczył 
w pracach na miejscu i zna też, bym powiedział, 
uwarunkowania poszczególnych samorządów za-
interesowanych przystąpieniem do pomorskiego 
związku metropolitalnego.

Czy pan marszałek wyrazi zgodę, żeby przed-
stawiciel wnioskodawców udzielił odpowiedzi na 
te pytania?

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Wyrażam zgodę, ale w tym momencie, kiedy 
będzie kolej pana przedstawiciela. Tak więc jeżeli 
jeszcze ktoś z państwa senatorów ma pytania do 
pana senatora Kwiatkowskiego, to proszę je zadać. 
A ja za chwilę poproszę do mównicy pana senatora 
Świlskiego.

Skoro nie ma więcej pytań, dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 

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

(Senator Ryszard Świlski: Jesteśmy w  tym 
punkcie, więc…)

Ale on jest dwukrotnie dzisiaj wymieniony, 
ponieważ pan senator Kwiatkowski był przedsta-
wicielem Komisji Ustawodawczej oraz komisji sa-
morządu terytorialnego.

Dobrze. W takim razie, Panie Senatorze, oddaję 
już panu głos bez czytania całej tej formułki.

SENATOR 
RYSZARD ŚWILSKI 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Odpowiadam panu senatorowi na to pyta-

nie. Trudno jednoznacznie zapisać ten element, 
tę kwestię, o której pan powiedział. Dzisiaj sena-
tor Kwiatkowski powiedział o województwie war-
mińsko-mazurskim, powiedział o Elblągu. Elbląg 
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zawsze był tą jednostką miejską, która w sposób 
naturalny ciążyła do województwa pomorskiego, 
też historycznie, komunikacyjnie, ze względu na 
łatwość dostępu. Dzisiaj oczywiście możemy po-
wiedzieć hipotetycznie – zaznaczam: hipotetycznie 
– że mogą to być również inne ośrodki, nie tylko 
miejskie, z innych województw, które – taką hipo-
tezę stawiam – mogłyby również chcieć do metro-
polii pomorskiej przystąpić. Trudno wówczas to 
zapisać, dokonać takiego jednoznacznego zapisu 
w tym dokumencie. Myślę, że wszelkie elementy, 
mówię tak w związku z tym, że pan doskonale ten 
projekt ustawy zna… W tej propozycji ustawowej 
podnieśliśmy również kwestie związane z faktem, 
że tak naprawdę te wszystkie ustalenia i opinie 
przechodzą również przez Kancelarię Prezesa Rady 
Ministrów, i wydaje się, że te kwestie na tym szcze-
blu również zostaną uregulowane. Tak więc wydaje 
się, że w tym momencie ani pominięcie tego za-
pisu, ani celowe pominięcie tego zapisu nie mają 
miejsca. Bardziej skupiamy się na tym, że przecież 
dzisiaj nie wiemy, czy jakikolwiek wniosek z tego 
tytułu, z powodu tej ustawy i w celu wykorzystania 
tej furtki się pojawi.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Bardzo dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś pytania?
Pan senator Czerwiński.
Panie Senatorze, proszę bardzo.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Jeśli można, Panie Marszałku, Wysoka Izbo, 
ja chciałbym jednak dopytać, ponieważ, jak rozu-
miem, nie chce pan się wypowiedzieć co do inten-
cji projektodawcy, co do tego, dlaczego to zostało 
pominięte, ale to niestety rodzi daleko idące wąt-
pliwości. Dlaczego? Dlatego że 2 pozostałe związki 
metropolitalne – jeden już istniejący, śląski, a drugi 
to łódzki – w swoich ustawach matkach nie miały 
takiego zapisu, nie dopuszczały rozlania się związ-
ku poza granice województwa. Po pierwsze, jest to 
ingerencja w podstawowy podział administracyjny 
kraju, ale, po drugie, brak opinii zarówno sejmiku, 
jak i wojewody z obszaru województwa, na który 
ma się rozlać, nazwałbym to, związek metropoli-
talny, rodzi uzasadnione podejrzenia, a pan swoją 
odpowiedzią je pogłębił, o to, że my nie chcemy 

tych opinii, nie chcemy się dowiedzieć, co sąsie-
dzi myślą o takim w pewnym sensie zdobywaniu 
bojem czy zdobywaniu walką terytorium dla wo-
jewództwa pomorskiego. To jest, tak jak mówię, 
moje zdanie, a ono jest potwierdzone tymi braka-
mi w ustawie.

A jako dowód na to, że ten tekst jest w pewnym 
sensie niedopracowany, chciałbym jeszcze przy-
toczyć jedno sformułowanie, a mianowicie art. 8 
ust.  1: pełnomocnikiem do spraw utworzenia 
związku metropolitalnego, zwanym dalej pełno-
mocnikiem, jest prezydent miasta wojewódzkiego. 
Pięknie wykreślone… Prezydent miasta wojewódz-
kiego to jest określenie, proszę państwa, potoczne. 
Dużymi literami… To oznacza, że tworzymy jakąś 
funkcję o nazwie: prezydent miasta wojewódzkie-
go. A dlaczego nie prezydent Gdańska? Coś się ma 
zmienić, Gdańsk ma przestać pełnić rolę miasta 
wojewódzkiego?

(Głos z sali: Sopot ma być…)
Proszę państwa, to są kwiatki z tekstu projektu 

tej ustawy.
(Głos z sali: Nie było pytania, tak że…)

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Rozumiem, że to potraktowaliśmy jako 
wypowiedź.

Bardzo proszę, jeszcze pan senator Zdrojewski, 
do pana senatora sprawozdawcy.

SENATOR 
BOGDAN ZDROJEWSKI 

Ja patrzę z uznaniem na inicjatywy samorzą-
dowców, którzy chcą się łączyć, pokonywać okre-
ślone granice i  doprowadzać do wzmocnienia 
swojego potencjału. Zdaję sobie sprawę z tego, 
co przed chwilą wygłosił pan senator Czerwiński 
w ramach swoich uwag, dotyczących pokonywania 
tej granicy… To zawsze może budzić jakąś wątpli-
wość. Dla mnie istotne jest, czy Elbląg ma szansę 
uczestniczyć w jakimkolwiek innym związku me-
tropolitalnym, jeżeli odrzucimy tę możliwość.

SENATOR 
RYSZARD ŚWILSKI 

Wprost odpowiadając… Odpowiedź brzmi bar-
dzo krótko: nie. Dzisiaj mówimy o tym, co zresz-
tą senator sprawozdawca podkreślał, że dajemy 
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pewnego rodzaju furtkę, możliwość, szansę roz-
wojową. Dzisiaj mówimy, głośno artykułujemy, 
jeżeli chodzi chociażby o dokumenty rządowe… 
Chcemy, aby te miasta, które straciły status miast 
wojewódzkich, również mogły w taki, a nie inny 
sposób rozwijać się, korzystać z różnego rodzaju 
szansy rozwojowej, jaką chociażby w tym wypadku 
stanowi metropolia pomorska.

(Senator Bogdan Zdrojewski: Bardzo dziękuję.)

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Dziękuję bardzo.
Nie ma dalszych pytań.
Czy przedstawiciel rządu chce zabrać głos 

w sprawie przedstawionego projektu ustawy?
Jest z nami sekretarz stanu w Ministerstwie 

Spraw Wewnętrznych i Administracji, pan mini-
ster Paweł Szefernaker.

Panie Ministrze, zapraszam.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE SPRAW  
WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 
PAWEŁ SZEFERNAKER 

Panie Marszałku! Szanowni Państwo Sena- 
torowie! Szanowni Samorządowcy z panem pre-
zydentem na czele!

Mam zaszczyt być w Senacie w tym roku już ko-
lejny raz i odpowiadać na pytania o stanowisko rzą-
du, stanowisko Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji do kolejnego projektu ustawy doty-
czącej powołania metropolii. Pan przewodniczący 
Kwiatkowski, witając mnie, za co bardzo serdecz-
nie dziękuję, określił mnie mianem znanego zwo-
lennika metropolii. Chciałbym tutaj dodać, Panie 
Przewodniczący, że jeżeli już, to zwolennika dobrze 
przemyślanych metropolii. I do tego chciałbym się 
odnieść.

Po pierwsze, w kontekście projektowanej usta-
wy chciałbym się odwołać do przyjętej przez Radę 
Ministrów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego 
Rozwoju, która zakłada, że po 2020 r. – jesteśmy 
w tej chwili na etapie prowadzenia analiz – będzie-
my pracować nad dalszymi projektami związanymi 
z ewentualnym powołaniem kolejnych metropolii, 
ale w oparciu o doświadczenia związane z funk-
cjonowaniem ustawy o związku metropolitalnym 

w województwie śląskim. Przypomnę, że to jedyny 
taki związek.

W tym miejscu chciałbym podkreślić, że rząd 
dostrzega te wszystkie inicjatywy dotyczące two-
rzenia związków metropolitalnych, jakie pojawi-
ły się w ostatnim czasie, dotyczące czy związku 
łódzkiego, czy związku pomorskiego. Rząd doce-
nia także dążenia lokalne w tym obszarze. Jednakże 
uważamy, że te dążenia powinny skupić się w tej 
chwili na analizie funkcjonowania w przyszłości 
tych kolejnych metropolii, gdyby one powstały, 
analizie opartej na rozwiązaniach prawnych, ja-
kie funkcjonują na Śląsku. Uważam, że tutaj jest 
potrzebna debata. Potrzebne jest także takie spój-
ne spojrzenie na to wszystko. Bo senatorowie, któ-
rzy te propozycje przedkładają, czy to propozycję 
łódzką, czy pomorską, czy… Wiemy, że w opinii 
publicznej funkcjonują także inne propozycje, któ-
re jeszcze nie zostały przelane na projekty ustaw, 
myślę tutaj o Wrocławiu, o Poznaniu, o Szczecinie. 
I w moim przekonaniu – i takie jest stanowisko 
rządu – te rozwiązania powinny zostać poddane 
analizie, ale całościowej, systemowej, a nie tak do-
raźnie, pojedynczo, jak to jest w przypadku ustaw, 
które się pojawiają.

I teraz jeżeli chodzi o generalne uwagi dotyczące 
tego projektu ustawy… Myślę, że właśnie pojawia-
ją się pewne różnice pomiędzy funkcjonowaniem 
związku na Śląsku a tym, który jest tutaj przed-
stawiony. W uzasadnieniu projektodawca zawiera 
stwierdzenie, że projekt w zasadniczej warstwie 
ustrojowej bazuje na obowiązujących przepisach 
ustawy o związku metropolitalnym w wojewódz-
twie śląskim. Tymczasem tam związek jest zrzesze-
niem gmin. Tutaj jest propozycja ustawy o związku 
metropolitalnym, która wskazuje, że związek jest 
zrzeszeniem gmin i powiatów. Tak samo w art. 1 
ust.  2 procedowanej ustawy zawarto definicję 
związku metropolitalnego, który, wg projekto-
dawców, jest zrzeszeniem gmin i powiatów cha-
rakteryzujących się istnieniem silnych powiązań 
funkcjonalnych oraz zaawansowaniem procesów 
urbanizacyjnych, położonych na obszarze spój-
nym pod względem przestrzennym. Wątpliwości 
budzi dostosowanie pomorskiego związku metro-
politalnego do specyfiki obszaru metropolitalnego 
ustalonego dla Śląska, który cechuje się istnieniem 
silnych procesów urbanizacyjnych, dużym zagęsz-
czeniem ludności oraz zwartym charakterem za-
budowy. Górnośląski obszar metropolitalny jest 
jednym z  najlepiej ukształtowanych obszarów 
funkcjonalnych. Dlatego też zasadny pozostaje 
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wniosek, że zachodzi potrzeba dostosowania plano-
wanych rozwiązań dotyczących metropolii pomor-
skiej właśnie do konkretnej specyfiki i charakteru 
tego obszaru.

Dodatkowo projektodawca umożliwił, o czym 
była tutaj mowa w dyskusji, także rozszerzenie gra-
nic związku metropolitalnego, wskazując, że jego 
obszar może wykraczać poza granice województwa. 
No, jest to istotna różnica w stosunku do pierwot-
nej wersji projektu. Ja nie wiem, czy podczas prac 
senackich został zmieniony tytuł tej ustawy. Ale 
tytuł wskazuje na związek metropolitalny w wo-
jewództwie pomorskim. Tak więc wydaje się, że 
tu jest pewna niespójność. Rozwiązania dotyczące 
obszaru wykraczającego poza granice wojewódz-
twa… W przekonaniu MSWiA jest to istotna różnica 
w stosunku do pierwotnej wersji projektu. To roz-
wiązanie może powodować wątpliwości odnośnie 
do wskazania choćby właściwego organu nadzo-
ru. No, bo mamy organy nadzoru na terenie przy-
najmniej – na tym etapie procedowania projektu 
– 2 województw.

Pragnę także zwrócić uwagę na to, na co zwró-
cił wcześniej uwagę jeden z panów senatorów. 
Mówimy także o radzie miasta wojewódzkiego, 
o prezydencie miasta wojewódzkiego. No, myślę, 
że… Oczywiście, zapewne nie było to zamysłem 
projektodawców, ale w przypadku, kiedy wspo-
mniany obszar wykracza poza jedno województwo, 
jak myślę, także prezydent drugiego województwa 
mógłby być traktowany jako prezydent miasta wo-
jewódzkiego. Choćby prezydent Olsztyna. A w na-
szym przekonaniu taki niejednoznaczny zapis w tej 
ustawie może wskazywać, że także każdy inny pre-
zydent miasta wojewódzkiego mógłby brać udział 
w powołaniu metropolii.

Podsumowując, chciałbym powiedzieć, że 
co do zasady w tej chwili trwają prace związane 
z analizą tego zagadnienia w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i Administracji właśnie od strony 
doświadczeń metropolii śląskiej. I stanowisko mi-
nisterstwa, stanowisko rządu jest takie, że te roz-
wiązania na przyszłość powinny być opracowane 
systemowo dla całego obszaru państwa, a nie tak wy-
rywkowo, jak to jest zrobione w przypadku metro-
polii czy pomorskiej, czy łódzkiej. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Proszę jeszcze pozostać na mównicy.

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 senator Czarnobaj. Bardzo proszę.

SENATOR 
LESZEK CZARNOBAJ 

Panie Marszałku! Panie Ministrze!
Rozpoczął pan od stwierdzenia, że rząd jest za 

mądrymi rozwiązaniami, jeśli chodzi o metropo-
lie. Czy mógłby pan mądrze, skoro stopniujemy 
poziom wypowiedzi, odpowiedzieć mi również na 
następujące pytanie? Proszę mi powiedzieć… Mówi 
pan o tym, że będziecie państwo jako rząd bazować 
na doświadczeniach śląskich, ogólnie mówiąc ślą-
skich. Proszę mi odpowiedzieć na pierwsze pyta-
nie: czy państwo znacie już jakieś wnioski? Chcę 
tylko powiedzieć, że w Gdańsku odbyła się taka de-
bata. Przedstawiciel tegoż związku, pan Grzegorz 
Kwitek, o ile dobrze pamiętam, przedstawiał takie 
wnioski. Czy państwo w ogóle znacie te wnioski? 
A może idziecie w takim oto kierunku: czekamy, 
przeanalizujemy i za 3 lata powiemy? Czy jest na-
kreślony jakiś plan działania? To po pierwsze.

I teraz szczegółowe pytanie, Panie Ministrze, 
do tego szczególnie mądrego pytania. Mówi pan, że 
specyfika śląska polegająca na dużym zagęszczeniu 
nijak nie przystaje do specyfiki Pomorza. Niech mi 
pan wykaże logiczne powiązanie powstania metro-
polii z zagęszczeniem ludności, wychodząc z defi-
nicji obszaru metropolitalnego, metropolii, celu, 
w którym się ją powołuje. Czy zagęszczenie ma być 
miernikiem, od którego uzależnione jest powołanie 
lub niepowołanie metropolii, obszaru metropoli-
tarnego? Miernikiem pod względem naukowym 
i z punktu widzenia stanowiska rządu. Tego oczy-
wiście w dokumentach, które my mamy, nie ma.

Na te 2 pytania… Mam jeszcze kolejne, ale… 
(Głos z sali: To w następnym rzucie.)
…to w następnym rzucie.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE SPRAW  
WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 
PAWEŁ SZEFERNAKER 

Po pierwsze, mówiłem o dobrze przemyślanych 
metropoliach…
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(Senator Leszek Czarnobaj: Dobrze.)
…dobrze przemyślanych, mądrych. Bo, po-

wiedzmy sobie, pan senator…
(Senator Leszek Czarnobaj: Wyższy stopień do-

brego myślenia.)
O dobrze przemyślanych. W tej chwili analizu-

jemy tę sytuację, która od blisko 3 lat ma miejsce 
na Śląsku. Trwają analizy. I trwają także analizy 
zmierzające w tym kierunku, żeby, tak jak powie-
działem, była to ustawa jednolita, jeżeli będzie wola 
wprowadzenia kolejnych metropolii, dla całego ob-
szaru państwa.

Po drugie, jeżeli dotyka pan kwestii specyfiki, to 
ja ten temat specyfiki podjąłem ze względu na to, 
iż w uzasadnieniu jest jasno napisane, że warstwa 
ustrojowa bazuje na obowiązujących przepisach 
ustawy o związku metropolitalnym w wojewódz-
twie śląskim. Odnosiłem się do tego, że w uza-
sadnieniu tej ustawy jasno, wprost jest napisane,  
iż te rozwiązania bazują na konkretnym, już istnie-
jącym rozwiązaniu, którego pewna specyfika jest 
jednak inna niż tego omawianego w tej ustawie.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Bardzo dziękuję.
Pan senator Kleina.

SENATOR 
KAZIMIERZ KLEINA 

Panie Marszałku! Panie Ministrze!
W  ostatnim zdaniu swojej wypowiedzi, tej 

głównej informacji o metropolii pomorskiej mó-
wił pan, że pracujecie państwo nad takim roz-
wiązaniem, aby uchwalona została ustawa, która 
generalnie będzie porządkowała system metropo-
lii w Polsce. Jeśli dobrze pamiętam, taka ustawa 
została już uchwalona 6–7 lat temu. Niestety, ona 
została uchylona. Intencją tamtej ustawy było wła-
śnie przygotowanie rozwiązań, które byłyby gene-
ralne dla całej Polski. Z tego państwo, przejmując 
władzę w 2015 r., się wycofaliście, a w tej chwili 
pan minister mówi, że właśnie taką ustawę, jak zo-
stała uchylona – pewnie trochę inną – należałoby 
zrobić, uchwalić. Ja oczywiście co do zasady popie-
ram takie rozwiązania, uważam, że ustawy powin-
ny być co do zasady generalne i takie właśnie jak ta, 
która została uchwalona już wiele lat temu. Ale tej 
ustawy nie ma. Dzisiaj panowie, państwo, myśli-
cie o tym, żeby takie rozwiązanie zrobić i mówicie, 

że zbieracie państwo doświadczenia z metropolii 
śląskiej. Ale żeby rzeczywiście dobrze uchwalić tę 
ustawę, tzn. żeby ona była dobra i obejmowała całą 
Polskę… Wydaje się, że w sytuacji, gdy mamy już 
ustawę dotyczącą metropolii górnośląskiej, warto 
byłoby uchwalić ustawę, która regulowałaby spra-
wy w trochę innym regionie, o innej specyfice, dla-
tego myślimy tu właśnie o metropolii pomorskiej. 
Czy więc dla dobra tej sprawy, po to, żeby dobrze 
przygotować ustawę generalną, nie warto byłoby 
przyzwolić na uchwalenie ustawy o metropolii po-
morskiej, właśnie o innej specyfice niż ta śląska? 
Wtedy rzeczywiście można byłoby wyciągać jakieś 
generalne wnioski.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE SPRAW  
WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 
PAWEŁ SZEFERNAKER 

Jest w tej chwili także, powiedzmy to sobie, 
ustawa o metropolii łódzkiej – prawda? Ta pomor-
ska jest trzecią w kolejności, po śląskiej i łódzkiej. 
Tzn. ta łódzka jest w tej chwili w trakcie procedo-
wania. A więc ja myślę, że te przepisy, jeżeli rze-
czywiście miałyby być procedowane, dotyczące 
całości terytorium państwa, powinny być prze-
analizowane, przemyślane, a przede wszystkim 
skuteczne. Bo jest pytanie, czy na podstawie po-
przedniej ustawy można było skutecznie powołać 
metropolię, prawda? Skutecznie metropolię moż-
na było powołać na podstawie tej ustawy górnoślą-
skiej. Ona funkcjonuje. I myślę, że także te różnego 
rodzaju pomysły dotyczące funkcjonowania in-
nych obszarów w państwie i ich specyfiki należy 
wziąć pod uwagę. Jesteśmy otwarci na dyskusję, 
ja zresztą miałem już jakiś czas temu także moż-
liwość i przyjemność rozmowy z panem prezy-
dentem na temat metropolii, rozmawiałem także 
z parlamentarzystami z Pomorza na temat metro-
polii, a więc znam te wszystkie argumenty, także te 
związane z funkcjonowaniem samorządów. Cieszę 
się, że tego typu projekty powstają, bo celem tych 
projektów jest dążenie do lepszego funkcjonowa-
nia na danym obszarze. Ale, tak jak powiedziałem, 
jestem… Mamy w tym roku w Senacie już drugi 
projekt takiej ustawy, być może przygotowywane 
są kolejne. Ja uważam, że ten obszar państwa powi-
nien być uregulowany tak, jak to opisaliśmy w do-
kumencie rządowym. I chcemy o tym rozmawiać, 
biorąc pod uwagę doświadczenia z funkcjonowania 
metropolii śląskiej.



Drugie czytanie projektu ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim

44

15. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 10 września 2020 r.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Bardzo dziękuję.
Pytanie zadaje pan senator Krzysztof Brejza, 

w trybie zdalnym.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

SENATOR 
KRZYSZTOF BREJZA 

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Szanowny Panie Ministrze! Mówił pan o tym, że 

jest zwolennikiem systemowej, wzorcowej ustawy, 
dlatego chciałbym dopytać o nią. 

Czy państwo wszczęliście już prace w minister-
stwie nad tym projektem? Czy skierowaliście zało-
żenia, pytania, prośby o opinie do Unii Metropolii 
Polskich, do Związku Miast Polskich? Na jakim 
w ogóle etapie jest ten projekt, o którym pan wspo-
mina? I kiedy zamierzacie skierować ten projekt do 
Sejmu? Dziękuję bardzo.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE SPRAW  
WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 
PAWEŁ SZEFERNAKER 

Precyzując, począwszy od kwestii pierwszego 
zdania, które dzisiaj wypowiedziałem z tej mów-
nicy, powiem, że w tej chwili trwają analizy funk-
cjonowania metropolii śląskiej, wynika to także 
ze Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju 
przyjętej przez rząd. Nie ma prac nad ustawą, 
o której pan senator tutaj mówi. Za każdym razem, 
gdy się na ten temat wypowiadałem, powtarzałem, 
że taka ewentualna ustawa będzie efektem analizy 
3-letniego funkcjonowania metropolii śląskiej, a te 
3 lata mijają z końcem tego roku.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Bardzo dziękuję.
Pytanie zadaje ponownie pan senator 

Czarnobaj.

SENATOR 
LESZEK CZARNOBAJ 

Panie Marszałku! Panie Ministrze!

Po części pan minister już odpowiedział… 
Rozumiem więc, że państwo czekacie z  anali-
zą, czyli nie macie jakby dostępu czy wiedzy na 
temat płynących dzisiaj wniosków z  funkcjo-
nowania metropolii śląskiej. Gdy upłyną 3 lata, 
państwo to przeanalizujecie, wtedy na bazie do-
świadczeń metropolii śląskiej przystąpicie pań-
stwo do przygotowania jednolitego projektu dla 
całej Rzeczypospolitej, i po tym na podstawie tej 
ustawy będziemy mogli powoływać takie metropo-
lie z inicjatywy oddolnej, z inicjatywy samorządów.

Panie Ministrze, proszę mi powiedzieć, czy 
w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego 
Rozwoju macie państwo jakiś harmonogram, kie-
dy to będzie. Czy to będzie w 2025 r., czy w 2023 r.? 
W ramach tej strategii przyjmowaliście państwo 
różne daty przedsięwzięć. Czy tutaj jest jakaś data, 
kiedy państwo powiecie: tak, można to robić?  
Bo z tej wypowiedzi, Panie Ministrze, wynika – je-
śli się mylę, to proszę mnie sprostować – że trzeba 
powiedzieć wprost polskim samorządom: prze-
stańcie pracować nad metropoliami, bo żadna nie 
powstanie. Czy się mylę?

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE SPRAW  
WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 
PAWEŁ SZEFERNAKER 

Powtórzę to, co powiedziałem już pół roku temu 
tutaj, przy procedowaniu ustawy o metropolii łódz-
kiej. Uważam, że jest potrzeba debaty na ten te-
mat i cieszę się na tę debatę. Przecież jest to istotna 
kwestia dla funkcjonowania samorządów w roz-
wijającym się świecie, prawda? Kwestia metropo-
lii czy temat metropolii w ogóle wynika ze zmian, 
jakie zachodzą w funkcjonowaniu samorządów. 
I, tak jak odnosiłem się do szczegółów tej ustawy, 
tak tutaj też jest kwestia zależności samorządu 
wojewódzkiego, w tym przypadku pomorskiego 
czy warmińsko-mazurskiego, od funkcjonowania 
metropolii, która miałaby ewentualnie funkcjono-
wać poza granicami jednego województwa. Tak że 
uważam, że ta debata jest potrzebna, naturalna,  
że kwestia rozwoju samorządu jest niezwykle waż-
na. I, tak jak powiedziałem, jedyną datą, która jest 
zapisana w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego 
Rozwoju, jest koniec 2020 r., czyli po 3 latach funk-
cjonowania metropolii śląskiej. I jestem przeko-
nany, że ta dyskusja jest potrzebna, jest ważna 
i że odbędzie się nad tym taka dyskusja. Jeżeli 
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mielibyśmy przyjąć jako państwo, że te metropo-
lie powinny powstać w paru miejscach w kraju, to 
kwestie tego, jak one powinny wyglądać i na jakich 
zasadach powinny powstawać – jestem przekona-
ny – są przed nami. Ta dyskusja jest przed nami. 
I to nie jest tak, że przed nami w 2025 r. czy 2027 r., 
jak pan powiedział. Myślę, że ta dyskusja jest przed 
nami w najbliższym czasie. Zresztą tych dyskusji 
się nie boimy, nie unikamy ich, nie mijamy się 
z nimi. Choćby w najbliższy wtorek będzie dyskusja 
na temat funkcjonowania w ciągu ostatnich 2 tygo-
dni szkół, w ramach posiedzenia Komisji Wspólnej 
Rządu i Samorządu Terytorialnego. Dyskusja na 
temat finansowania oświaty przez samorządy to 
także temat posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu 
i Samorządu Terytorialnego w najbliższy wtorek. 
Tak więc tych tematów nie unikamy i na pewno 
dostrzegamy potrzebę debaty nad nimi.

I chciałbym, że tak powiem, ostatecznie tutaj 
wyjaśnić: nie prowadzimy prac nad ustawą, ana-
lizujemy kwestie metropolii śląskiej. A gdyby pan, 
Panie Senatorze, zapytał, jak zwrócić się do samo-
rządów… Ja zwróciłbym się z takim apelem: po-
czekajmy, przeanalizujmy wspólnie doświadczenia 
śląskie i będziemy się zastanawiać, co zrobić dalej.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Bardzo dziękuję.
Nie ma więcej pytań.
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wew- 

nętrznych i Administracji Paweł Szefernaker: Dzię- 
kuję bardzo.)

Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Ryszarda 

Świlskiego.

SENATOR 
RYSZARD ŚWILSKI 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Dla mnie to szczególna i wielka radość, zadowo-

lenie z faktu, że po wielu latach starań, prób pracu-
jemy dzisiaj w Senacie nad ustawą metropolitalną 
dla województwa pomorskiego. Tak, szczególny na-
cisk kładę na słowa „dla województwa pomorskie-
go”, bo ich wydźwięk absolutnie jest szerszy niż 
słowa „metropolia”. To tak naprawdę myślenie nie 

tylko o obszarze, ale przede wszystkim o ludziach 
i potrzebach osób zamieszkujących ten obszar.

Pozwolę sobie w krótkim wystąpieniu przedsta-
wić naszą drogę dochodzenia do dzisiejszego dnia.

Pierwszą i  podstawową kwestią jest fakt,  
że wszelkie działania miały charakter, o czym 
zresztą dzisiaj powiedział senator sprawozdawca, 
oddolnych inicjatyw samorządowych i partnerów 
społeczno-gospodarczych dla integracji metro-
polii. Szukaliśmy zawsze elementów wspólnych. 
Szukaliśmy tego, co nas łączy, co pokazuje siłę in-
tegracji w każdej dyscyplinie życia gospodarczego 
i społecznego.

Przedstawię tylko kilka zdarzeń, które potwier-
dzają tę tezę. Już w 1991 r. utworzono Komunalny 
Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, który miał 
za zadanie rozwiązać problemy chociażby odpa-
dów komunalnych członków związku. Kolejne lata 
to powołanie zespołu metropolitalnego, a w póź-
niejszym czasie – powstanie Rady Metropolitalnej 
Zatoki Gdańskiej.

Debata o potrzebie sfinalizowania relacji me-
tropolitalnych została podjęta przez środowisko 
naukowe. Efektem było opublikowanie Manifestu 
Trójmiejskiego. Kolejnym krokiem była rejestra-
cja Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego 
Zatoki Gdańskiej, aby integrować systemy komuni-
kacyjne na Pomorzu. To wtedy samorządy podjęły 
trud finansowy dokapitalizowania Szybkiej Kolei 
Miejskiej będącej faktycznym kręgosłupem trans-
portowym nie tylko obszaru aglomeracyjnego, nie 
tylko obszaru metropolitalnego.

Przez cały ten czas trwała debata, jak reali-
zować zadania publiczne, posiadając określo-
ne narzędzia prawne, często niewystarczające. 
Wszyscy dzisiaj o tym mówią. Pojawił się pomysł 
samorządów leżących w północnej części woje-
wództwa na zawiązanie stowarzyszenia „Norda”. 
Drugim zrealizowanym pomysłem było powołanie 
Stowarzyszenia „Gdański Obszar Metropolitalny”.

Działania integracyjne dały taki efekt, że 
obecnie samorządy działają w formule Obszaru 
Metropolitalnego „Gdańsk – Gdynia – Sopot”.  
To rzeczywista praca na rzecz ponad 1,5 miliona 
osób – o to też dzisiaj pytano – zamieszkujących 
obszar prawie 7 tysięcy km2. Ta część naszego kra-
ju to silny ośrodek w obszarze Morza Bałtyckiego. 
Pan minister mówił o specyfice Śląska, ja odnoszę 
się do specyfiki obszaru, na którym my mieszkamy.

I tutaj dochodzimy do kwestii najważniejszej, 
do realizacji zadań publicznych. Podjęliśmy działa-
nia dotyczące przyjęcia strategii obszaru do 2030 r. 
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Opracowaliśmy strategię transportu i mobilności. 
Strategia zintegrowanych inwestycji terytorialnych 
pozwoliła stać się obszarowi instytucją zarządza-
jącą we wdrażaniu regionalnego programu ope-
racyjnego. Dyskusja nad rozwiązaniami na rzecz 
poprawy i ochrony środowiska przyczyniła się do 
przyjęcia programu gospodarki niskoemisyjnej.

Wysoki Senacie! Przyjęcie w 2016 r. planu zago-
spodarowania przestrzennego obszaru do 2030 r. 
stało się podstawą budowy strategii związku me-
tropolitalnego. Tutaj odniosę się do słów pana mini-
stra, bo przecież jest to fundamentalna kwestia, jeśli 
chodzi o wpisanie się w rządową Strategię na rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju. W zacytowanym przez 
pana ministra dokumencie mówi się – teraz ja za-
cytuję – o „intensyfikacji prac nad uregulowaniem 
kwestii dotyczących tworzenia związków metropoli-
talnych”. Nasze starania o ustawowe powstanie me-
tropolii na Pomorzu to realizacja wskazań zawartych 
w raporcie Organizacji Współpracy Gospodarczej 
i Rozwoju, gdzie zapisano bardzo jasno, że struktura 
metropolitalna bezpiecznie zwiększa efektywność 
planowania i zmniejszania negatywnych skutków 
suburbanizacji, o której tyle się mówi.

Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Znamy 
potrzeby mieszkańców naszego regionu. Przez 
ostatnie lata prowadziliśmy wspólne zamówienia 
publiczne dla zakupu energii, gazu, paliw. W or-
bicie działań wspólnych jest rynek pracy, a co za 
tym idzie – synchronizacja potrzeb i pracodawców, 
i pracowników. Idea budżetu obywatelskiego na sta-
łe wpisała się w kalendarz poczynań samorządów.

Nie byłbym sobą – i mówię to z uśmiechem na 
twarzy – gdybym nie wspomniał o dużym wyda-
rzeniu inwestycyjnym, o przełomowym wydarze-
niu inwestycyjnym na Pomorzu, czyli o stworzeniu 
Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. To tak naprawdę 
pierwsza od zakończenia wojny inwestycja kolejo-
wa w całości – podkreślam to – prowadzona przez 
samorząd wojewódzki, gdzie poprowadzono nowy 
układ kolejowy. Pomorska Kolej Metropolitalna 
niedawno obchodziła piątą rocznicę powstania. 
Dla państwa wiedzy: w tym czasie przywieźliśmy 
15 milionów pasażerów, przejechaliśmy, pokona-
liśmy 9 milionów km. To rozwiązanie rewolucyj-
ne, które dla takich małych miejscowości, bo o tym 
warto powiedzieć i o tym zacząłem mówić, które 
dla Kościerzyny, Stężycy, Kartuz stworzyło możli-
wości zupełnie innego rozwoju. Przypomnę tylko, 
że Pomorskie w wyliczeniach Urzędu Transportu 
Kolejowego jest liderem wśród województw pod 
względem wykonywania podróży kolejowych. 

Wedle tych informacji mieszkaniec na Pomorzu 
wykonuje średnio 26 podróży w roku, a średnia 
w kraju to 8,7 podróży. Jesteśmy absolutnym lide-
rem pod tym względem.

Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Ustawa me-
tropolitalna dla Pomorza to nie potrzeba chwili, to 
nie pomysł na rozwiązanie chwilowych problemów 
i zaspokojenie chwilowych potrzeb, ta ustawa to 
narzędzie do realizacji wyzwań, które przed nami 
stoją. Proste możliwości działania zostały tak na-
prawdę wykorzystane. Jeśli chcemy realizować 
wyzwania, być ambitni, to potrzebujemy regu-
lacji prawnych umożliwiających rozwój. Wierzę,  
że przyjmiemy ustawę, dzięki której będziemy 
mogli reagować na zmiany środowiskowe, zmia-
ny trendów demograficznych, będziemy potrafi-
li odpowiedzieć na zmiany fizjonomii miast i wsi. 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Całe Po-
morze czeka na tę ustawę. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Bardzo dziękuję.
Głos zabierze pan senator Krzysztof Kwiat- 

kowski.

SENATOR 
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI 

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! 
Szanowni Goście! I oczywiście Drodzy Przedsta-
wiciele Rządu!

Pan minister przed chwilą mówił o kluczo-
wych kwestiach w sensie decyzji, którą za chwilę 
przyjdzie nam podejmować. Ja świadomie w ogó-
le nie będę się odnosił do spraw granic jakiejkol-
wiek metropolii. O granicach metropolii decydują 
mieszkańcy, którzy są na danym terenie. Jest opi-
sana procedura, są konsultacje społeczne, uchwa-
ły rad stosownych gmin. I to nie senator Świlski, 
Kwiatkowski czy Igrekowski, nawet nie minister  
X czy Y, tylko mieszkańcy decydują o tym, czy chcą 
współtworzyć daną metropolię, czy nie chcą jej 
współtworzyć.

Ale pan minister poruszył bardzo ważną rzecz, 
bo tak naprawdę między wierszami rząd mówi tak: 
dopiero analiza funkcjonowania pierwszej metro-
polii da nam odpowiedź na pytanie, czy metro-
polie w Polsce powinny się rozwijać. Dlaczego to 
takie ważne? Otóż ten dylemat rozstrzygnęli już 
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eksperci. Wszyscy eksperci na świecie są zgodni co 
do tego, że w XXI w. najszybciej rozwijającymi się 
obszarami na całym świecie będą obszary metro-
politalne. Wszystkie prognozy mówią: w roku 2050 
ponad 66% ludności na świecie będzie mieszkać  
na obszarach miejskich, a w takich częściach świa-
ta jak Polska, w krajach europejskich ten współ-
czynnik będzie znacząco wyższy. I moja wypowiedź 
absolutnie nie ma kontekstu politycznego, naj-
lepszy rząd nie rozwiąże wszystkich problemów 
Polski lokalnej, za to każdy rząd ma obowiązek two-
rzyć takie narzędzia, żeby mieszkańcy i samorzą-
dowcy mogli rozwiązywać swoje problemy sami.

Pan minister mówi o potrzebie oceny funkcjo-
nowania Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. 
Szanowni Państwo, zgadzam się, taką ocenę trzeba 
przeprowadzić, żeby wiedzieć, czy praktyka działa-
nia jest taka, jakiej byśmy oczekiwali. Górnośląsko-
Zagłębiowska Metropolia to ponad 40 miast i gmin, 
obszar ponad 2,5 tysiąca km2, ponad 2 miliony 
300 tysięcy mieszkańców i ponad 240 tysięcy firm, 
które wytwarzają 8% polskiego PKB. Ale to jest coś 
bardziej istotnego. Mamy już za sobą 3 lata funkcjo-
nowania tej metropolii. I jak sobie metropolia radzi? 
W tej dyskusji, którą przeprowadzaliśmy w Senacie, 
było takie podejrzenie, czy to nie jest tak, że metro-
polia radzi sobie tylko dlatego, że dostaje pieniądze 
z budżetu państwa. Spójrzmy na konkretne licz-
by. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia: udział 
w PIT w 2017 r. – 7 milionów, w 2018 r., już zgodnie 
z ustawowymi zapisami, 348 milionów, ale później 
w zasadzie bez zmian, bo w roku 2019 – 375 milio-
nów, a w roku 2020 spadek do 374 milionów. Ale 
gminy, miasta na Śląsku same odpowiadają za to, 
czy metropolia dobrze działa, bo podejmują dobro-
wolne decyzje o składkach, które wpłacają do me-
tropolii. Jak to wygląda? Składki gmin tworzących 
Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię: w roku 2017 
– 6 milionów, w 2018 r. – 32 miliony 700 tysięcy, 
w 2019 r. – 496 milionów, a w 2020 r. – 561 mi-
lionów. Dotacje do transportów. Wpływy z biletów 
startują w latach 2017–2018 od zera. W roku 2019 
jest 220 milionów wpływów ze sprzedanych bile-
tów, w tym roku, to jest plan, 237 milionów. Co to 
oznacza? Że metropolia, która startowała z budże-
tem w wysokości niecałych 400 milionów, obecnie 
ma budżet w kwocie 1 miliarda 249 milionów. I nie 
dlatego, że rząd dał, tylko dlatego, że samorządowcy 
tworzący tę metropolię zobaczyli jej potencjał, to, 
że sama skutecznie rozwiązuje problemy, które są 
tam na dole, na miejscu. Mówię o tym przykładzie, 
bo to nie jest tak, że samorządowcy wyciągają rękę 

i mówią: rządzie, daj. Oczywiście, że mają zwięk-
szone wpływy z PIT-ów, ale z PIT-ów, które są zbie-
rane od ich mieszkańców. Nikt nie oczekuje żadnej 
darowizny. To są pieniądze ich mieszkańców, tych, 
których problemy się tam na miejscu konkretnie 
rozwiązuje. I teraz tak. Czy mamy alternatywę? 
Czy my mamy alternatywę? Patrzymy np. na kwe-
stię Śląska, którą za chwilę państwo będziecie oce-
niać. W ostatnich 2 tygodniach byłem na forum 
w Katowicach, na forum w Karpaczu, rozmawia-
łem z samorządcami. Oni widzą, że taka sytuacja 
jak pandemia pokazuje, iż są sytuacje, kiedy rząd 
nie pomoże, wręcz przeciwnie, rząd będzie dawał 
mniej niż wcześniej, i oni muszą nauczyć się sami 
budować takie mechanizmy, żeby, kiedy przycho-
dzi czas próby, zdali egzamin. Ja nie zakładam złej 
woli samorządu, ale… Jak będziecie mieli problemy 
z płynnością, np. teraz, po pandemii koronawirusa, 
to oszczędności będziecie szukać wpierw w zmniej-
szaniu środków przekazywanych do samorządów. 
Stwórzmy mechanizmy, w ramach których oni nie 
będą zależni od rządu i będą mogli sami rozwią-
zywać swoje problemy. Na Śląsku macie ogromny 
problem, my mamy, wszyscy jako Polacy. Co robić, 
żeby tworzyć amortyzatory społeczne dla zmian 
w górnictwie? Nie zaplanuje ich dobrze rząd, lepiej 
zaplanują je prezydenci Świętochłowic, Rybnika, 
Katowic, Bytomia, Sosnowca, bo oni lepiej znają 
te problemy. Rząd może wprowadzić instrumenty 
i podejmować decyzje: zamykamy tę kopalnię lub 
nie, przekazujemy więcej pieniędzy na inwestycje 
w szyby lub nie. Ale ci samorządowcy będą two-
rzyć programy społeczne dotyczące tego, jak zago-
spodarowywać tych ludzi, którzy będą tracić pracę 
w górnictwie, a w przypadku górnictwa chodzi tak-
że o ich rodziny.

Łódź, miasto, które reprezentuję, czeka na usta-
wę od kilku miesięcy, czeka już z naprawdę du-
żym niepokojem. Dlaczego nie rozpoczęto prac 
nad projektem, który w lutym opuścił Senat i cze-
ka w Sejmie? Łódź jest miastem, które bardzo dużo 
straciło na przekształceniach po roku 1989. Jest np. 
kwestia upadku przemysłu lekkiego, który do tej 
pory się nie podniósł. Łódź jest miastem z najbar-
dziej zdeprecjonowaną tkanką miejską w sensie 
zasobów komunalnych, Łódź jest najszybciej sta-
rzejącym się miastem w Polsce. Już za 2 lata ludzie 
powyżej sześćdziesiątego piątego roku życia będą 
stanowić w Łodzi 1/4 mieszkańców, a w roku 2050 
– prawie 40%. To będzie się przekładać na liczbę 
mieszkańców. Łódź jest najszybciej wyludniającym 
się miastem w Polsce – może w nim być poniżej 
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0,5 miliona ludności już w roku 2050. Niestety jest 
także, tak jak powiedziałem, miastem najstarszym, 
miastem, które z uwagi na charakter zabudowy ma 
ogromny problem z transportem, z komunikacją, 
z korkami, z gospodarką komunalną. Łódź jest jed-
nym z największych kamieniczników w Polsce, 
ma w swoim zarządzie prawie 40 tysięcy miesz-
kań komunalnych. Kilka tysięcy lokali jest nieza-
mieszkanych, bo nie są remontowane w ramach 
rewitalizacji obszarowej. Czy rząd te problemy 
rozwiąże? Tylko w ten sposób, że poprzez łódzką 
metropolię da narzędzia, żeby Łódź sama sobie po-
radziła z tymi problemami.

Zresztą nie tylko Łódź ma taki problem. 
W Łodzi i pod Łodzią są najdłuższe linie tram-
wajowe w Europie. Linia do Ozorkowa ma kilka-
dziesiąt kilometrów, linia do Pabianic… Linia do 
Ozorkowa się nie odrodzi, jeżeli nie będzie metro-
polii. Dlaczego? Z bardzo prostego względu. Po tra-
sie tej linii do miasta Ozorkowa są gminy wiejskie, 
takie jak gmina Zgierz czy gmina Ozorków, a one 
nie mają pieniędzy na tak drogą infrastrukturę jak 
infrastruktura w tabor szynowy. I tylko pieniądze 
z metropolii mogą ten problem rozwiązać.

Dlatego z takim niepokojem czekamy na szyb-
kie procedowanie projektu ustawy o łódzkiej me-
tropolii. Patrzymy na samorządowców z Pomorza… 
Oni mają srebra rodowe całej Polski w postaci por-
tów, ale tak naprawdę nam wszystkim powinno być 
wstyd – nie kieruję tych słów do jednego rządu  
– za to, jak przez wiele lat z trudem rozwiązywa-
no problemy np. dobrego skomunikowania portu 
w Gdyni. Oni wcale nie musieli czekać na decy-
zje rządowe – te decyzje mogły być podejmowane 
w ramach obszaru metropolitalnego już dużo, dużo 
wcześniej, bez konieczności czekania na to, co spły-
nie z Warszawy.

Chciałbym dzisiaj bardzo mocno powiedzieć… 
Najgorsza rzecz, jaka mogłaby się stać, to gdyby 
rząd w ramach walczenia z samorządem za chwilę 
powiedział: Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia 
nie zdała egzaminu. Mówiłem już o liczbach, o pa-
rametrach budżetowych. To jeszcze tylko 2 krótkie 
fakty w tym miejscu przywołam. Metropolia, któ-
ra funkcjonuje, tak jak powiedziałem, bardzo krót-
ko, bo raptem kilka lat, obecnie współuczestniczy 
w kilkudziesięciu projektach i inwestuje w trans-
port szynowy, tramwajowy. Bo ten sam pro-
blem, jaki jest w Łodzi, jest też na Śląsku. Więcej, 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia przygoto-
wuje, wspólnie z samorządowcami, prezydenta-
mi miast, bo formalnie sama nie może składać 

wniosków, kilkadziesiąt wniosków o dofinanso-
wanie w ramach programu „Kolej +”. W trakcie 
realizacji lub w planach jest budowa lub moderni-
zacja 240 km linii kolejowych na Śląsku. Zwróćcie 
uwagę, że samorządowcy, mieszkańcy chcą zdej-
mować z barków rządu określone problemy. Nie 
rozwiążecie ich wszystkich sami, miejcie zaufanie, 
bo w małych lokalnych ojczyznach są ludzie, którzy 
znają problemy tych terenów i wiedzą, jak je roz-
wiązywać. Ja jestem głęboko przekonany, że pań-
stwo w rządzie o tym wiecie i że zapadnie decyzja 
polityczna o tym, żeby przy tych dużych wyzwa-
niach, jak walka z następstwami ekonomicznymi 
pandemii koronawirusa, korzystać z najskutecz-
niejszych narzędzi. 

Senat wyciąga pomocną rękę do rządu. 
Przyjmijmy jak najszybciej ustawę o pomorskiej 
metropolii, przyjmijmy jak najszybciej ustawę 
o łódzkiej metropolii, która od kilku miesięcy nie 
wiadomo na co czeka w Sejmie. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Sławomira Rybickiego.

SENATOR 
SŁAWOMIR RYBICKI 

Panie Marszałku! Drodzy Samorządowcy! Panie 
Ministrze! Wysoki Senacie!

Rząd, parlament, każda władza publiczna za-
wsze wtedy, kiedy lokalne wspólnoty samorządowe 
– w przypadku Pomorza są to 54 gminy – wspól-
nym głosem, popartym doświadczeniem wielo-
letniej współpracy, zwracają się z prośbą, słuszną, 
uzasadnioną, o  stworzenie poszerzonych ram 
współdziałania samorządu lokalnego dla dobra 
lokalnych wspólnot, mieszkańców danego teryto-
rium… Władza publiczna powinna takim działa-
niom przyklasnąć, sprzyjać, a w przypadku Senatu 
– podjąć decyzję o podjęciu uchwały w sprawie 
przyjęcia ustawy… Sądzę, że Senat tak właśnie po-
stąpi, jak postąpił wcześniej, przy podejmowaniu 
decyzji dotyczącej metropolii łódzkiej.

Kilka refleksji mieszkańca Pomorza. Myślę, że 
wszyscy państwo, którzy odwiedzacie Pomorze, 
Trójmiasto… To piękne miejsce na ziemi, które 
pod wieloma względami jest wyjątkowe, nie tylko 
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pod względem przyrodniczym, urbanistycznym, 
kulturowym, ale też pod względem pewnej sym-
boliki historycznej, co ma znaczenie, pod wzglę-
dem postaw mieszkańców wobec ważnych wyzwań 
historii, zrywów patriotycznych, „Solidarności”, 
która przeorała w Polsce ustrój i zmieniła oblicze 
Europy. To wszystko ma znaczenie, bo to są wy-
darzenia, które zbudowały tożsamość mieszkań-
ców Trójmiasta i może całego Pomorza będącego 
przecież tworem skomplikowanym społecznie. Bo 
po wojnie szczególnie Gdańsk i Sopot to były miej-
sca zamieszkania ludzi z Kresów, z Wileńszczyzny, 
Grodzieńszczyzny, Lwowa. Ale Pomorze to też 
miejsce, gdzie od wieków mieszkają Kaszubi 
i Kociewiacy, mieszkańcy Powiśla, Żuław. Przez 
lata doświadczeń i współdziałania, również w trud-
nych momentach historii Polski, wytworzyli tożsa-
mość, która zaowocowała w późniejszym okresie 
wspólną wolą rozwiązywania lokalnych proble-
mów. To jest taka szczególna świadomość wynika-
jąca z doświadczeń, która spowodowała, że… Myślę, 
na podstawie faktów, że aktywność społeczna na 
Pomorzu, działalność NGO, organizacji samorzą-
dowych, frekwencja wyborcza czy też decyzje wy-
borców, którzy od bardzo wielu lat, od początku 
reformy samorządowej, najważniejszej bez wątpie-
nia reformy, która zaowocowała podmiotowością 
lokalnych wspólnot, a jest w tej chwili filarem pol-
skiej demokracji… Te decyzje wyborców, które po 
raz kolejny potwierdzają mandat dla nie tylko pre-
zydentów Trójmiasta… Siedzi z nami tutaj, na sali 
Jacek Karnowski, wieloletni samorządowiec, który 
otrzymuje, jak wielu innych pomorskich samorzą-
dowców, mandat właśnie dzięki temu, że od kilku-
dziesięciu lat, od początku istnienia samorządu… 
Oni potrafią współdziałać w imię dobra wspólnego.

I my dzisiaj powinniśmy to współdziałanie do-
cenić, podziękować i uchwalić ustawę, która da 
lepsze narzędzia do realizacji zadań publicznych 
będących ponad miarę jednego samodzielnego 
podmiotu tej wspólnoty.

Jak wjeżdżacie państwo na Pomorze i do aglo-
meracji trójmiejskiej, to tylko dzięki GPS, nawi-
gacji satelitarnej czy też jeżeli jesteście bacznymi 
obserwatorami zauważycie, gdzie są granice mię-
dzy miastami. No, począwszy od zachodu, kiedy 
wjedziemy do Wejherowa, poprzez Redę, Rumię, 
Gdynię, Sopot, Gdańsk, Pruszcz Gdański i Tczew, 
jedziemy jednym wielkim, zurbanizowanym, za-
budowanym terytorium, które ma swoje proble-
my, które stara się rozwiązywać, i to robi całkiem 
dobrze, ale wymaga naszego wsparcia.

Apeluję do Senatu i jestem głęboko przekonany, 
że podejmiemy dzisiaj właściwą decyzję i uchwa-
limy ustawę, która dla bardzo wielu takich osób…  
Ja jestem, jak myślę, klasycznym przykładem osoby 
z Trójmiasta czy Pomorza: urodzony i wychowany 
w Gdańsku, mieszkający w Sopocie, a pracujący, 
mający okręg wyborczy w Gdyni, prowadzący ak-
tywność na Kaszubach i Kociewiu. Takich ludzi są 
na Pomorzu setki tysięcy. I myślę, że wszyscy oni 
oczekują, że Senat, władza publiczna, parlament 
pozwolą im jeszcze lepiej realizować ich wyzwa-
nia i potrzeby życiowe. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Bardzo dziękuję.
Głos zabierze pan senator Jerzy Wcisła.

SENATOR 
JERZY WCISŁA 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Z podziałem administracyjnym jest trochę tak 

jak z edukacją szkolną, która jest obowiązkowa 
i realizowana w ramach zajęć szkolnych. Młodzi 
ludzie, których potrzeby wykraczają poza obowiąz-
kowe ramy, szukają dla siebie innych możliwości 
realizowania tych swoich potrzeb i kształtowania 
swojego rozwoju. W tym celu powstają różne in-
stytucje, stowarzyszenia, prywatne szkoły, warsz-
taty, kręgi zainteresowań, w  ramach których 
można swój rozwój kształtować. Podobnie, Wysoki 
Senacie, jest z samorządami. Poza realizacją zadań 
i kompetencji ujętych w ramach poszczególnych 
szczebli samorządu mogą one realizować swoje po-
trzeby i kształtować swój rozwój w innych konfigu-
racjach niż ustalone podziałem administracyjnym. 
Przykładem są właśnie powiązania z metropoliami. 
Metropolizacja staje się w obecnych czasach wy-
znacznikiem rozwoju. Jest tak niezależnie od tego, 
czy nam się to podoba, czy nie. Instytucją, w ra-
mach której takie wyzwania można realizować, jest 
właśnie związek metropolitalny. W przeciwień-
stwie do struktur samorządowych członkostwo 
w nim ma charakter dobrowolny. Przynależność 
do takiego związku wynika z głębokiego przeko-
nania, że pewne zadania łatwiej realizować wspól-
nie, w ramach utworzonej w tym celu wspólnoty. 
Metropolie oddziałują na znacznie większy obszar 
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niż obszar będący w ich granicach. Stwarzają też 
możliwości wprowadzania rozwiązań, których re-
alizacja dla mniejszych miast i gmin byłaby pro-
blemem. To właśnie dla realizacji takich potrzeb 
stworzono możliwość powoływania związków 
metropolitalnych.

Wracam do przykładu z zakresu edukacji. Taki 
związek jest odpowiednikiem instytucji, które po-
szerzają możliwości rozwojowe dziecka. Nawet 
jeśli taka instytucja powstanie w szkole, w budyn-
ku szkoły, to nie musi ograniczać swojej działal-
ności tylko do jej uczniów, może być otwarta na 
potrzeby i ambicje uczniów z innych szkół. Myślę, 
że jeżeli związek powstanie w takim kształcie, to 
będzie dobrym polem dla ministra Szefernakera 
do zbierania doświadczeń przydatnych w pracach 
nad ustawą ujednolicającą tworzenie związków 
metropolitalnych.

Identyczna sytuacja ma miejsce w przypad-
ku tworzenia podstaw do powołania związku me-
tropolitalnego województwa pomorskiego. Jest 
on odpowiedzią na potrzeby gmin i powiatów, na 
które oddziałuje Obszar Metropolitalny „Gdańsk 
– Gdynia – Sopot”. Zasadniczo jego działalność 
odnosi się do województwa pomorskiego, ale jest 
on otwarty na potrzeby samorządów spoza tego 
województwa.

Jako mieszkaniec Elbląga bardzo się z  tego 
cieszę. Elbląg jest w  różny sposób powiązany 
z trójmiejskim obszarem metropolitalnym. Są to 
powiązania transportowe, edukacyjne, kulturalne 
czy, przede wszystkim, związane z rynkiem pracy. 
Wspomniana przez senatora Ryszarda Świlskiego 
Metropolitalna Kolej Pomorska dociera do Elbląga.

Sprawa Zalewu Wiślanego. Nie wiem, czy pań-
stwo wiecie, ale granice województw przebiegają po 
wodach tego akwenu. Jak sobie państwo wyobra-
żacie zarządzanie wodami, jakością wód oddziel-
nie na części akwenu należącej do województwa 
pomorskiego i oddzielnie na części akwenu nale-
żącej do województwa warmińsko-mazurskiego? 
Granice nie mogą być tutaj ograniczeniem w za-
rządzaniu czy w dbałości o jakość wód. To chyba 
jest oczywiste. W moim odczuciu nie ma tu żadnej 
kolizji z faktem, że Elbląg leży w granicach woje-
wództwa warmińsko-mazurskiego.

Ja, patrząc z perspektywy 21 lat, bo tyle lat je-
stem mieszkańcem Elbląga – walczyłem zresz-
tą o  to, żeby był on miastem województwa 
pomorskiego – mówię dzisiaj, że Elbląg nie sko-
rzystałby tak w województwie pomorskim, jak sko-
rzystał w województwie warmińsko-mazurskim. 

Administracyjna obecność w województwie war-
mińsko-mazurskim dała Elblągowi możliwość sko-
rzystania ze środków unijnych, na bazie których 
wygenerowano inwestycje o wartości 1 miliarda zł. 
Nie widzę innego województwa, w którym Elbląg 
miałby takie możliwości rozwojowe.

Związek metropolitalny przeznaczony jest do 
realizacji innych celów niż te, które realizujemy 
w ramach podziału administracyjnego, a zatem 
sugerowanie, jak to powiedział jeden z senatorów, 
że jest to podbieranie samorządów innemu woje-
wództwu, jest sugestią nie na temat. To są zupełnie 
inne obszary działania. Dobrze się stało, że w usta-
wie nie ograniczono się do granic województwa, 
otwierając możliwość usankcjonowania istnieją-
cych i tworzenia nowych powiązań w ramach po-
morskiego związku metropolitalnego bez stawiania 
bariery administracyjnej.

Wysokie Senacie, jestem przekonany, że ta 
ustawa będzie dobrze przyjęta przez społeczność 
Elbląga. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Głos zabierze pan senator Zygmunt 

Frankiewicz. Bardzo proszę.

SENATOR 
ZYGMUNT FRANKIEWICZ 

Panie Marszałku! Państwo Senatorowie! Goście!
Było już powiedzianych dużo mądrych słów 

na temat tego projektu ustawy. Dyskusja nad ob-
szarami funkcjonalnymi, w tym i obszarami me-
tropolitalnymi, trwa w Polsce od 20 lat. Ja w tej 
dyskusji uczestniczę od tak długiego czasu. Byłem 
przy tworzeniu tych projektów, które przyjmo-
wał parlament. I przypomnę, że prawie dokładnie  
6 lat temu była przyjęta ustawa w sprawie obsza-
rów metropolitalnych skierowana do wszystkich 
tych w Polsce, którzy chcieliby skorzystać z tego 
dobrodziejstwa. Tamtej ustawie brakowało tylko 
rozporządzenia wykonawczego, a to rozporządze-
nie dotyczyło tylko wzoru wniosku. Tamta ustawa 
mogła być realizowana, to mówię z pełną odpowie-
dzialnością. Ta, która powstała 3 lata temu, oprócz 
tego, że wprowadziła stratę czasu o 3 lata, różniła 
się moim zdaniem nieznacznie od tamtej. Główna 
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różnica dotyczyła tylko tego, że ograniczała się do 
województwa śląskiego. Były inne różnice, o któ-
rych mogę mówić, ale może nie jest to dobry czas 
i miejsce na to.

Ja apeluję o to, aby nie tracić czasu. Bo w tej 
chwili ograniczane są możliwości rozwojowe. I to 
widać również na przykładzie istniejącego związ-
ku metropolitalnego w województwie śląskim. 
W związku z tym albo teraz, w zasadzie natych-
miast, powinna być ustawa ramowa… Od niej le-
piej było zacząć, to przyznaję, ale nie zaczęliśmy. 
W związku z tym teraz trzeba działać konsekwent-
nie: albo natychmiast ustawa ramowa, albo przyję-
cie tych epizodycznych ustaw, które inicjuje Senat.

Wnioski z  tego, jak funkcjonuje metropolia 
w województwie śląskim, są znane. 3 lata to na-
prawdę już dość dużo, można to podsumować. To 
nie są wyłącznie wnioski jednoznacznie pozytyw-
ne. Są również wnioski, które by mogły wpłynąć na 
zmianę tamtej ustawy i rozszerzyć narzędzia, nie 
ograniczyć je, tylko rozszerzyć.

Wczoraj na forum Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej było 
prezentowane sprawozdanie regionalnych izb 
obrachunkowych, m.in. z wykonania budżetu za 
2019 r. przez jednostki samorządu terytorialne-
go. To było zrobione na bazie publikacji, która ma 
400 stron i jest taką biblią, z której można wycią-
gać bardzo daleko idące wnioski. Dotyczy to sta-
nu finansów samorządowych i funkcjonowania 
związku metropolitalnego śląskiego, który tam 
został ujęty. Wygląda na to, że w tym wojewódz-
twie związek pomaga, ale nie uratuje sytuacji, dla-
tego że miasta województwa śląskiego są w coraz 
gorszej sytuacji.

Istnieją ograniczenia natury prawnej w rozwią-
zywaniu problemów, jakie się rodzą na obszarach 
metropolitalnych, którym nie podołają np. związki 
komunalne. Na to pozwala dopiero ustawa metro-
politalna. Takie wnioski mamy, one są ewidentne. 
I jeżeli Pomorze ma dalej szybko się rozwijać, to te 
bariery prawne muszą być zdjęte. To nie burzy ni-
czego, to tylko pomaga, w związku z czym nie ma 
powodów, żeby czekać z odblokowywaniem tych 
barier. I trzeba zachęcać do współpracy. Na szczę-
ście samorządy polskie dobrze ze sobą współpra-
cują – przykład Pomorza, ale również i Śląska na 
to wskazuje – ale skoro jest ta inicjatywa oddolna, 
to trzeba ją wesprzeć, a nie hamować. Odwlekanie 
sprawy moim zdaniem jest błędem. Powtórzę: po-
trzebne są narzędzia prawne, które usprawnią roz-
wój. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Bardzo dziękuję.
Głos zabierze pan senator Leszek Czarnobaj. 

Proszę bardzo.

SENATOR 
LESZEK CZARNOBAJ 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni 
Goście! Panie Ministrze!

Jeśli państwo pozwolą, ja zmienię to swoje wy-
stąpienie i skieruję je do pana ministra.

Panie Ministrze, pan jest człowiekiem, przed 
którym jeszcze całe życie, jeśli chodzi o działalność 
na rzecz i dla dobra Rzeczypospolitej. A jednym 
z ważnych elementów dobrego działania – w każ-
dym kraju, ale my jesteśmy w Polsce, więc mó-
wię o Polsce – jest poszanowanie samorządów. Ja 
już nie mówię o miłości do samorządów – choć ja, 
jako samorządowiec, taką miłość mam. Dlatego też, 
Panie Ministrze, tak jak powiedział tutaj pan sena-
tor Świlski… On mówi, że to jest dzień radosny. Ja 
muszę z przykrością powiedzieć – obym się my-
lił, Panie Ministrze – że gdy wysłuchałem pana, to 
pomyślałem, że to jest jeden z moich najsmutniej-
szych dni z 3 kadencji w Senacie. Bo co ja dzisiaj 
usłyszałem? Powiem to tak wprost, żeby nie owi-
jać w polityczną bawełnę: róbcie sobie, róbcie, ale 
najlepiej by było, gdybyście na razie nie robili tych 
metropolii. A dlaczego wy nie będziecie tego robi-
li? Tego starałem się dowiedzieć od pana ministra. 
I co pan minister nam odpowiada? Otóż: analizu-
jemy, no, jeszcze nie znamy wyników tych analiz, 
a właściwie tam, na Śląsku, to jest trochę inne za-
gęszczenie niż na Pomorzu, w związku z tym nie 
wiem, czy te wnioski będą takie adekwatne, pa-
sujące do Pomorza, bo przecież tam czasami jest 
mniejsze zagęszczenie… No, były tam i inne rzeczy, 
o które później przestałem już pytać, ale pan mi-
nister to mówił. Ja rozumiem, że pan jest w trud-
nej sytuacji, ale pan powinien po prostu po męsku 
powiedzieć: słuchajcie, my dążymy do centralizacji 
państwa i żaden samorząd nie będzie się rozwijał 
w tych kwestiach dotyczących realizacji podstawo-
wych usług komunalnych dla mieszkańców wa-
szych terenów, bo centralne państwo działa lepiej!

W dyskusjach, które czasami toczę z politykami 
– mówię tak, żeby powiedzieć ogólnie – PiS, pada 
taki oto zarzut: my, czyli Zjednoczona Prawica, 
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chcemy państwa unitarnego, a wy chcecie państwa 
dzielnicowego! Załóżmy, że tak to zaraz pada. I da-
lej: wiecie, te obszary metropolitalne to taki zalążek 
dzielnicy – a więc Krzywousty zaczyna nam się 
gdzieś tu wyłaniać. Ja chcę powiedzieć, że w defi-
nicji państwa unitarnego jest uwzględniane pań-
stwo centralnie sterowane i jest państwo oparte na 
silnych samorządach. Tak, to też jest państwo uni-
tarne. I Polska takim krajem powinna być.

To jest smutny dzień, Panie Ministrze, bo kiedy 
pan mówi o tym, że w ramach Strategii na rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju mamy zapisane to,  
że po 3 latach będziemy analizować… No to ja chcę 
powiedzieć, że przecież wiele rzeczy państwo zapi-
saliście w tej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego 
Rozwoju. Ja już nie chcę tego przypominać, żeby 
to nie było zestawiane z takimi sprawami jak sa-
mochody elektryczne czy inne rzeczy, które tam 
zostały zapisane. Raczej po prostu powiedzcie po 
męsku – bo może ludzie niepotrzebnie pracują nad 
dobrymi projektami związanymi z obszarami me-
tropolitalnymi – że macie inny pomysł na Polskę. 
I wtedy będziemy się spierać. A tak to pan nawet 
nadziei nam nie dał na to, że pomorska strefa me-
tropolitalna powstanie. Żeby pan chociaż odrobinę 
nadziei dał, to… No, nadzieja umiera ostatnia. Ale 
ta dzisiaj tu umarła. I już chyba trzeba zapomnieć 
o tej strefie łódzkiej… No, dzięki Bogu jakoś udało 
się i jest ta śląska.

Pan mówi o tym, że trzeba wyciągnąć wnio-
ski z doświadczeń. No przecież to padało tu, z tej 
mównicy. Panie Ministrze, czy my tworzymy nowy 
rodzaj koła? Coś takiego wymyślamy? Bo przecież 
związki metropolitalne, obszary metropolitalne ist-
nieją w wielu krajach i to daje doświadczenie, wie-
dzę, praktykę. Pan senator Krzysztof Kwiatkowski 
przytaczał tutaj… Czego wy chcecie, jakie wnioski 
chcecie wyciągnąć z tego doświadczenia? Zapewne 
takie, jaki jest np. proporcjonalny wpływ zagęszcze-
nia na wielkość obszaru metropolitalnego. Albo tego 
rodzaju rzeczy. Tymczasem wiedza i doświadczenie 
w tym zakresie są, brakuje tylko projektu tej ramo-
wej ustawy, która będzie dawała szansę aktywnym 
samorządom i ludziom mieszkającym na takich te-
renach, którzy chcą obszary metropolitalne tworzyć. 
I przyszło mi na myśl, przypomniałem sobie, że kie-
dyś, wiele, wiele lat temu jeden z profesorów uczył 
nas, co to jest obszar metropolitalny, i zapytałem go 
o granice, o to, jaka jest granica, czy to jest granica 
administracyjna. I tak szybko powiedział, bo jak tak 
nas zapytają, to jak to w sposób nienaukowy, prosty 
powiedzieć… Wtedy on powiedział: słuchaj, to jest 

prosta rzecz, obszar metropolitalny to jest taki, gdzie 
oprócz infrastruktury technicznej, drogowej, kolejo-
wej, budynków, urbanistyki i innych jest obszar bar-
dzo ważny, mianowicie obszar kapitału ludzkiego. 
I można być mieszkańcem dużego miasta, a men-
talnie być prowincjuszem. Obszar metropolitalny 
to jest taki, gdzie ludzie mają otwarty umysł, otwar-
ty na realizację wspólnych celów i rozwiązywanie 
wspólnych problemów. Tak więc to nie są ścisłe gra-
nice administracyjne danej jednostki, tylko, tak jak 
powiedziałem, rozległy obszar, od infrastruktury 
technicznej aż do sposobu myślenia.

Dlatego, Panie Ministrze, bardzo serdecznie 
pana proszę, żeby pan był orędownikiem dobrej 
idei dla Polski. Nie chcemy tu żadnej idei politycz-
nej. My chcemy, żeby ludzie mieszkający na danym 
terenie mieli możliwość nie uzyskania wsparcia od 
rządu… Jeśli rząd, obojętnie jaki, nie pomaga, to 
niech chociaż nie przeszkadza.

A jeżeli pan chce poczytać o tym, jakie wnio-
ski płyną z istnienia obszaru metropolitalnego na 
Śląsku, to one już są. Na seminarium, które odbyło 
się w Gdańsku, wnioski już padły. One nie różnią 
się od tych, które ludzie wyciągnęli w innych kra-
jach Europy Zachodniej, szczególnie w czasie, gdy 
takie związki powstawały. Te wnioski naprawdę 
niczym się nie różnią. W związku z tym potrzeba 
tylko odwagi i determinacji. Miejcie odwagę dania 
ludziom, samorządom możliwości działania, roz-
wiązywania problemów, które dzisiaj zaczynają 
wychodzić poza granice miast.

I teraz 2 cytaty, 2 wypowiedzi z tego semina-
rium, które odbyło się w Gdańsku, Panie Ministrze, 
szczególnie do pana je adresuję. Pan prezydent 
Szczurek, jako prezydent dużego miasta, powie-
dział tak…

Nie wiem, dlaczego… Śmieszne to, Panie Mini- 
strze?

(Głos z sali: Uśmiechać się wolno.)
Aha, jeżeli pan się radośnie uśmiecha w związ-

ku z tym, że pan rozumie, co ja mówię, to bardzo 
fajnie.

Panie Ministrze, pan prezydent Szczurek po-
wiedział, że nie będzie harmonijnego rozwoju bez 
współpracy ścisłej ościennych gmin. Po prostu pro-
ste rezerwy wielu gmin w Polsce w sensie obszaru 
się kończą. Otwiera się nowa era, nowa sytuacja: 
czas rozwiązywania problemów makro. Myśmy 
jako samorządowcy problemy krzywych dróg, ka-
nalizacji, tego typu rzeczy, innych drobiazgów pra-
wie już w Polsce rozwiązali. Dzisiaj przychodzi czas 
na rozwiązywanie innych problemów.
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I teraz na potwierdzenie słuszności tej tezy 
wypowiedź pana burmistrza Mirosława Chyły 
z Pelplina, do której wysłuchania pana serdecznie 
zachęcam. Było pytanie o to, czy duże miasta nie 
dokonują drenażu na rynku pracy. No, dokonują. 
Możemy przyglądać się temu, jak mieszkańcy ma-
łych miejscowości wędrują sobie w sposób, że tak 
powiem, niekontrolowany, bez żadnego pomysłu 
do dużych ośrodków. Możemy się temu przyglądać. 
Wtedy, gdy będziemy metropolią, ten drenaż ryn-
ku nie będzie następował, a jeśli będzie następo-
wał, to będzie następował również w drugą stronę. 
Dostęp do dóbr kultury, wartości, kiedy jesteśmy 
razem… Nie będę tego wszystkiego tu wymieniał, 
ale to wszystko jest dostępne. To pokazuje, że tego 
rodzaju rozwiązania nie służą jedynie dużym mia-
stom, one w dużej mierze służą miastom małym…

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Przepraszam bardzo, Panie Senatorze. Ja tylko 
chciałbym zwrócić uwagę panu, który rozmawia 
z panem marszałkiem Borusewiczem.

Przepraszam pana, nie ma takiego obyczaju 
w Senacie, żeby pan zasiadał na miejscu senatora 
czy chodził po sali. Tam jest strefa dla gości. Proszę 
honorować dobre obyczaje w Senacie. Dobrze?

(Głos z sali: Dobrze. Przepraszam.)
Proszę bardzo.

SENATOR 
LESZEK CZARNOBAJ 

Już kończę, Panie Marszałku.
Kończąc, nawiążę do strategii odpowiedzial-

nego rozwoju. Panie Ministrze, trzymam kciuki, 
żeby projekt dotyczący metropolii to był najbardziej 
udany projekt w ramach strategii odpowiedzialne-
go rozwoju. Tylko proszę, mówiąc krótko, wziąć 
wiedzę, która jest, wziąć doświadczenia, które są, 
i usiąść z samorządami, tak jak przedstawiał to pan 
senator Świlski. Doświadczenia tworzenia myśli, 
takiego wspólnego działania na Pomorzu istnieją 
wiele lat. To są doświadczenia tych samorządow-
ców, którzy tutaj zasiadają. Tak więc proszę tylko 
usiąść i napisać ustawę ramową.

Dlaczego to jest tak istotne? Ostatnie zdanie, 
Panie Marszałku. Wtedy, kiedy np. przychodziły 
tutaj ustawy o całkowitej zmianie systemu sądow-
nictwa, to my, proszę państwa, robiliśmy to w 1 
dzień, nie mówiąc o tym, że w 1 noc. A tu są 3 lata 

analizy. Kiedy powstawała sieć szpitali, mówili-
śmy: „Słuchajcie, to jest tak ważne przedsięwzięcie. 
Zróbmy to w  jednym województwie na półno-
cy, w jednym na południu, wyciągnijmy wnioski 
i wdrażajmy to za rok czy za 2 lata”. Nie, trzeba to 
szybko robić – taka była odpowiedź. To jest jedy-
ny projekt, jedyna dziedzina, w przypadku której 
3 lata obserwuje się i zdobywa wiedzę, która jest 
wiedzą powszechną we wszystkich rozwiniętych 
państwa świata. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Głos zabierze pan senator Kazimierz Michał 

Ujazdowski, sala numer nr 217… A, pan senator 
jest w sali plenarnej.

Proszę bardzo.

SENATOR 
KAZIMIERZ MICHAŁ UJAZDOWSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
No, podzielam też to wrażenie, które komuni-

kowali moi poprzednicy, że jesteśmy zawiedzeni 
tym, że rząd nie wykorzystuje szansy na odbudowę 
zaufania między szczeblem centralnym a samorzą-
dem, bo taka szansa istnieje i projekty tego typu po-
winny spotykać się z reakcją pozytywną. Właściwie 
nie usłyszeliśmy istotnego argumentu. Argument, 
iż metropolia górnośląska czy śląska oparta jest na 
miastach, a nie na powiatach, i tu zachodzi różnica 
między nią a związkiem pomorskim, to nie jest ar-
gument, bo każdy z nas wie, że Górny Śląsk jest te-
renem najbardziej zurbanizowanym, zaś wszystkie 
inne metropolie będą miały charakter złożony. No, 
nie otrzymaliśmy też informacji dotyczącej rządo-
wego harmonogramu prac w tej sprawie.

Są jeszcze 2 mocne argumenty za tym, by po-
ważnie i pozytywnie spoglądać na takie inicjatywy.

Po pierwsze, cechą charakterystyczną ewolu-
cji państw cywilizowanych, państw naszego kręgu, 
państw europejskich jest droga do elastyczności. 
I to jest droga, która oznacza nie słabe centrum, 
tylko bardziej elastyczne państwo. Francja jest chy-
ba jedynym krajem ściśle unitarnym, czyli jesz-
cze bardzo scentralizowanym, ale np. w ostatnich 
miesiącach powołała specjalną agencję do spraw 
wydatkowania środków i operowania środkami 
europejskimi, także tymi, które będą na zwalcza-
nie epidemii, z merami w zarządzie i z członkiem 
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opozycji na czele rady powierniczej. To jest świa-
dectwo myślenia w  sytuacji nadzwyczajnej: 
dzielimy się zaufaniem i dzielimy się odpowie-
dzialnością. Oby nie było tak, że rząd przyjdzie po 
prośbie w sytuacji nieszczęścia, bo mądry Polak 
reaguje zawczasu. 

Tym drugim argumentem jest COVID-19. W sy-
tuacji walki w warunkach, w których spodziewamy 
się konieczności prowadzenia polityk niestandar-
dowych, powinniśmy się otwierać na samorząd. 
Tym bardziej że centrum jest niezagrożone. Wiemy 
o tym, iż ten związek nie powstanie, nawet na 
gruncie tego projektu, bez decyzji Rady Ministrów. 
Sam projekt ustawy zakłada, że związek jest wcie-
lany w życie na mocy decyzji Rady Ministrów, a nie 
na mocy decyzji władzy ustawodawczej z pominię-
ciem władzy wykonawczej. Tak więc tutaj nie ma 
żadnego zagrożenia.

Jeśli rząd mówi o silnym i sprawnym państwie, 
to jest tu wielkie pole do popisu. Jakość służby zdro-
wia, jakość edukacji… No, trzeba powiedzieć wy-
raźnie, że to ostatnie to jest sfera fikcji, obnażona 
przez wyniki matur, przez praktykę masowych ko-
repetycji jako koniecznego sposobu dochodzenia 
do dobrych wyników maturalnych i dobrej uczel-
ni. Państwo silne, państwo, które chce się wylegi-
tymować na zewnątrz rzeczywistą sprawnością, 
powinno zająć się tym, a nie okazywaniem braku 
zaufania do instytucji samorządowych.

Jest też argument ideowy: myśl regionalna wy-
szła z Pomorza i miała charakter ściśle patriotyczny. 
Takim wielkim promotorem koncepcji regionali-
zacji Polski był Lech Bądkowski, który przemyślał 
doświadczenia z lat trzydziestych, z tego, jak sa-
nacja zubożyła polskie życie publiczne, nie ufając 
samorządowi, i był stałym propagatorem idei regio-
nalnej, ale pomyślanej jako wzmocnienie państwa.  
To było przekonanie, iż regionalizacja, nie federa-
lizacja, daje moc państwu. Tym bardziej elastyczne 
związki podejmowane przez miasta, powiaty, jed-
nostki samorządowe wewnątrz samorządowych 
województw nie stanowią zagrożenia, tylko szan-
sę. I mam nadzieję, że państwo to przemyślicie, nie 
czekając na konieczność, kiedy to w nieszczęściu 
przyjdzie nam działać wspólnie, bo inaczej działać 
nie będziemy mogli. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Dziękuję bardzo.
Głos zabierze pan senator Jerzy Czerwiński.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Zgromadzeni 
Goście!

Po moim wystąpieniu nie będzie oklasków, je-
stem na to przygotowany, ale trzeba tutaj powie-
dzieć o obydwu stronach medalu, tego medalu, 
którego tekstem jest ten projekt.

Pierwsza kwestia. Próbowano tutaj, w cudzysło-
wie, przyłożyć rządowi, jakoby nie dbał o samorzą-
dy. Proszę państwa, dbać o samorządy na terenie 
Polski to znaczy dbać o wszystkie samorządy, a nie 
o tylko pewną grupę wybranych. Zaraz dojdziemy 
do dowodu. Ja mieszkam w małym miasteczku na 
terenie województwa opolskiego, które nigdy nie 
będzie częścią obszaru czy związku metropolital-
nego, i ja na tej ustawie stracę, moi sąsiedzi rów-
nież. O takie samorządy rząd też powinien dbać.

I  uwaga dotycząca tekstu projektu ustawy. 
Faktycznie to jest chyba jakiś tekst wzorcowy, który 
został – przepraszam za wyrażenie, które być może 
nie powinno paść w Wysokiej Izbie – dość niechluj-
nie przystosowany do województwa pomorskiego. 
No bo jeśli w tekście znajdujemy sformułowanie 
„prezydent miasta wojewódzkiego”… Przecież to jest 
konkret – tu chodzi o prezydenta Gdańska. Trzeba 
było przeczytać ten tekst i wpisać tu tego prezyden-
ta Gdańska. Jeśli dopisujecie państwo powiaty do 
gmin, które mają wchodzić w skład związku me-
tropolitalnego, to trzeba to robić konsekwentnie 
wszędzie, tzn. nie tylko mówić o radach gmin, ale 
także o radach powiatów. No i na koniec, jeśli suge-
rujecie albo zakładacie możliwość rozrośnięcia się 
związku metropolitalnego poza obszar wojewódz-
twa pomorskiego, no to, po pierwsze, tytuł takiej 
ustawy powinien być inny, po drugie, powinno to 
być konsekwentnie opisane. Tak więc powinny się 
tu znaleźć także opinie czy to sejmików zaintere-
sowanych województw, czy wojewodów, a tego nie 
ma w tym projekcie. No ale teoretycznie to można 
by jeszcze uzupełnić. Sprawa poważniejsza dotyczy 
tego, na jakich zasadach ta ustawa się opiera. Ja tutaj 
będę wyrażał tylko i wyłącznie swój punkt widzenia, 
prywatny. Otóż państwo próbujecie tylnymi drzwia-
mi wprowadzić to, co w pewnym momencie zostało 
oprotestowane przez ogół ludności Polski, a miano-
wicie tzw. model dyfuzyjno-polaryzacyjny rozwoju, 
to znaczy: pomóżmy większym, a jak ci się – w cu-
dzysłowie – nakarmią, to podzielą się z mniejszymi. 
Tak, mówmy prostym językiem. Słowo „polaryza-
cja” jest raczej z języka fizyki, podobnie jak „dyfuzja”.
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Proszę państwa, to może byłaby jakaś metoda 
na rozwój kraju, ale my mówimy, że powinniśmy 
raczej dbać o równomierny rozwój poszczególnych 
obszarów, nie pomagać najbogatszym, którzy i tak 
sobie sami doskonale dają radę… Po czym to po-
znajemy? Ano po tym, że ludzie głosują nogami 
–przenoszą się z prowincji do tych obszarów naj-
bogatszych. To jeszcze mamy im pomagać?

Były tutaj używane takie sformułowania: miara 
postępu i rozwoju, poszanowanie praw samorządu, 
silne samorządy. Tak jak powiedziałem: jeśli silne, 
to wszystkie, jeśli poszanowanie praw samorządu, 
to także poszanowanie praw samorządu wojewódz-
kiego – to także jest samorząd.

Jak to jest, że w zadaniach związku metropo-
litarnego obserwujemy punkt dotyczący rozwo-
ju sieci dróg wojewódzkich na obszarze związku? 
Kto buduje drogi wojewódzkie? Proste pytanie. 
Zabieracie państwo kompetencje samorządowi 
wojewódzkiemu czy oddajecie je, czy chronicie? 
To też jest samorząd.

No, ale jakby emanacją tego, o co chodzi w tej 
ustawie, nie jest kwestia zadań. Bo te zawsze moż-
na tak pogrupować i tak podzielić, żeby tym się zaj-
mowały możliwe do stworzenia już teraz związki 
międzygminne, gminno-powiatowe, zrzeszenia, 
porozumienia. Tych możliwości zrzeszania się jed-
nostek samorządu terytorialnego jest bardzo dużo. 
Nikt nie przeszkadza w tym, żeby się te jednostki 
zrzeszały. Ale jest art. 57, wg mnie kluczowy dla 
tej ustawy, ponieważ oprócz tego, że jest danina… 
Mówimy teraz o dochodach związku metropoli-
tarnego – mówię to dla tych, którzy nie znają tej 
ustawy. Oprócz tego, że jest przewidziana danina 
gmin i powiatów wchodzących w skład związku… 
To można zrozumieć, jest wola wejścia, jest wola 
współdziałania, no, to dajemy na zadania, które 
chcemy wspólnie realizować, swoje dochody. Ale 
tutaj są jeszcze dochody dodatkowe. Art. 57, wyso-
kość udziału związku metropolitalnego we wpły-
wach z podatku dochodowego od osób fizycznych 
itd. w latach po roku utworzenia… Czyli w każdym 
pełnym roku działania związku to jest 5%. No, każ-
dy by tak chciał, dostać dodatkowe 5%.

Tych 5% nie pójdzie do wspólnej kasy, na mia-
steczko z Opolszczyzny. A dlaczego? Ja mam pyta-
nie: dlaczego chcecie państwo kosztem miasteczka 
z Opolszczyzny budować potęgę związku komunal-
nego na Pomorzu? On da sobie świetnie radę, jeśli 
jest potrzebny i konieczny. Natura nie znosi próżni.

Zrezygnujcie z art. 57, wtedy się przekonamy, 
czy macie czyste intencje. Bo, proszę państwa, ta 

ustawa tak naprawdę… Może nie tyle ma podzielić 
Polskę na nowo administracyjnie – bo to za dużo 
powiedziane – ale ma stworzyć poza obecnym po-
działem administracyjnym pewne wyróżnione en-
klawy. One być może będą się szybciej rozwijały. 
Ale czy to spowoduje szybszy rozwój całej Polski, 
całego jej terytorium, zrównoważony rozwój? Mam 
bardzo duże obawy, że tak nie będzie. I dlatego ja 
zagłosuję przeciwko tej ustawie.

(Głos z  sali: Czyli nie będzie oklasków…) 
(Wesołość na sali)

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Przepraszam bardzo, mamy problemy proce- 
duralne.

Pan senator Krzysztof Kwiatkowski, 5 minut, 
drugie wystąpienie.

(Głos z sali: 4.)
(Głos z sali: 4, bo minuta, Panie Marszałku, już 

zleciała.)

SENATOR 
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI 

Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Chciałbym przekonać pana senatora 

Czerwińskiego, pokazać, gdzie popełnia błąd 
w swojej analizie. 

Najbardziej na związkach metropolitarnych 
korzystają małe gminy wchodzące w skład metro-
polii. To nie jest tak, że metropolia jest potrzebna 
Gdańskowi, Gdyni czy Sopotowi. Gdańsk, Gdynia 
i Sopot doskonale sobie radzą bez metropolii. 
Metropolia jest potrzebna Pelplinowi, Nowemu 
Dworowi Gdańskiemu, Wejherowu, Krokowej, 
Karwieńskim Błotom itd. To one na tym bardziej 
zyskują.

Jakie są zalety funkcjonowania Górnośląsko-
Zagłębiowskiej Metropolii? One są przede 
wszystkim przy transporcie – bo to jest głów-
ne zadanie. Mniejsze koszty administracyjne or-
ganizacji transportu, proporcjonalnie większe 
w najmniejszych gminach. Wspólna taryfa, czy-
li możliwość podróżowania na jednym bilecie po 
całym obszarze. Czy na tym zyskuje mieszkaniec 
Katowic? Nie. Na tym zyskuje mieszkaniec Łazisk 
Górnych, który do Katowic dojeżdża na jednym 
bilecie. Optymalne wykorzystanie centrów prze-
siadkowych, istotnych dla mieszkańców małych 
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miejscowości, którzy dojeżdżają do dużych miej-
scowości spoza dużych miast. W naszych realiach 
to małe gminy dowożą mieszkańców z sołectw do 
centrum i dalej do miast ścisłego centrum metro-
polii. Argumentem jest również to, że oprócz gmin 
metropolii Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia 
– jedyna dzisiaj, na podstawie której możemy wy-
ciągać wnioski – obsługuje komunikacyjnie gminy 
ościenne, które dobrowolnie przekazały jej zada-
nia, bo okazało się, że same ich nie rozwiążą.

Tak, te gminy dostają 5% udziału w zebranym 
podatku PIT, ale mieszkańców tych gmin. Czy to 
znaczy, że one są zabierane komu innemu? Nie.

Zadania równomiernego rozwoju całego pań-
stwa to są zadania rządu. Za równomierny roz-
wój całego państwa nie odpowiada Pelplin, dbając 
o Widawę na Lubelszczyźnie. Za to odpowiada 
rząd. Co więcej, rząd to nawet realizuje. Jest przy-
gotowany specjalny pakiet działań adresowanych 
do obszarów słabiej rozwiniętych i w Krajowej 
Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 są specjal-
ne środki dla tych gmin defaforyzowanych, w sen-
sie poziomu ich rozwoju. Ale to nie do tego służą 
obszary metropolitalne, bo one są dobrowolnym 
zrzeszeniem miast i gmin, które spełniają wymo-
gi formalne i chcą rozwijać obszar metropolitalny 
i gminy wchodzące w jego skład.

Podsumowując: analiza, w której mówimy,  
że metropolia coś innym zabiera, jest całkowicie 
błędna. Metropolia daje tym, którzy podejmują trud 
podjęcia współpracy i wspólnych uzgodnień.

Akt jest niechlujny? Panie Senatorze, to wy wy-
braliście formułę i uchyliliście ramowy akt praw-
ny z 2015 r. Dzisiaj robimy bajpas. Wszyscy muszą 
pisać od nowa ustawę metropolitalną dla nowych 
obszarów, bo uchyliliście ustawę z 2015 r., mówiąc 
– zajrzyjcie do stenogramów z posiedzeń sejmo-
wych – że lepszą formułą jest, gdy będzie się przyj-
mować akt ustawowy dla każdej metropolii osobno. 
Sami wybraliście tę formułę.

I ostatni element to jest model dyfuzyjno-po-
laryzacyjny. Nie rozmawiajmy o jakichś wyimagi-
nowanych modelach, rozmawiajmy o konkretnych 
problemach, które trzeba rozwiązywać. Rząd roz-
wiązuje problemy gmin defaforyzowanych, ko-
rzystając z  narzędzi, które ma, a  samorządy 
rozwiązują problemy gmin, które są słabiej roz-
winięte, na obszarach, w skład których wchodzą 
dobrowolnie gminy, które podejmą taką decyzję. 
I nie przypadkiem są tu głównie samorządowcy 
z mniejszych gmin, a nie z tych większych, bo oni 
wiedzą, że metropolia skuteczniej rozwiązuje ich 

problemy, a nie problemy dużych miast wchodzą-
cych w skład metropolii. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Dziękuję bardzo.
I drugie wystąpienie, 5-minutowe, pan senator 

Ryszard Świlski. Proszę bardzo.

SENATOR 
RYSZARD ŚWILSKI 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Przede wszystkim muszę się zwrócić do miesz-

kańców Opolszczyzny. Chcę jasno i wyraźnie po-
wiedzieć, że ustawa metropolitalna pomorska nie 
działa w żaden sposób – podkreślam: w żaden spo-
sób – na niekorzyść mieszkańców Opola czy jakie-
gokolwiek miejsca w naszym kraju. Nieprawdą jest 
to, że podjęcie tej uchwały w jakikolwiek sposób 
oddziałuje negatywnie na mieszkańców gminy, 
w której pan mieszka. Mówi pan, Panie Senatorze, 
zwyczajnie nieprawdę. Nieprawda polega na tym, 
że kiedy mówimy o finansowaniu metropolii… 
W tejże ustawie jest jasno i wyraźnie napisane, 
że finansowanie tych usług publicznych, które 
będzie realizowała metropolia i które de facto, 
tak naprawdę realizuje, będzie ze środków, z po-
datków mieszkańców tej metropolii. Nie ze środ-
ków mieszkańców mieszkających na Mazowszu, 
w Wielkopolsce, tylko tych, którzy biorą udział 
w  tym właśnie dziele metropolitalnym. To po 
pierwsze.

Senator Kwiatkowski przed chwilą podniósł 
kwestię… A na tej sali, tak jak powiedział, siedzą 
przedstawiciele samorządów gminnych małych 
miast, którzy tak naprawdę są beneficjentami 
zmian zachodzących w ośrodkach metropolital-
nych. Nie wiem, czy pan wie, Panie Senatorze, 
że jeszcze niedawno, 6–7 lat temu, z Kościerzyny 
pociągi jeździły tylko i wyłącznie do Gdyni. One 
przewoziły – mówiło się, że to jest taki szklany su-
fit – tylko 40 tysięcy pasażerów. Po wybudowaniu 
Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, na którą złożyło 
się m.in. miasto Gdańsk poprzez to, że dało pod bu-
dowę sieci kolejowej grunty, których wartość wyno-
siła wówczas ok. 50–60 milionów zł, z Kościerzyny 
do Gdyni jeździ dzisiaj 100–120 tysięcy ludzi. W ten 
sposób, przez taką inwestycję, przeprowadzoną, 
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jak powiedziałem wcześniej, przez samorząd re-
gionalny przy wsparciu Gdyni, Gdańska i Sopotu, 
z Kartuz jeździ po kilkadziesiąt tysięcy osób…

(Głos z sali: Bezwypadkowo.)
Powiedziałem: jeździ po kilkadziesiąt tysięcy 

osób. One pracują, uczą się w tych miastach i ko-
rzystają z dóbr tych miast, których pan tak strasz-
nie nie lubi. Ja nie rozumiem dlaczego.

(Senator Jerzy Czerwiński: To pana głos.)
A ja panu powiedziałem, że te metropolie od-

działywają pozytywnie na te małe organizmy. I pan 
doskonale o tym wie, tylko pan się po prostu zwy-
czajnie tego boi. I to jest problem.

Dzisiaj mówimy o  tym – ja to powiedzia-
łem wcześniej, we wcześniejszym wystąpieniu 
– że wyczerpaliśmy zasób prostych rozwiązań. 
Potrzebujemy wsparcia, potrzebują go miesz-
kańcy po to, żeby realizować dalsze potrzeby pu-
bliczne w  miejscu, którym będzie metropolia 
pomorska. I wierzę, że kiedyś przyzna nam pan 
rację. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Dziękuję bardzo.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że senator Krzysztof 

Brejza złożył swoje przemówienie w dyskusji do 
protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Czy pan minister Szefernaker chciałby się jesz-

cze do czegoś odnieść? Pytam, bo jego nazwisko 
było tutaj wielokrotnie przywoływane.

Bardzo proszę, Panie Ministrze.
(Głos z sali: Taka funkcja.)

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE SPRAW  
WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 
PAWEŁ SZEFERNAKER 

Ja chciałbym bardzo serdecznie podziękować za 
dyskusję, za wszystkie argumenty ad rem. Przykro, 
że padło tu także wiele argumentów ad personam 
z niektórych ust, takich, które odczytuję jako bez-
czelne, skierowanych w moją stronę. Ale dziękuję 
za tę dyskusję.

Chciałbym jeszcze odnieść się do tezy, która pa-
rokrotnie się tutaj pojawiła, że rząd prowadzi lub 

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.

ma zamiar prowadzić jakąkolwiek wojnę z samo-
rządnością, z jednostkami samorządu terytorial-
nego. Chciałbym to sprostować. Jest to nieprawda. 
Będziemy tworzyć, popierać programy wspierają-
ce samorządy i działania samorządów na rzecz lo-
kalnych społeczności. Jestem przekonany, że wiele 
z programów, które już dzisiaj realizujemy, tę tezę 
potwierdza.

Co do argumentów popierających pomysł po-
wstania ustawy ramowej, to jest pewien dyso-
nans pomiędzy przyjmowaniem kolejnych ustaw, 
które regulują powołanie kolejnych metropolii, 
a jednoczesnym mówieniem o potrzebie ustawy 
ramowej. My jako ministerstwo będziemy przepro-
wadzać analizę, o której mówiłem już w pierwszym 
wystąpieniu.

Za dyskusję i za wszystkie argumenty, które ze 
wszystkich stron w niej padły, bardzo serdecznie 
dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Na koniec w imieniu gości zaproszonych przez 

pana marszałka Grodzkiego głos zabierze prezy-
dent miasta Sopotu, pan Jacek Karnowski.

Bardzo proszę, Panie Prezydencie.

PREZYDENT MIASTA SOPOTU 
JACEK KARNOWSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowny 
Panie Ministrze!

Ja chciałbym w imieniu wójta gminy Linia, pana 
Bogusława Engelbrechta, burmistrza Pelplina, 
pana Mirosława Chyły, i  burmistrza Nowego 
Dworu Gdańskiego, pana Jacka Michalskiego, 
bardzo serdecznie podziękować za tę inicjatywę 
ustawodawczą i wspomnieć, że ta ustawa jest po-
trzebna, tak jak mówili pan senator Kwiatkowski 
i pan senator Świlski, głównie mniejszym gmi-
nom, na co dowodem jest to, że tutaj jesteśmy. 
Sopot też nie jest wielką gminą, liczy tylko 34,5 ty-
siąca mieszkańców. Nie ma tutaj przedstawicieli 
Gdańska i Gdyni, my się dzisiaj bijemy o tę ustawę, 
dlatego że sprawy komunikacji, rynku pracy są tak 
ważne przede wszystkim dla tych mniejszych.

Druga sprawa jest taka. My nie chcemy kon-
kurować z nikim na Opolszczyźnie, na Śląsku, na 
Dolnym Śląsku. My chcemy konkurować w Europie, 
a  żeby ta konkurencja mogła być prowadzona 
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w Europie przez te miasta i gminy, to jest nam 
potrzebna ustawa metropolitalna. My nabra-
liśmy, Panie Ministrze, pewnego doświadcze-
nia w ZIT-ach, w Zintegrowanych Inwestycjach 
Terytorialnych, które mieliśmy okazję wykonywać 
we wszystkich metropoliach czy też w innych ob-
szarach funkcjonalnych, w mniejszych gminach 
w minionych czasach. Gdy patrzymy na tę, mówiąc 
uczciwie, pełną nazwą Górnośląsko-Zagłębiowską 
Metropolię, to jesteśmy zachwyceni ich doświad-
czeniami. Ale chciałbym też powiedzieć państwu 
senatorom, paniom i panom senatorom, panu 
ministrowi, że doświadczenia europejskie, które 
obserwuję od kilkunastu lat, nawet pisząc pewną 
pracę naukową na ten temat, która pewnie już się 
zdezaktualizowała, są takie, że dla poszczególnych 
metropolii tworzy się specjalne ustawy – ustawy, 
które niejednokrotnie przekraczają nawet granice 
państw, bo jest 1 metropolia, która zahacza o 3 pań-
stwa. Jest też metropolia, która zahacza o 3 landy 
w Niemczech, czy metropolia Malmö – Kopenhaga, 
którą dzieli cieśnina, ona jest szwedzko-duńska, ale 
świetnie funkcjonuje. Stąd mamy te doświadczenia.

Jeżeli chodzi o zagęszczenie, no to… To, o czym 
mówił pan senator Rybicki… Wejherowo, Rumia, 
Reda, Gdańsk, Sopot, Gdynia, Pruszcz Gdański 
i okolice, Kosakowo, Żukowo – myślę, że to jest 
region nie mniej zagęszczony niż Górny Śląsk 
i Zagłębie.

Proszę państwa, my dyskutujemy o tej metro-
polii od 1991 r., o czym mówił pan senator Rybicki, 
a z ministerstwem, także z pana poprzednikiem, 
Panie Ministrze, panem Sebastianem Chwałkiem, 
dyskutujemy od 2016 r., żałując bardzo, że po-
przednia ekipa rządowa tak późno przygotowała tę 
ustawę ramową, chociaż ja jestem za tymi różnymi 
ustawami. Niestety od 2016 r. tylko dyskutujemy, 
a pociąg europejski nam odjeżdża. My naprawdę 
chcemy konkurować z Europą, a nie konkurować 
wewnątrz kraju.

Wracając do wypowiedzi pana senatora 
Czerwińskiego, powiem, że małe gminy także 
mają swoje programy w Polsce, mają swoje pro-
gramy unijne, Polska Wschodnia ma swoje progra-
my. Jesteśmy absolutnie przeciwni temu, żeby nie 
wspierać tych mniejszych gmin.

Proszę państwa, myślę, że naprawdę nie ma 
na co czekać, bo jesteśmy opóźnieni o dwadzie-
ścia parę lat. Jako Polska nadrabiamy, a nieraz 
nawet wyprzedzamy część krajów Unii w kwestii 
pewnych rozwiązań, ale akurat w tej kwestii jeste-
śmy dwadzieścia parę lat do tyłu, bo we Włoszech, 

w Niemczech, w Austrii, w Danii, w Szwecji te me-
tropolie istnieją nieraz po dwadzieścia parę lat. 
I my nie mamy szansy z nimi konkurować, a to 
jest dla nas najważniejsze. Dlatego bardzo dziękuję 
Ministerstwu Rozwoju za pozytywną opinię. Bardzo 
proszę jednak, żeby rząd Rzeczypospolitej Polskiej 
zwrócił uwagę na to, że kiedyś chciał wprowadzić 
metropolię mazowiecką. Prawda? Wtedy podniósł 
się krzyk samorządu. Może więc lepiej skorzystać 
z takiej sytuacji, kiedy to z dołu jest ta inicjatywa, 
a nie z góry. Myślę, że temu rządowi powinna być 
bliska zasada pomocniczości, tak prosto wynikają-
ca z katolickiej nauki społecznej. Czyli nie zasada 
centralizmu demokratycznego, a pomocniczości, 
to, że to samorządy wychodzą z pewną inicjaty-
wą. Apeluję do wszystkich senatorów, także Prawa 
i Sprawiedliwości, żeby opierali się na tej zasadzie 
pomocniczości, przychylili się do tych, którzy wy-
kazują inicjatywę oddolną, a nie do tego, żeby tylko 
państwo narzucało pewne rozwiązania, od góry, bo 
myślę, że to, co się dzieje na dole, jest zawsze naj-
piękniejsze. Podkreślam, że to jest coś, co ma służyć 
przede wszystkim mniejszym gminom, a nie takim 
gminom jak Gdańsk i Gdynia, które na pewno są 
hegemonami na tym rynku pomorskim.

Wracając jeszcze do Elbląga, powiem, że to jest 
szansa, to jest furtka dla Elbląga. Ale oczywiście je-
żeli będzie tworzyła się metropolia wokół Olsztyna, 
to gdy będziemy mówili o mieście wojewódzkim, 
będziemy mówili o Olsztynie, o województwie 
warmińsko-mazurskim. Możemy się oczywiście 
czepiać tych sformułowań, chociaż kiedyś stolica 
województwa była w Skarszewach na Pomorzu, 
a potem w II Rzeczypospolitej jeszcze w pewnym 
momencie w Toruniu. Tak że różnie to się może 
kształtować, czy ona z Gdańska wyjedzie, czy on 
tym miastem wojewódzkim pozostanie na zawsze.

Tak że jeszcze raz bardzo serdecznie zwracam 
się do państwa o poparcie tej naszej inicjatywy, od-
dolnej, kiełkującej od kilkudziesięciu lat, ale niemo-
gącej się przebić. Życzę także innym metropoliom, 
i łódzkiej, i poznańskiej, i wrocławskiej, i pewnie 
białostockiej, i lubelskiej, żeby one też powstały. 
Bardzo dziękuję. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Bardzo dziękuję.
Szanowni Państwo Senatorowie, ogłaszam 

10-minutową przerwę, do godziny 15.55. Po prze-
rwie głosowanie.
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Drugie czytanie projektu ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim (cd.)
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji 

reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa…

(Przerwa w obradach od godziny 15 minut 45  
do godziny 15 minut 55)

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Wznawiam obrady.
Powracamy do rozpatrywania punktu trze-

ciego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
ustawy o związku metropolitalnym w wojewódz-
twie pomorskim.

Przypominam, że przed przerwą zostało przed-
stawione sprawozdanie komisji w sprawie projek-
tu ustawy.

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 66 S. Komisje proponują ponadto, aby 
Senat upoważnił senatora Ryszarda Świlskiego do 
prezentowania stanowiska Senatu w dalszych pra-
cach 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. 

(Oklaski)
Głosowało 89 senatorów, 86 – za, 2 – przeciw,  

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 4)
Wobec wyników głosowania stwierdzam,  

że Senat przyjął projekt ustawy o związku metro-
politalnym w województwie pomorskim i podjął 
uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego pro-
jektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił 
senatora Ryszarda Świlskiego do prezentowania 
stanowiska Senatu w dalszych pracach nad tym 
projektem.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
czwartego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy o szczególnych zasadach usuwania skut-
ków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych doty-
czących nieruchomości warszawskich, wydanych 
z naruszeniem prawa, ustawy o komercjalizacji 
i niektórych uprawnieniach pracowników oraz 
ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 194, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 194 A.

(Rozmowy na sali)
Proszę sprawozdawcę Komisji Samorządu 

Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz 
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, 
senatora Aleksandra Pocieja, o przedstawienie 
sprawozdania komisji.

(Rozmowy na sali)
Panie Senatorze, jeszcze taka chwilka na…
(Senator Aleksander Pociej: Panie Marszałku,  

ja sekundę poczekam, aż minie ta euforia związana 
z wynikiem głosowania.)

Tak.
Dziękuję gościom.
(Rozmowy na sali)
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
ALEKSANDER POCIEJ 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Właściwie można by było moje sprawozda-

nie sprowadzić do tego, iż połączone komisje, 
Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej oraz Komisja Praw Człowieka, 
Praworządności i  Petycji, rekomendują, iżby 
Wysoki Senat uchwalił załączony projekt uchwały, 
czyli ustawę wraz z przedstawionymi 19 popraw-
kami. Ale, Panie Marszałku, Szanowni Państwo 
Senatorowie, ta sprawa jest…

(Rozmowy na sali)
Jeszcze poczekam, ponieważ akurat wcho-

dzą przedstawiciele Warszawy i przedstawiciele 
Ministerstwa Sprawiedliwości…

(Wicemarszałek Marek Pęk: Bardzo proszę go-
ści o zajmowanie miejsc i umożliwienie panu se-
natorowi kontynuowania sprawozdania.)

Dziękuję bardzo.
Otóż, Panie Marszałku, Państwo Senatorowie, 

sprawa tejże nowelizacji wymaga pewnej refleksji 
historycznej. Do dnia dzisiejszego miasto stołeczne 
Warszawa, jak również mieszkańcy borykają się ze 
skutkami tzw. potocznie dekretu Bieruta. Kolejne 
zmiany prawa doprowadziły do sytuacji, w której 
obrót prawny cierpi ze względu na zmiany, które 
sukcesywnie i w sposób niekoniecznie uporządko-
wany zachodziły w tej materii.

Wydaje mi się, iż dobrym wstępem do naszych 
rozważań będzie fragment uwag Unii Metropolii 
Polskich dotyczących tej ustawy. „Podkreślenia 
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wymaga, że ustawa uchwalona przez Sejm jest 
w głównej mierze próbą naprawienia błędów wie-
lokrotnie wskazywanych przez m.st. Warszawa. 
Nowelizacja obnaża słabości funkcjonowania usta-
wy o Komisji w wielu aspektach. Dobrze zatem się 
stało, że doczekaliśmy się próby zmian wadliwych 
przepisów”. Tu przypominam, że te przepisy zosta-
ły wprowadzone, jeżeli dobrze pamiętam, w roku 
2017. „Inaczej wygląda sprawa zmian uchwalo-
nych przez Sejm do ustawy o gospodarce nierucho-
mościami. Problem reprywatyzacji dotyczy całej 
Polski, natomiast ustawa uchwalona przez Sejm 
jest próbą rozwiązania wyłącznie problemów wy-
branej grupy warszawskich lokatorów, bez szer-
szego spojrzenia na problem, z którym zmagają się 
w szczególności duże miasta w kraju. Ustawa nie 
rozwiązuje problemów związanych z roszczeniami 
dawnych właścicieli nieruchomości przejętych na 
mocy dekretu o reformie rolnej, ustawy o przejęciu 
na własność Państwa podstawowych gałęzi gospo-
darki narodowej czy wielu innych obowiązujących 
do 1989 r. W dalszym ciągu miasta zmagają się  
ze skutkami eliminowania z obrotu prawnego sta-
rych decyzji stanowiących podstawę nabycia grun-
tów przez Skarb Państwa. Nowelizacja przepisów 
jest krokiem w dobrym kierunku, jednak bez głęb-
szego pochylenia się nad tematem i znalezienia 
kompleksowych rozwiązań systemowych, znaj-
dujących równowagę pomiędzy prawami byłych 
właścicieli, interesem miast, a także prawem lo-
katorów i wartościami społecznymi ustawa będzie 
wyłącznie kolejną małą ustawą reprywatyzacyjną 
odsuwającą w czasie konieczność zmierzenia się 
z największymi problemami”.

Proszę państwa, wydaje mi się, że w tych ostat-
nich 2 zdaniach zawarty jest problem, który doty-
ka nas wszystkich od wielu lat, to znaczy problem 
próby wyważenia interesów lokatorów – którzy 
niestety, tak bywało, padali ofiarami tzw. czyści-
cieli kamienic bądź agresywnych handlarzy nieru-
chomości – słusznych praw byłych właścicieli i ich 
spadkobierców bądź nabywców tych praw, a także 
interesu wszystkich mieszkańców Warszawy. A to 
dlatego, że Warszawa jest nieporównywalnie do 
innych miast obciążona zobowiązaniami dotyczą-
cymi wypłaty odszkodowań. I znalezienie jakiegoś 
wspólnego mianownika tych zupełnie sprzecznych 
interesów wymagało i nadal wymaga odważnych 
decyzji, których nie podjęła się praktycznie żadna 
ekipa rządząca od 1989 r. Te problemy będą nara-
stać. I kolejne nowelizacje, które tylko punktowo 
będą próbowały naprawiać nieścisłości i problemy, 

będą próbowały w jakiś sposób zadośćuczynić tylko 
i wyłącznie fragmentarycznie kolejnym grupom, 
będą powodowały jeszcze większy bałagan prawny, 
z którego, niestety, nie widać na dzień dzisiejszy 
żadnego wyjścia.

Jeżeli chodzi o omawiane przedłożenie, chciał-
bym przytoczyć parę zdań napisanych przez pre-
zesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej 
Polskiej, który, powiedzmy to sobie, nie jest człon-
kiem opozycji, jest to osoba wskazana przez rzą-
dzących. „Projektowana ustawa zakłada m.in. 
zmianę art. 214a ustawy o gospodarce nieruchomo-
ściami poprzez znaczne rozszerzenie tzw. odmow-
nych przesłanek dekretowych. W związku z tym 
uprzejmie zwracam uwagę – to jest cały czas cytat 
z opinii prezesa Prokuratorii Generalnej – że roz-
szerzenie katalogu przesłanek odmownych rodzić 
będzie skutki finansowe w postaci konieczności 
wypłaty przez Skarb Państwa odszkodowania na 
rzecz osób uprawnionych, które spełniały prze-
słanki zawarte w dekrecie warszawskim, a mimo 
to otrzymały odmowne decyzje dekretowe, których 
następnie nieważność została stwierdzona”.

I bardzo ważna kwestia. Oczywiście, nie pisze 
o tym pan prezes Prokuratorii Generalnej, gdyż nie 
jest to przedmiotem jego troski. Ale dokładnie takie 
same skutki będzie miało to rozszerzenie. Ta nowe-
lizacja, jeżeli zostanie przyjęta w takim kształcie, 
będzie niosła negatywne skutki finansowe, bardzo 
ciężkie, bardzo duże obciążenie budżetu dla miasta 
stołecznego Warszawy, dla wszystkich mieszkań-
ców Warszawy. Ponieważ pieniądze, które w związ-
ku z tą nowelizacją będą musiały zostać wypłacone 
jako odszkodowania, nie będą mogły finansować 
innych zadań, które są finansowane z budżetu mia-
sta stołecznego Warszawy.

Wracam do pisma prezesa Prokuratorii 
Generalnej: „Ponadto przesłanki zawarte w pro-
jektowanych pktach 7 i 12 art. 214 ust. 1 stanowią 
klauzule generalne, które w procesie stosowa-
nia prawa mogą budzić wątpliwości, także w za-
kresie ich zgodności z art. 64 Konstytucji RP”. 
Przypominam, że pisze tak prezes Prokuratorii 
Generalnej. „Z tych też względów zachodzi obawa, 
czy decyzje, w których podstawę odmowy stanowić 
będą wskazane wyżej projektowane przepisy, osta-
ną się po poddaniu ich weryfikacji w toku postę-
powań sądowoadministracyjnych”. To jest, proszę 
państwa, cały fragment, ważny fragment dotyczą-
cy implikacji, które mogą iść za tą ustawą. Otóż 
w tej ustawie – a do tej pory mamy bardzo złe do-
świadczenia, jeżeli chodzi o decyzje komisji, które 
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są uchylane przez sądy administracyjne – jest an-
tycypacja, iż będzie tak dalej, i to w dużo szerszym 
zakresie.

Wracam do opinii prezesa Prokuratorii Gene- 
ralnej. Pisze on, że „co prawda prawo użytkowa-
nia wieczystego podobnie jak prawo własności nie 
jest prawem absolutnym i zgodnie z art. 64 ust. 3 
Konstytucji RP podlega ograniczeniom w drodze 
ustawy, ale tylko w takim zakresie, w jakim ustawa 
nie narusza istoty tego prawa”.

I na koniec taka sprawa, konkretnie dotyczy 
to jednego z punktów znowelizowanego art. 214a. 
Otóż „należałoby zgłosić następującą uwagę  
do przesłanki w postaci «niemożności pogodzenia 
z prawidłowym ukształtowaniem stosunków są-
siedzkich». Niezależnie od tego stanowi ona tak-
że klauzulę generalną. Jak zaś wiadomo, zwroty 
niedookreślone (w tym klauzule generalne) są to 
przepisy prawne, w których nie zostały dokładnie 
sprecyzowane wszystkie elementy składające się 
na hipotezę lub dyspozycję normy prawnej, a ocena 
konkretnego stanu faktycznego zostaje przerzuco-
na na organ stosujący prawo”.

W tym zakresie te uwagi prezesa Prokuratorii 
Generalnej zgłoszone zostały tylko do 2 przepisów, 
z których 1 został usunięty na etapie prac w Sejmie. 
Tutaj dziękuję ministerstwu za to, że przychyliło 
się do opinii, które stwierdzały, że taki przepis nie 
może się ostać. Takie uwagi zostały skierowane 
w odniesieniu do bodajże 4 bądź 5 innych przesła-
nek, które nie dają się ostro dookreślić, tak abyśmy 
nie mieli wątpliwości co do tego, czy decyzje urzęd-
ników miasta stołecznego Warszawy będą mogły 
się ostać w obrocie prawnym w przyszłości.

Do tejże ustawy, do tego przedłożenia swoje 
uwagi wniosła także Naczelna Rada Adwokacka 
w bardzo obszernej, 36-stronicowej opinii. W pod-
sumowaniu czytamy: w omawianym projekcie 
przewidziano rozwiązania, które z  pewnością 
można określić jako budzące wątpliwości co do 
ich zgodności z Konstytucją RP. Projektodawca 
w uzasadnieniu projektu wskazał przy tym, iż jego 
głównym celem jest realizacja interesu społeczne-
go oraz indywidualnego osób zamieszkujących na 
podstawie dotychczasowych umów najmu lokali 
mieszkalnych w nieruchomościach objętych pro-
cesem reprywatyzacji. Wydaje się jednak, iż pro-
jektodawca nie tylko nie wyważył odpowiednio 
realizacji tego celu z naruszeniami… tym samym 
prawami spadkobierców byłych właścicieli nieru-
chomości warszawskich… lecz nawet nie wykazał 
istnienia związku między nimi. Nie podniesiono 

przede wszystkim na etapie prac legislacyjnych, 
iż dla zaspokojenia roszczeń odszkodowawczych 
lokatorów nieruchomości warszawskich nie jest 
konieczne jednoczesne uniemożliwienie realizacji 
roszczeń dekretowych.

To jest bardzo ważny aspekt problemów, z któ-
rymi będziemy się borykać, mówiąc o tym pro-
jekcie. Zdaniem bardzo wielu osób analizujących  
te przepisy te zapisy idą tak daleko, że… W pi-
smach, które były do nas kierowane, padały wręcz 
zarzuty, iż tak szeroki zakres idzie dalej niż pier-
wotny dekret Bieruta, komunistyczny. Uważam, 
że jako parlamentarzyści, a wywodzimy się tutaj 
w większości ze środowisk, które były w opozycji 
i które próbowały zmienić ten system… Uważam, 
że powrót do tego systemu w jakimkolwiek zakre-
sie jest nieuprawniony.

Kolejny cytat, z Fundacji Profilaktyki Endokry- 
nologicznej… To jest taka fundacja, która docho-
dzi zwrotu nieruchomości w Warszawie. Ustawa 
o zmianie ustawy o nieruchomościach uchwalo-
na… Tu chodzi o poprzednią nowelizację, o tzw. 
małą reprywatyzację. To były przepisy uchwalo-
ne jeszcze 2 kadencje temu, pod koniec kadencji 
w 2015 r., przed wyborami, i miały one na celu 
uporządkowanie, przynajmniej w podstawowym 
stopniu, bałaganu, zlikwidowanie wolnej ame-
rykanki, jaka była na rynku obrotu prawami.  
To było przedłożenie, które powodowało, iż ten 
obrót… W tym obrocie już nie mogły zupełnie bez 
żadnego nadzoru funkcjonować szkoły, szpita-
le, które były czasami odzyskiwane… Dochodziło 
do takich patologii, że uczniowie musieli się wy-
prowadzać ze szkół. To przedłożenie powodowa-
ło również, że obrót został poddany przynajmniej 
takiemu nadzorowi, że trzeba było rejestrować te 
umowy u notariusza. Czyli mieliśmy datę pewną, 
a poza tym notariusz brał jakąś odpowiedzialność 
również za warunki tych umów, a często stroną 
tych umów były osoby starsze, które często za 
bezcen sprzedawały coś, co miało dużą wartość.  
Tu możemy znaleźć iunctio z procedowanym przez 
nas w komisji wczoraj – i który jeszcze będzie pro-
cedowany – projektem pani senator Lidii Staroń, 
dotyczącym notariatu. Rzeczywiście takie sytu-
acje się zdarzały. Ta ustawa, która weszła w życie 
w roku 2017… przepraszam, 17 września 2016 r., 
w małym tylko stopniu ingerowała w prawa wła-
ścicieli bądź spadkobierców właścicieli, ale i tak 
wzbudziła bardzo silne kontrowersje. Tutaj cy-
tuję: ustawa ta – wbrew propagandzie Platformy 
Obywatelskiej i prezydent Warszawy, że jest to 
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mała ustawa reprywatyzacyjna – wprowadzała 
do ustawy o gospodarce nieruchomościami roz-
szerzenie przepisów wykluczających zwrot nieru-
chomości w naturze, niezgodnych z konstytucją, 
dyskryminując właścicieli warszawskich nierucho-
mości bardziej niż komunistyczny dekret Bieruta. 
Skoro o tamtej ustawie można – uważam, niesłusz-
nie – tak ostro pisać, to wyobraźcie sobie państwo, 
co jest w dokumentach i opiniach dotyczących tej 
ustawy, które otrzymaliśmy.

W  bardzo podobnym kierunku zmierza-
ją opinie przedłożone przez Zrzeszenie Osób 
Dotkniętych Skutkami Dekretu Warszawskiego 
„Dekretowiec” – były 2, przepraszam, 3 opinie – 
jak również innych… Także Polskie Towarzystwo 
Ziemiańskie… We wszystkich tych opiniach podno-
szona jest niekonstytucyjność rozwiązań propono-
wanych w ustawie, ich niezgodność z Konstytucją 
Rzeczypospolitej Polskiej, jak również z Europejską 
Konwencją Praw Człowieka, którą Polska podpisa-
ła w 1993 r., a która również gwarantuje ochronę 
praw własności.

Jednocześnie, tak jak powiedziałem, mamy 
tutaj do czynienia z bardzo często wykluczający-
mi się interesami. Oczywiście musimy brać pod 
uwagę interes lokatorów, pamiętając, co działo się 
w Warszawie przez bardzo wiele lat. Mamy tutaj 
także opinię organizacji lokatorskich, które wskazu-
ją, że pewne zapisy tego przedłożenia są zbyt słabe.

Na posiedzeniu komisji słyszeliśmy też bardzo 
mocny głos przedstawicieli miasta stołecznego 
Warszawy. Podnosili oni bardzo wiele problemów 
związanych z tymi zapisami, których nie będę tutaj 
po kolei opisywał. Myślę, że tak jak głos zabierze 
tutaj pan minister, który powie o tej ustawie, tak 
również będziemy mogli wysłuchać przedstawi-
ciela miasta stołecznego Warszawy, ponieważ cho-
dzi tu o ważny interes rzeszy, prawie 2 milionów, 
mieszkańców Warszawy, którzy będą dotknięci, 
przynajmniej w zakresie finansowym, skutkami 
tej ustawy.

Podczas trwania posiedzenia komisji zo-
stało złożonych kilkanaście poprawek sfor-
mułowanych przez przedstawicieli miasta 
stołecznego Warszawy. One częściowo zostały za-
akceptowane przez przedstawicieli Ministerstwa 
Sprawiedliwości, a częściowo zostały odrzucone. 
W 2 bądź 3 przypadkach konieczność rozpatry-
wania poprawek łącznie powodowała… Mimo że 
przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości zga-
dzali się z niektórymi poprawkami… Ponieważ były 
one rozpatrywane łącznie, nie mogli się zgodzić 

na ich przyjęcie. Właśnie dlatego, że były one 
połączone.

Wydaje mi się, że przedstawiłem wszystkie 
aspekty pracy naszej komisji. Dziękuję bardzo, je-
stem do dyspozycji.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Bogdan Borusewicz)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

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

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

Czy są takie pytania? Nie ma.
Dziękuję, Panie Senatorze. 
Projekt ustawy został wniesiony przez posłów. 

Do prezentowania stanowiska wnioskodawców po-
selskiego projektu ustawy został upoważniony pan 
poseł Paweł Lisiecki.

Czy pan poseł pragnie zabrać głos? 
(Poseł Paweł Lisiecki: Panie Marszałku, myślę, 

że jeżeli będzie występował pan minister Kaleta, to 
doskonale to opisze.)

Dziękuję.
Ale mogą być pytania do pana.
(Poseł Paweł Lisiecki: To będę starał się 

odpowiedzieć.)
Bo obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miej-

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

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

To przechodzimy do pana ministra.
Czy pan minister Sebastian Kaleta pragnie za-

brać głos w sprawie rozpatrywanej ustawy? Jeżeli 
tak, to zapraszam.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI 
SEBASTIAN KALETA 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Przedłożenie jest bardzo istotne. Wielokrotnie 

w pracy komisji podkreślaliśmy, że jednym z celów 
prac komisji, jej owoców powinno być wyrównanie 



Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji 
reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa, ustawy 
o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami

63

15. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 10 września 2020 r.

szkód i krzywd, które ponieśli przede wszystkim 
mieszkańcy miasta stołecznego Warszawy. Ta usta-
wa wychodzi naprzeciw pewnego rodzaju, można 
powiedzieć, nieporozumieniom wynikającym z re-
lacji pomiędzy komisją jako organem administracji 
rządowej a miastem stołecznym Warszawą. Jednak 
niezależnie od sporów natury prawnej istotny jest 
finalnie interes mieszkańców. I efektem pracy nad 
tym projektem jest, można powiedzieć, wspólne 
stanowisko, że to rozwiązanie, które proponuje 
się w ustawie, jest rozwiązaniem, które powinno 
te problemy, które komisja dostrzegła, jeśli cho-
dzi o sytuację lokatorów warszawskich, naprawić. 
Kilka rozwiązań w ustawie porządkuje prace ko-
misji. Ta ustawa w 2017 r. była w polskim porząd-
ku prawnym czymś wyjątkowym z tego powodu, 
że o ile kodeks postępowania administracyjnego 
zawsze przewidywał, i w niektórych ustawach 
szczególnych to było regulowane, możliwość do-
datkowych instytucji nadzwyczajnych trybów 
wzruszania decyzji administracyjnej, to jednak 
w tak szerokim zakresie… Komisja weryfikacyj-
na była pierwszym organem, który z jednej strony 
zajmował się bardzo poważną sprawą, a z drugiej 
strony te uprawnienia były daleko idące, zwłaszcza 
jeśli się patrzy na relacje z samorządem terytorial-
nym, jego funkcjonowanie, jak również ten wątek 
prawnokarny. Była to ustawa niezwykle wyjątkowa 
i oczywiste jest, że w związku z jej stosowaniem 
doszło do różnych rozbieżności w interpretacji. 
Doktryna administratywistów, można powiedzieć, 
prawo administracyjne jako dziedzina prawa dzięki 
ustawie o komisji znacząco się rozwinęło. Bardzo 
dużo specjalistów, naukowców z tej dziedziny pra-
wa mogło na przykładzie komisji pokazywać na-
rzędzia, które często w ostatnich latach nie były 
używane, jeśli mowa o prawie administracyjnym. 
Tak więc ta ustawa się sprawdziła. Ale to, że się 
sprawdziła, nie oznacza, że w wyniku doświadczeń 
nie można jej poprawiać. To przedłożenie, ta usta-
wa uchwalona przez Sejm temu służy. 

I przechodzę do ustawy o gospodarowaniu nie-
ruchomościami. Postulatem od wielu lat wskazy-
wanym jako ten, który jest istotny w rozmowie 
o reprywatyzacji, jest ważenie praw, które wyni-
kają z naszej konstytucji. Ta ustawa ze względu 
na problem, który rozwiązuje, również ze wzglę-
du na orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego 
przychyla się do uznania w sposób należyty praw 
osób zajmujących lokale komunalne. Niemniej 
jednak – tak jak pan senator wspomniał, referu-
jąc różne opinie, które pojawiały się w sprawie tej 

ustawy – nie oznacza to, że problematyka regulo-
wania tytułu prawnego i problematyka roszczeń 
związanych z nieruchomościami warszawskimi 
tą ustawą jest zamykana. Tak kompletnie nie jest. 
Jednak w związku z faktem, że mimo wszystko nie 
ma jednolitej propozycji, którą wszystkie strony 
sporu politycznego byłyby dzisiaj w stanie uznać 
za właściwą w zakresie reprywatyzacji, nie może-
my trwać w sytuacji, która jest szkodliwa dla dosyć 
istotnej grupy mieszkańców. I ta ustawa właśnie 
ten problem rozwiązuje, aczkolwiek trzeba być 
w pełni świadomym tego – to zawsze podkreślam 
– że nie rozwiązuje problemu do końca. Te prze-
pisy ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami 
niewątpliwie poprawią sytuację warszawskich lo-
katorów, ale jednocześnie kształt tej ustawy stano-
wi zobowiązanie do dalszego szukania sposobów 
zamknięcia problematyki nieuregulowania tytułów 
prawnych do niektórych gruntów w Warszawie. 
I  jako przedstawiciel wnioskodawców i w tym 
momencie przedstawiciel rządu z pełną świado-
mością to podkreślam. Rzeczywiście w toku prac 
komisji co do kilku poprawek natury technicznej, 
organizacyjnej, które zgłaszało miasto stołecz-
ne Warszawa przede wszystkim… Strona rządo-
wa uważa, że można wspólnie… że nie budzą one 
wątpliwości. Jednak kilka poprawek zostało zblo-
kowanych. Częściowo były to rozwiązania słuszne, 
częściowo takie, z którymi nie sposób się zgodzić, 
dlatego też były podczas posiedzenia komisji oce-
nione negatywnie przez ministerstwo.

Dziękuję za wczorajsze prace. Jestem otwarty 
na pytania i mam nadzieję, że będę w stanie udzie-
lić dokładnych odpowiedzi.

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.

Pan senator Krzysztof Kwiatkowski zadaje py- 
tania.

SENATOR 
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI 

Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Panie Ministrze, ja już to powiedziałem i powtó-

rzę: uważam, że ten projekt ustawy jest krokiem 
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w dobrym kierunku, on w jakimś zakresie ułatwia 
dalsze porządkowanie spraw związanych z nega-
tywnymi następstwami dekretu Bieruta. Ale to 
jest tylko krok. Stąd moje pytanie, akurat w sposób 
odpowiedni kierowane do przedstawiciela rządu.  
Bo my ciągle musimy szukać rozwiązań całościo-
wych, docelowych i tych kolejnych kroków, które 
będą efektywnie ten problem rozwiązywały. 

Czy rząd ma jakieś plany w tym zakresie? Czy 
pan minister mógłby nas poinformować, czy coś 
planujecie, coś będziecie przedstawiać, coś, co bę-
dzie kolejnymi działaniami porządkującymi tę pro-
blematykę? A z tym problemem miasto stołeczne 
sobie samo nie poradzi, bo on rzeczywiście wyma-
ga i kolejnych rozwiązań legislacyjnych, i wsparcia 
finansowego z budżetu państwa. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Proszę.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI 
SEBASTIAN KALETA 

Panie Senatorze! Panie Przewodniczący!
Rzeczywiście można powiedzieć, że ten etap 

prac legislacyjnych nad tą ustawą skłania również 
do odpowiedzi na pytanie, co dalej i jakie będą dal-
sze zamierzenia. Nie jest tajemnicą, że w 2017 r. 
w Ministerstwie Sprawiedliwości przygotowaliśmy 
propozycję pełnej regulacji nie tylko problematyki 
warszawskiej, ale również problematyki związa-
nej z innymi aktami nacjonalizacyjnymi, niemniej 
nie udało się wypracować na tamtym etapie kom-
pleksowych rozwiązań w tym zakresie, uzyskać 
co do nich aprobaty tak, żeby te regulacje mogły 
wejść w życie i zostały uznane za te, które spra-
wiedliwie regulują te problemy. W związku z tym, 
że osiągnięcie kompromisu w sprawie reprywaty-
zacji w tym okresie, w którym się znajdujemy, od 
końca 2017 r. do chwili obecnej, w pełnym zakresie 
nie okazało się możliwe, jako osoba odpowiedzialna 
za problematykę warszawską, jako przedstawiciel 
rządu, również wspólnie z posłami, a także korzy-
stając z doświadczenia aktualnych władz miasta 
stołecznego Warszawy, bo przecież pan prezy-
dent Rabiej pracował w komisji weryfikacyjnej 

i podobny pogląd na te sprawy, podobną ocenę wie-
lokrotnie przedstawialiśmy, zdecydowaliśmy się 
wspólnie z grupą posłów zaproponować ten krok. 
Być może ten trójskok nie był próbą spektakularną 
i udaną, niemniej jednak sprawa nie została po-
grzebana i teraz wykonujemy krok.

I teraz odpowiadam na pytanie, jakie będą ko-
lejne kroki. Z pewnością formułowana jest również 
propozycja dotycząca ustalania wysokości odszko-
dowań. Grupa posłów lewicy złożyła taki projekt do 
Sejmu. Podobny mechanizm był zaproponowany 
w ustawie z 2017 r., on równoważył, można po-
wiedzieć, skalę wojennych zniszczeń, wartość nie-
ruchomości wojennej w odniesieniu do dzisiejszej 
wartości, jak również uwzględniał pewne czynniki 
gospodarcze związane z upływem czasu, a także 
skalę możliwych odszkodowań za te roszczenia, 
które nie zostały zrealizowane. To są pieniądze i tu-
taj zawsze dyskusja jest najtrudniejsza. Niemniej 
jednak mechanizm, który został zaproponowany, 
to jest, w mojej opinii, kierunek, nad którym po-
winniśmy dyskutować.

I z drugiej strony, jako że oczywiście najwięk-
szym samorządem, największą, można powiedzieć, 
jednostką, która ma problem z reprywatyzacją, jest 
miasto stołeczne Warszawa, to niewątpliwie – rów-
nież w związku z faktem, że to miasto stołeczne 
Warszawa włada wspomnianymi gruntami i pozo-
stają one w większości w zasobach miejskich – jest 
ono nieodzownym partnerem do formułowania 
ostatecznej propozycji takich przepisów. Ja z tego 
miejsca deklaruję, że jeśli omawiana ustawa wej-
dzie w życie, dalej będę szukał… będę tym przed-
stawicielem rządu, który w drodze kompromisu, 
konsensusu będzie szukał rozwiązań omawianego 
tu problemu. Ale tutaj potrzebna jest wola 2 stron 
i wola również m.in. partycypowania, wspólnie, 
w kosztach takiego przedsięwzięcia. Bo skoro sa-
morząd korzysta z nieruchomości i samorządowi 
zależy również na tym, żeby niektóre te nierucho-
mości uwolnić inwestycyjnie… Bo, co jest bardzo 
ważne, obciążenie roszczeniami ogranicza możli-
wości inwestowania w nieruchomości bądź nawet 
dysponowania w naturalny sposób tym zasobem. 
Dlatego też mam nadzieję, że władze Warszawy 
będą w stanie podjąć w tej sprawie rozmowy rów-
nież z rządem, żeby znaleźć najlepsze rozwiązania. 
Ja na pewno będę przedstawicielem rządu, który 
będzie rekomendował prowadzenie takich rozmów, 
szukanie rozwiązań. I propozycje, które były zło-
żone w 2017 r., w mojej opinii są możliwymi pro-
pozycjami co do początku.
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WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Ja mam do pana pytanie, Panie Ministrze.
W 2017 r. przygotowywaliście ustawę reprywa-

tyzacyjną. Czy prace nad tą ustawą zostały przez 
was zaniechane? Jak to wygląda? Oczywiście, ja 
byłem obecny przy przynajmniej 2 inicjatywach 
reprywatyzacyjnych. Wiem, że poważnym pro-
blemem jest sprawa tzw. mienia pożydowskiego 
i reperkusje międzynarodowe. Czy to też było pro-
blemem w tej ustawie z 2017 r.? I czy kontynuujecie 
te prace w ogóle, czy po prostu ich zaniechaliście?

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI 
SEBASTIAN KALETA 

Już odpowiadam, Panie Marszałku.
Ustawa aktualnie nie ma nowej wersji. Jeśli 

mowa o tym, czy wskutek konsultacji społecz-
nych, publicznych, którym projekt był podda-
ny, wypracowano nowe projekty, to nie nastąpiło 
to. Niemniej jednak po zakończeniu konsultacji 
ministerstwo ciągle pozyskiwało nowe analizy, 
w szczególności dotyczące zakresu roszczeń i ryzyk 
związanych z tymi roszczeniami. I tu na bieżąco 
pozyskujemy informacje, zarówno z prokurato-
rii, z ministerstwa rolnictwa… Bo np. dekret rol-
ny, jak wiemy, też ciągle jest pewnym problemem. 
Tak więc te informacje gromadzimy.

Nowego projektu ministerstwo nie przedłożyło. 
Mając na względzie właśnie to, o czym powiedzia-
łem w odpowiedzi na poprzednie pytanie… Tzn. 
ta problematyka jest tak szeroka i rodzi, poza po-
glądami politycznymi, również tak skrajne ocze-
kiwania, że ostateczna propozycja musiałaby być 
wynikiem kompromisu, również politycznego, 
w zakresie tego, żeby rozwiązanie, które byłoby za-
proponowane, mogło zyskać większe poparcie niż 
tylko poparcie aktualnej większości parlamentar-
nej, w tej Izbie będącej w opozycji. Tak więc temat 
nie jest pogrzebany. Niemniej jednak nie ma no-
wej wersji projektu. Dlatego też wspomniałem, że 
w zakresie Warszawy te propozycje, które w oma-
wianej ustawie się znajdują, ja jako przedstawiciel 
rządu popieram. Bo problematyka całej ustawy jest 
o wiele szersza. Tam są ujęte wszystkie akty nacjo-
nalizacyjne, a dekret warszawski, z uwagi na moją 
pracę w komisji weryfikacyjnej, jest mi po prostu 
najbliższy, te problemy są mi najlepiej znane.

Co do pytania dotyczącego różnie sformułowa-
nych oczekiwań tzw. środowisk żydowskich… Tutaj 
niektórzy się mienią… Ciężko jest opisać charakter 
danego przedstawicielstwa, to, jakie ma ono umo-
cowanie wśród poszczególnych grup, ale tak się to 
publicznie przedstawia. Stanowisko rządu jest tu 
jasne. Z tego powodu, że… To jest bardzo intere-
sujące, ale rzadko poruszane w debacie publicz-
nej. W kontekście ustawy JUST, ustawy 447, która 
została uchwalona w zakresie wewnętrznych racji 
pomiędzy Departamentem Stanu a Kongresem pod 
koniec 2017 r., w pierwszych orzeczeniach komisji 
weryfikacyjnej dotyczących nieruchomości przy ul. 
Twardej pojawił się problem tzw. mienia bezspad-
kowego. Ta nieruchomość… Pan senator odwoły-
wał się do kazusu szkoły, której uczniowie musieli 
się wyprowadzić. Ta sprawa jest przedmiotem po-
stępowania prawnokarnego, jest akt oskarżenia 
przeciwko biznesmenowi, który był przy tej repry-
watyzacji, prowadził ją i uzyskał tę nieruchomość.

Metoda przejęcia tego mienia była następująca. 
Sąd ustanowił kuratora spadku dla osób pochodze-
nia żydowskiego, które zmarły… osób mających 
obywatelstwo polskie, ale będących pochodzenia 
żydowskiego, które zmarły w trakcie Holocaustu. 
Nie było żadnych informacji o spadkobiercach. 
Poprzez instytucję kuratora spadku roszczenia za 
drobny ułamek wartości trafiły w ręce tego biznes-
mena. Komisja w swoim orzecznictwie, przywołu-
jąc dostępne orzecznictwo sądów powszechnych, 
wskazała, że w zakresie takiego właśnie mienia 
spadkobiercą jest Skarb Państwa, ponieważ zmarli 
obywatele byli obywatelami polskimi, niezależnie 
od tej tragicznej historii Polaków pochodzenia ży-
dowskiego w trakcie wojny. I jeśli nie ma spad-
kobierców ustawowych bądź nie ma spadkowania 
testamentowego, to mienie jest mieniem Skarbu 
Państwa.

Co więcej, do końca 1946 r. ci obywatele w zde-
cydowanej większości byli objęci regulacjami 
Kodeksu Napoleona, który po pewnym okresie, 
nawet jeśli znaleźliby się spadkobiercy, uniemoż-
liwiał uzyskanie praw spadkowych. Tutaj w zakre-
sie prawa spadkowego wobec osoby zmarłej działa 
takie prawo, jakie obowiązywało w dniu śmierci 
tej osoby. Tak więc w przypadku zmarłych pod-
czas Holocaustu obowiązuje do dzisiaj Kodeks 
Napoleona co do ustalania praw spadkowych po 
tych osobach. Dlatego też z perspektywy polskiego 
porządku prawnego problem nie istnieje.

Oczywiście chwilami podnosi się dyskusja 
w ramach sporu międzynarodowego wokół tego 
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zagadnienia, ale jakiekolwiek zmiany w tym zakre-
sie musiałyby wynikać ze zmian w wewnętrznym 
porządku prawnym Rzeczypospolitej. W zakresie 
prawa, które obowiązywało nie tylko w ostatnich 
latach, ale także kilkadziesiąt lat wstecz, ta proble-
matyka była i jest jasno uregulowana. Dyskusja na 
ten temat ma charakter bardziej polityczny niż fak-
tycznie prawny. Oczywiście rząd nie planuje zmian 
w zakresie tych przepisów.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Na grun-
cie naszego prawa cywilnego – tak. Ma pan rację. 
Ale w Stanach Zjednoczonych jest znacznie szerszy 
katalog spadkobierców.)

Mogę odnieść się do raportu, który przedstawił 
Departament Stanu.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Nie. Ja nie 
chcę…)

Departament Stanu, nie oceniając polskiego 
porządku prawnego, przedstawił Kongresowi in-
formację o stanie faktycznym w polskim porządku 
prawnym w oparciu o stanowisko polskiego rzą-
du, które – może nie będę cytował – logicznie jest 
zbieżne z tym, co tu przedstawiłem.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

No to świetnie.
Pan Jan Maria Jackowski. Proszę bardzo, Panie 

Senatorze.

SENATOR 
JAN MARIA JACKOWSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja mam pytania natury, na-

zwijmy to, konstytucyjnej. Chodzi mi o taką miano-
wicie rzecz: jak wygląda sprawa odszkodowań dla 
byłych właścicieli czy tzw. byłych właścicieli i dla 
ich prawnych następców w sytuacji, kiedy nieru-
chomość istnieje, ale nie może zostać zwrócona 
w naturze? No chociażby z racji tego, że jest za-
mieszkiwana przez lokatorów, względnie jest jakaś 
inna sytuacja. Co się wtedy dzieje? Jaka jest proce-
dura dla tego byłego właściciela będącego w gor-
szej sytuacji niż ten, kto np. ma nieruchomość, 
która może być przeznaczona do zwrotu w natu-
rze. A jego nieruchomość akurat nie może być. I jak 
wygląda teraz proces odszkodowawczy w świetle 
proponowanych przepisów ustawy? Dziękuję.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI 
SEBASTIAN KALETA 

W świetle proponowanych przepisów ustawy 
nie zmienia się procedura ewentualnej rekompen-
saty dla osób, których wnioski nie mogą być za-
spokojone. Problem z odszkodowaniami wynika 
z tego, że dekret Bieruta przewidywał mechanizm, 
który miał być ustanowiony właśnie w celu zre-
kompensowania funkcjonowania dekretu Bieruta. 
A w związku z faktem, że nie ma procedury admi-
nistracyjnej, możliwą ścieżką dochodzenia rosz-
czeń jest ścieżka sądowa na zasadach ogólnych. 
I tutaj w orzecznictwie są rozbieżności co do wy-
sokości odszkodowania w takiej sytuacji.

Ale ta ustawa – żeby była jasność w zakresie lo-
katorów – nie wygasza tych roszczeń, tylko rodzi po 
stronie miasta stołecznego Warszawy tak naprawdę 
alternatywę w postępowaniu administracyjnym. 
Jeśli miasto stołeczne Warszawa w toku postę-
powania administracyjnego uzna, że dany zasób 
mieszkaniowy i jego zagospodarowanie są po pro-
stu niezbędne do wykonywania tych obowiązków, 
które wynikają z regulacji dotyczących kwestii lo-
katorskich, to będzie mogło skorzystać z podstawy 
odmownej. Jeśli zaś miasto stołeczne Warszawa – 
a takich budynków wcale nie jest mało – częściowo 
tylko zarządza danym budynkiem i będzie w stanie 
w porozumieniu z mieszkańcami zaproponować 
im odpowiednie lokale zastępcze, tzn. spowodować, 
że dana nieruchomość nie będzie obciążona tymi 
prawami lokatorskimi, to wtedy ta przesłanka nie 
znajdzie zastosowania. To jest bardzo istotne, bo to 
powoduje, że ta ustawa nie wygasza roszczeń, co też 
ma bardzo istotne reperkusje dotyczące powstania 
obowiązku odszkodowawczego. W tym przypadku 
bardzo roztropnie te regulacje planowaliśmy, żeby 
z jednej strony dać większą swobodę miastu stołecz-
nemu Warszawie, a z drugiej strony żeby tam, gdzie 
jest to niezbędne, miasto mogło skorzystać z pra-
wa do odmowy. A jako że, tak jak rozumiem odpo-
wiedzi na poprzednie pytania, nie ma tego jasnego 
mechanizmu zamknięcia roszczeń, to osoba, która 
otrzyma negatywną decyzję – tak zapewne można 
domniemywać – będzie próbowała dochodzić swo-
ich roszczeń na zasadach ogólnych drogą cywilną.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Pan senator Jackowski, proszę bardzo.
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SENATOR 
JAN MARIA JACKOWSKI 

Dziękuję bardzo.
Jeszcze miałem o coś zapytać. Ale w  takim 

wypadku, jeżeli powstaną roszczenia finansowe, 
będzie je pokrywało miasto stołeczne czy Skarb 
Państwa? Jak ta sytuacja wygląda na gruncie tej 
ustawy?

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI 
SEBASTIAN KALETA 

Aktualnie na gruncie tej ustawy, jeśli finalnie 
w ciągu jakiegoś okresu sąd uzna, iż te roszczenia 
są zasadne, koszty będą rozłożone. Będzie odpowia-
dała prokuratoria… Postępowanie będzie prowa-
dziła prokuratoria, a koszty obciążą Skarb Państwa 
z Funduszu Reprywatyzacji.

A  możliwość zrealizowania tego mechani-
zmu… Jeśli się mylę, to proszę o poprawienie. Bo 
ja widziałem kilka spraw. Postępowania były różne 
i czasami w zależności od tego, kto zarządza, różnie 
jest rozłożona odpowiedzialność. Ale w związku ze 
stosowaniem tej ustawy i momentem, w którym 
zostanie zastosowana ewentualna odpowiedzial-
ność odszkodowawcza, jest to bardzo długi okres. 
Daje on nam też czas na znalezienie rozwiąza-
nia, o którym rozmawiamy, czyli w ogóle na za-
mknięcie roszczeń i ustalenie, jaka powinna być 
rekompensata.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Proszę bardzo, pan senator Jackowski.

SENATOR 
JAN MARIA JACKOWSKI 

Dziękuję bardzo.
Ja mam jeszcze pytanie, bo akurat jako 

były przewodniczący Rady Miasta Stołecznego 
Warszawy trochę te zagadnienia znam. 

A więc mam pytanie o budynki jednorodzinne, 
czyli domy itd. Wiemy, że one również na mocy 
dekretu Bieruta były przejmowane, to znaczy teo-
retycznie dekret zabierał nieruchomość grunto-
wą, a później administratorami tych budynków… 

Tam często były dokwaterowania, jakieś rodziny 
tam przydzielano, dzielono te budynki wewnętrz-
nie, ale zazwyczaj były jedne drzwi wejściowe. Ktoś 
miał pokój, ale prawo do korzystania z kuchni, z ła-
zienki na określonych zasadach. No, to cała histo-
ria… Nie chcę o tym mówić.

Moje pytanie jest następujące. Jeżeli taki były 
właściciel, który jednocześnie jest lokatorem 
w takim budynku, ma prawo odzyskania tej nie-
ruchomości… No ale na mocy ustawy literalnie 
rozumianej miasto może powiedzieć: okej, ale nie 
dostanie pan tej nieruchomości z powrotem, bo 
ona jest zamieszkana. To, że zamieszkuje w niej 
były właściciel… W takim razie przysługuje mu od-
szkodowanie. No i taki były właściciel w skrajnej 
sytuacji może doprowadzić do tego, że otrzyma od-
szkodowanie, a jednocześnie jako najemca będzie 
nadal w tym domu mieszkał. Czy w tym zakresie 
nie warto byłoby pomyśleć o rozwiązaniach syste-
mowych, które ustawa by uregulowała? Wracając 
do wypowiedzi wcześniejszej pana ministra… 
Czy nie warto zachęcić nawet miasto stołeczne 
Warszawę, właśnie poprzez rozwiązania ustawo-
we… Nie mam w tej chwili gotowego pomysłu, ale 
mogłoby to się odbywać w taki sposób, żeby… Bo 
tańszy z punktu widzenia interesu społecznego, 
już pomijam interes byłego właściciela, może być 
mimo wszystko zwrot tej nieruchomości w naturze 
plus wprowadzenie mechanizmu, żeby miasto sto-
łeczne Warszawa gwarantowało lokale komunal-
ne osobom, które w wyniku takiego zwrotu mogą 
utracić możliwość zamieszkiwania pod danym ad-
resem. To są pewne subtelności, ale takich case’ów 
w Warszawie jest sporo. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Proszę bardzo, Panie Ministrze.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI 
SEBASTIAN KALETA 

Dziękuję, że pan senator zwraca uwagę na kwe-
stię domów jednorodzinnych, bo to również było 
przedmiotem wczorajszego posiedzenia komisji. 
Interpretując ustawę poprzez wszystkie rodzaje 
wykładni… Osoba, która jest następcą prawnym 
właściciela przedwojennej nieruchomości wybudo-
wanej, domu, w którym zamieszkuje rodzina, nie 
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potrzebuje ochrony lokatorskiej przed reprywaty-
zacją, ponieważ ta osoba jest zainteresowana tym, 
żeby ustalić swój tytuł prawny do nieruchomości. 
I oczywiste jest, że ustawa przyjęta przez Sejm 
pozwala miastu stołecznemu Warszawie uregulo-
wać tak ten grunt, ażeby ten dom jednorodzinny… 
Zresztą również dzisiaj te decyzje mogą być wyda-
wane, no ale nie były wszędzie wydane. To też jest 
ważna sprawa. W świetle tej ustawy przyjętej przez 
Sejm miasto może konsekwentnie regulować ten 
tytuł prawny, natomiast w toku rodzących się wąt-
pliwości ze strony miasta stołecznego Warszawy 
zaproponowaną poprawkę, by objęto wyłącznie bu-
dynki mieszkalne jednorodzinne z tego wyłączenia 
z pktu 6… Doprowadziłoby to do rozszczelnienia 
tej regulacji. Wtedy ta kwestia zostałaby poddana 
pełnemu orzecznictwu sądów i wcale nie jest wy-
kluczone, że sądy w swoim orzecznictwie doszłyby 
do wniosku, że np. kamienica jest budynkiem jed-
norodzinnym, bo w całym budynku może zamiesz-
kiwać 1 rodzina. Tego typu orzecznictwo w toku 
reprywatyzacji warszawskiej niestety miało miej-
sce. Zresztą tego typu orzecznictwo było podstawą 
do reprywatyzacji budynków przeznaczonych np. 
na cele oświatowe i bywało tak, że sąd stwierdzał, 
iż szkoła może przecież wynajmować pomieszcze-
nia od kogoś, od osoby prywatnej, a zatem nie ma 
przeszkód od reprywatyzacji.

W toku prac komisji, skoro miasto stołeczne 
Warszawa nie ufało tej regulacji przyjętej przez 
Sejm, która w tym znaczeniu jest jasna – osoby 
z roszczeniami do budynków jednorodzinnych, któ-
re zamieszkują w tych budynkach… Ja proponowa-
łem, ażeby jasno wskazać, że w sytuacji, w której to 
wnioskodawca jest osobą zajmującą lokal, czyli żeby 
była pewność co do tożsamości osoby, która składa 
roszczenie, i tej, która jest objęta tym uprawnie-
niem… Niestety ta poprawka nie została tak sfor-
mułowana. Ustawa, jeśli zostanie przyjęta… Ja, jako 
przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości, będę 
rekomendował, żeby odrzucić tę poprawkę, którą 
komisja zaproponowała, z tego powodu, że w toku 
interpretacji tego przepisu przez sądy – a w war-
szawskiej reprywatyzacji niestety czasami były 
dziwne linie orzecznicze – może doprowadzić  
do wypaczenia sensu tej regulacji. Ale w brzmieniu 
przyjętym przez Sejm jak najbardziej miasto sto-
łeczne Warszawa może różnymi mechanizmami 
uwzględniać wnioski następców prawnych w przy-
padku domów jednorodzinnych, jeśli ciągle oni te 
domy zajmują. Taka była intencja i niestety tutaj 
wola komisji była inna.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Pan senator Jerzy Czerwiński. Proszę bardzo.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Chodzi mi o art. 214b ustawy o gospodarce nie-

ruchomościami. Tam jest taka zmiana dotycząca, 
że tak powiem, trybu umarzania wniosków, o któ-
rych mowa w art. 7 ust. 1 dekretu bierutowskie-
go. Proszę mi powiedzieć, kiedy jeszcze te wnioski 
były składane. Przecież one były składane, zgodnie 
z tym, co tutaj jest, w okresie tużpowojennym, tam 
było bodajże 6 miesięcy. Czy też były składane te-
raz, w tych czasach, nazwijmy to, nowożytnych, po 
przemianach, po roku 1989?

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI 
SEBASTIAN KALETA 

To jest bardzo interesujące pytanie z tego po-
wodu, że czasami w niektórych sprawach wniosku 
dekretowego brakowało. Były uzgadniane wnioski 
dekretowe. Interpretacja pojęcia złożenia wniosku 
dekretowego jest w orzecznictwie bardzo pojemna, 
ponieważ czasami miasto stołeczne Warszawa… 
prezydent miasta stołecznego Warszawy np. wy-
dawał decyzje rozpoznające wniosek w oparciu 
o druk wniosku, ale niepodpisany, albo np. zło-
żony przez osobę kompletnie nieuprawnioną. 
Orzecznictwo sądów poszło w takim kierunku, że 
domniemywało w zasadzie w każdym przypadku 
złożenie wniosku z uwagi na dostateczne wykaza-
nie intencji uprawnionego. Tak więc ta interpre-
tacja, jeśli chodzi o złożenie wniosku, dotychczas 
była bardzo szeroka.

Oczywiście zgodnie z tym założeniem termin 
do złożenia wniosku był terminem materialnym 
i po upływie tego terminu takie wnioski nie były 
rozpatrywane. Ale były w międzyczasie w innych 
ustawach różne regulacje, które w pewnej kategorii 
spraw pozwalały jeszcze raz zwrócić się o zwrot. 
I te przepisy, które pan przywołuje, również od-
noszą się do przepisów, które dotyczyły wniosków 
składanych w innym terminie. Były to np. kwestie 
dotyczące odszkodowań stricte po 1958 r. Do 1958 r. 
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musiała być odebrana nieruchomość, żeby można 
było złożyć wniosek o odszkodowanie, można to 
zrobić nawet w chwili obecnej. Tak więc w zależ-
ności od tego, o jaką kategorię nieruchomości i jaką 
kategorię spełnienia roszczenia pan senator pyta, 
te terminy były różne. Jednak zasadą generalną jest 
to, że był termin prawa materialnego, a jego prze-
kroczenie powodowało niemożność zrealizowania 
wniosku.

(Senator Jerzy Czerwiński: Jeśli można, Panie 
Marszałku…)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Mam jeszcze pytanie dodatkowe z tym związa-
ne. Wcześniej w tym przepisie było tak, że… Była 
podstawa do umorzenia, jeśli oprócz tego wniosku 
nie wpłynęło pochodzące od strony inne pismo, 
i już. Zrozumiałe: do momentu umorzenia. A w tej 
chwili, po zmianie ma to być tak, że jeśli w okresie 
30 lat od dnia złożenia wniosku nie wpłynęło inne 
pismo pochodzące od strony. 

Pytanie jest takie: czy to poprawia, czy pogarsza 
sytuację? Pytam o stabilność prawną. Bo jeśli ktoś 
się zorientuje i złoży cokolwiek teraz, w tym okre-
sie, w którym ustawa, nowela nie weszła w życie, 
to teoretycznie złożył pismo. Pytanie: co wtedy?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawie- 
dliwości Sebastian Kaleta: Zawsze istnieje… Pan 
senator odnosi się do brzmienia przyjętego przez 
Sejm czy złożonej poprawki?)

Nie, ja mówię o tym, co jest przez Sejm przyjęte.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI 
SEBASTIAN KALETA 

Tak. W  tym zakresie doszło w  komisji do 
zmiany…

(Senator Jerzy Czerwiński: Aha.)
…z tego powodu, że my proponowaliśmy, żeby 

to było 30 lat od momentu złożenia wniosku. 
Patrząc w ten sposób, już pomijając fakt, o któ-
rym powiedziałem, co należy rozpatrywać jako 

wniosek, bo może to być… Zresztą wcześniej o tym 
nie pomyślałem, dopiero teraz pan senator mnie 
natchnął. Otóż teoretycznie można sobie wyobra-
zić taką sytuację, że ktoś właśnie teraz złoży ten 
wniosek, a wcześniej w sprawie tej nieruchomości 
żaden wniosek nie był składany. Brzmienie prze-
pisu po poprawce, która została przez komisję 
przyjęta, przy pozytywnej rekomendacji ze strony 
rządu, jest takie, że liczy się 30 dni wstecz, ale od 
momentu ogłoszenia. Krótko mówiąc… Bo tam jest 
też taka wątpliwość, że jeśli ktoś w czasach komu-
nistycznych nie podejmował działań, to nie byłoby 
sprawiedliwe, żeby ta osoba była tym pokrzywdzo-
na, gdyż w warunkach państwa komunistyczne-
go mogła w ogóle nie liczyć na realizację wniosku,  
bo wiedziała, jaka jest praktyka. Tak więc po zmia-
nie, która jest aktualnie, która będzie przegłosowa-
na po zaaprobowaniu przez komisję, ten termin 
będzie liczony wstecz od momentu ogłoszenia, czy-
li, krótko mówiąc, będzie się liczyło ostatnich 30 lat. 
Ta poprawka była też złożona na ostatnim etapie 
prac w Sejmie, ale było zbyt mało czasu, żeby ją 
przeanalizować. Pomiędzy pracami Sejmu i Senatu 
jako ministerstwo nad tym się pochyliliśmy i… to 
znaczy po posiedzeniu komisji sejmowej, bo mię-
dzy głosowaniem w Sejmie a sprawozdaniem ko-
misji minęły 2 tygodnie, więc w tym czasie już ta 
poprawka była opracowana i tutaj jest zgoda po-
między rządem a miastem stołecznym Warszawą.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Ministrze.
Czy są jeszcze jakieś pytania? 
(Senator Marek Borowski: Ja mam.)
A, są. Pan senator Borowski.

SENATOR 
MAREK BOROWSKI 

Panie Ministrze, odpowiadając na pytanie sena-
tora Jackowskiego w sprawie możliwości uzyskania 
jakiejś rekompensaty przez właściciela, któremu 
na podstawie tej ustawy odmówi się zwrotu tej 
własności, powiedział pan, że ewentualnie przy-
sądzona rekompensata, odszkodowanie będzie 
pokrywane z Funduszu Reprywatyzacji, w każ-
dym razie nie będzie tego kosztu ponosić miasto 
Warszawa. Czy mógłby pan mi powiedzieć, gdzie 
jest ten przepis, który…
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(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawie- 
dliwości Sebastian Kaleta: Powiedziałem, że są to 
zasady ogólne, że na zasadach ogólnych wynika-
jących z kodeksu cywilnego odbywa się odnośne 
postępowanie.)

Ale zasady ogólne to nie jest przepis prawa. Czy 
pan mógłby mi podać przepis, z którego by wyni-
kało, że to będzie akurat Fundusz Reprywatyzacji?

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI 
SEBASTIAN KALETA 

To znaczy tych postępowań nie prowadziłem 
i też nie jest… W tym zakresie ta procedura nie ule-
ga zmianie w tej ustawie. Niemniej jeśli powstają 
roszczenia związane z działalnością organów ad-
ministracji i jeśli nie ma szczególnych przepisów co 
do dochodzenia tych roszczeń, to zawsze pozostaje 
ścieżka ogólna związana z roszczeniami wynikają-
cymi z kodeksu cywilnego, bodajże z art. 417. Mogę 
się mylić, ale to jest w okolicach tych przepisów, 
które regulują odpowiedzialność. Oczywiście je-
stem gotowy udzielić szczegółowej odpowiedzi na 
piśmie po posiedzeniu, jeśli chodzi o pełną ścieżkę 
dochodzenia tych roszczeń.

SENATOR 
MAREK BOROWSKI 

Oczywiście, Panie Ministrze, publiczna dekla-
racja, że te koszty będą pokrywane z Funduszu 
Reprywatyzacji, jest istotna…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawie- 
dliwości Sebastian Kaleta: Zastrzegam, że mogłem 
się pomylić, bo jest to oświadczenie wiedzy…)

Właśnie tego się obawiałem.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawie- 

dliwości Sebastian Kaleta: …a nie oświadczenie do-
tyczącego tego projektu legislacyjnego.)

Tego właśnie się obawiałem, ponieważ istnieje 
takie podejrzenie, dosyć silnie umocowane, że or-
gan, który odmówił, ponosi potem konsekwencje. 
Jeżeli więc…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawie- 
dliwości Sebastian Kaleta: Jeśli błędnie zastosował 
prawo, to tak.)

No dobrze…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawie- 

dliwości Sebastian Kaleta: Jeśli prawidłowo, to or-
gan ten nie odpowiada.)

Panie Ministrze, no, dobrze byłoby to jakoś 
sformułować…

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI 
SEBASTIAN KALETA 

Panie Senatorze, po prostu problem polega  
na tym, że nie mamy jasnej regulacji dotyczącej… 
To znaczy być może miasto stołeczne Warszawa, 
jak będzie miało swoją część wystąpienia, odpowie, 
w jakim zakresie i kiedy jest odmowa, kiedy jest 
stwierdzenie nieważności, kiedy jest nieuwzględ-
nienie wniosku z innej przyczyny, jak się rozkłada 
odpowiedzialność odszkodowawcza za poszczegól-
ne etapy, bo tego jest naprawdę dużo, różnego ro-
dzaju roszczeń do nieruchomości warszawskich 
i z różnym reżimem odpowiedzialności. Wedle mo-
jej najlepszej wiedzy, jeśli wskutek zmiany prawa… 
jeśli zmienia się prawo majątkowe, to jest możli-
wość rozpatrzenia, oceny przez sąd i wtedy sąd 
dokonuje oceny, czy rzeczywiście dane roszczenie 
winno być rekompensowane.

(Senator Marek Borowski: To, że sąd i że jest 
rekompensowane, to jest jasne. Tylko kto będzie…)

Ta ustawa nie zawiera żadnych regulacji z tego 
powodu, że w zakresie tych przesłanek odmowy, 
które wskazałem, czyli w szczególności pktu 6, po-
zostawia miastu stołecznemu Warszawie alterna-
tywę co do postępowania. I rzeczywiście może być 
sprawą otwartą, jak sądy będą oceniały odpowie-
dzialność za takie, a nie inne rozstrzygnięcie wy-
nikające ze stosowania tej ustawy. Nie ukrywam, 
że jest to też celowe rozwiązanie, ponieważ sko-
ro nie ma kompromisu co do sposobu wygaszenia 
roszczeń, mieszkańcy Warszawy nie mogą być tym 
pokrzywdzeni.

SENATOR 
MAREK BOROWSKI 

No, ale pkt 6 to jest specyficzny punkt. To jest 
punkt, w którym mowa o tym, że lokal jest zaj-
mowany, przynajmniej 1. I rzeczywiście, wtedy 
miasto Warszawa może wyprowadzić tego loka-
tora, zapewnić mu inne miejsce itd. No, ale tu jest  
12 punktów. I pozostałe to, przepraszam… Np. taki 
dziwny punkt, że ze względu na, zacytuję: „niemoż-
ność pogodzenia z prawidłowym ukształtowaniem 
stosunków sąsiedzkich”… No, to jak ktoś odmówi 
z tego powodu, to sąd np. może uznać, że Warszawa 
musi zapłacić.
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SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI 
SEBASTIAN KALETA 

Np. może ocenić, że działalność takiej osoby jak 
pan Marek M. wskazuje na to, że lepiej nie mieć 
takiej osoby w swoim sąsiedztwie. Może podzielić 
ten pogląd…

(Senator Marek Borowski: Jasne. Czyli…)
…a może nie podzielić.
(Senator Marek Borowski: Może być tak i może 

być tak…)
No, każda regulacja, która zawiera w sobie klau-

zulę generalną, zawsze podlega finalnie ocenie co 
do stanu faktycznego…

SENATOR 
MAREK BOROWSKI 

No, dobrze, już kończę wobec tego. Czyli, kon-
kludując, można powiedzieć, że pańska odpowiedź 
senatorowi Jackowskiemu, że wspomnianego ro-
dzaju odszkodowania będą wypłacane z Funduszu 
Reprywatyzacji, no, nie jest, że tak powiem, kom- 
pletna.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI 
SEBASTIAN KALETA 

Nie jest kompletna, ponieważ musiałbym też 
uzupełnić wszelkie elementy związane z rekom-
pensatami za niespełnione roszczenia. To jest duży 
katalog. I być może się pomyliłem. Ale istnieje kata-
log spraw związanych z reprywatyzacją warszaw-
ską. Jeśli nie jest możliwe dochodzenie roszczenia 
z dekretu Bieruta, to finalnie pokrywane jest to 
z Funduszu Reprywatyzacji, pokrywane jest przez 
Skarb Państwa.

Niemniej jednak wspomniana ustawa po-
woduje, że skutki wywołane stosowaniem tych 
nowych przesłanek, jeśli ewentualnie doprowa-
dziłyby do odpowiedzialności odszkodowawczej… 
Podkreślam: ewentualnie. Bo nie jest to przecież 
przesądzone. Nie są to skutki, które będą widocz-
ne za rok, za dwa, tylko za lat kilka. A w tym cza-
sie, mam nadzieję, dojdziemy w końcu do tego,  
co chyba wszyscy uważają za pożądane, tzn. ure-
gulowania kwestii związanej z roszczeniami w taki 
sposób, ażeby je wygasić.

(Senator Marek Borowski: Dziękuję bardzo. 
Będziemy drążyć ten temat jeszcze.)

Oczywiście, z przyjemnością będę uczestniczył 
w tym drążeniu.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Proszę bardzo. Pani senator.

SENATOR 
JOANNA SEKUŁA 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja mam tylko 1 pytanie. 
W jaki sposób będzie stwierdzana zła wiara 

osoby, gdzie będzie domniemanie, że ta osoba…

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Pani senator Sekuła zadała pytanie.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI 
SEBASTIAN KALETA 

Pani odnosi się do ustawy o komisji, jak rozu-
miem, tak?

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Jeszcze 
raz niech pani powtórzy.)

Bo zła wiara to…

SENATOR 
JOANNA SEKUŁA 

W art. 31 dodaje się ustęp, który brzmi… Jest tu-
taj takie określenie „w razie stwierdzenia złej wia-
ry osoby”. Proszę mi, Panie Ministrze, powiedzieć, 
w jaki sposób będzie się to stwierdzało. Dziękuję.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: W złej 
wierze…)

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI 
SEBASTIAN KALETA 

Zła wiara jest…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: …poję-

ciem prawnym.)
Przede wszystkim w przypadku ustawy o ko-

misji, nie jestem pewien, chyba mamy definicję 
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złej wiary. Ja dawno tego przepisu nie stosowa-
łem. Generalnie zła wiara jest to klauzula general-
na, ale…

(Senator Joanna Sekuła: Ja wiem, gdzie to jest. 
Pytam, jak będzie stwierdzane.)

Tak. Komisja w swoim orzecznictwie dokonu-
je oceny w oparciu o definicję, specjalną definicję, 
którą ma. Tak samo mamy w ustawie definicje nie-
odwracalnych skutków prawnych. I z tego powo-
du mamy trochę łatwiej, jako organ, jeżeli chodzi 
o ocenę. I wspomniane pojęcie jest pojęciem, któ-
re wynika również z definicji, które są w ustawie 
o komisji. Np…

(Senator Joanna Sekuła: A czy jeśli chcielibyśmy 
zapoznać się z tą definicją…)

No, nie mam przy sobie stricte ustawy, mam 
tylko druk senacki, tak więc nie zacytuję. Niemniej 
jednak co do praktyki działań komisji mogę udzie-
lić odpowiedzi na piśmie, jak komisja formułuje 
zdarzenia, które towarzyszą złej wierze. W orzecz-
nictwie, które komisja wydała, zazwyczaj są to np. 
sytuacje dotyczące osób, które z jednej strony są 
pełnomocnikami, a z drugiej strony tak naprawdę 
są faktycznymi beneficjentami tych reprywatyza-
cji. Tak więc te transakcje, które następują w związ-
ku z  roszczeniem, a  następnie ustanowionym 
użytkowaniem wieczystym, odbywają się w krę-
gu osób, które są w bliskich relacjach i w związku 
z tym z łatwością mogą się dowiedzieć, że osoba 
uwzględniona w danym postępowaniu nie żyje. Nie 
powinno się dla niej ustalać kuratora. To tak na 
gorąco, bo w sumie złej wiary dawno w orzecznic-
twie nie mieliśmy. Przyznam szczerze, że na wczo-
rajszym posiedzeniu to nie było poruszane, więc 
nie odnowiłem tej wiedzy, ale z przyjemnością to 
zrobię. Komisja uraczy panią senator stosownym 
opracowaniem.

(Senator Joanna Sekuła: Jeśli mogłabym, Panie 
Marszałku, to prosiłabym o odpowiedź na piśmie.)

Oczywiście.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Proszę bardzo.
Dobrze, wpisuję.
(Senator Joanna Sekuła: Dziękuję.)
Panie Ministrze, coś może nie być przestęp-

stwem, a może być dokonywane w złej wierze. Tak?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawie- 

dliwości Sebastian Kaleta: Oczywiście, że tak.)
Są takie sytuacje. Przy okazji…

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI 
SEBASTIAN KALETA 

Zła wiara w rozumieniu, które stosuje komi-
sja w praktyce orzeczniczej… Wszystkich tych po-
jęć nie przywołam. To dotyczy transakcji… To są te 
grupy, które były zazwyczaj opisywane w mediach.

Podam przykład transakcji, której jeden z są-
dów administracyjnych w Warszawie nie uznał 
za zawartą w złej wierze, a zatem taką… Tu kon-
strukcja jest taka, że jeśli dana transakcja była za-
warta w złej wierze, to nie zachodzą nieodwracalne 
skutki prawne w związku z tą transakcją. Tak ten 
mechanizm działa w pracy komisji. Przykładowo: 
jeśli dojdzie do reprywatyzacji i do zbycia nieru-
chomości, to komisja może uznać, że to zbycie jest 
nieskuteczne, i określić to w decyzji.

Mieliśmy przypadek słynnego pana Marka M., 
który uzyskał na swoją rzecz jedną z nieruchomości 
i następnie… Jedną z przesłanek złej wiary w tym 
przypadku jest darowizna. On przekazał tę nieru-
chomość w darowiźnie swojej mamie i w związku 
z tym zaistniało wypełnienie przesłanki o nieod-
wracalnych skutkach prawnych związanych ze złą 
wiarą w tej transakcji. To jest zdefiniowane w usta-
wie o komisji. To jest pojęcie z k.p.a., ale k.p.a. nie 
ma definicji tego pojęcia, a ustawa o komisji ma. 
Sąd uznał, że nie powinno się stosować ustawy o ko-
misji i jej definicji nieodwracalnych skutków praw-
nych, i w związku z tym uchylił decyzję komisji, 
stwierdzając, że przekazanie przez Marka M. swojej 
mamie w drodze darowizny nieruchomości war-
szawskiej wywołało nieodwracalne skutki prawne.

(Senator Joanna Sekuła: Panie Ministrze, zaczy-
namy stosować prawo precedensowe?)

Wojewódzki sąd administracyjny rzeczywiście 
tak zrobił. Wydaje mi się, że cały ten wysiłek, który 
jest wkładany w stanowienie prawa, służy temu, 
żeby było ono szanowane, a wojewódzki sąd ad-
ministracyjny po prostu pominął brzmienie dosyć 
istotnego przepisu, stosując zasadę ogólną z k.p.a., 
pomimo że ustawodawca określił przepis szczegól-
ny dla pojęcia nieodwracalnych skutków prawnych 
i kwestii złej bądź dobrej wiary.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Więcej pytań nie ma, Panie Ministrze. Dziękuję 

panu.
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(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawie- 
dliwości Sebastian Kaleta: Dziękuję bardzo.)

Czy wiceprezydent Warszawy, pan Paweł 
Rabiej, chciałby zabrać głos w tej kwestii?

Proszę uprzejmie.

ZASTĘPCA PREZYDENTA  
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 
PAWEŁ RABIEJ 

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Pan senator sprawozdawca Aleksander Pociej 

nakreślił trudną sytuację, w której znajduje się 
Warszawa w wyniku dekretu Bieruta. Ta sytuacja 
jest rzeczywiście trudna. Nie mówię tego po to, 
żeby się skarżyć, ale po to, żeby opisać, wobec ja-
kich wyzwań w związku z funkcjonowaniem de-
kretu Bieruta stają codziennie władze Warszawy. 
Mieszkańcy Warszawy byli w  trudnej sytuacji 
w związku z tym dekretem po roku 1945. Byli 
i nadal są w trudnej sytuacji po roku 1989. Wtedy 
tracili swoją własność, teraz starają się swoją wła-
sność odzyskać.

Mieliśmy oczywiście po drodze dużo przy-
padków dzikiej reprywatyzacji, które były bardzo 
mocno nagłaśniane. Mieliśmy wiele krzywd loka-
torskich, które również były bardzo mocno nagła-
śniane. Myślę, że wszystkim dało to bardzo dużo do 
myślenia. Te 75 lat obowiązywania dekretu Bieruta 
to jest potężne obciążenie dla bieżącego funkcjono-
wania Warszawy oraz dla finansów Warszawy, co 
także nie jest bez znaczenia. Żeby to unaocznić, 
trzeba powiedzieć, że w tej chwili mamy w mieście 
ponad 4 tysiące wniosków o zwrot mienia w natu-
rze. Ta liczba się zmienia, dlatego że dochodzą nowe 
wnioski, to nie jest tak, że ten katalog jest zamknię-
ty. Jest również ok. 4 tysięcy wniosków o odszkodo-
wanie, które musi wypłacić miasto w sytuacji, kiedy 
odmawia zwrotu w naturze. Chyba najbardziej dra-
matyczna część tego opisu dotyczy tego, że ok. 20% 
powierzchni Warszawy ma nieuregulowany status 
prawny, co oznacza, że Warszawa nie może się 
rozwijać, że te tereny nie mogą być przeznaczane  
na działalność publiczną, nie mogą być przeznacza-
ne na budownictwo mieszkaniowe i na inne potrze-
by mieszkańców. Ta sytuacja jest trudna i wymaga 
porządkowania, bo nie ma dużej ustawy, która by 
to kompleksowo regulowała.

Ta ustawa na pewno jest dobrym krokiem 
w stronę uregulowania tych kwestii, które na tym 
etapie uregulować można. Ona dotyczy ustawy 

o komisji weryfikacyjnej, tam są kwestie związane 
z przejmowaniem zarządu przez miasto stołeczne 
Warszawa w wyniku decyzji komisji weryfikacyj-
nej. Na samym początku to było dla nas trudne 
z uwagi na konstrukcję zapisów w ustawie o ko-
misji weryfikacyjnej. Te poprawki, które są efek-
tem pewnego dialogu i współpracy Urzędu Miasta 
Stołecznego Warszawy z komisją weryfikacyjną, 
idą w tę stronę, żeby taki zarząd umożliwić i żeby 
taki zarząd mógł być przejmowany przez miasto 
stołeczne w sposób niebudzący wątpliwości.

W części dotyczącej ustawy o komisji weryfika-
cyjnej jest jeszcze kwestia odszkodowań, kwestia 
niezwykle istotna, dlatego że władze miasta sto-
łecznego Warszawy, przynajmniej obecny prezy-
dent miasta stołecznego Warszawy, choć poprzedni 
też, zawsze stały na stanowisku, że za krzywdy 
trzeba wypłacić odszkodowanie i zadośćuczynie-
nia, ale trzeba robić to w sposób prawny. Ta ścieżka 
wskazuje, jak to powinno być zrobione, likwidując 
pewne wątpliwości prawne, które istniały w usta-
wie o komisji weryfikacyjnej. Na pewno już to jest 
dużym krokiem porządkującym sytuację, bo zosta-
ną wypłacone odszkodowania oraz miasto będzie 
mogło przejmować w zarząd nieruchomości w wy-
niku decyzji komisji weryfikacyjnej.

Jeśli chodzi o drugą ustawę, ustawę o gospodar-
ce nieruchomościami, to powiem, że rzeczywiście 
katalog dotyczący odmowy zwrotu nieruchomo-
ści w naturze jest niezwykle szeroki. On jest nie-
zwykle szeroki i wynika, jak sądzę, z bardzo złych 
doświadczeń lokatorskich, które, tak jak wspo-
mniałem, zostały szeroko opisane. Ale też miasto 
zadbało o to, żeby tym lokatorom znaleźć mieszka-
nia i zadośćuczynić krzywdom na tyle, na ile mo-
gło. Myślę, że istnieje pewien pozapartyjny, szeroki 
konsensus co do tego, że nie może być, nie powinno 
być zwrotów mieszkań z lokatorami, zwrotu ka-
mienic z lokatorami. Pytanie, czy te zakazy zwro-
tów powinny iść tak daleko i czy powinny tu być 
również takie przesłanki, jak przytaczana kwestia 
relacji sąsiedzkich i relacji pomiędzy osobami za-
mieszkującymi w tej kamienicy.

O ile udało się, jak myślę, osiągnąć takie prze-
konanie, że nie może być mowy o zwrocie nieru-
chomości z lokatorami, o tyle ciągle są przed nami 
2 wielkie zagadnienia. Pierwsze to kwestia domów 
jednorodzinnych, podnoszona przez pana senato-
ra. Rzeczywiście dużo jest takich domów, gdzie 
mieszkają osoby, których rodzina była właścicie-
lem takiego domu, a oni obecnie są jego lokatorami. 
Sądzę, że należy szybko znaleźć rozwiązanie, które 
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umożliwi takim osobom ich zwrot, a nie szukać 
rozwiązania, w którym jedyną ofertą, jaką ma dla 
tych osób polskie państwo, jest odmowa takiego 
zwrotu, dlatego że sytuacja prawna, formalna, le-
galna tych osób rzeczywiście byłaby dużo lepsza, 
gdybyśmy w tym przypadku dopuścili tego rodzaju 
zwrot. A jako miasto oczywiście jesteśmy w stanie 
zapewnić osobom, które mieszkają w takich do-
mach jednorodzinnych, a nie są potomkami byłych 
właścicieli, mieszkania zastępcze z naszego zaso-
bu mieszkalnego. Tak że to jest kwestia niezwykle 
istotna, dlatego że obecnie jest to praktycznie jedy-
na grupa, co do której w sposób tak jasny zamyka-
my możliwość zwrotu.

Druga kwestia to kwestia odszkodowań. Tak jak 
wspomniałem na początku, tych spraw jest obecnie 
bardzo dużo, Warszawa rokrocznie płaci ze swojego 
budżetu miliony złotych na odszkodowania. Kiedy 
odmówimy zwrotu byłym właścicielom nierucho-
mości, te kwoty mogą być znacznie, znacznie więk-
sze i obciążą one budżet Warszawy, bo to Warszawa 
będzie je wypłacała. Sądzę, że w najbliższym czasie 
ta kwestia też powinna być przedmiotem debaty, 
dyskusji i że powinny powstać rozwiązania, które 
spowodują, że nie tylko budżet miasta stołecznego 
zostanie tymi kosztami obciążony.

Konkludując, chcę powiedzieć, że jest to na pew-
no krok w dobrą stronę, tak jak krokiem w dobrą 
stronę była mała ustawa reprywatyzacyjna, przy-
jęta w roku 2016. Niewielkie zmiany w przepisach 
pozwoliły wówczas na odmowę zwrotu 350 nie-
ruchomości, które obecnie są własnością miasta 
i miasto może nimi dysponować. Tak więc nawet 
tak drobne zmiany powodują, że jesteśmy w sta-
nie porządkować tę trudną materię reprywatyzacji, 
a przede wszystkim tworzyć przestrzeń, w której 
decyzje miasta stołecznego Warszawy będą podej-
mowane w sposób przejrzysty, transparentny oraz 
jak najbardziej precyzyjny. Niestety wielkim prze-
kleństwem dekretu Bieruta i tego, co się pojawiło 
w jego konsekwencji, jest niezwykła nieprecyzyj-
ność, czasami sprzeczność różnego rodzaju prze-
pisów. Stąd wielka potrzeba, żeby to precyzować 
i poprawiać, krok za krokiem, tak żebyśmy doszli 
do pewnej… Tak że mam prośbę do państwa se-
natorów o poparcie tej ustawy. Kluczowe jest to, 
żeby te poprawki, które zaproponowało miasto sto-
łeczne Warszawa, zostały w ostatecznym kształcie 
ustawy uwzględnione, bo wynikają one z codzien-
nego doświadczenia Biura Spraw Dekretowych 
i naszych innych biur w podejmowaniu decyzji 
administracyjnych związanych z reprywatyzacją.

Jeżeli będą jakiekolwiek pytania ze strony 
państwa senatorów, to jest z nami pan dyrektor 
Wojciech Latocha, szef Biura Spraw Dekretowych, 
który na szczegółowe pytania prawne z pewnością 
bardzo wnikliwie odpowie. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Prezydencie.
Niech pan pozostanie przy mównicy, bo pewnie 

będą pytania do pana.
Pan senator Jackowski.

SENATOR 
JAN MARIA JACKOWSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Prezydencie, ja pytałem pana ministra 

o kwestię odszkodowań. Pan minister stwierdził, że 
to ze Skarbu Państwa via Prokuratoria Generalna 
te odszkodowania są wypłacane. 

O jakich odszkodowaniach pan mówił? Jeżeli 
następuje odmowa zwrotu nieruchomości w natu-
rze, to wtedy… Chodzi o to, żebyśmy byli precyzyj-
ni. Ja nie mówię o odszkodowaniach dla lokatorów 
itd.… Ja mówię o  odszkodowaniach wynikają-
cych z praw własnościowych. Kto finalnie płaci 
za te roszczenia zasądzone przez sąd: czy Skarb 
Państwa, czy miasto stołeczne Warszawa?

ZASTĘPCA PREZYDENTA  
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 
PAWEŁ RABIEJ 

Miasto stołeczne Warszawa, Panie Senatorze.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Proku- 

ratoria tylko koszty…)
Tak to do tej pory wyglądało i tak to wygląda.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Proku- 

ratoria tylko koszty, jak rozumiem…)
Bo rzeczywiście jest też tutaj kwestia odszko-

dowań wynikających z decyzji przyznanych przez 
komisję weryfikacyjną. I tutaj jest to precyzyjne, 
w tym przypadku jest to fundusz reprywatyzacyj-
ny, czyli Skarb Państwa. I to zostało przesądzo-
ne po tym, jak trudno było uzyskać wypłatę tych 
odszkodowań z powodu zapisu w ustawie o ko-
misji weryfikacyjnej. A jeżeli chodzi o roszczenia 
osób, którym miasto odmówiło zwrotu, to są one 
kierowane do miasta i pokrywane przez miasto 
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– w przypadku przegranej oczywiście. W przy-
padku, kiedy sąd takie odszkodowanie zasądzi,  
są to kwoty idące w miliony złotych. W ubiegłym 
roku było to ponad 20 milionów zł, o ile mnie pa-
mięć nie myli. Poprzednio bywały to kwoty dużo 
większe, a to z uwagi na to, że tych odmów zwro-
tu było więcej i więcej było roszczeń do miasta 
w związku z odmową zwrotu. Teraz będzie ich 
jeszcze więcej. Tak jak powiedziałem, mamy 4 ty-
siące wniosków o zwrot w naturze… Katalog zwro-
tów zostanie zawężony, więc można się spodziewać,  
że tych odmów, po jakimś czasie oczywiście,  
po paru latach, będzie więcej, tak więc i obciąże-
nie budżetu Warszawy będzie znacznie większe niż 
tych kilkadziesiąt milionów złotych obecnie. Tutaj, 
jak sądzimy, zasadne jest to, żeby to Skarb Państwa 
był adresatem tych roszczeń – z uwagi na to, że 
jednak trudno znaleźć racjonalne argumenty przy-
pisujące winę za sytuację nieuchwalenia dużej usta-
wy reprywatyzacyjnej przez 30 lat przez państwo 
polskie wyłącznie miastu stołecznemu Warszawie.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Prezydencie.
Więcej pytań nie ma. Dziękuję panu.
I teraz przechodzimy… Moment.
Informuję że przedstawiciel rządu zobowiązał 

się do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytanie 
zadane przez panią senator Joannę Sekułę.

Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Marka 

Borowskiego.

SENATOR 
MAREK BOROWSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jako senator będący współautorem tej tzw. ma-

łej ustawy reprywatyzacyjnej, którą przyjęliśmy 
w roku 2015, ale która ze względu na skierowanie 
do Trybunału Konstytucyjnego weszła w życie tro-
chę więcej niż rok później – byłem sprawozdawcą 
tej ustawy, a potem broniłem jej w Sejmie – kie-
dy dowiedziałem się o tej ustawie… No, oczywiście 
wzbudziła ona moje żywe zainteresowanie, zwłasz-
cza art. 3, który dotyczy właśnie zmian w ustawie 
poprzednio przyjętej. Wniosek po przeczytaniu 
podstawowej części zmian w tym artykule jest 1 
i jest oczywisty: z chwilą wejścia w życie tej ustawy 
jakiekolwiek zwroty nieruchomości w Warszawie 

zostaną zatrzymane, zablokowane. W  tych 12 
punktach, nawet z powtórzeniami, bo niektóre 
punkty niepotrzebnie się powtarzają, właściwie za-
wiera się cały katalog sytuacji, które zobowiązują 
miasto Warszawę do odmowy zwrotu. No, moż-
na teraz powiedzieć, że nie jest to dobre rozwią-
zanie, bo przecież właściciele, którzy mają prawo 
do tych nieruchomości, zostają, można powie-
dzieć, wystrychnięci na dudka. Bo cóż mają robić?  
No, dowiedzieliśmy się, że jednak mogą ubiegać się 
o odszkodowanie, rekompensatę w sądzie. Będzie 
to trwało. Do tej pory było tak, że Warszawa też 
nieśpiesznie, ale wypłacała te odszkodowania, 
a w tej chwili na pewno wypłacać ich nie będzie, 
przynajmniej na początku, będzie czekać na wyrok 
sądowy. No a co potem? No, można powiedzieć, 
że drążyłem ten temat, pytając pana ministra, 
i wyszło z tego jasno, że nie wiadomo, jak będzie, 
a jest dość prawdopodobne, że skończy się tym, 
że miasto Warszawa będzie musiało te odszkodo-
wania płacić tak jak do tej pory. Myślę, że tę spra-
wę trzeba będzie wyjaśnić do końca. Jeśli miałaby 
pozostawać jakakolwiek niejasność w tej kwestii, 
to będzie potrzebna krótka nowelizacja tej ustawy 
– w tej chwili nie jesteśmy w stanie tego zrobić – 
która jasno powie, zresztą zgodnie z tym, co pan 
minister powiedział, nie będąc tego pewnym, ale 
uważając, jak sądzę, że takie rozwiązanie jest pra-
widłowe, że tego rodzaju odszkodowania powinny 
być płacone z Funduszu Reprywatyzacji. To powin-
no być jasno powiedziane i zobowiązuję się do tego, 
żeby tej sprawy pilnować i doprowadzić do całko-
witego jej wyjaśnienia, bo to jest kluczowa sprawa.

Zwraca uwagę to, że miasto, które odmawia wy-
dania budynku, który do tej pory był objęty rosz-
czeniami, w związku z czym nie można było tam 
dokonywać żadnych inwestycji, remontów, a więc 
budynek ten popadał w stan jeśli nie kompletnego 
zniszczenia, to częściowego zniszczenia… że teraz, 
kiedy musi odmówić wydania tego budynku, musi 
oczywiście zająć się remontem. W związku z tym 
z jednej strony miasto Warszawa będzie ponosiło 
dodatkowe koszty tego remontu, a z drugiej stro-
ny może płacić odszkodowania za rok czy za 2 lata, 
po wyroku sądowym. Do tego trzeba jeszcze dodać 
ciągłą dyskusję na temat janosikowego. Warszawa 
płaci bardzo wysokie janosikowe, chyba ok. 1 mi-
liarda  zł. Argument za tym – niby racjonalny  
– jest taki, że Warszawa ma duże dochody i zgodnie 
z algorytmem, który jest opracowany, tyle właśnie 
powinna płacić. No tak, tylko że wielokrotnie już 
przypominano, że dochody to jest jedna sprawa, 
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a wydatki to jest druga sprawa. I skoro metropolia 
ma pewne szczególne wydatki, których nie mają 
inne miasta, to musi nastąpić korekta tego algoryt-
mu. A w tej sytuacji przecież takimi szczególnymi 
wydatkami są właśnie wydatki na odszkodowania 
i na remonty tych wszystkich budynków, których 
przez całe lata nie można było dotknąć, po pro-
stu przez całe lata. No, jeśli nie zmienimy zasad 
janosikowego, to uregulujmy przynajmniej spra-
wę odszkodowań, bo takie walenie w tę stolicę bez 
przerwy, mówienie, że na wszystko ma i na wszyst-
ko jej starczy, jest już po prostu nieprzyzwoite.  
To jest jedna sprawa. 

Druga sprawa jest taka: jak popatrzymy na hi-
storię zwrotów, czyli od lat dziewięćdziesiątych… 
W latach dziewięćdziesiątych zwracano mieszka-
nia dość szybko, potem zaczęły się problemy, bo 
pojawiły się już do zwrotu mieszkania z lokatorami 
i pojawiły się budynki o charakterze użyteczności 
publicznej, w związku z tym miasto, siłą rzeczy, 
musiało przewlekać decyzje, uciekać od tego, spie-
rać się z właścicielami. Oczywiście kończyło się to 
potem różnymi odszkodowaniami itd. Pojawiła się 
też ta mała ustawa, o której wspomniałem na po-
czątku, a która przyblokowała pewne rzeczy. Ale 
ona właśnie, Panie Ministrze, wtedy, kiedy o tym 
mówiliśmy… Mówiliśmy, że koniecznie trzeba 
to zrobić, bo przecież chodzi o szpitale, o szkoły, 
o uczelnie, czyli o sprawy, które dotyczą wszyst-
kich mieszkańców, niemniej jednak musi pojawić 
się duża ustawa reprywatyzacyjna, która zamknie 
wreszcie ten temat, i to nie tylko w Warszawie, 
ale i w całym kraju. No i rzeczywiście pojawił się 
projekt takiej ustawy – pan Patryk Jaki go wtedy, 
zdaje się, bardzo promował – przeleciał jak meteor 
i zniknął. Dowiedzieliśmy się tutaj, bo były o to py-
tania, że on jest, ale się nad nim nie pracuje.

Proszę państwa, ja chcę tu powiedzieć rządowi 
pewien komplement. Mianowicie ja właśnie taką 
ustawę proponowałem wielokrotnie wcześniej, 
jeszcze na początku XXI w., kiedy pojawił się inny 
projekt ustawy. Uważam, że było tam zawarte ge-
neralnie słuszne rozwiązanie, tzn. takie, że za-
wracamy tylko część, stosunkowo niewielką, ok. 
20%, i to w postaci obligacji, obligacji wieloletnich, 
w związku z tym budżet nie poniesie konsekwen-
cji tego od razu, ale znacznie później, do tego będą 
one rozłożone w czasie. Czyli na pewno spokojnie 
byśmy to udźwignęli. W zasadzie chyba jedyny pro-
blem, jaki z tego wynikał, był taki, że ten projekt 
nie obejmował obywateli polskich pochodzenia 
żydowskiego. Ja nie mówię w tej chwili o majątku 

bezspadkowym, bo to jest inny temat, ale mówię 
o spadkobiercach. Było tam powiedziane, że trzeba 
być obywatelem polskim, żeby móc w tym wszyst-
kim uczestniczyć, a spadkobiercy naszych obywa-
teli pochodzenia żydowskiego dzisiaj mieszkają 
gdzie indziej, nie są obywatelami polskimi. Był to 
fatalny błąd, który spowodował… Oczywiście rząd 
natychmiast się zorientował, że taka ustawa wy-
woła po prostu konflikt międzynarodowy – bo to, 
że spadkobiercy, którzy mieszkają za granicą, nie 
mogliby uczestniczyć w tym procesie, byłoby rażą-
cym naruszeniem wszelkich zasad – i wycofał ten 
projekt ustawy, nic z nim dalej nie robi. Dzisiaj pan 
minister mówi: tak, oczywiście, ta ustawa, którą 
teraz przedkładamy, jest tylko etapem przejścio-
wym do dużej ustawy reprywatyzacyjnej. No, już 
tyle mamy tych etapów przejściowych… Jak wiado-
mo, prowizorki są najtrwalsze i trwają najdłużej.

Dlatego chcę powiedzieć jasno, Panie Ministrze, 
że w tej chwili do następnych wyborów – o ile przy-
padkiem nie zostaną przyspieszone – są 3 lata i na-
prawdę jeśli w ciągu tych 3 lat nie przygotujecie 
dużej ustawy reprywatyzacyjnej, to będzie to po 
prostu kompromitacja tego rządu. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Poproszę pana senatora Aleksandra Pocieja 

o podejście do mównicy.

SENATOR 
ALEKSANDER POCIEJ 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Mamy w tej ustawie do czynienia z 2 aspektami. 

Pierwszy dotyczy zmian w ustawie o szczególnych 
zasadach usuwania skutków prawnych decyzji re-
prywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości 
warszawskich, czyli tej ustawy, która powołała 
komisję i regulowała jej działanie. Jeżeli chodzi 
o zmiany w tym zakresie, one budzą małe emocje 
i wątpliwości. W większości zaproponowane po-
prawki zostały zaaprobowane przez stronę rządo-
wą. To jedynie wskazuje – ponieważ są to dosyć 
istotne zmiany – na to, jak nieprecyzyjna i wadliwa 
była ta ustawa, która przez blisko 3 lata funkcjo-
nowała. Bo te zmiany, o których tutaj mówimy, są 
bardzo poważne. To jest pierwszy aspekt.

Drugi aspekt dotyczy ustawy o gospodarce nie-
ruchomościami. I tutaj problem jest dużo głębszy 
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i różnice pomiędzy stroną rządową, parlamen-
tarzystami, senatorami Koalicji Obywatelskiej 
i również przedstawicielami miasta stołecznego 
Warszawy są dużo poważniejsze.

Pan senator Borowski mówił o małej ustawie 
reprywatyzacyjnej z 2015 r., która weszła w ży-
cie w roku 2016. My wspólnie z panem senatorem 
Borowskim pracowaliśmy nad tą ustawą. Ona, jak 
mi się wydaje, przynajmniej tak wynika z tego, 
co słyszałem od przedstawicieli miasta po 4 la-
tach jej funkcjonowania, bardzo pomogła miastu, 
mieszkańcom, w wyhamowaniu tych najbardziej 
patologicznych zjawisk, które narosły wokół re-
prywatyzacji i które położyły się głębokim cieniem 
w ogóle na reprywatyzacji. I oczywiście podstawo-
wym błędem było to zaniechanie, o którym była tu 
dzisiaj mowa wielokrotnie, to, że nie wprowadzo-
no, przynajmniej na wzór ustawy dotyczącej mie-
nia zabużańskiego, rozwiązań, które by przecięły, 
jeszcze w latach dziewięćdziesiątych, ten problem.

Autorzy ustawy z roku 2016 byli dosyć mocno 
atakowani – przynajmniej ja – przez środowiska 
związane właśnie z obrotem nieruchomościami. 
Ale nie mam żadnych wątpliwości, że ograniczenie 
i danie miastu stołecznemu Warszawie możliwości 
zablokowania zwrotów w naturze nieruchomości 
takich jak szkoły czy szpitale miało swój głębo-
ki społeczny sens. Niemniej jednak wprowadza-
nie tam blokady działania i sprzedaży praw bez 
żadnego nadzoru, czyli poddanie tego nadzorowi 
przynajmniej notariatu, było głęboko słuszne. To 
powiedziawszy, a mieliśmy wtedy świadomość, że 
te nasze działania w jakimś zakresie ingerowały 
w prawo własności, ważyliśmy wtedy na szali inte-
res publiczny bardzo szerokiej grupy społecznej, bo 
mieszkańców Warszawy, z jednej strony, a z dru-
giej strony spadkobierców, uważam, że to przed-
łożenie idzie za daleko.

Cytowałem dzisiaj, sprawozdając Wysokiej 
Izbie przebieg posiedzenia komisji, zdanie sze-
fa Prokuratorii Generalnej, który przynajmniej 
w odniesieniu do 2 przepisów absolutnie nie zga-
dzał się z możliwością przyjęcia takiego procedo-
wania, przyjęcia takich zapisów. Po konsultacjach 
z naszym Biurem Legislacyjnym, po konsultacjach 
z przedstawicielami miasta stołecznego Warszawy 
zostały złożone i przyjęte na wspólnym posiedze-
niu Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji oraz komisji samorządu terytorialnego 
poprawki, które powodują, iż te najbardziej kon-
trowersyjne zapisy zostaną wyeliminowane. Taka 
jest przynajmniej rekomendacja komisji.

Czego dotyczą te zapisy? Otóż, po pierwsze, 
te zmiany, które zostały zaproponowane, które 
proponowaliśmy razem z senatorem Wadimem 
Tyszkiewiczem i  Krzysztofem Kwiatkowskim, 
powodują, iż tam, gdzie to nie miasto stołeczne 
Warszawa podejmuje decyzję, gdzie nie jest gospo-
darzem… Nie chcemy dopuścić do tego, żeby w ta-
kich sytuacjach koszty błędnych decyzji, a z takimi 
sytuacjami niestety wielokrotnie w świetle orzecz-
nictwa sądowego mieliśmy do czynienia przy decy-
zjach komisji, obciążały miasto. One nie powinny 
obciążać miasta stołecznego Warszawy.

Jeżeli chodzi o te domy jednorodzinne, o któ-
rych mówił pan senator Jackowski i o których 
mówił pan prezydent, również uważamy, że 
koszt zarządzania domami jednorodzinnymi jest 
w ogóle nieadekwatny do tego, co można uzyskać, 
zwłaszcza że w większości przypadków – wiemy 
to z oświadczeń władz Warszawy, stolicy – loka-
torami są ci, którzy ewentualnie mogą odzyskać 
te nieruchomości. W związku z tym uważamy,  
że jest absolutnie nielogiczne, że to jest jakaś aber-
racja, żeby blokować ustawowo zwrot nieruchomo-
ści osobie, która jest lokatorem, ale jednocześnie 
ma być beneficjentem tego zwrotu.

W praktyce mamy do czynienia z problema-
mi dotyczącymi dziesiątek tysięcy, jeżeli nie setek 
tysięcy członków spółdzielni w Warszawie, gdzie 
mamy taką oto sytuację, że w odniesieniu do ja-
kiegoś fragmentu nieruchomości, na którym jest 
wybudowany dom spółdzielczy, nie można tego 
uregulować z różnych powodów – bo nie znamy 
ewentualnych spadkobierców bądź mamy sytuację, 
gdzie znany jest 1 spadkobierca…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 
Senatorze, nieśmiało przypominam, że…)

…a  nie są znani pozostali. W  świetle tego,  
co powiedziałem, będziemy rekomendować, tak jak 
zrobiła to komisja… Będę rekomendował moim ko-
legom, aby w zmienianym art. 3, w art. 214a wyeli-
minować wszystkie przesłanki, które są nieostre 
bądź przynoszą więcej strat niż zysków miastu 
stołecznemu Warszawie czy jego mieszkańcom. 
Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Pan senator Jan Maria Jackowski teraz wystąpi.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.
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SENATOR 
JAN MARIA JACKOWSKI 

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Panie Pre- 
zydencie! Wysoki Senacie!

Nie po raz pierwszy dotykamy kwestii zwią-
zanych z  szeroko rozumianą reprywatyzacją. 
I zawsze wysuwa się 1 generalny wniosek z tych 
naszych debat, dyskusji, sporów o  konkretny 
kształt poprawek, o zakres przedmiotowy danej 
nowelizacji czy ustawy, pojawia się 1 zasadnicza 
kwestia, która jest praprzyczyną tych wszystkich 
problemów. Wspominał o  tym pan marszałek 
Borowski, wspominał o tym pan senator Pociej. 
Otóż, Wysoka Izbo, niestety czkawką się nam od-
bija, powiem kolokwialnie, to, że u zarania prze-
mian ustrojowych w 1989 r., względnie niedługo 
po 1989 r., nie przyjęto rozwiązań, których celem 
byłoby uporządkowanie stosunków własności 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. To jest 
problem. Polska jest chyba jednym z nielicznych 
krajów – znamy 1 albo 2 takie kraje spośród daw-
nych krajów demokracji ludowej – w których nie 
ma tego typu rozwiązania systemowego. To jest 
problem, z którym wszystkie kraje Środkowej 
i  Środkowo-Wschodniej Europy się borykają.  
Ja powiem tak: państwo Łotwa, jak uzyskało nie-
podległość… Chyba druga ustawa, którą tam 
uchwalono, to była ustawa reprywatyzacyjna. Tam 
był problem chociażby mienia poniemieckiego, 
które było duże. Uregulowano te kwestie i dzię-
ki temu Łotwa mogła się swobodnie gospodarczo 
i społecznie rozwijać.

Pan prezydent podał liczbę, która jest szoku-
jąca: 20% obszaru miasta stołecznego Warszawy, 
który wynosi ponad 500 km2… znaczy 20% nieru-
chomości – może w ten sposób powiem, żeby być 
precyzyjnym – ma nieuregulowany status własno-
ściowy. Mało tego, ten katalog jest tak naprawdę 
nieznany. My mówimy o gruntach, które na mocy 
dekretu Bieruta były komunalizowane czy nacjo-
nalizowane, ale była też reforma rolna. Wiemy, 
że obecna Warszawa nie leży w obrębie miasta 
stołecznego z 1945 r., tylko jest znacznie szersza. 
I jest tu chociażby problem Wilanowa, majątku 
po Branickich, olbrzymich obszarów. To jest pro-
blem, który jest bardzo realny. Tam były różne 
działki, nie wiadomo, które wnioski jak będą roz-
strzygnięte, a przecież mieszkają tam dzisiaj dzie-
siątki tysięcy ludzi. To pokazuje skalę problemu, 
a wniosków może przybywać. Samo miasto sto-
łeczne Warszawa, jak pan prezydent powiedział, 

szacuje liczbę tych wniosków na 4 tysiące, a mogą 
wpłynąć nowe. Sytuacja jest płynna.

Gros wniosków dotyczy oczywiście dawnej 
gminy Centrum. Dla tych, którzy nie wiedzą, po-
wiedzmy, że kiedyś miasto stołeczne Warszawa 
było związkiem gmin. W 2002 r. Warszawa zo-
stała z  powrotem scalona. Gmina Centrum  
z 7 dzielnicami to był w zasadzie obszar leżący 
mniej więcej, proszę mnie nie trzymać za słowo, 
w przedwojennych administracyjnych granicach 
miasta Warszawy. Mniej więcej, nie dokładnie, 
po prostu mniej więcej. Tak że problem jest gi-
gantyczny, bo to w sposób istotny hamuje roz-
wój przestrzenny Warszawy, rozwój gospodarczy 
Warszawy. No bo jak prowadzić normalny obrót 
nieruchomościami, skoro są wątpliwości praw-
ne, kto jest właścicielem danej nieruchomości?  
No i oczywiście są sprawy społeczne, które są może 
najgłośniejsze, najczęściej są nagłaśniane w me-
diach, pokazują krzywdę lokatorów, Bogu ducha 
winnych, którzy rzeczywiście mieli przydział 
kwaterunkowy, zamieszkali, a w wyniku różnych 
działań, tej dzikiej, jak to było określane, reprywa-
tyzacji tracą możliwość zamieszkiwania.

I powiem więcej, coś, co w tej debacie jeszcze 
nie padło. Mianowicie jeżeli wrócimy do tych do-
mów jednorodzinnych czy w ogóle do budynków, 
to, Wysoka Izbo, trzeba powiedzieć, że znaczna 
część tych budynków niedługo będzie w stanie 
śmierci technicznej. Co to oznacza? To oznacza, 
że z mocy ustawy dotychczasowi mieszkańcy będą 
wykwaterowani. A dlaczego? Dlatego, że jest nie-
uregulowany status i nawet administracja, która 
chciałaby robić nakłady, nie może ich robić, ograni-
cza się do minimum minimorum. I za chwilę może 
dojść do paradoksu, że pod rządami tej oto usta-
wy miastu będzie się opłacało wykwaterowywać 
mieszkańców właśnie z powodu stanu technicz-
nego danej nieruchomości budynkowej i zwracać 
taką nieruchomość tzw. byłemu właścicielowi.  
To jest kolejny obszar związany z działaniami, 
z brakiem tej pierwotnej praprzyczyny i z tym, 
że my w Polsce mamy 3 zasadnicze kategorie tzw. 
byłych właścicieli. Pierwsi to są ci, którzy utraci-
li własność w wyniku II wojny światowej i przede 
wszystkim reformy rolnej; ja już pomijam dekret 
o lasach czy o nacjonalizacji przemysłu, bo to są 
bardziej szczegółowe rozwiązania. Druga grupa 
to ofiary lex specialis dla Warszawy, tego dekre-
tu Bieruta dotyczącego Warszawy. Trzecia grupa, 
niemała, to ci, którzy stracili mienie zabużańskie, 
a więc ci obywatele polscy, którzy utracili mienie 
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w wyniku korekty granic na wschodzie Polski. 
I proszę zauważyć, że każda z tych grup jest w in-
nej sytuacji prawnej, a tak samo ma oczywiste kon-
stytucyjne prawo do roszczeń związanych z utratą 
mienia, jeżeli ono nastąpiło z naruszeniem prawa.

Tak że, Wysoka Izbo, to wszystko razem wska-
zuje – ja już nie chcę wchodzić w szczegóły, nie 
chcę przedłużać tego mojego wystąpienia – że ta 
ustawa, którą procedujemy, porządkuje w obsza-
rze funkcjonowania komisji weryfikacyjnej kilka 
spraw, daje możliwość skutecznego ubiegania się 
o odszkodowanie tym lokatorom, którzy są ofia-
rami dzikiej reprywatyzacji – i słusznie, ta spra-
wa jak najbardziej powinna być uregulowana – ale 
ona nie rozwiązuje istoty problemu, czyli proble-
mu, przed którym stoimy, szczególnie w aspekcie 
różnych międzynarodowych oczekiwań od stro-
ny polskiej. Jest to może temat poboczny wobec tej 
konkretnej ustawy, ale temat, który z nią się ściśle 
wiąże. I dopóki ta sprawa nie będzie rozwiązana… 
A przypomnę, że na gruncie prawa międzynaro-
dowego wszelkie roszczenia własnościowe będące 
wynikiem działań wojennych nie ulegają przedaw-
nieniu. Tak że to nie jest tak, że za kilkadziesiąt lat 
roszczenia w tym zakresie przestaną być prawem. 
Ten problem może być w sumie dla Polski proble-
mem politycznym, geopolitycznym, moralnym, 
społecznym i gospodarczym. 

Dlatego z  tych wszystkich powodów uwa-
żam, że racją stanu państwa polskiego jest przy-
jęcie ustawy reprywatyzacyjnej. Nie chcę mówić, 
jaka ona ma być, na jakich zasadach ma się opie-
rać. Jako poseł Akcji Wyborczej Solidarność bra-
łem udział w uchwalaniu ustawy, zresztą tak jak 
pan marszałek Borusewicz i kilka osób na tej sali, 
jak pan marszałek Borowski, jedynej ustawy re-
prywatyzacyjnej, która przeszła przez parlament, 
ale natrafiła na weto pana prezydenta Aleksandra 
Kwaśniewskiego. Powiem tak: gdyby ta ustawa 
mimo wszystko weszła w życie, bylibyśmy dzisiaj 
w innej sytuacji. Dziękuję. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Ja jeszcze chciałbym się zapisać…
Szanowni Państwo, faktycznie ta sytuacja, 

z którą się borykamy, zwłaszcza w Warszawie, 
gdzie był dekret Bieruta, jest szczególnie trudna 
i szczególnie skomplikowana.

Pan senator wymienił różne kategorie wła-
sności czy właścicieli. Ja dodałbym jeszcze jed-
ną kategorię, tzw. mienie martwej ręki. I w tym 
przypadku akurat… Czyli mienie kościelne, które 
zostało zabrane przez państwo. Tylko w tym przy-
padku reprywatyzacja albo odszkodowanie, albo 
zwrot mienia zastępczego zostały dokonane chyba 
w całości. Pozostałe kategorie właścicieli dobijają 
się na drodze sądowej – skomplikowanej, trudnej, 
która generuje koszty dla tych, którzy się ubie-
gają, ale także koszty odszkodowawcze różnego  
typu.

Ja uważam, że także ta ustawa będzie szła w kie-
runku sprawiedliwego zwrotu mienia – o ile oczy-
wiście jest to możliwe. Zgadzam się, że musi być 
zabezpieczona możliwość w przypadku mieszkań-
ców, którzy mieszkają w tych zasobach mieszka-
niowych… Nie można oczywiście doprowadzać do 
takiej sytuacji, z jaką mieliśmy do czynienia w czę-
ści przypadków. I wydawało mi się, że ta ustawa 
pójdzie w tym kierunku. Dla mnie w związku z tym 
jest niezrozumiałe, dlaczego nie można zwrócić 
właścicielom domów jednorodzinnych – to jest 
dla mnie kompletnie niezrozumiałe – w których 
właściciele, spadkobiercy tych dawnych właścicie-
li, mieszkają. Jest takich obiektów ponad 500, jak 
słyszałem na posiedzeniu komisji.

Dla mnie jest też kompletnie niezrozumiałe, jak 
można wprowadzać do katalogu możliwości odmo-
wy przepis, który mówi o akceptacji czy o zgodzie 
innych lokatorów…

(Głos z sali: Sąsiadów.)
Przepraszam, o zgodzie sąsiadów. To jest aku-

rat taki przepis do blokowania każdej możliwości. 
Bo niby dlaczego sąsiad ma się zgadzać? A w ogóle 
co go to obchodzi? Wiemy, jaka jest sytuacja, kiedy 
się prowadzi jakieś inwestycje liniowe, kiedy trze-
ba przeprowadzić drogę. Wiemy, jakie są sytuacje 
sąsiedzkie i jaki jest stosunek do tego.

A więc te 2 fragmenty są dla mnie zupełnie 
niezrozumiałe. Dlaczego ministerstwo idzie aku-
rat w tym kierunku? Zamiast po prostu próbować 
jednak odblokować – szczególnie mówię o tych do-
mach jednorodzinnych, które generują faktyczne 
koszty i powoli… Jak powoli? Już. Jeżeli nie są tam 
dokonywane gruntowne remonty, to one już w tej 
chwili są w ruinie.

Oczywiście uważam, że powinniśmy popra-
wić tę ustawę, która wprowadziła tak dziwną in-
stytucję, ale należy ją poprawić także dlatego, żeby 
ona lepiej funkcjonowała, a jednocześnie powin-
no się zrobić pewien krok w kierunku zwrotu tych 
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nieruchomości, w przypadku których ten zwrot 
jest możliwy.

Pan senator Bogdan Zdrojewski się zgłosił.
Proszę bardzo.

SENATOR 
BOGDAN ZDROJEWSKI 

Warszawie oczywiście należy współczuć. 
Będąc prezydentem Wrocławia, nie miałem ta-
kich kłopotów – ani w takiej skali, ani takiego 
ich nawarstwienia, nie było takich zaszłości i za-
ległości jednocześnie. Postanowiłem zabrać głos 
w związku z 1 ważną kwestią, kwestią tych dóbr 
narodowych najwyższej jakości, najwyższej skali, 
najwyższego znaczenia. Pierwsze problemy, ja-
kie miałem, kiedy zostałem ministrem kultury, 
to były problemy właśnie z gruntem pod Operą 
Narodową, ze sporem o  własność Akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie przy Krakowskim 
Przedmieściu, ze wspomnianymi kwestiami zwią-
zanymi z Wilanowem, czyli sporem z Branickimi, 
czy też Otwock, rodzina Jezierskich… Chcę jedną 
rzecz zasugerować – aby przy tych wszystkich roz-
wiązaniach starać się problem dzielić, gdyż jedną 
ustawą nie uregulujemy wszystkich tych kwestii, 
o których wspomniał także na końcu pan marsza-
łek. Sugerowałbym, aby skorzystać z doświadczeń 
tych państw, które robiły listy wyłączeń tych naj-
ważniejszych, niezwykle cennych gruntów i obiek-
tów, które powinny być przez państwo szczególnie 
chronione. I tylko z takim apelem, taką sugestią 
występuję. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ  

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że do protokołu swo-

je wystąpienia w dyskusji złożyli: pan senator 
Aleksander Szwed, pan senator Beniamin Godyla, 
pan senator Janusz Pęcherz*.

Wnioski o charakterze legislacyjnym na piśmie 
złożył pan senator Wojciech Konieczny.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce się ustosunko-

wać do przedstawionego wniosku?
Proszę bardzo. Może pan z miejsca.

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI 
SEBASTIAN KALETA 

Pokrótce odniosę się do tych głosów, które 
się pojawiły w trakcie dyskusji. Oczywiste jest, 
że… W szczególności wystąpienie pana senatora 
Jackowskiego pokazało, że część senatorów w po-
przednich kadencjach było w stanie dojść do po-
rozumienia, by znaleźć rozwiązania zamykające 
ten problem. Mam nadzieję, że uda się to ponow-
nie. Potrzeba dużo dobrej woli, by dojść do tego 
porozumienia, o czym wspominałem w swoim 
wystąpieniu. W dyskusji o kosztach wskazywa-
łem, że musimy wszyscy zdać sobie sprawę z tego, 
że współodpowiedzialność za skutki finansowe 
takiego rozwiązania… Pan marszałek Borowski 
przypomniał o rozwiązaniu dotyczącym procenta 
wartości wypłaconego w obligacjach. To jest roz-
wiązanie zaproponowane również w 2017 r. Tak jak 
wspomniałem, w Ministerstwie Sprawiedliwości 
co do pełnego tekstu ustawy nie uzyskaliśmy 
zgody… Panie Marszałku, chciałbym podkreślić,  
że prace nie zostały zawieszone – cały czas pozy-
skujemy nowe informacje, natomiast nie przedsta-
wiliśmy nowego tekstu. Jeśli będzie wola polityczna 
w naszym obozie, to z pewnością te prace zosta-
ną zintensyfikowane. Wydaje mi się, że po pew-
nych sprawach dotyczących rozliczenia tego, co 
się działo w Warszawie, i ocenie tych wszystkich 
problemów, które wynikały z reprywatyzacji… To 
jest moment, żeby szukać tych rozwiązań w du-
chu kompromisu. Ta dyskusja nie może być pro-
wadzona w takim kierunku, żeby strona rządowa 
obciążała stronę samorządową i odwrotnie. Mimo 
wszystko te nieruchomości służą Warszawie i nie 
może być tak, że odwracamy się tylko w stronę 
Skarbu Państwa… Oczywiste jest też, że Skarb 
Państwa nie może z  tym problemem zostawić 
Warszawy samej. W tym duchu chciałbym swoją 
wypowiedź w tej sprawie zakończyć.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

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

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza-
łek Marek Pęk)

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pią-
tego porządku obrad: informacja Ministra Zdrowia 
na temat dostępności do świadczeń zdrowotnych 
w okresie epidemii koronawirusa jak również 
przedstawienie strategii działań w ochronie zdro-
wia w okresie jesienno-zimowym.

Proszę sekretarza stanu w Ministerstwie Zdro- 
wia, pana ministra Waldemara Kraskę, o zabranie 
głosu i przedstawienie informacji.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ZDROWIA 
WALDEMAR KRASKA 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt przedstawić Wysokiemu 

Senatowi informację ministra zdrowia dotyczą-
cą dostępności świadczeń zdrowotnych w okre-
sie pandemii, a także naszej strategii, jeżeli chodzi 
o zwalczanie COVID-19 w okresie jesienno-zimo-
wym. Dlatego moje wystąpienie będzie podzielo-
ne na 2 części. W pierwszej części poruszę właśnie 
kwestię dostępności świadczeń zdrowotnych 
w okresie pandemii.

Jak wszyscy wiemy, na początku marca, a do-
kładnie 4 marca w Polsce został odnotowany pierw-
szy przypadek zakażenia koronawirusem. Był to 
tak zwany pacjent zero. Spowodowało to wiele 
różnych perturbacji, jeżeli chodzi o polską służbę 
zdrowia, ponieważ powstało niebezpieczeństwo, 
że pacjenci, którzy są w trakcie terapii, różnych 
terapii, mogą ulec tej infekcji, zakażeniu. Dlatego 
prezes Narodowego Funduszu Zdrowia 15 marca 
wydał komunikat, w którym zalecił – podkreślam: 
zalecił – aby w celu minimalizacji ryzyka transmisji 
wirusa COVID-19 ograniczyć do niezbędnego mini-
mum lub czasowo zawiesić udzielanie świadczeń 
wykonywanych planowo lub zgodnie z przyjętym 
planem postępowania leczniczego. Ten komuni-
kat był skierowany głównie do szpitali, gdzie są 

przeprowadzane diagnostyka i zabiegi lecznicze, 
w tym także zabiegi operacyjne, rehabilitacja lecz-
nicza, opieka ambulatoryjna specjalistyczna, tak-
że badania diagnostyczne, takie jak kolonoskopia, 
gastroskopia, USG, tomografia komputerowa, 
rezonans magnetyczny czy też PET. W każdym 
przypadku odroczenia terminu udzielenia takiego 
świadczenia, a szczególnie w razie podjęcia decyzji 
o zawieszeniu udzielania takich świadczeń, nale-
żało wziąć pod uwagę i ocenić ewentualne ryzyko, 
jakie będzie to niosło dla pacjenta, który danego 
świadczenia nie otrzyma. Podkreślić należy, że było 
to jedynie zalecenie i dotyczyło tych sytuacji, w któ-
rych życie i zdrowie pacjentów nie było zagrożo-
ne lub zmiana terminu udzielenia świadczenia nie 
skutkowałaby pogorszeniem stanu zdrowia pacjen-
ta. We wspomnianym komunikacie było zawarte 
także stwierdzenie, że zgodnie z obowiązującymi 
przepisami świadczeniodawca był zobowiązany… 
W przypadku zmiany terminu udzielania świad-
czenia i w przypadku, gdy należy w jakiś sposób 
pacjentowi pomóc, świadczeniodawca powinien 
niezwłocznie skontaktować się z pacjentem za po-
mocą systemów teleinformatycznych lub innych 
systemów łączności, jeżeli taka potrzeba zaist-
niała. W związku z tym komunikatem już w tej 
chwili właściwie większość świadczeniodawców 
wróciła do udzielania świadczeń w pełnym zakresie.  
Co prawda występują może jeszcze pojedyncze 
przypadki ograniczenia funkcjonowania świad-
czeniodawców, ale to są głównie przypadki, kiedy 
np. w oddziale szpitalnym pojawia się ktoś zakażo-
ny koronawirusem lub szpital działa w konwencji 
tzw. szpitali jednoimiennych, czyli szpitali, które 
były przeznaczone wyłącznie dla pacjentów zaka-
żonych COVID-19.

Tak że w tej chwili, gdy jest przywracana już 
planowa działalność placówek ochrony zdrowia, 
priorytetem jest unikanie zbędnego zagrożenia dla 
osób, które zgłaszają się do tych placówek. Dlatego 
na naszych stronach, ale także na stronie główne-
go inspektora sanitarnego, wiszą instrukcje i za-
lecenia, w jaki sposób świadczeniodawcy powinni 
przyjmować tych pacjentów, aby nie narażać ich 
na zbędne zagrożenie zakażeniem koronawirusem.

Trzeba też nadmienić, że ci pacjenci, którzy 
nie stawili się u świadczeniodawców w wyzna-
czonych terminach udzielenia świadczenia opie-
ki zdrowotnej ze względu na możliwość infekcji 
COVID-19, uzyskali tę możliwość, że świadczenio-
dawca jest zobowiązany do wyznaczenia nowego 
terminu udzielenia świadczenia bez konieczności 
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uprawdopodobniania, że niezgłoszenie się na-
stąpiło z powodu siły wyższej. Wiemy, że akurat 
epidemia COVID-19 jest taką przesłanką. Dlatego 
wniosek o przywrócenie na listę oczekujących 
powinien być zgłoszony do świadczeniodaw-
cy nie później niż 14 dni po zakończeniu okresu 
epidemii. Nowy termin udzielenia świadczenia 
powinien uwzględnić datę zgłoszenia do świadcze-
niodawcy w celu wpisania na listę oczekujących, 
co oznacza, że zostanie zachowana kolejność, wg 
której wyznaczony był pierwotny termin udziele-
nia świadczenia.

Wiemy, że w okresie pandemii niektóre pla-
cówki zawiesiły swoją działalność leczniczą. I tak 
na dzień 3 września 2020 r., czyli te dane są dość 
świeże, liczba zawieszonych miejsc udzielania 
świadczeń zdrowotnych jest następująca. Ja nie 
będę czytał wszystkich danych, skupię się na tych 
najważniejszych świadczeniach, po które zgłasza 
się najwięcej pacjentów. Ambulatoryjna opieka 
specjalistyczna – miejsc udzielania takich świad-
czeń w Polsce jest 7 tysięcy 316, w tej chwili nie 
działają 424, czyli 5,8%. Jeżeli chodzi o leczenie 
szpitalne, to miejsc udzielania takich świadczeń 
w Polsce jest 1 tysiąc 629, w tej chwili zawieszo-
ną działalność ma 178, czyli 10,9%. Opieka pa-
liatywna i hospicyjna – 703 miejsca udzielanych 
świadczeń, w tej chwili zawieszoną działalność ma  
1 takie miejsce, to jest 0,1%. POZ – myślę, że to jest 
dość ważne – miejsc udzielania takich świadczeń 
jest w Polsce 21 tysięcy 680, wg danych naszych 
i Narodowego Funduszu Zdrowia w tej chwili za-
wieszoną działalność ma 21 placówek, czyli 0,1%. 
Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze – 2 tysią-
ce 112 miejsc udzielania świadczeń, zawieszoną 
działalność mają w tej chwili 3 takie placówki, czyli 
0,1%. Reasumując, trzeba powiedzieć, że w Polsce 
liczba miejsc udzielania świadczeń to 49 tysięcy 
303, zawieszoną działalność mają w tej chwili 2 ty-
siące 3 miejsca, czyli w skali kraju 4% placówek  
ma zawieszoną działalność i nie udziela świadczeń 
leczniczych.

Aby prowadzić monitoring… Aby była wiedza 
o aktywności tych miejsc udzielania świadczeń, 
kontrolę sprawuje Narodowy Fundusz Zdrowia. 
Z powodu epidemii COVID-19 w marcu te kontro-
le zostały jakby… nie jakby, one zostały po prostu 
zawieszone, ponieważ ustawa covidowa wstrzy-
mywała nawet proces kontroli. Także kontrole już 
rozpoczęte ze względu na ewentualne zagrożenie 
zarażeniem koronawirusem kontrolerów zostały 
zawieszone. 27 lipca tego roku Narodowy Fundusz 

Zdrowia wznowił kontrole. Głównie dotyczy  
to lecznictwa otwartego, czyli POZ, opieki specja-
listycznej, stomatologii i psychiatrii. To już wyko-
nują wszystkie wojewódzkie oddziały Narodowego 
Funduszu Zdrowia.

W tym okresie zweryfikowano 2 tysiące 319 
poradni. Zostały także wyjaśnione skargi, któ-
re wpłynęły do rzecznika praw pacjenta – były to 
973 skargi. Były to skargi różnego typu, jako przy-
kład mogę podać to, że 92-letnia pacjentka, żeby 
skontaktować się z lekarzem rodzinnym i uzyskać 
teleporadę, musiała mailowo zapisać się do tego 
lekarza rodzinnego – a wiemy, że to dla starszych 
osób jest duży problem. Po interwencji urzędnika 
NFZ lekarz skomunikował się drogą telefoniczną 
z pacjentką.

Mamy też sygnały z wielu miejsc, że nieste-
ty teleporada nie działa, bo ciągle zgłasza się tam 
skrzynka telefoniczna. Te miejsca zostały skontro-
lowane i myślę, że takie przypadki nie będą się wię-
cej powtarzać.

Przedstawię państwu także to, jakimi w tej 
chwili środkami dysponujemy, jeżeli chodzi o ka-
drę medyczną. Skupię się głównie na lekarzach. 
Na 13 sierpnia 2020 r. w trakcie szkolenia spe-
cjalizacyjnego w Polsce jest 25 tysięcy 798 leka-
rzy i lekarzy dentystów. W trakcie rezydentury 
jest 19 tysięcy 543 lekarzy. Na dzień 2 lipca liczba 
specjalistów to jest 135 tysięcy 47. Liczba specjali-
stów, którzy wykonują swój zawód, czyli są czynni, 
aktywni zawodowo, to jest 126 tysięcy 254 leka-
rzy – to jest 93% wszystkich lekarzy specjalistów. 
Lekarzy specjalistów pierwszego stopnia – czy-
li to są lekarze, którzy uzyskali wcześniej stopień 
specjalisty pierwszego stopnia – jest 50 tysięcy  
256 osób. Czynnych zawodowo jest 42 tysiące 834  
– to jest 85% wszystkich lekarzy specjalistów pierw-
szego stopnia. Reasumując: w Polsce w tej chwili 
jest 185 tysięcy 303 lekarzy. Czynnie wykonuje za-
wód 169 tysięcy 93 lekarzy, to jest 91%. Wspólna 
liczba lekarzy i lekarzy dentystów w Polsce to jest 
177 tysięcy 446.

Przypomnę także przy tej okazji, że od 2015 r. 
zwiększyliśmy nabór na kierunek lekarski i lekar-
sko-dentystyczny o prawie 2 tysiące miejsc. W roku 
akademickim 2019/2020 na kierunkach lekar-
skim i lekarsko-dentystycznym studiuje 9 tysięcy 
568 lekarzy… tzn. przyszłych lekarzy, czyli obec-
nie studentów. Ponadto 22 dziedziny uznaliśmy 
za dziedziny priorytetowe, czyli tzw. deficytowe – 
chcemy, aby specjalistów w tych dziedzinach było 
jak najwięcej.
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Jeżeli chodzi o dostępność produktów leczni-
czych w czasie epidemii, to ta dostępność była cią-
gle monitorowana. Przy ministrze działał specjalny 
zespół, który – wraz z Głównym Inspektoratem 
Farmaceutycznym, ale także z Urzędem Rejestracji 
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych 
i  Produktów Biobójczych, z  Centrum e-Zdro-
wie, a także z Narodowym Funduszem Zdrowia, 
przy współudziale Naczelnej Izby Aptekarskiej 
i Naczelnej Izby Lekarskiej – cały czas monitoro-
wał problem dostępności leków i nie odnotowali-
śmy jakichś większych problemów z dostępnością.  
Na pewno na początku pandemii, czyli w marcu 
2020 r., kiedy to zaczęła się w Polsce pandemia ko-
ronawirusa, zaobserwowaliśmy dość duży wykup 
leków, ale to było po prostu głównie robienie zapa-
sów, bo ludzie nie wiedzieli, co dalej będzie się działo 
w Polsce, dlatego ta sprzedaż leków była zdecydowa-
nie większa. W tej chwili sytuacja już się unormo-
wała i już nikt w Polsce nie kupuje leków na zapas.

Przypomnę także, że przed pojawieniem się 
epidemii koronawirusa, zlikwidowaliśmy pew-
ne limity. Znacząco zmniejszyły się kolejki, jeżeli 
chodzi o tomografię komputerową, rezonans ma-
gnetyczny czy operacje zaćmy. Znieśliśmy również 
limity na specjalistyczną opiekę ambulatoryjną, i to 
w obszarze porad pierwszorazowych w zakresie 
endokrynologii, endokrynologii dla dzieci, kardio-
logii, kardiologii dziecięcej, neurologii, neurologii 
dziecięcej, ortopedii i traumatologii ruchu oraz 
ortopedii i traumatologii ruchu dla dzieci, ambu-
latoryjnej opieki ze wskazań nagłych w zakresie 
ortopedii i traumatologii narządów ruchu, a także 
w tej samej kategorii dla dzieci.

Myślę, że to, co w okresie pandemii było bar-
dzo dobrym narzędziem, to rozbudowane środki 
teleinformatyczne. Wiemy, że dzięki e-recepcie,  
e-zwolnieniu, a także temu, że przez środki tele-
informatyczne były udzielane teleporady… Myślę,  
że spowodowało to, że pacjenci nie musieli wędro-
wać do poradni lekarza rodzinnego po przedłu-
żenie leków, po uzyskanie recepty. Dzięki temu 
mogliśmy uniknąć tego, co było podczas poprzed-
nich epidemii, że właśnie to poczekalnie lekarzy 
rodzinnych były tym miejscem, w którym pacjenci 
nawzajem się zakażali.

Uruchomiliśmy także na platformie pacjent.
gov.pl tzw. teleporady POZ. To już była teleporada 
udzielana nie przez własnego lekarza rodzinne-
go, ale przez lekarzy rodzinnych, którzy podpisali 
taką umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. 
Ta platforma była czynna, i jest czynna, 24 godziny 

na dobę, także w niedziele i święta. Tam pacjent 
mógł się skonsultować z lekarzem, jeżeli były ja-
kieś niepokojące objawy czy złe samopoczucie, 
mógł także omówić swoje wyniki badań, poziom 
cukru, ciśnienie, mógł także dostać e-receptę czy 
też e-zwolnienie.

W okresie pandemii od 1 lipca zostały skiero-
wane dodatkowe środki do szpitali i do poradni 
specjalistycznych, do POZ, i jest dodatkowo 3% wy-
sokości faktur, które są rozliczane z Narodowym 
Funduszem Zdrowia. Myślę, że ta zwyżka w pełni 
zrekompensowała ewentualne koszty, jakie pono-
sili świadczeniodawcy w związku z nabywaniem 
np. środków ochrony osobistej.

Także w lipcu, z myślą właśnie o nadchodzącej 
jesieni, minister zdrowia powołał w ministerstwie 
zespół, który miał się zająć przygotowaniem stra-
tegii na okres jesienno-zimowy. Zadaniem tego ze-
społu była przede wszystkim analiza standardów 
międzynarodowych związanych ze zwalczaniem 
COVID-19. Wiemy, że wiele krajów ma takie stan-
dardy, co prawda one czasem nie przystają do na-
szych warunków, ale warto wiedzieć o metodach 
zwalczania COVID-19 w innych krajach. Dlatego 
ten zespół takie standardy także analizował. Ten ze-
spół zajął się również analizą przygotowania pod-
miotów wykonujących działalność leczniczą oraz 
innych podmiotów i służb do walki z COVID-19. 
Opracował także strategię testowania osób pod 
kątem zakażenia koronawirusem, zanalizował do-
tychczasowe przygotowanie i funkcjonowanie za-
kaźnych szpitali jednoimiennych. Opracował też 
strategię dalszej działalności tych szpitali. No i – to 
ostatni punkt – skupił się na zachorowalności na 
grypę, w szczególności w zakresie testowania i po-
ziomu wyszczepialności społeczeństwa.

Przejdę może w tej chwili do strategii, która jest 
strategią wypracowaną na jesień. Dlaczego w ogó-
le zmieniliśmy strategię walki z koronawirusem 
w porównaniu z okresem wiosennym? Wiemy, że 
jesteśmy już na troszkę innym etapie, jeżeli chodzi 
o pandemię. Nauczyliśmy się z koronawirusem żyć, 
z koronawirusem obcować. Myślę, że w tej chwili 
pacjenci potrafią już inaczej się zachowywać niż 
w okresie marcowo-kwietniowym, w tym okresie, 
w którym pojawił się koronawirus. Dlatego posta-
wiliśmy sobie 3 główne cele: chcieliśmy zwiększyć 
efektywność wykorzystania zasobów infrastruktu-
ralnych i ludzkich, zwiększyć zdolność testowania 
i usprawnić działalność inspekcji sanitarnej.

Jeżeli chodzi o pierwszy punkt, to powiem, że 
odeszliśmy od koncepcji szpitali jednoimiennych. 
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Wiosną ta koncepcja się sprawdziła, szpitale jed-
noimienne przejęły dość duży ciężar, jeżeli chodzi 
o leczenie pacjentów zakażonych koronawirusem. 
Miejsc było tam dość dużo, przypomnę, że wiosną 
szpitali jednoimiennych było 22. W szczycie zacho-
rowań te szpitale były wykorzystane w 25%, czyli 
w 1/4, ale przypomnę, że kiedy powoływaliśmy do 
działania szpitale jednoimienne, w całej Europie 
Zachodniej, w wielu państwach codziennie były 
tysiące nowych osób, które nie tylko miały dodat-
ni wynik na koronawirusa, ale też wymagały ho-
spitalizacji. To był okres, kiedy np. we Włoszech 
dziennie umierało ponad tysiąc osób. Chcieliśmy 
być przygotowani, gdyby w Polsce pojawiła się 
taka fala zachorowań na koronawirusa, i chcie-
liśmy, żeby polscy lekarze nie musieli wybierać, 
kogo podłączyć do respiratora, a komu tej pro-
cedury medycznej odmówić, a wiemy, że nieste-
ty takie sytuacje zdarzały się w krajach Europy 
Zachodniej. Ale ze względu na to, że ta dostępność 
nie była aż tak wykorzystana, że to były dość duże 
szpitale i że czasem w przypadku pacjentów, któ-
rzy nie byli zakażeni koronawirusem, a znajdowali 
się w zakresie działalności tych szpitali, ta dostęp-
ność była ograniczona, zmieniliśmy tę filozofię 
i podzieliliśmy lecznictwo szpitalne dla pacjentów 
z COVID-19 na 3 poziomy. Pierwszy poziom to jest 
poziom najniższy, to są najczęściej szpitale powia-
towe. W tych szpitalach – decyzje wojewodów co do 
tego już zapadły – będą tworzone miejsca izolacyj-
ne dla pacjentów, którzy tam trafiają i oczekują na 
uzyskanie wyniku badania w kierunku COVID-19, 
lub dla pacjentów, co do których jest podejrzenie, 
że są zakażeni koronawirusem, ale w przypadku 
których tu i teraz trzeba wdrożyć zabiegi ratują-
ce życie. Te decyzje zostały wydane, szpitale będą 
musiały takie miejsca przygotować. Także przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia jest już przygotowa-
ny taki produkt, te miejsca będą w gotowości, czy-
li także jeżeli nie będzie w nich pacjentów, szpital 
będzie dostawał za nie pieniądze. Chcemy także, 
żeby to nie były miejsca wydzielone z jakiegoś od-
działu, ale jeżeli tak będzie, to też będziemy to ho-
norować, aby to były miejsca dodatkowe. Czyli do 
tej puli miejsc zawartych w ryczałcie można dołą-
czyć dodatkowe miejsca dla pacjentów z podejrze-
niem koronawirusa lub z koronawirusem, którzy 
właśnie w tych szpitalach będą mieli udzielaną 
pierwszą pomoc. Na drugim poziomie są szpitale, 
w których będzie już następowało leczenie pacjen-
tów z COVID-19. Takich szpitali będzie 87. To są 
szpitale zakaźne, szpitale z oddziałami zakaźnymi 

oraz tzw. szpitale jednoimienne, które nie są już 
na poziomie trzecim. Przewidujemy, że w tych 
szpitalach będą leczeni pacjenci, którzy wymagają 
albo opieki zakaźników, albo opieki internistycz-
nej, ale także tacy, którzy będą wymagać opieki 
OIOM-owej, czyli to będą szpitale internistyczno-
-zakaźne z zapleczem pomocy, jeżeli chodzi o in-
tensywną terapię. I ostatni poziom to jest poziom 
trzeci, takich szpitali wytypowaliśmy 9. Są to szpi-
tale wielospecjalistyczne, szpitale, w których będzie 
udzielana pomoc pacjentowi, który ma już zdia-
gnozowane zakażenie koronawirusem i wymaga 
pomocy internistycznej, neonatologicznej, położ-
niczej, ortopedyczno-traumatologicznej, chirur-
gicznej, neurologicznej czy kardiologicznej. Czyli 
do tych szpitali będą trafiać pacjenci, którzy wy-
magają wysokospecjalistycznej pomocy.

Nie rezygnujemy w naszej strategii na jesień 
z izolatoriów dla pacjentów. W tej chwili mamy 
21 takich obiektów, posiadających ponad 2 tysiące 
miejsc. Wiemy, że pacjenci, którzy są bezobjawo-
wi lub skąpoobjawowi, nie zawsze chcą być izo-
lowani w swoim środowisku, gdzie przebywają  
na co dzień, czyli w swoim domu lub mieszkaniu, 
bo nie chcą narażać współmieszkańców. To są miej-
sca przeznaczone dla nich, miejsca, gdzie mogą 
spędzić okres izolacji.

Dalej będą funkcjonowały tzw. karetki wymazo-
we, czyli karetki, które będą jeździły do pacjentów, 
którzy nie mogą się zgłosić do punktów mobilnych. 
I w miejscu zamieszkania tych pacjentów będą po-
bierane od nich wymazy.

Jeżeli chodzi o transport medyczny, czyli tzw. 
transport covidowy, to w tej chwili jest w Polsce 
148 karetek, które są dedykowane wyłącznie do 
przewożenia pacjentów zakażonych koronawiru-
sem. Chcemy dodatkowo uruchomić ok. 10 kare-
tek w standardzie tzw. karetki eski, czyli karetki 
specjalistycznej z lekarzem na pokładzie. Jeżeli 
pacjent będzie wymagał przywiezienia do jednego 
ze szpitali wielospecjalistycznych i ten transport 
będzie wymagał intensywnej opieki medycznej,  
to taka karetka będzie mogła taki transport reali-
zować. Oczywiście w gotowości jest także Lotnicze 
Pogotowie Ratunkowe, które też jest wyposażone 
w środki do transportu pacjentów z COVID-19.

Chcemy zwiększyć liczbę mobilnych punktów 
wymazów, tzw. punktów drive-thru, gdzie moż-
na się zgłosić i gdzie jest pobierany wymaz. W tej 
chwili są 262 takie punkty, 212 powiatów w Polsce 
ma takie punkty. Chcemy, aby te punkty były 
w każdym powiecie, aby były dość gęsto rozsiane. 



Informacja Ministra Zdrowia na temat dostępności do świadczeń zdrowotnych  
w okresie epidemii koronawirusa jak również przedstawienie strategii działań  

w ochronie zdrowia w okresie jesienno-zimowym

85

15. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 10 września 2020 r.

Zwiększyliśmy wycenę działalności takiego punk-
tu. Do tej pory te punkty działały do 2 godzin, 
a teraz chcemy, żeby działały minimum 4 godzi-
ny. Jeżeli będzie taka konieczność, te punkty będą 
działać dłużej.

Jeżeli chodzi o strategię testowania – myślę,  
że to jest bardzo ważna rzecz – to powinniśmy te-
stować jak najwięcej osób. Tak jak robią inne kraje 
europejskie, będziemy testowali osoby z objawami 
sugerującymi zakażenie koronawirusem, a także 
osoby, które rozpoczynają leczenie uzdrowiskowe 
lub rehabilitacyjne. Będziemy też testować osoby, 
które będą przyjmowane do hospicjów, ZOL czy 
DPS. Będzie miało miejsce także testowanie pa-
cjentów bezobjawowych. W dalszym ciągu będzie 
to testowanie osób, które będą w tzw. dochodze-
niu epidemiologicznym, prowadzonym przez sta-
cje sanitarno-epidemiologiczne, a także testowanie 
w ramach opracowywania dużych ognisk zakażeń, 
tak jak to było na wiosnę, czyli w dużych zakładach 
pracy, np. w kopalniach.

Chcemy także wykorzystać, i to się już teraz 
dzieje… Chcemy, aby w dużych miejscach, tam, 
gdzie przychodzi dość duża liczba pacjentów, czyli 
w szpitalnych oddziałach ratunkowych czy izbach 
przyjęć, była możliwość tzw. testowania antyge-
nowego. To jest dość szybki test, który trwa od  
10 do 30 minut. Wszystkie SOR w Polsce otrzy-
mają te testy, otrzymają urządzenia, przy pomocy 
których to się bada. Także 21 dużych izb przyjęć 
w Polsce otrzyma te testy. Tych testów mamy w tej 
chwili 500 tysięcy. Te testy są głównie przezna-
czone dla pacjentów pełnoobjawowych. One w za-
łożeniu nie są przeznaczane do skriningu, tylko  
do badania pacjenta z pełnymi objawami, suge-
rującymi zakażenie koronawirusem. Test dodat-
ni będzie dla osoby, która zajmuje się pacjentem, 
ostrzeżeniem – prawdopodobieństwo, że pacjent 
jest zakażony, jest wtedy praktycznie 100-procen-
towe. Oczywiście ten test będzie powtarzany, me-
todą genetyczną.

Jak od zawsze powtarzamy, chcemy promo-
wać… Zachęcam państwa senatorów, abyśmy 
zwracali uwagę na zachowanie dystansu społecz-
nego, stosowali dezynfekcję i maseczki. To jest naj-
prostsza, ale, jak myślę, bardzo ważna prewencja 
zakażenia koronawirusem.

Ostatnią rzeczą, o której chciałbym powiedzieć, 
są szczepienia na grypę. Na pewno wiele pytań 
w tym aspekcie się pojawi. Wprowadziliśmy bez-
płatne szczepienia dla osób w wieku 75+. W przy-
padku osób od sześćdziesiątego piątego roku życia 

do siedemdziesiątego piątego odpłatność wynosi 
50%. W przypadku osób poniżej sześćdziesiątego 
piątego roku życia posiadających schorzenia współ-
istniejące lekarz rodzinny może wystawić recep-
tę na refundację takiej szczepionki, z odpłatnością 
50-procentową. Po raz pierwszy w refundacji po-
jawiła się szczepionka przeciw grypie dla dzieci,  
tj. dla dzieci od trzeciego do piątego roku życia. 
To jest szczepionka donosowa, bardzo wygod-
na. Myślę, że akceptowalna nie tylko dla dziecka, 
ale także dla rodziców. Wprowadziliśmy bezpłat-
ne szczepienia dla pracowników służby zdrowia. 
Myślę, że prewencja w przypadku tej grupy zawo-
dowej w okresie jesiennym, kiedy obok koronawi-
rusa pojawi się grypa… Będzie to niestety wpływało 
na polską służbę zdrowia.

Wprowadziliśmy w ramach naszej strategii je-
siennej rozwiązanie, aby możliwość kierowania na 
test miały POZ, czyli lekarze rodzinni. W pierwot-
nej naszej strategii chcieliśmy, aby to się odbywa-
ło w ramach osobistej wizyty pacjenta u lekarza 
rodzinnego. Mamy wiele, wiele sygnałów, że w tej 
chwili kontakt między pacjentem a lekarzem ro-
dzinnym niestety odbywa się najczęściej w ramach 
teleporady. To jest bardzo dobre narzędzie, ale na-
rzędzie, które niestety nie spowoduje, że diagnosty-
ka naszego schorzenia będzie kompletna. Dlatego 
chcemy, aby lekarze rodzinni włączyli się, szczegól-
nie właśnie jesienią, w ten system opieki, w proces 
weryfikacji ewentualnych pacjentów z COVID-19. 
Po konsultacjach ze środowiskiem lekarskim zła-
godziliśmy ten wymóg bezpośredniego kontaktu 
z lekarzem rodzinnym co do możliwości wykona-
nia testów. W tej chwili lekarz rodzinny może zlecić 
wykonanie testu, jeśli w czasie teleporady pacjent 
zgłosi te 4 podstawowe objawy koronawirusa, czyli: 
gorączkę powyżej 38º, kaszel, duszność, zaburzenie 
węchu lub smaku. To się odbywa przez aplikację 
gabinet.gov.pl. Dzisiejsze dane pokazują, że wysta-
wionych zleceń na badanie w kierunku COVID-19 
poprzez tę aplikację było 1 tysiąc 700. Od kilku dni 
obserwujemy systematyczny wzrost skali zlecania 
tych badań. Wiemy, że są niewielkie perturbacje, 
bo nie wszystkie gabinety lekarzy rodzinnych mają 
dostęp do tej aplikacji, ale myślę, że to jest kwestia 
informatyczna, aby taki dostęp uzyskać.

Chcemy, i to się w tej chwili dzieje, aby… Chodzi 
o pełną elektronizację państwowej służby sanitar-
nej. Niedługo będzie działała specjalna infolinia, 
która już nie będzie absorbowała pracowników 
służby sanitarnej, gdzie będziemy mogli na pew-
no zdecydowanie łatwiej się dodzwonić i uzyskać 
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informacje, z którymi będziemy się zgłaszali do 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Dziękuję Panie Marszałku.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zadać 

pytanie panu ministrowi?
Jest lista pytających.
Pierwsze pytanie zadaje pani senator Agnieszka 

Gorgoń-Komor.

SENATOR 
AGNIESZKA GORGOŃ-KOMOR 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja mam kilka pytań, ale wybiorę te najważniej-

sze po tym sprawozdaniu pana ministra.
Powiedział pan o szczepionkach, o profilakty-

ce przeciwgrypowej. Wszyscy dobrze wiemy, że 
w okresie jesiennym najpewniej zbiegnie się infek-
cja COVID-19 z grypą. Objawy są bardzo podobne. 
Interesują mnie właśnie te szczepionki, zabezpie-
czenie ministerstwa, zaopatrzenie w szczepionki. 
Już dzisiaj mam wiele informacji, że tych szcze-
pionek po prostu nie ma. W trzydziestosiedmio-
milionowym kraju wyszczepialność w ostatnich 
latach była na poziomie ok. 4,1%, ale szeroka kam-
pania na rzecz szczepień spowodowała, że to za-
interesowanie jest znacznie większe. Mówił pan 
o refundacjach w pewnych grupach wiekowych, 
dla seniorów powyżej sześćdziesiątego piątego 
roku życia, powyżej siedemdziesiątego piątego 
roku życia. Tymczasem z mojego doświadczenia 
z ostatniego tygodnia wynika, że liczba szczepionek 
w aptekach to 2–3 szczepionki. Jak państwo chce-
cie rozwiązać ten problem w najbliższym czasie? 
Kiedy i ile szczepionek będzie dostępnych w ap-
tekach, tak żeby lekarze rodzinni mogli spokojnie 
wypisywać te recepty i żebyśmy mogli zwiększyć tę 
wyszczepialność zgodnie z oczekiwaniami naszych 
pacjentów? To jest moje pierwsze pytanie.

Drugie pytanie. Proszę, żeby pan mi przybli-
żył moment wychodzenia z kwarantanny, gdyż nie 
wiem, czy mam dobre informacje. Chcę, żeby pan 
to zweryfikował, że na koniec kwarantanny, po 
10 dniach nie będziecie państwo robić testów, czy 
taki pacjent jest ujemny, czy nie. Oczywiście, może 

jest to jakaś wiedza ekspercka z innych krajów. Ale 
musimy też wiedzieć, że ci pacjenci będą chodzić 
do gabinetów, do szpitali. I wtedy istnieje zwięk-
szenie ryzyka transmisji wirusa, zarówno między 
pacjentami, jak i wśród personelu medycznego.

Trzecie moje pytanie: czy w procesie szczepień 
naszych pacjentów w tym okresie jesiennym, kiedy 
zbliża się też grypa, będą uczestniczyły pielęgniar-
ki? One o to wnosiły w ramach izb pielęgniarek 
i położnych czy porozumienia pielęgniarek i po-
łożnych. Czy państwo przewidujecie, żeby, jeżeli 
będzie wzrost zachorowań na grypę, panie pielę-
gniarki mogły też samodzielnie dokonywać takich 
szczepień? I oczywiście generalnie…

Aha, i jeszcze system teleporad. Już nieobec-
ny wiceminister Cieszyński bardzo fascynował się 
teleporadami. Niestety, one mają… Cieszę się, że 
pan powiedział, że to jest niekompletna porada me-
dyczna, gdyż rzeczywiście te teleporady też mają 
swoje żniwo. Organizacje pacjentów biją na alarm, 
gdyż pacjenci nie mogą się dodzwonić do placó-
wek medycznych, nie uzyskują pomocy. Myślę, że 
wiele osób, no, przynajmniej w moim otoczeniu… 
Wielokrotnie kończyło się to bardzo dużym nie-
powodzeniem, nawet zgonem, kiedy pacjenci nie 
mieli możliwości wykonania badania EKG czy zba-
dania przez lekarza. Tak że tutaj bardzo wnoszę 
o to, aby jednak teleporady były możliwe dla tych 
pacjentów, którzy są już w trakcie leczenia, a wszy-
scy pierwszorazowi pacjenci byli badani przez le-
karzy pierwszego kontaktu.

Myślę, że rola personelu medycznego w trakcie 
epidemii – a ona wcale się nie kończy, nie wszyst-
ko wygląda tak różowo w praktyce – jest bardzo 
ważna.

Chcę przypomnieć – być może powiem to jesz-
cze w dyskusji, gdyż się zgłosiłam – że są placówki, 
które absolutnie działają nieprzerwanie. I nie wy-
obrażam sobie, żeby nie nieść pacjentom pomocy 
właśnie w takich okolicznościach. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Już, tylko momencik.
Ja mam tylko jedną uwagę formalną, zawsze to 

robię. Państwo Senatorowie, bardzo proszę prze-
strzegać tej zasady regulaminowej, że na zadanie 
pytania mamy minutę. Proszę nie zasypywać pana 
ministra taką serią pytań. Bo później zwykle jeste-
ście państwo znowu niezadowoleni z odpowiedzi. 
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Lepiej jeszcze raz się zgłosić do zadania pytania 
i wtedy pan minister na pewno na wszystkie pyta-
nia dokładnie odpowie.

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ZDROWIA 
WALDEMAR KRASKA 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Może zacznę od końca.
Pani Senator, rzeczywiście ja też uważam,  

że teleporada jest świetnym rozwiązaniem, ale, 
jak życie pokazuje, nie jest panaceum, jeśli cho-
dzi o leczenie pacjenta, i na pewno nic nie zastąpi 
obcowania fizycznego z pacjentem, czyli spotka-
nia twarzą w twarz. Dlatego też chcemy, aby ta do-
stępność szczególnie właśnie lekarzy podstawowej 
opieki zdrowotnej była jak największa. Lekarze ro-
dzinni deklarują, że są otwarci. My niestety mamy 
sygnały, że w sumie w POZ, ale są takie przypadki 
także w niektórych szpitalach, pacjent z gorączką 
jest jakby odpychany od drzwi. My chcemy, aby ta 
dostępność była zdecydowanie większa. Dlatego to 
wprowadziliśmy, żeby ten test był przeprowadzany 
po zweryfikowaniu pacjenta, czyli po badaniu fi-
zykalnym. No, lekarze rodzinni podchodzą do tego 
troszkę sceptycznie. Dlatego musimy jakoś znaleźć 
złoty środek, aby i lekarz był zabezpieczony… Ale 
myślę, że powinniśmy myśleć także o pacjentach, 
którzy powinni się móc dostać do tego lekarza nie 
tylko przez teleporadę, ale także w sposób fizyczny.

Jeżeli chodzi o szczepienie na grypę przez pie-
lęgniarki, to ja kilkakrotnie rozmawiałem z gru-
pą ekspertów, jeżeli chodzi o grypę. Rzeczywiście 
szczepionka na grypę jest szczepionką w miarę 
bezpieczną i może nią szczepić pielęgniarka bez 
nadzoru lekarza. Tak się odbywa w wielu krajach. 
Jest propozycja, aby w to włączyć także farmaceu-
tów. A więc to na pewno jest dobry kierunek, aby 
dostępność wykonania szczepionki przeciwko gry-
pie była zdecydowanie większa.

Jeżeli chodzi o pytanie o wychodzenie z kwaran-
tanny bez kończenia tego pobytu testem, to myśmy 
to zweryfikowali, ponieważ w wielu krajach tak się 
dzieje i ten 14-dniowy okres, gdy przebywa się na 
kwarantannie, w wielu krajach jest w tej chwi-
li skracany. Wiemy już, że w Niemczech Instytut 
Roberta Kocha też rekomenduje 10-dniowy okres. 
Podobny za chwilę będzie we Francji. Wszystkie 
ekspertyzy mówią, że jeżeli przez 10 dni nie mamy 

żadnych objawów, to po tym okresie praktycznie – 
bo oczywiście mogą się zdarzyć przypadki, że tak 
się nie stanie – nie stwarzamy już zagrożenia dla 
osób, z którymi się stykamy.

Pierwsze pytanie dotyczyło szczepień na gry-
pę. Myślę, że to jest w tej chwili taki bardzo go-
rący temat. Ja tylko przypomnę, że zamawianie 
szczepionek odbywa się w cyklu 2-letnim, czyli 
z 2-letnim wyprzedzeniem. A ponawianie zapo-
trzebowania odbywa się bodajże w lutym, czyli było 
w miesiącu, kiedy dopiero zaczynaliśmy mierzyć 
się z pandemią.

Tak jak państwu powiedziałem, w Polsce nie-
stety wyszczepia się co roku ok. 4% populacji. Jest 
to bardzo zły wynik. Cieszy mnie to, że w tym roku 
zdecydowanie większa liczba Polaków chce się za-
szczepić na grypę.

W tej chwili rzeczywiście mamy doniesienia, 
że ludzie zgłaszają się do aptek i tej szczepionki 
brakuje. Ale te dostawy, które są zaplanowane, 
mają ułożony grafik. Jeżeli państwa to interesu-
je, to podam, że w pierwszym tygodniu września 
do polskich aptek trafiło 200 tysięcy szczepionek, 
w obecnym tygodniu kolejne 200 tysięcy, w trze-
cim tygodniu września – bo szczyt szczepień naj-
częściej jest na przełomie września i października 
– trafi 400 tysięcy szczepionek, a w tygodniu na 
przełomie września i października trafi do polskich 
aptek 500 tysięcy szczepionek. Potem już sukce-
sywnie… Chcemy, aby ta liczba w całym paździer-
niku wyniosła 2 miliony szczepionek. W ostatnim 
tygodniu września trafią także szczepionki dla 
dzieci. Będzie ich 50 tysięcy. A w pierwszym ty-
godniu października trafi 114 tysięcy szczepionek 
dla służby zdrowia.

Czy to wystarczy? No, tutaj zdania ekspertów 
są podzielone. Praktycznie nikt nie potrafi powie-
dzieć, jaka liczba szczepionek, czy to na grypę, czy 
ewentualnie na koronawirusa, będzie wystarcza-
jąca do zaszczepienia populacji. Eksperci w Polsce 
mówią, że ta wyszczepialność na pewno będzie 
większa, ale nie aż taka, jakiej byśmy sobie życzy-
li. I z informacji, które mamy od farmaceutów, 
wynika, że rzeczywiście obecnie zapytania o szcze-
pionkę przeciwko wirusowi grypy zdarzają się,  
ale to nie są setki tysięcy pacjentów, tylko dziesiąt-
ki. I myślę, że ta dostawa na przełomie września 
i października powinna nam pokazać, czy rzeczy-
wiście ta liczba szczepionek jest wystarczająca.  
Ja tylko przypomnę, że w ubiegłym roku kilkadzie-
siąt tysięcy szczepionek trzeba było zutylizować, 
ponieważ nie zostały przez Polaków zakupione.
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(Senator Marek Borowski: A ile zakupiono w ze-
szłym roku?) 

Ok. 1 miliona 400 tysięcy, to była taka wielkość.
(Wicemarszałek Marek Pęk: To wszystko, tak?)
Tak.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Kolejne pytanie zadaje pani senator Alicja 
Chybicka.

SENATOR 
ALICJA CHYBICKA 

Panie Marszałku! Szanowni Senatorowie! Panie 
Ministrze!

Może będę kontynuowała temat tej szczepion-
ki. Dlaczego Ministerstwo Zdrowia nie zabezpie-
czyło szczepionek do szczepień na chwilę obecną? 
Sam pan jest lekarzem i wie pan doskonale, że naj-
lepiej jest zaczepić się w tej chwili, we wrześniu, 
zanim się skumuluje zachorowalność i na grypę, 
i na koronawirusa, co jest podejrzewane. Dlaczego 
tych szczepionek nie ma? Ja powiem panu, że dzi-
siaj obdzwoniłam wszystkie apteki w Warszawie. 
Wszędzie są listy kolejkowe i nie ma możliwości 
zakupienia szczepionki. To nie jest prawidłowe.

Drugie pytanie. Jak ministerstwo chce zabez-
pieczyć powrót dość licznych chorych, którzy 
zostali odsunięci w okresie lockdownu od porad 
specjalistycznych, od leczenia specjalistycznego, 
od zabiegów, od diagnostyki nowotworów, od ro-
bienia chociażby, bo i w tej sprawie do mnie piszą, 
spirometrii?

I to jest pytanie nr 3, konkretne – ja proszę 
o odpowiedź na piśmie, jeśli pan minister teraz 
na to pytanie nie będzie mógł odpowiedzieć – jak 
jest zabezpieczone badanie spirometryczne? Jakie 
zasady przygotowało Ministerstwo Zdrowia dla 
wykonujących spirometrię? Bo jak pan wie, jest 
to wytchnięcie całego powietrza ze swoich płuc 
i w przypadku, gdyby ktoś był zakażony… A są to 
chorzy, astmatycy, czyli tacy, którzy mają objawy 
podobne do objawów koronawirusa.

Powiedział pan – pięknie to zabrzmiało – że jest 
tylu lekarzy. Pytanie moje jest takie – i też proszę 
o odpowiedź na piśmie – ilu w tym jest lekarzy 
będących już na emeryturze? Usłyszeliśmy na po-
siedzeniu Komisji Zdrowia – nie było pana wtedy 

– jak Bożena Janicka powiedziała, że ogromny od-
setek lekarzy POZ to są lekarze w wieku emery-
talnym, stąd dla nich teleporady są dużo bardziej 
bezpieczne. A słyszał pan, co powiedział prof. 
Simon: teleporady to demolowanie służby zdro-
wia. Ja w swoim wystąpieniu jeszcze przytoczę 
inne wpisy, które odnoszą się do tych teleporad. 
Nic nie zastąpi badania lekarskiego i rozmowy face 
to face i chyba powinni państwo zrobić wszystko, 
co w ludzkiej mocy, aby był powrót do normalnej 
medycyny.

I jeszcze pytanie szczegółowe: czy dla dzieci bę-
dzie refundacja 50% tylko tej szczepionki donoso-
wej, czy także innych szczepionek, typu vaxigrip, 
influvac itd.?

To wszystko, o co chciałam w pierwszym rzucie 
zapytać. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ZDROWIA 
WALDEMAR KRASKA 

Panie Marszałku! Pani Senator!
Po pierwsze – też zacznę od końca – ta szcze-

pionka donosowa będzie refundowana tylko dla 
dzieci i to będzie 50%.

Jeżeli chodzi o liczbę lekarzy, to ja pani senator 
przypomnę – już o tym mówiłem – że to właśnie 
za naszych rządów zwiększyliśmy limit przyjęć na 
studia medyczne o 2 tysiące. Wie pani…

(Senator Alicja Chybicka: Ja pytam tylko o eme- 
rytów.)

…że kształcenie lekarza nie trwa rok czy 2 lata, 
że to jest proces długoletni. Liczba studentów na 
wydziałach lekarskich i dentystycznych zwiększyła 
się o 2 tysiące. Efekt tego będzie po jakimś czasie. 
To są niestety zaniedbania z poprzednich lat. No, 
nie ukrywajmy, że tych studentów mogło być zde-
cydowanie więcej.

Jeżeli chodzi o leczenie specjalistyczne, to też 
ubolewam nad tym, że w tej chwili leczenie spe-
cjalistyczne częstokroć odbywa się na podstawie 
teleporady. Ja jako chirurg chwilami nie potra-
fię sobie tego wyobrazić, ale tak niestety ono się 
odbywa. Dlatego też, o  czym wspomniałem 
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w  swojej informacji, w  tej chwili Narodowy 
Fundusz Zdrowia bardzo aktywnie wkroczył do 
akcji i tam, gdzie te poradnie będą się zamykały, 
nie będą udzielały porad bezpośrednich pacjentom, 
niestety albo będą rozwiązywane z nimi kontrakty, 
albo będą nakładane kary.

Jeżeli chodzi o spirometrię, nie jestem pew-
ny, być może konsultant razem z głównym in-
spektorem sanitarnym wydał jakieś zalecenia. 
Ja oczywiście odpowiem pani senator na piśmie. 
Rzeczywiście to jest akurat badanie, tak jak w przy-
padku np. intubacji przed zabiegiem operacyjnym, 
z dużym narażeniem osoby, która bierze udział 
w tym procesie.

No i szczepienia. Pani Senator, z naszego do-
świadczenia wynika, że największa liczba szcze-
pionek dostępna jest na przełomie września 
i października. Wtedy do naszych aptek zostanie 
dostarczone ponad 1 milion szczepionek, tylko 
w ciągu tych 2 tygodni, więc kto będzie chciał się 
zaszczepić, pewnie będzie miał możliwość tego do-
konać. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Bardzo dziękuję.
Pytanie zadaje pani senator Beata Małecka- 

-Libera.

SENATOR 
BEATA MAŁECKA-LIBERA 

Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, 3 krótkie pytania.
Pierwsze dotyczy obecnej sytuacji i dostępu 

pacjentów z innymi chorobami. Pan minister mó-
wił o dostępności w liczbach, jeśli chodzi o szpital-
nictwo, opiekę specjalistyczną itd. Mnie bardziej 
interesują wskaźniki. Mam nadzieję, że państwo  
to analizujecie. 

Mam pytanie: czy macie świadomość tego,  
że co trzeci pacjent z chorobą nowotworową nie 
otrzymał prawidłowego świadczenia zdrowotne-
go? Tak wygląda raport, który został przygotowany 
przez pacjentów onkologicznych.

Moje drugie pytanie dotyczy izolacji. Tutaj  
po prostu nie mam wiedzy i chciałabym, żeby pan 
mi to dokładnie wyjaśnił. Rozumiem, że po izola-
cji domowej w siódmej dobie pacjent albo nadal 
ma te objawy i wtedy być może kierowany jest do 

szpitala zakaźnego, albo też nie ma objawów i wła-
ściwie izolacja się kończy, tylko że bez testu. 

Czy dobrze rozumiem, że w tej sytuacji nie jest 
robiony test kontrolny? I pytanie: kto nadzoruje 
takiego pacjenta? Dotychczas robiła to policja. Jak 
to będzie wyglądało w tej chwili?

I trzecie pytanie. Już nie będę pytała o szcze-
pienia przeciwko grypie, aczkolwiek jest to bardzo 
ważny wątek, bo tych szczepionek rzeczywiście 
w tej chwili nie ma. Ale chciałabym zapytać, na 
podstawie czego pan minister Pinkas na kon-
ferencji, którą państwo organizowaliście 2 dni 
temu, mówił, że będą szczepionki na przełomie 
roku, szczepionki przeciw COVID-19. Po czym, 
jak pan minister doskonale wie, następnego dnia 
AstraZeneca wycofała się, zastrzegła sobie nieja-
ko dalszą produkcję szczepionek, ma wątpliwości. 

Stad moje pytanie: czy urząd rejestracji leków 
wypowiadał się w tej kwestii? Jakie było stanowi-
sko EMA, że pan minister Pinkas tak jednoznacznie 
mówił o tych szczepionkach? Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ZDROWIA 
WALDEMAR KRASKA 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Pani Senator, też od końca zacznę.
Nie tylko ta jedna firma prowadzi badania nad 

szczepionką przeciwko koronawirusowi, aczkol-
wiek ta firma, którą pani senator wymieniła, rze-
czywiście ma już dość zaawansowane badania.  
To jest już ostatni, trzeci etap. Mnie też zaniepo-
koiła ta informacja. Czy to wpłynie na to, że ta 
szczepionka pojawi się później? W tej chwili tego 
nie wiem. Być może tak, być może nie. Ale z in-
formacji, które dostajemy z wielu firm farmaceu-
tycznych – nie tylko z AstraZeneca, ale z innych 
firm – wynika, że one są mniej więcej gotowe już 
na przełomie grudnia i stycznia taką szczepion-
kę dostarczać. Aczkolwiek ja zawsze powtarzam,  
że ta szczepionka, oprócz tego, żeby była skuteczna, 
musi być szczepionką bezpieczną, czyli okres te-
stowania i przygotowania tego produktu w postaci 
szczepionki moim zdaniem musi być zachowany. 
Wiemy, że już w Rosji jest szczepionka przeciwko 
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koronawirusowi. No, Światowa Organizacja 
Zdrowia, zresztą nie tylko Światowa Organizacja 
Zdrowia, dopytuje, czy wszystkie protokoły zosta-
ły zachowane, czy wszystkie okresy, liczba ochot-
ników w tych testach były zachowane. Tego nie 
wiemy, więc też trudno nam powiedzieć, czy ta 
szczepionka jest skuteczna i bezpieczna.

Kwestia izolacji. Jeżeli pacjent jest tylko dodatni 
i nie ma żadnych objawów, to po 10 dniach z tej izo-
lacji wychodzi. W izolacji jest troszeczkę inaczej niż 
w kwarantannie. W siódmej dobie pacjent dostaje 
SMS, aby w następnej dobie skontaktował się w ra-
mach teleporady ze swoim lekarzem rodzinnym, 
który zbierze od niego wywiad. I jeżeli pacjent nie 
będzie miał objawów, to po 10 dniach może wyjść 
z izolacji. Oczywiście tak samo jak do tej pory bę-
dzie tu nadzór policji, bo taki pacjent musi prze-
bywać w izolacji.

(Senator Beata Małecka-Libera: Panie 
Ministrze, a będzie miał wykonany test kontrolny?)

Nie, po wyjściu z izolacji takiego testu nie bę-
dzie. Takie są zalecenia Światowej Organizacji 
Zdrowia i zalecenia w wielu krajach.

Jeżeli chodzi o dostępność w odniesieniu do pa-
cjentów onkologicznych… Pani senator o tym po-
wiedziała. Jeżeli porównamy dane z 8 miesięcy roku 
2019, czyli roku, w którym nie było pandemii ko-
ronawirusa, z danymi z roku 2020… Liczba wysta-
wionych kart DiLO wynosi 91% tego, co było w roku 
2019. Największy spadek dostępności – mówimy 
o kartach, które są wystawiane w POZ, w lecznic-
twie specjalistycznym, w laboratoryjnym, a także 
w szpitalach –był w 2 miesiącach. Były to kwiecień 
i maj. Ale już w lipcu i sierpniu wystawionych kart 
było zdecydowanie więcej niż w analogicznych mie-
siącach w roku 2019. W sierpniu… Najnowsze dane 
pokazują, że zostało wystawionych 19 tysięcy 517 
kart, a w roku ubiegłym było 19 tysięcy 549. Jest to 
praktycznie porównywalna liczba.

Wielokrotnie mówiliśmy o tym, żeby pacjen-
ci nie odkładali wizyty u lekarza specjalisty, żeby 
nie odkładali diagnostyki i profilaktyki, ponieważ 
w przypadku chorób onkologicznych, jak doskonale 
pani wie, każda zwłoka, każde przeoczenie skutku-
je czasem bardzo negatywnie, jeżeli chodzi o pro-
ces dalszego leczenia. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pan senator Wojciech Konieczny.

SENATOR 
WOJCIECH KONIECZNY 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Szanowni 

Państwo!
Mam 2 pytania. Pierwsze pytanie jest związane 

z tym, że przekazano dużo obowiązków lekarzom 
rodzinnym. Mówię o teleporadach. I jest tutaj taka 
zmiana, że pacjenci mają się nie zgłaszać do sane-
pidu celem wykonywania badań, tylko do lekarzy 
rodzinnych. Jest to duże obciążenie. Będzie dużo 
wizyt w ramach teleporad. Siłą rzeczy te wizyty 
będą obarczone pewnym ryzykiem dla lekarzy, 
ponieważ bez zbadania pacjenta będą oni musieli 
podjąć decyzję co do dalszego postępowania. 

I w tym kontekście pytam pana ministra, czy 
planowane są prace nad nowelizacją kodeksu kar-
nego w zakresie art. 37a, który Senat skierował do 
Sejmu. Chodzi o to, aby w sytuacji, w której właści-
wie administracyjnie narzuca się lekarzom więk-
sze ryzyko pracy, jednocześnie nie narzucać kary 
bezwzględnego więzienia w razie popełnienia ja-
kiegoś błędu. To jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie dotyczy rozliczania ryczałtu dla 
szpitali, szczególnie szpitali powiatowych, ale też 
innych, w sytuacji, w której nie mogą one wyko-
nać kontraktu. Polecenia wojewodów już wcześniej 
były takie, że trzeba organizować tzw. oddzia-
ły przejściowe, gdzie nie można realizować nor-
malnego kontraktu. To trwa miesiącami. Teraz są 
nowe polecenia, które nakazują przyszykowanie 
takich miejsc praktycznie na każdym oddziale, co, 
jak wiadomo, ograniczy liczbę świadczeń, gdyż te 
miejsce muszą być miejscami izolacyjnymi. Tak 
więc wykonanie kontraktu czy też ryczałtu będzie 
jeszcze mniej prawdopodobne.

Czy nie zapadnie tutaj decyzja, żeby nie prze-
dłużać okresu sprawozdawczego, bo to nic nie da? 
Jak wiemy, wiele szpitali wykonało jedynie 70% 
kontraktu, a teraz, stosując się do zaleceń, poleceń 
wojewodów, muszą w dalszym ciągu ograniczać 
jego wykonanie. Nie mówię już o innych obiek-
tywnych trudnościach, takich jak brak personelu, 
jak to, że personel nie może pracować w 2 różnych 
miejscach, itd., itd. Siłą rzeczy przeniesienie opie-
ki nad pacjentami, również chorującymi z powo-
du COVID-19, a głównie podejrzewanymi o to, do 
szpitali powiatowych spowoduje, że ten ryczałt nie 
będzie mógł być wykonany. Mam więc pytanie: czy 
są prowadzone prace nad tym, żeby po prostu fik-
cyjnie nie przedłużać tego terminu, tylko w jakimś 
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okresie uznać, że kontrakt i tak nie mógł być wyko-
nany, w związku z czym nie należy narzucać szpi-
talom jakiegoś obowiązku nadwykonań w sytuacji, 
w której muszą dbać o bezpieczeństwo pacjentów? 
Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ZDROWIA 
WALDEMAR KRASKA 

Panie Marszałku! Panie Senatorze!
Zacznę od końca.
Jeżeli chodzi o rozliczanie ryczałtu, to te miej-

sca, które będą w szpitalach powiatowych dla pa-
cjentów z podejrzeniem COVID-19, są miejscami 
izolacyjnymi. Tam pacjentów nie będzie pan le-
czył, tylko będzie pan czekał ewentualnie na wy-
nik i w zależności od stanu klinicznego pacjenta 
będzie go pan przekazywał do szpitala zakaźnego 
lub, ewentualnie, do izolacji domowej, jeżeli stan 
tego pacjenta będzie dobry. Jeżeli chodzi o… I ta-
kie miejsca w szpitalu nie będą na każdym oddzia-
le. Jak wiem, wojewodowie wydali polecenia, aby 
w szpitalu takich miejsc było, w zależności od szpi-
tala, od 5 do 6. Nie chcemy, żeby to były miejsca 
wydzielane z tej puli miejsc, które są przeznaczone 
do kontraktu ryczałtowego, ale wiem, że jest taka 
możliwość, żeby po prostu dostawić dodatkowe 
miejsca w pomieszczeniach, które są w szpitalach 
niewykorzystane, i za to będziemy dodatkowo pła-
cili. Wiemy, że takie miejsca muszą być w pewnym 
reżimie sanitarnym, szykujemy także rozwiązania 
dla szpitali powiatowych, aby ewentualnie pomóc 
w stworzeniu takiego miejsca.

Jeżeli chodzi o art. 37, to w tej chwili ja biorę 
udział w pracach zespołu roboczego – bo powstał 
taki zespół, w  którego skład wchodzi przed-
stawicielstwo Ministerstwa Sprawiedliwości, 
Ministerstwa Zdrowia, ale także rzecznik praw 
pacjenta – i ten zespół już od kilku tygodni regu-
larnie się spotyka i wypracowuje to, w jaki sposób 
systemowy uregulować ten artykuł czy właściwie 
cały dział, jeżeli chodzi o kwestię błędu lekarskiego 
czy błędu medycznego i ewentualnego odszkodo-
wania. Mamy wiele przykładów z innych krajów, 

w których to jest już naprawdę uregulowane i dzia-
ła w sposób dość dobry. Ja tylko przypomnę, że 
u nas w tej chwili w każdym województwie dzia-
łają komisje, do których mogą się zgłaszać pacjenci 
i mogą tam dochodzić swoich roszczeń, jeżeli cho-
dzi o błąd medyczny. Moim zdaniem te komisje 
nie zdały egzaminu, ponieważ roczny budżet tych 
komisji w 2019 r., oczywiście budżet na działal-
ność samych tych komisji, wynosił 9 milionów zł, 
a komisje te wydały w skali kraju 25 orzeczeń. 
Czyli wydanie jednego orzeczenia to jest koszt 
ok. 400 tysięcy zł, a więc dość drogo – mówię tu 
o samym wydaniu orzeczenia, czyli o samej pracy 
komisji. Tak więc na pewno musimy ten system 
zmienić, aby ścieżka dochodzenia przez pacjen-
tów roszczeń była zdecydowanie tańsza, ale także 
bardziej efektywna.

Mówił pan o lekarzach rodzinnych. Tutaj się 
zbija to, że, po pierwsze, chcemy, żeby dostęp do 
lekarza rodzinnego był lepszy, a z drugiej strony 
jeśli chorzy pójdą do lekarza rodzinnego, to go za-
każą. Ja uważam, że lekarz jest od tego, żeby mieć 
kontakt z pacjentem, a nie żeby to był urzędnik sa-
nepidu, który najczęściej nie jest z wykształcenia 
medykiem, a więc zgłaszanie się do niego z objawa-
mi i czekanie, czy skieruje nas na test, czy nie, nie 
jest, jak myślę, dobrą metodą. Dlatego przywróce-
nie tej, jak myślę, ważnej roli lekarza rodzinnego 
w systemie opieki zdrowotnej jest bardzo istotne. 
No i chcemy, żeby oprócz tych teleporad – które na 
pewno są w tym okresie covidowskim dobrą rela-
cją… My jednak chcemy, żeby pacjenci także oso-
biście zgłaszali się do lekarzy rodzinnych. Bo nie 
chorujemy tylko z powodu koronawirusa, choru-
jemy także na inne schorzenia. Miałem ostatnio 
spotkanie z lekarzami, chirurgami naczyniowymi, 
i dowiedziałem się, że obserwują oni w tej chwili 
zdecydowanie większą liczbę pacjentów, u których 
niestety trzeba wykonywać amputacje kończyn, co 
jest związane z tym, że lekarz rodzinny tego pa-
cjenta nie widział, nie zbadał go. I wtedy, kiedy 
pacjent już trafia do leczenia szpitalnego, czasem 
niestety jest na terapię za późno. Tak więc, jak my-
ślę, no, to też jest kolejny dowód na to, że teleporada 
nie jest tym złotym środkiem na diagnozowanie 
polskiego pacjenta. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Bardzo dziękuję.
Pytanie zadaje pan senator Adam Szejnfeld.
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SENATOR 
ADAM SZEJNFELD 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Kłamstwo, skandaliczne kłamstwo albo staty-

styka. Takie mi przyszło do głowy powiedzonko, 
slogan – inaczej: prawda, półprawda i statystyki 
– kiedy pan minister zaprezentował na początku 
swojego wystąpienia tę lawinę statystyk, z których 
by wynikało, że jest po prostu fantastycznie, dosko-
nale, no, cudownie, po prostu nie mamy żadnego 
problemu, jeżeli są jakieś kłopoty, to dotyczą ja-
kichś marginalnych 0,5%, czy 2% czegoś albo na-
wet mniejszych zakresów. No, życie jednak tego nie 
potwierdza. Mnóstwo pytań oprócz tych, które już 
padły, można by zadać. No, ale chociaż 1 kwestię, 
żeby nie przedłużać, chciałbym poruszyć, miano-
wicie kwestię lekarzy rodzinnych.

Właściwie w ostatnich dniach mam lawinę 
zgłoszeń do mnie, do biura senatorskiego, i ze 
wszystkich rozmów wynika, że tu się robi dra-
mat. Panie Ministrze, bardzo życzliwie przyjmuję 
pana stanowisko w tej sprawie, widzę, że ma pan 
pewien dystans do rozwiązań, które funkcjonują, 
przynajmniej w sensie faktycznym, no, bo za praw-
ne rozwiązania pan musi brać odpowiedzialność. 
Mianowicie wiele osób zgłasza się do mnie, mó-
wiąc, że czują się wykluczone z opieki medycznej. 
Mówią, że państwo ich porzuciło. Ponieważ wpro-
wadzenie zasady teleporady, w ogóle komunikacji 
pacjenta czy wręcz obywatela – bo obywatel pa-
cjentem się stanie, kiedy lekarz uzna, że jest on 
chory – wyłącznie przez telefon… Nie ma najczę-
ściej żadnej alternatywy, nie można się skontakto-
wać ani mailem, ani przez SMS, ani inaczej. I jak 
ktoś nie jest emerytem, rencistą czy nie ma z in-
nych powodów dużo czasu… Ludzie mówią, że go-
dzinami muszą wisieć na telefonie, żeby w ogóle się 
dodzwonić, żeby w ogóle się zarejestrować. A prze-
cież to jest tylko początek drogi dotarcia do lekarza. 
Przecież wiemy też, że w Polsce nie można skorzy-
stać ze szczegółowego badania, ze specjalistyczne-
go badania, z wizyty u specjalisty, póki człowiek 
się nie dostanie do lekarza rodzinnego, do podsta-
wowej opieki zdrowotnej. No, robi się naprawdę 
dramat. A to jest dopiero początek. Aż strach po-
myśleć, co będzie dalej. Góra, że tak powiem, lu-
dzi, którzy czują się źle, mają jakieś dolegliwości, 
niekoniecznie związane z wirusem, związane np. 
– to już jest dramatyczna sytuacja – z podejrze-
niem nowotworu, będzie w niekończących się ko-
lejkach, będzie żyła w stresie, nie mogąc się dostać 

do podstawowej opieki zdrowotnej, do lekarza ro-
dzinnego. Z tym naprawdę trzeba coś zrobić. 

I chciałbym się dowiedzieć, czy państwo dia-
gnozujecie, tak jak to przedstawiłem – może w spo-
sób przerysowany, ale jednak taki do mnie dociera 
obraz stanu rzeczy – i czy planujecie coś zmienić 
w tym zakresie. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ZDROWIA 
WALDEMAR KRASKA 

No, rzeczywiście statystyki są czasem bez-
duszne, bez serca, ale są takie, jakie są, więc je 
przedstawiłem.

To zdanie, które pan przedstawił, jeżeli chodzi 
o dostęp do POZ, ja w pełni popieram. Co praw-
da lekarze rodzinni mają zdecydowanie odmienne 
zdanie, uważają, że dostęp jest pełny i są nie tylko 
teleporady, ale są dostępni fizycznie. My… Ja nie 
lubię nigdy stosować jakichś rygorów, restrykcji 
czy też nakazów, ale myślę, że przy pomocy, nieste-
ty, urzędników będziemy musieli wymóc na leka-
rzach rodzinnych tę osobistą obecność w gabinecie. 
Ale mało tego, no, mamy także sygnały, że – i to 
jest bardzo przykre, ja jestem lekarzem i powiem 
szczerze, że chyba bym nigdy do takich metod się 
nie uciekał – że bada się pacjenta przez szybę. Czyli 
pacjent stoi przed gabinetem, a lekarz jest w środ-
ku, recepta zostaje wysunięta pod drzwiami. No, 
to jest bardzo uwłaczające dla osoby, która przy-
chodzi po poradę.

W okresie jesiennym, jak podają statystyki, do 
lekarzy rodzinnych zgłasza się, w zależności od na-
silenia infekcji, od 100 tysięcy do 200 tysięcy pa-
cjentów dziennie. Tak więc nie wyobrażam sobie, 
żeby to się odbywało tylko i wyłącznie za pomocą 
teleporady. Coś, co było na początku w naszym za-
myśle jakby uzupełnieniem tej pomocy lekarskiej, 
stało się niestety w 100% udzielaniem tej porady 
właśnie w ten sposób. Mamy wiele sygnałów, że 
pewne schorzenia zostały przegapione. Efekty, tak 
jak już powiedziałem, w postaci amputacji koń-
czyn, ale także niestety zgonów… Można było tego 
uniknąć, gdyby pacjenci byli zbadani przez lekarza 
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rodzinnego. Narodowy Fundusz Zdrowia rozpo-
czyna szeroką akcję kontrolowania placówek leka-
rzy rodzinnych, sprawdza, czy one są otwarte, czy 
pacjent ma taki dostęp, jaki oni w tej chwili de-
klarują, czy pacjent o każdej porze dnia w ramach 
działania tej placówki może się do tej placówki do-
stać. Dziękuję bardzo.

(Senator Adam Szejnfeld: Jeżeli pan pozwoli, 
Panie Marszałku, jedno zdanie.)

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Pozwolę.

SENATOR 
ADAM SZEJNFELD 

Bardzo dziękuję za tę odpowiedź, bo ona jak-
by napawa optymizmem, że coś państwo zrobicie 
z tym.

Mamy tu do czynienia z jeszcze jedną kwestią, 
taką pozazdrowotną. Chodzi o pewien etos zawodu 
lekarza medycyny, honor lekarza, ale także o za-
ufanie do publicznej opieki zdrowotnej. Dlaczego? 
Ludzie, którzy się do mnie zwracają, mówią, iż nie 
rozumieją sytuacji, w której… Przecież wirus nie 
rozróżnia prywatnej praktyki i publicznej prakty-
ki. Nie ma żadnych problemów, by dostać się do 
lekarza prywatnej praktyki, nie ma żadnych pro-
blemów, by dostać się do prywatnej kliniki, nie ma 
żadnych kłopotów z korzystaniem ze szpitali pry-
watnych. Jak jest problem, to tylko z publicznymi. 
To podważa zaufanie obywatela, pacjenta do pań-
stwa. Sektor państwowy musi i powinien być nie 
gorszy od sektora prywatnego, a przynajmniej taki 
sam, a mamy tutaj do czynienia z ogromną różnicą.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ZDROWIA 
WALDEMAR KRASKA 

No, niestety, Panie Senatorze, Panie Marszałku, 
mamy też takie sygnały, że lekarze w państwowej 
służbie zdrowia tej porady nie chcą udzielić, a po 
godzinach pracy w swoim gabinecie prywatnym…

(Senator Agnieszka Gorgoń-Komor: To 
nieprawda.)

Mamy takie sygnały. Ja nie mówię, że to jest 
reguła.

(Senator Agnieszka Gorgoń-Komor: Jednost- 
kowe…)

Być może, ale mamy takie sygnały, głównie od 
pacjentów, którzy to sygnalizują. To jest naganne 
i tak nie powinno się dziać. Jak pan senator po-
wiedział… Dwa zawody mają 6-letni okres studiów: 
zawód lekarza oraz… Nauka w seminarium także 
trwa 6 lat. W jednym i drugim przypadku są to 
zawody, w których trzeba mieć powołanie, praw-
da? Jest to coś więcej niż wykonywanie pracy tylko 
w pewnych godzinach. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Bardzo dziękuję.
Pytanie zadaje pan senator Krzysztof Brejza.

SENATOR 
KRZYSZTOF BREJZA 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, chciałbym podziękować za 

przekazane informacje i zauważyć, że dopytywa-
liśmy w marcu m.in. o sprawę respiratorów. Wtedy 
pan akurat tutaj udzielał informacji. Chciałbym na-
wiązać do tego tematu. 

Ile respiratorów z tej puli 1 tysiąca 241 dotar-
ło i zostało odebranych? W jakich kwotach zostały 
nałożone kary umowne i w jakiej kwocie udało się 
wyegzekwować kary umowne od dostawcy, tego 
niekoniecznie rzetelnego? To jest jeden blok pytań.

Druga rzecz. Wrócę do teleporad. Ten pomysł 
był bardzo dobry. Minister zdrowia wprowadził 
rozporządzenie 2 dni temu… Zgłosili się do mnie 
lekarze POZ, którzy proszą o doprecyzowanie, al-
bowiem mowa jest w tym rozporządzeniu, że żeby 
w trakcie teleporady móc skierować pacjenta na 
test COVID-19, lekarz POZ musi stwierdzić nastę-
pujące objawy choroby: temperaturę ciała powy-
żej 38º, kaszel i duszności oraz utratę węchu lub 
smaku. Lekarze zwracają uwagę, że w większości 
przypadków chorych, później pozytywnie przete-
stowanych, nie występują łącznie wszystkie wska-
zane w rozporządzeniu objawy. 

Stąd pytanie, czy państwo zmienicie to rozpo-
rządzenie, czy też wskazanie, z jakichś nieznanych 
przyczyn, żeby jednocześnie występowały te 4 obja-
wy, jest celowe. Wniosek lekarzy jest taki, że chyba 
jedynie w 5% czy 6% osób chorych na koronawiru-
sa występują wszystkie objawy współistniejące. To 
tyle. Bardzo dziękuję.
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WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Dziękuję bardzo.
Proszę, Panie Ministrze.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ZDROWIA 
WALDEMAR KRASKA 

Panie Senatorze, wrócę do pytania pierw-
szego, czyli do kwestii respiratorów. Ja akurat 
nie zajmowałem się zakupami w Ministerstwie 
Zdrowia, ale wiem, że z tej puli, która miała być 
zakupiona, dotarło do nas 200 respiratorów. Był 
problem z pewnymi drenami, które nie pasowa-
ły do aparatury tlenowej służącej nam w Polsce, 
ale producent te dreny wymienił i respiratory są 
gotowe do użycia. Kary umowne, które zostały 
nałożone na oferenta tych respiratorów, wynoszą 
3 miliony euro.

Jeżeli chodzi o teleporady i te 4 objawy, o któ-
rych pan senator powiedział, to powiem, że to 
jest zrobione z rozmysłem i celowo, ponieważ 
gdy występują te 4 objawy, to mamy prawie stu-
procentową pewność, że chory jest zakażony ko-
ronawirusem. Wtedy on nie idzie już do lekarza 
rodzinnego, tylko idzie bezpośrednio na pobranie 
wymazu, a więc trafia do punktu drive-thru, czy-
li nie ma niebezpieczeństwa kontaktu z lekarzem 
w poradni. Ale przez to chcieliśmy także zwięk-
szyć możliwość bezpośredniego badania pacjenta 
przez lekarza. Chodzi o to, co państwo porusza-
cie w swoich wystąpieniach, tj. że to badanie, bez-
pośredni wywiad, badanie fizykalne powinny się 
odbywać w gabinecie lekarza rodzinnego. Dlatego 
chcieliśmy, dając jednocześnie możliwość otrzyma-
nia skierowania na test przez teleporadę, większy 
i główny nacisk położyć na to, aby pacjent poja-
wił się u lekarza rodzinnego. Wiemy, że w okresie 
infekcyjnym będzie dominowała grypa i banalne 
przeziębienia, a nie koronawirus, dlatego nie ma 
sensu wszystkich kierować na badanie w tym kie-
runku. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Pan senator Brejza chciałby dopytać, jak mnie 
poinformowano.

SENATOR 
KRZYSZTOF BREJZA 

Panie Ministrze, bardzo dziękuję za te infor-
macje i za tę odpowiedź, ale chyba idea teleporad 
jest taka, żeby unikać kontaktu w przychodni, żeby 
tego pacjenta, który jest potencjalnie zarażony ko-
ronawirusem, odizolować i nie doprowadzać do 
sytuacji, że siada on w poczekalni obok innych pa-
cjentów. Sama idea teleporad jest przecież po to, 
żeby on nie zarażał innych ludzi w przychodni, stąd 
to pytanie. Czyli należy rozumieć, że pozostawicie 
te objawy w rozporządzeniu bez zmiany?

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ZDROWIA 
WALDEMAR KRASKA 

Panie Senatorze, nasza strategia jest strate-
gią elastyczną. Jeżeli w miarę upływu czasu trze-
ba będzie coś zmienić, to oczywiście będziemy to 
zmieniać, ale powtórzę: nie możemy opierać się 
tylko i wyłącznie na teleporadach. Teleporada jest 
dobrym działaniem, żeby w jakiś sposób zdiagno-
zować pacjenta w pierwszym momencie, ale nie 
jest panaceum na wszystko, dlatego chcielibyśmy, 
żeby pacjent częściej spotykał się z lekarzem fi-
zycznie. To, że także pacjenci z  podejrzeniem 
COVID-19 będą trafiać się w gabinetach lekarza 
rodzinnego… No, nie musimy wszystkich pacjen-
tów tłoczyć w poczekalniach, to jest kwestia orga-
nizacji pracy. Możemy tych pacjentów umówić na 
różne godziny, w zależności od poradni możemy 
oddzielić szlaki komunikacyjne dla pacjentów bez 
infekcji dróg oddechowych i dla pacjentów z infek-
cją dróg oddechowych stworzyć oddzielne szlaki 
komunikacyjne. To jest kwestia tylko i wyłącznie 
organizacyjna. Ja znam wiele poradni, gabinetów 
lekarzy rodzinnych, gdzie już od wielu miesięcy 
tak to działa, są wydzielone oddzielne zespoły le-
karsko-pielęgniarskie dla pacjentów, którzy przy-
chodzą z innymi schorzeniami niż objawy infekcji 
górnych dróg oddechowych. I to doskonale działa. 
To jest tylko kwestia organizacji pracy.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Bardzo dziękuję.
Pytanie zadaje pan senator Krzysztof Kwiat- 

kowski.
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SENATOR 
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI 

Panie Ministrze, 4 pytania, ale krótkie i precy- 
zyjne.

Pierwsze. Przed chwilą pan minister powie-
dział o danych związanych z wystawianiem kart 
DiLO, o tym, że gdy się porówna sierpień z sierp-
niem, to w zasadzie nie ma zmian; mówicie pań-
stwo o 10-procentowym spadku. Ja bym poprosił 
o precyzyjne dane np. za II kwartał, czyli kwie-
cień, maj, czerwiec. Dlaczego? Jeżeli czytam 
oficjalne informacje… Przed sobą mam wypo-
wiedź prof. Jacka Jassema, kierownika Katedry 
i Kliniki Onkologii i Radioterapii Uniwersytetu 
Gdańskiego, który mówi: liczba wystawionych 
kart DiLO – a to one zapewniają szybką ścież-
kę diagnostyczną i tak naprawdę są przepustką  
do świadczeń onkologicznych dla chorych  
– zmniejszyła się w okresie epidemii o ponad 20%. 
Stąd moje pytanie o precyzyjne dane – będę prosił 
o te dane na piśmie – czyli spadek w II kwartale 
miesiąc do miesiąca.

Drugie pytanie. Czy powołaliście państwo 
w Narodowym Funduszu Zdrowia zespół, któ-
ry analizuje dane, zbiera je i będzie przedstawiał 
jakieś rekomendacje w kontekście tzw. problemu 
ukrytych ofiar pandemii? Ja dotknąłem tylko spraw 
onkologii, ale nie przypadkiem, bo każdego dnia 
nowotwór w Polsce jest wykrywany u ok. 500 osób 
i z tego 270 umiera. Co prawda koronawirusa też 
wykrywa się u kilkuset osób, ale z tych osób umie-
ra od kilku do kilkunastu. Stąd moja gorąca proś-
ba. Czy państwo macie jakieś zespoły analityczne, 
które będą wyciągać wnioski z danych dotyczących 
pierwszej fali pandemii, przedstawiać rekomenda-
cje w sprawie tego, co przed nami?

Trzecie pytanie to pytanie o wsparcie placówek 
służby zdrowia w zakresie szczepionek na grypę 
dla lekarzy, pielęgniarek. Dlaczego? Rozmawiałem 
z kilkoma dyrektorami szpitali. I co oni mi powie-
dzieli? Ogłaszali kilka przetargów na zakup szcze-
pionek na grypę, ale nikt się nie zgłasza, bo tych 
szczepionek po prostu brakuje. Jeżeli na grypę za-
czną chorować pracownicy służby zdrowia, to nie 
muszę mówić, jakie to wywoła konsekwencje. Czy 
państwo w ramach tych zakupionych… A informa-
cje, które są publicznie podawane, mówią o 1 milio-
nie 770 tysiącach szczepionek na grypę i ani sztuce 
więcej, bo podobno ich już nie ma, są sprzedane 
przez poszczególnych producentów. Proszę to po-
twierdzić lub temu zaprzeczyć.

I mam też pytanie… Bo prowadzicie państwo, 
i  w  normalnych warunkach to jest absolutnie 
słuszna droga, szeroką kampanię informacyjną 
– i tu przechodzę już do szczepionek dla ogółu 
społeczeństwa – o wyszczepianiu w szczególno-
ści seniorów. Jeżeli prawdą jest, że macie 1 milion 
770 tysięcy szczepionek i nie ma żadnej szansy na 
sztukę więcej, bo producenci podobno już je po-
dzielili pomiędzy poszczególne kraje, które zgłosiły 
zapotrzebowanie, to jak państwo łączycie to z sze-
roką kampanią promującą: masz 75+ – zaszczep 
się bezpłatnie; masz 65+ – zaszczep się z częściową 
refundacją? W Polsce jest 9,5 miliona osób powy-
żej sześćdziesiątego roku życia. Do mnie do biura 
przychodzą osoby w wieku 75+ i mówią, że lekarze 
im odpowiadają: mogę panu wystawić receptę, ale 
pan jej i tak nie zrealizuje. 

Stąd pytanie: w jaki sposób chcecie wesprzeć te 
grupy szczególnie zagrożone, mając tak małą liczbę 
szczepionek? Wy ich niewiele więcej kupiliście niż 
w zeszłym roku, może dlatego, że zlikwidowaliście, 
zutylizowaliście ich kilkadziesiąt tysięcy. Ale jeżeli 
w zeszłym roku, jak pan minister mówi, kupiliście 
ich niecałe 1,5 miliona, a teraz macie raptem 1 mi-
lion 770 tysięcy, to tu nie trzeba pogłębionej analizy, 
żeby wiedzieć, że to jest radykalnie zbyt mała liczba 
w stosunku do potrzeb, które się pojawią. Pan mi-
nister powiedział – dokładnie zacytuję – „w paź-
dzierniku będziemy mieli 2 miliony szczepionek”. 
Rozumiem, że będziecie mieli do 2 milionów, czyli 
ten 1 milion 770 tysięcy. Jak chcecie zapewnić wy-
szczepianie chociażby grup najbardziej zagrożo-
nych, czyli seniorów? Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Proszę, Panie Ministrze.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ZDROWIA 
WALDEMAR KRASKA 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, jak zawsze zacznę od końca. 

W ubiegłym roku wyszczepialność wśród seniorów 
– wiele samorządów, także miast takie szczepion-
ki fundowało seniorom za darmo, to jest bardzo 
dobra metoda – wynosiła 6%, mimo że dostawali 
szczepionkę za darmo, czyli de facto była niewie-
le większa niż ogólna, która wynosiła 4%. Z tego, 
że w tej chwili ludzie przychodzą do pana biura 
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i mówią, że chcą się zaszczepić, ja bardzo się cie-
szę, aczkolwiek nie wiem, czy to nie jest słomiany 
zapał. Rozmawiałem z wieloma ekspertami, którzy 
twierdzą, że jak czegoś nie ma, to pojawia się bar-
dzo wielka chęć posiadania tego. W tej chwili cho-
dzi o szczepionki. Zobaczymy, jaka będzie sytuacja 
na przełomie września i października, kiedy szcze-
pionek będzie dużo, jaka będzie wyszczepialność. 
Muszę powiedzieć, że w tej chwili toczą się bardzo 
zaawansowane rozmowy czysto handlowe z fir-
mami farmaceutycznymi i jest szansa pozyskania 
dodatkowego wolumenu tych szczepionek. Wydaje 
mi się, że to zabezpieczy potrzeby Polaków, jeżeli 
chodzi o szczepienie przeciwko grypie.

Jeżeli chodzi o personel medyczny, to my tę 
szczepionkę dla szpitali, personelu medycznego re-
fundujemy. Jeżeli szpital kupuje szczepionkę sam…

(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Ale nie ma jak 
kupić, Panie Ministrze.)

Zaraz powiem, zaraz powiem…
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 

Michał Kamiński)
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Panie 

Senatorze, proszę o spokój.)
Jeżeli szpital kupi sam tę szczepionkę, to 

cenę za szczepionkę i za szczepienie zwrócimy 
w 100%. Jeżeli to jest szczepionka, którą dostarczy 
Ministerstwo Zdrowia, a taką szczepionkę dostar-
cza, to NFZ zwróci tylko za sam proces zaszcze-
pienia pracownika służby zdrowia. Czyli jeżeli 
dyrekcja nie kupi tej szczepionki, to dostanie taką 
szczepionkę z Ministerstwa Zdrowia.

I drugie pytanie od końca… W tej chwili dzia-
ła zespół, który został utworzony przez ministra 
zdrowia przy Państwowym Zakładzie Higieny.  
To jest zespół, który bada cały ten aspekt pande-
miczny, czyli także, jak to pan senator nazwał, kwe-
stię ewentualnych ofiar COVID-19. Jest to zespół, 
który wytwarza dla nas prognozy co do ewentualnej 
zapadalności i przewiduje, ilu w najbliższych tygo-
dniach będzie w naszych szpitalach pacjentów za-
każonych koronawirusem i jaka będzie potrzebna 
liczba respiratorów, które będą konieczne do użycia 
w przypadku tych ciężko chorych. Posiłkujemy się 
pracami nie tylko tego zespołu, dostajemy z wie-
lu instytutów i uniwersytetów takie symulacje. 
Ja jestem w Ministerstwie Zdrowia od początku, 
od kiedy wybuchła epidemia COVID-19, i powiem 
szczerze, że to niestety się bardzo rozjeżdża. Nie 
ma takiego supermodelu matematycznego, który 
z dużą dozą prawdopodobieństwa pokazałby pro-
gnozy, jeżeli chodzi o koronawirusa. Musimy się na 

czymś opierać, ale robimy to z pewną dozą wstrze-
mięźliwości co do ostatecznego… Dla przykładu po-
dam – może to już mówiłem – że w kwietniu, kiedy 
były święta Wielkiej Nocy, kiedy wiedzieliśmy,  
że Polacy wyjadą i będą chcieli się spotkać ze swo-
imi rodzinami… Tydzień przed tymi świętami 
mieliśmy spotkanie ekspertów w Ministerstwie 
Zdrowia i praktycznie wszyscy wyrokowali, że 
tydzień po świętach w Polsce zabraknie miejsc 
respiratorowych, że będziemy mieli taką liczbę pa-
cjentów. Dzięki Bogu ta prognoza wybitnych eks-
pertów się nie sprawdziła.

I ostatnie pytanie, o kartę DiLO. Ja mam, Panie 
Senatorze, przygotowane zestawienie kwartał do 
kwartału, rok ubiegły do roku tego… Prześlę na 
piśmie to zestawienie, tak żeby pan sobie porów-
nał, zobaczył, czy pan profesor ma rację, czy ja. 
Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Czy mogę 

dopytać?)
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

SENATOR 
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI 

Panie Ministrze, powiało optymizmem. Ale 
czy ja dobrze zrozumiałem? Każdy dyrektor pla-
cówki medycznej, który nie nabędzie sam szcze-
pionek dla swoich pracowników, może się zgłosić 
do Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwo Zdrowia 
takie szczepionki zapewni. Tak?

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ZDROWIA 
WALDEMAR KRASKA 

Panie Redaktorze, chcemy wyszczepić służbę 
zdrowia, bo to jest pierwsza linia walki. Personel, 
który nie będzie chorował na grypę, będzie dostęp-
ny do walki z koronawirusem. To, co powiedziałem, 
jest w pełni aktualne.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Wśród licznych tytułów, jakie z dumą nosił pan 
Krzysztof Kwiatkowski w toku swojej kariery, nie 
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było redaktora, jeśli sobie dobrze przypominam. 
Niemniej rozumiem, że ta wymiana zdań została 
zakończona.

A następne pytanie zadaje pani senator Dorota 
Czudowska.

Bardzo proszę, Pani Senator.

SENATOR 
DOROTA CZUDOWSKA 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja mam 2 pytania.
Pierwsze. Ilu pracowników ochrony zdrowia, 

lekarzy i pielęgniarek, zmarło w Polsce z powodu 
zakażenia koronawirusem?

Drugie pytanie. Czy pan minister ma infor-
macje, o ile mniej było wiosną zakażeń i zachoro-
wań na grypę oraz na inne schorzenia wirusowe? 
A wiem, że tych zakażeń było mniej dzięki skutko-
wi ubocznemu COVID-19, czyli zachowaniu zasady 
DDM: dystans, dezynfekcja i maseczka. Czy ma pan 
takie informacje? Bo spadek był, ale czy coś więcej 
na ten temat… Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Bardzo dziękuje, Pani Senator.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ZDROWIA 
WALDEMAR KRASKA 

Panie Marszałku! Pani Senator!
Na pierwsze pytanie nie odpowiem pani do-

kładnie, a nie odpowiem dlatego, że ostatnio mia-
łem do podpisu interpelację jednego z posłów w tej 
samej kwestii i powiem szczerze, że miałem trochę 
zastrzeżeń do cyfr, bo to nie były liczby, tylko cyfry, 
które zostały przedstawione, jeżeli chodzi o zgony 
lekarzy i pielęgniarek, dlatego pozwoliłem sobie 
to jeszcze raz zweryfikować. Były to dość niskie 
liczby, dlatego chciałbym wiedzieć na pewno, skąd 
te dane zostały wzięte. Jeżeli pani senator pozwo-
li, to odpowiem na piśmie, żeby to były napraw-
dę wiarygodne dane. Różne towarzystwa podają 
troszkę inne dane, a chcę, żeby one odpowiadały 
rzeczywistości.

Jeżeli chodzi o grypę, to powiem tak. Wiosna, 
kiedy pojawił się w Polsce koronawirus, to był 
właściwie już schyłkowy okres zachorowań na 
grypę, oczywiście na nasze szczęście, i pacjentów 
zakażonych wirusem grypy już praktycznie nie 
było. Myślę, że tak jak w wielu krajach, szczegól-
nie w krajach azjatyckich, kiedy to zwykła infekcja 
powoduje, że zakładana jest maseczka i to nie po-
woduje jakiegoś oddźwięku społecznego… Myślę, 
że w związku z koronawirusem ten nawyk także 
u nas powinien się zakorzenić. Wiemy doskonale, 
że wielokrotnie w przeszłości z przeziębieniem, 
z katarem, z kaszlem chodziliśmy do pracy. Myślę, 
że obecnie osoba, która pojawi się w pracy i bę-
dzie miała kaszel, będzie niemile widziana przez 
współpracowników. To jest asumpt do tego, że-
byśmy, nawet mając zwykłe przeziębienie, mogli 
zostać w domu. Zresztą daliśmy lekarzom ro-
dzinnym taką możliwość, że kiedy zadzwonimy 
i powiemy o tych objawach, że mamy gorączkę, 
źle się czujemy, tak jak to jest w okresie przezię-
bieniowym, to na podstawie tej teleporady lekarz 
może nam wystawić od 3 do 5 dni zwolnienia le-
karskiego. Jeżeli te objawy nie będą ustępowały,  
to wtedy powinniśmy się osobiście zgłosić do le-
karza. Myślę, że obecność maseczek i dystansowa-
nie uchronią nas nie tylko przed koronawirusem,  
ale i  przed wieloma chorobami zakaźnymi,  
na pewno. To, co podają lekarze zakaźnicy, i to 
jest dobra wiadomość, tj. że kiedy wprowadzili-
śmy taką… Jak by to powiedzieć delikatnie, no… 
Kiedy zachęciliśmy Polaków do częstego mycia 
rąk, o, w ten sposób, a jest to prosta rzecz, cie-
pła woda i mydło, środki do dezynfekcji, które są 
praktycznie wszędzie… Lekarze zakaźnicy mówią, 
że od tego czasu praktycznie nie ma tzw. chorób 
brudnych rąk, obecnie tacy pacjenci się nie zda-
rzają. Czyli odrobinę zwiększona higiena osobi-
sta powoduje, że lekarze zakaźnicy nie obserwują 
tych tak bardzo popularnych chorób, które skut-
kowały co najmniej gorączką i biegunkami, a były 
spowodowane niestety nieprzestrzeganiem higie-
ny osobistej.

Dziękuję, Panie Marszałku.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Bardzo proszę o zadanie pytania pana senatora 

Beniamina Godylę.



Informacja Ministra Zdrowia na temat dostępności do świadczeń zdrowotnych  
w okresie epidemii koronawirusa jak również przedstawienie strategii działań  

w ochronie zdrowia w okresie jesienno-zimowym

98

15. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 10 września 2020 r.

SENATOR 
BENIAMIN GODYLA 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, mam 2 krótkie pytania. 

Pierwsze pytanie dotyczy szpitala w Kędzierzynie-
Koźlu. Zgodnie z nową strategią ministerstwa 
związaną z walką z koronawirusem w kraju zostało 
wyznaczonych 9 szpitali, w tym właśnie placów-
ka w Kędzierzynie-Koźlu… Jest to jedyny szpital 
w tym powiecie liczącym ponad 100 tysięcy miesz-
kańców. Zaznaczam: jest tam duży przemysł che-
miczny. Można powiedzieć, że w tym powiecie 
przez pół roku nie leczono na inne choroby niż 
COVID-19, bo był to szpital covidowski. Chciałbym 
zapytać, skąd decyzja o tym, że właśnie ten szpi-
tal zostaje wyznaczony do opieki nad chorującymi 
na COVID-19 pacjentami, skoro w mieście woje-
wódzkim, tj. w Opolu, mamy 6 szpitali, jest w tym 
też placówka zakaźna. Uważam, że powinna być 
tu zmiana, gdyż ludzie w Kędzierzynie czekają  
na zabiegi, a, jak wspomniałem, przez pół roku  
nie leczono tam ludzi. To jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie dotyczy noszenia maseczek. Czy 
zostały przeprowadzone jakieś badania na temat 
negatywnych konsekwencji wynikających z długo-
trwałego używania maseczek, noszenia maseczek? 
Mam na myśli negatywne oddziaływanie na układ 
oddechowy i układ krążenia, grzybicę, problemy 
skórne. Sprawa jest bardzo istotna, ponieważ za 
jakiś czas może się okazać, że z powodu zbyt dłu-
giego noszenia maseczek w społeczeństwie pojawi 
się więcej chorób niż to, co powoduje koronawirus. 
Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi pana 

ministra.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ZDROWIA 
WALDEMAR KRASKA 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, odpowiadam na pierwsze py-

tanie, to o Kędzierzyn-Koźle. Chodzi tu o szpital, 
który, jeśli chodzi o zakres, posiada wiele oddzia-
łów wysokospecjalistycznych, czyli jest przezna-
czony właśnie do leczenia pacjentów, u których 

stwierdziliśmy już koronawirusa, ale wymagają oni 
leczenia innego niż internistyczno-zakaźne. Taka 
filozofia – która jest w tej chwili inna, bo odeszli-
śmy od szpitali jednoimiennych – była podyktowa-
na także tym, o czym pan senator powiedział, tzn. 
że mieszkańcy mieszkający w bliskiej odległości od 
takiego szpitala nie mieli dostępu do tego szpitala. 
W tej chwili dostęp będzie, ponieważ ten szpital 
będzie działał i, oprócz przyjmowania pacjentów, 
którzy będą mieli rozpoznany COVID-19, będzie 
udzielał świadczeń pozostałym mieszkańcom. Jest 
to jakby zrobienie ukłonu w kierunku mieszkań-
ców. Ale nie tylko o to chodzi, ponieważ mieliśmy 
sygnały, że także personel medyczny, który praco-
wał w tym szpitalu jednoimiennym, nie miał dużo 
pracy. Jednakże zabiegowcy muszą operować, żeby 
wprawa w ręku pozostała… Bo to jest trochę jak 
z jazdą na rowerze – tego się nie zapomina, ale po 
2 latach może jeździ się wolniej. Chodzi tu też o chi-
rurgów, bo oni muszą też swoją pracę stale wyko-
nywać. Dlatego ten szpital, który jest w tej chwili 
wyznaczony, będzie miał dość dobre finansowanie, 
bo będzie musiał być w gotowości do przyjęcia pa-
cjentów z koronawirusem, ale także będzie mógł 
prowadzić swoją normalną działalność leczniczą 
dla mieszkańców tego terenu.

I drugie pytanie, chodziło o maseczki. Rze- 
czywiście jest wiele ruchów w naszej przestrze-
ni… W Ministerstwie Zdrowia mamy departament  
polityki społecznej, w którym… Poza ruchem tzw. 
płaskoziemców, czyli uważających, że Ziemia  
jest płaska, pojawił się teraz także ruch antyma-
seczkowców. Ja jako chirurg pracowałem 30 lat, 
moim głównym zajęciem było operowanie, czyli 
musiałem być w maseczce, no i powiem szczerze, że 
nie odczuwam, moi koledzy także, żadnych ujem-
nych skutków jej noszenia. Nie jest tak, jakoby ta 
maseczka wywoływała jakieś problemy z oddycha-
niem, powodowała grzybicę płuc, jak to jest niejed-
nokrotnie podnoszone. Na pewno jeżeli będziemy 
używali maseczki jednorazowej przez miesiąc, to 
ta maseczka będzie stwarzała dla nas większe za-
grożenie niż zabezpieczenie. A więc ja uważam, że 
noszenie maseczki nie powoduje żadnego ujemnego 
działania ubocznego, oczywiście jeżeli jest ona uży-
wana w sposób dość precyzyjnie określony – a więc 
jeżeli jest to maseczka jednorazowa, to niech ona 
będzie maseczką jednorazową, a jeżeli jest to ma-
seczka wielorazowa, to niech będzie uprana, wy-
prasowana, i wtedy będzie ona w miarę sterylna.

(Senator Beniamin Godyla: Czy mogę jeszcze 
dopytać, Panie Marszałku?)
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WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Tak, bardzo proszę, Panie Senatorze.

SENATOR 
BENIAMIN GODYLA 

Chodzi o  ten szpital, Panie Ministrze. O ile 
wiem, tam jest bodajże 250 łóżek. Uważa pan, że 
po zminusowaniu iluś tam łóżek na COVID-19, 
pozostałe łóżka wystarczą w bieżącej działalności 
wszystkich oddziałów?

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ZDROWIA 
WALDEMAR KRASKA 

Panie Senatorze! Panie Marszałku!
Ja tutaj nawiążę do Senatu, bo odbywała się tu 

wideokonferencja z wojewodami i rzeczywiście 
ten problem był tam podnoszony, bo wojewodo-
wie określili konkretną liczbę łóżek, które mają być 
w tych szpitalach. Nie było to naszym zamysłem. 
My chcemy, aby szpital był gotowy na przyjęcie 
każdego pacjenta, nie wiem, ciężarnej do porodu 
czy pacjenta ze złamaną nogą, który ma dodatni 
wynik badania na koronawirusa, na przyjęcie każ-
dego pacjenta. Nie określamy liczby łóżek, które 
mają być gotowe. To zależy od organizacji i dyrek-
cji szpitala.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Bardzo proszę o zadanie pytania pana senatora 

Marka Borowskiego.

SENATOR 
MAREK BOROWSKI 

Dziękuję, Panie Marszałku.
To, że pan minister tutaj nie tak dawno zwró-

cił się do senatora Kwiatkowskiego per panie 
redaktorze…

(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Zdrowia 
Waldemar Kraska: A przepraszam…)

…świadczy tylko o tym, że czuje się pan tak jak 
na konferencji prasowej.

(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Zdrowia 
Waldemar Kraska: Nie.)

A konferencje prasowe mają to do siebie, że jak 
są niewygodne pytania, to się daje odpowiedzi wy-
mijające albo się dziennikarza zbywa, tym bardziej 
że on już drugiego pytania zadać nie może. No, tu-
taj tak nie jest.

Otóż wracam do pytania o liczbę szczepionek. 
Panie Ministrze, Panie Senatorze, Drogi Kolego, 
pan takim, powiedziałbym, uspokajająco-usypia-
jącym tonem poinformował, że teraz może jesz-
cze nie jest najlepiej, ale będzie dobrze i to zaraz, 
już pod koniec września, a jeśli chodzi o ludzi, to 
być może jest to owczy pęd, oni tylko tak to mar-
kują, a jak co do czego przyjdzie, to po prostu nic 
z tego nie będzie. No, Panie Ministrze, takie rzeczy 
się zdarzają, ale zdarzają się wtedy, kiedy przykła-
dowo mamy normalny rok, w normalnym roku, 
nie wiem, 1 milion 400 tysięcy ludzi chce się za-
szczepić, a w następnym roku ktoś puszcza jakąś 
plotkę i w związku z tym ludzie mówią, że chcą 
kupić więcej, potem się okazuje, że nie itd. To nie 
jest ten przypadek. To jest przypadek, kiedy jeste-
śmy w stanie pandemii, ludzie są wystraszeni, poza 
tym mają już trochę dość tego wszystkiego, jest 
ogólna informacja ze strony fachowców, że szcze-
pienie przeciwko grypie wspomaga walkę z koro-
nawirusem, osłabia skutki itd. I to, że teraz ludzie 
chcą się zaszczepić, to nie jest żaden owczy pęd. 
Jeżeli do tej pory chętnych było 1 milion 400 tysięcy  
– ja nie chcę prorokować, ile będzie, czy będzie 
6 milionów, czy 7 milionów chętnych do zaszcze-
pienia się – a pan mówi o 2 milionach szczepionek, 
jeszcze rozłożonych w czasie… Panie Ministrze, 
wiele rzeczy robiliście dobrze i teraz też, że tak 
powiem, ten program ma bardzo pozytywne ele-
menty, ale sprawę szczepionek przeciwko grypie 
zawaliliście kompletnie, tak, kompletnie. 

I jest pytanie: czy teraz jeszcze możecie podjąć 
jakieś ekstradziałania, żeby liczbę tych szczepio-
nek radykalnie zwiększyć, czy też już pójdziecie 
tym torem, 100 tysięcy, 200 tysięcy, 400 tysięcy, 
i może w sumie gdzieś w listopadzie osiągniemy 
2 miliony?

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.
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SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ZDROWIA 
WALDEMAR KRASKA 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku, ja nie traktuję swojego wystą-

pienia jako wystąpienia na konferencji prasowej, 
ale bardzo chętnie na to pytanie panu odpowiem. 
Otóż nikt nie potrafi odpowiedzieć na pytanie,  
ile będzie szczepionek. To, że pan rzucił liczbę 
6 milionów… Nie wiem, skąd ma pan takie dane. 
Eksperci, którzy od lat zajmują się wyszczepianiem 
przeciwko grypie, twierdzą, że jeżeli to będą 3 mi-
liony, to będzie to ogromny sukces, tak, ogromny 
sukces. Zobaczymy. Daj Boże, żeby tak było.

Kwestia zamawiania szczepionek. No, szcze-
pionka nie jest produktem, który leży na półce 
i czeka, żeby go kupić. Proces zamawiania szcze-
pionek to jest proces 2-letni. Nasza umowa z firma-
mi była zawarta 2 lata temu, wtedy była zupełnie 
inna sytuacja epidemiologiczna. Ta umowa była re-
negocjowana teraz na wiosnę, to był bodajże luty, 
ale wtedy też nie mogliśmy przewidzieć, że na je-
sieni będzie tak zwiększone zapotrzebowanie na 
tę szczepionkę. Dlatego w tej chwili toczą się już 
zwykłe handlowe negocjacje z firmami, które tak-
że widzą, że mogą na szczepionkach zarobić dobre 
pieniądze. Te negocjacje się toczą. Tak więc ja je-
stem dobrej myśli, bo włączyły się do tych negocja-
cji nie tylko firmy europejskie, ale także z innych 
krajów. Dlatego myślę, że szczepionek nie powinno 
zabraknąć. Skoro w tej chwili robimy sondaż i oka-
zuje się, że ponad 30% osób w Polsce deklaruje,  
że będzie się szczepiło przeciwko koronawirusowi, 
to nie jest jakiś bardzo wielki wolumen, mimo że…

(Senator Marek Borowski: …9 milionów.)
No tak, Panie Senatorze. Ale przeżyliśmy dość 

dużą traumę spowodowaną koronawirusem, 
przeżyliśmy lockdown. Wiele osób przeżywało to,  
że nie mogło się spotykać itd. Myślę, że… Ja by-
łem przekonany, że to będzie powyżej 70%. W wie-
lu krajach wyszczepialność na grypę jest w takich 
granicach. No, niestety u nas w kraju jest pod tym 
względem bardzo, bardzo słabo. To jest 4%, tyle  
co nic. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

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

Marcina Bosackiego.

SENATOR 
MARCIN BOSACKI 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, jedną z najgorszych cech tej 

pandemii jest ogromne wrażenie niepewności czy 
niepokoju opinii społecznej. Ten niepokój jest po-
tęgowany przez nieprecyzyjne, a czasem wręcz 
sprzeczne komunikaty ze strony władz, nieste-
ty także władz Rzeczypospolitej. Przypomnę tyl-
ko, że w lutym, zanim epidemia dotarła do Polski, 
tylko niektórzy, niestety nieliczni przedstawiciele 
władz mówili, że to będzie poważna sprawa. Inni, 
jak np. główny inspektor sanitarny kraju, mówili, 
że nie ma się czym niepokoić, bo Chiny są daleko. 
W marcu ówczesny, na szczęście już były, minister 
zdrowia mówił, że maseczki nic nie dają, a potem 
mówił, że są absolutnie konieczne. W lipcu premier 
Rzeczypospolitej mówił, że nie ma się co obawiać 
wirusa, a po paru tygodniach mówi, że czeka nas 
kolejna fala epidemii i że sytuacja jest poważna.

Ja chcę pana zapytać o precyzyjne informacje 
władz Rzeczypospolitej, rządu Rzeczypospolitej, 
który pan reprezentuje, dla szkół, dla rodziców 
i dla nauczycieli. Ja jestem po wielu rozmowach 
z dyrektorami szkół, nauczycielami, samorzą-
dowcami opiekującymi się szkołami w Poznaniu 
i w Wielkopolsce. Oni nie wiedzą, jakie są wytyczne.

(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Zdrowia 
Waldemar Kraska: Niemożliwe.)

Być może one zostały zakomunikowane, ale 
zbyt słabo. Być może nie zostały wystarczająco 
jasno zakomunikowane. Pytania są 2… Wiemy,  
że kolejne szkoły są zamykane, że dzieci, nauczy-
ciele i ich rodziny są wysyłani na izolację lub kwa-
rantannę. Dzisiaj w Jarocinie było 350 takich osób.

Mam 2 pytania. Pierwsze: jakie są państwa 
wytyczne co do procedur, gdy w szkole pojawi się 
zagrożenie koronawirusem, gdy takie zagroże-
nie pojawi się wśród rodzin dzieci, które chodzą 
do szkoły, lub wśród nauczycieli? Kiedy wysyłacie 
państwo na kwarantannę, izolację, kiedy zaleca-
cie wprowadzenie nauczania hybrydowego? To jest 
pierwsze pytanie.

Drugie: jaki jest pakiet tego rządu dla szkół, jeśli 
chodzi o dostarczenie maseczek i innych środków 
ochronnych, takich jak np. tablice plexi? Kiedy no-
sić maseczki, a kiedy nie? Oczywiście w szkołach, 
co wszyscy nauczyciele podkreślają, niemożliwe 
jest, i to nie tylko wśród najmłodszych dzieci, speł-
nienie wymogu utrzymania 1,5 m odstępu, czy to 
na przerwach, czy to w salach. Prosiłbym o bardzo 
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precyzyjną wypowiedź na temat tego, jakie są pań-
stwa wytyczne. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ZDROWIA 
WALDEMAR KRASKA 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Może zacznę, Panie Senatorze, od końca, czy-

li od pytania o to, co dostarczyliśmy do placówek 
oświatowych. Dostarczyliśmy 54 miliony mase-
czek, 5,6 miliona l płynu do dezynfekcji, 74 tysiące 
455 termometrów i 17 tysięcy 600 dyspenserów do 
odkażania. Tyle, jeżeli chodzi o dostarczony sprzęt.

Jeżeli chodzi o procedury, to dyrektorzy szkół 
otrzymali je bodajże 2 albo 3 sierpnia, czyli de fac-
to mieli cały miesiąc, by się z tymi procedurami 
oswoić, dostosować je do swojej szkoły. Wiemy, 
że są szkoły, gdzie się uczy 40 uczniów, są szkoły, 
gdzie się uczy 1 tysiąc 200, są małe szkoły i są duże. 
Dlatego procedura i organizacja nauki w szkołach 
powinny być zupełnie inne dla szkoły małej i dla 
szkoły dużej.

Mamy w Polsce mniej więcej 27 tysięcy szkół. 
Rzeczywiście, w iluś szkołach pojawiają się przy-
padki zakażenia koronawirusem, ale to nie jest 
nawet 1%, to jest zdecydowanie mniej. Procedury 
są dość sztywne. Związek nauczycielstwa chciał, 
aby dyrektor szkoły decydował o tym, czy nauka 
będzie hybrydowa, czy nauka będzie stacjonar-
na, czy nauka będzie w sposób zdalny, czyli dzieci 
nie będą chodziły do szkoły, będą uczyły się przez 
laptop czy też inny sprzęt audiowideo. Taka decy-
zja, jeżeli zapada, musi zostać skonsultowana ze 
stacją sanitarno-epidemiologiczną. I ta decyzja 
musi być podejmowana łącznie, nie tylko dlatego,  
że dyrektor tak uważa, ale to musi być poparte 
sytuacją epidemiologiczną. Bo może się zdarzyć,  
że w danej klasie będzie dziecko dodatnie – wte-
dy na pewno trzeba odizolować klasę, czyli klasa 
musi pójść na kwarantannę. Jeżeli nie było kontak-
tu z innymi uczniami, wtedy można w innej części 
szkoły prowadzić naukę w sposób tradycyjny. Ale 
jeszcze raz podkreślę, to są wszystko indywidualne 

rekomendacje dla szkół i każdy dyrektor z miejsco-
wą stacją sanitarno-epidemiologiczną powinien ta-
kie zasady wypracować.

Ja też brałem udział w pracach zespołu, któ-
ry był powołany przy ministrze edukacji, razem 
z przedstawicielami głównego inspektora sanitar-
nego, gdzie wypracowaliśmy te standardy, te pro-
cedury postępowań. Przed samym rozpoczęciem 
roku szkolnego wszyscy dyrektorzy powiatowych 
stacji sanitarno-epidemiologicznej spotkali się 
z dyrektorami szkół, żeby odpowiedzieć na ewen-
tualne pytania, bo na pewno takie pytania się ro-
dziły, w jaki sposób, jak postępować. Mimo że te 
wytyczne były bardzo szczegółowe i, jak myślę, 
w bardzo przejrzysty sposób przedstawione, to 
takie pytania się pojawiały. Myślę, że także i w tej 
chwili czasem się pojawiają, ponieważ, jak wiemy, 
w życiu nie da się wszystkiego opisać procedurą. 
Zdarzają się różne sytuacje.

Tak więc myślę, że powrót dzieci do szkół, tak 
jak to się odbywa w całej Europie, jest ważny nie 
tylko z punktu widzenia ekonomicznego, ważny nie 
tylko dla gospodarki. Także, na co zwracają uwagę 
psychologowie dziecięcy, dziecko musi mieć kon-
takt z rówieśnikiem. Zamknięcie go w domu i na-
uka zdalna nie tylko nie przynosi takich efektów 
naukowych, jakie byśmy chcieli uzyskać, lecz tak-
że zdecydowanie niekorzystnie działa na psychikę 
dziecka. Dlatego podjęcie tego ryzyka… Na pewno 
jest to jakieś ryzyko, że w dużych skupiskach te 
dzieci się ze sobą stykają. Nie zawsze ten reżim bę-
dzie przestrzegany. No, to może powodować ryzyko 
zachorowań. Ale na pewno ta szkoda spowodowana 
zdalnym nauczaniem będzie większa niż ta zwią-
zana z tym, że dzieci poszły do szkół.

Czy maseczki w szkołach… To jest decyzja dy-
rektora. Zostawiliśmy tutaj wolną rękę poszczegól-
nym dyrektorom. Na pewno na lekcjach, jeżeli jest 
oczywiście taka wola dziecka, no, w tej maseczce 
może być. Ale na korytarzach, w czasie apeli dzie-
ci powinny jednak – tak mi się wydaje z punktu 
widzenia medycznego, aczkolwiek nie ma takiego 
nakazu, jest taka tylko rekomendacja – przebywać 
w maseczkach. Przed wejściem do szkoły każde-
mu dziecku mierzymy temperaturę. Tak więc, jak 
mówię, w tym momencie odbywa się ten pierw-
szy skrining.

Bardzo ważną, a  może najprostszą rzeczą, 
o której jednak być może zapominamy, jest wie-
trzenie co kilkadziesiąt minut sali, w której mieści 
się i uczy dana klasa. Bo ta wymiana powietrza jest 
tutaj niestety bardzo, bardzo istotna. To są bardzo 
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proste i może banalne mechanizmy, ale czasem 
niestety o nich zapominamy.

Tak więc ja jestem optymistą, jeżeli chodzi o po-
wrót dzieci do szkół. Ale na pewno nie ukrywam, 
że będą się zdarzały jednostkowe przypadki, że 
z powodu pojawienia się koronawirusa szkoła bę-
dzie pracowała, czy to cała w sposób zdalny, czy to 
w sposób hybrydowy, czyli część w sposób zdalny, 
część w sposób tradycyjny. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Bardzo proszę o zadanie pytania pana senato-

ra… Przepraszam, pan senator Marcin Bosacki ma 
jeszcze dodatkowe pytanie. Bardzo proszę.

SENATOR 
MARCIN BOSACKI 

Dziękując panu ministrowi za odpowiedź, wy-
rażę jednak pewien niepokój co do tego zostawienia 
decyzji odnośnie do noszenia masek dyrektorom. 
Nawet w pana odpowiedzi – Panie Ministrze, pro-
szę wybaczyć – jest pewien taki brak precyzji. Bo 
powiedział pan, że jako lekarz pan to zaleca pod-
czas apeli i na przerwach, a podczas lekcji raczej 
nie. Gdyby pan był łaskaw jednak to sprecyzować…

I jeszcze, wie pan, policzyłem, że te 54 miliony 
masek wystarczą – gdyby rzeczywiście traktować 
jako poważne zalecenie, że należy je nosić, i nawet 
gdyby ich ani razu dziennie nie zmieniać… Mamy 
6 milionów uczniów, nauczycieli i pracowników 
szkół, a nawet ponad 6 milionów. No to wystarczy 
na 9 dni. Czyli już ich nie ma. Tak? Jeśli rzeczywiście 
państwo zalecacie, żeby je nosić. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze. 
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ZDROWIA 
WALDEMAR KRASKA 

Panie Senatorze, no to są maseczki, które da-
jemy. Ale myślę, że rodzice kupują książki, kapcie, 
ubranie dziecku, więc ta maseczka także powinna 

być w tej chwili standardowym wyposażeniem 
każdego – nie tylko dorosłego, ale także dziecka.  
Tak więc myślę, że to nie jest aż taki problem, 
szczególnie że w tej chwili maseczki są dostępne, 
a ich cena na pewno jest już zdecydowanie niższa, 
niż to było w okresie wiosennym.

Jeżeli chodzi o chodzenie dzieci w maseczkach… 
No, jeżeli jadą autobusem szkolnym, to mają obo-
wiązek być w maseczkach. Aczkolwiek wiemy,  
że szczególnie najmłodsze dzieci czasem tę ma-
seczkę traktują w różny sposób. Trudno przy każ-
dym dziecku stać i pilnować, żeby miało założoną 
maseczkę. Dlatego tutaj posłuchaliśmy głosów pe-
dagogów, którzy uważają, że musi być kontakt, 
że tak powiem, z twarzą dziecka i nauczyciela.  
Ta maseczka zdecydowanie go utrudnia. I na to się 
zdecydowaliśmy.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Bardzo proszę o zadanie pytania pana senato-

ra Marka Plurę. Bardzo proszę, Panie Senatorze. 
Zdalnie.

SENATOR 
MAREK PLURA 

Halo, witam serdecznie.
Panie Ministrze, mam pytanie. Chodzi mi o wi-

zytę osób przed skierowaniem na test w zakresie 
aktywności koronawirusa. Wspomniał pan o tym, 
że nie będą te osoby narażały innych pacjentów 
przychodni rodzinnych wtedy, kiedy uda się spra-
wę zorganizować tak, aby nie stykały się ze zdro-
wymi pacjentami. Ja mieszkam w Katowicach.  
To jest duże miasto. Niestety moja poradnia ro-
dzinna takimi warunkami nie dysponuje. Ale gdy-
by była taka potrzeba, zapewne znalazłbym inną. 
Moi rodzice również mieszkają na Górnym Śląsku, 
jednak na wsi. Tam mają do dyspozycji tylko 1 po-
radnię, przychodnię i tego nie da się zorganizować 
inaczej, jak tylko wykluczając określony dzień lub 
określone dni z funkcjonowania tej przychodni, 
po to właśnie, aby takich pacjentów, podejrzanych 
o zakażenie koronawirusem, mógł zbadać – nie 
wiem do końca po co – lekarz pierwszego kontaktu.

Mam w związku z tym pytanie: czy minister 
zdrowia w porozumieniu w prezesem Narodowego 
Funduszu Zdrowia przewiduje rekompensa-
tę dla tych przychodni, które będą przyjmowały 



Informacja Ministra Zdrowia na temat dostępności do świadczeń zdrowotnych  
w okresie epidemii koronawirusa jak również przedstawienie strategii działań  

w ochronie zdrowia w okresie jesienno-zimowym

103

15. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 10 września 2020 r.

pacjentów przed skierowaniem na badanie w za-
kresie COVID-19, przed testem? Rekompensatę 
związaną z dodatkowymi niebagatelnymi kosz-
tami odkażenia tych pomieszczeń, tych struktur 
przychodni, które są narażone na kontakt z wiru-
sem po wizycie tego typu pacjentów. To ważne dla 
tych, którzy organizują nasze codzienne zaopieko-
wanie się pod względem zdrowotnym. No, trudno 
mi mimo wszystko zrozumieć ten ruch, bo jak sam 
pan minister wspominał, pan jest ukierunkowa-
ny na to, żeby pozbyć się niepotrzebnych badań, 
testów. Tymczasem wszyscy wiemy, że Światowa 
Organizacja Zdrowia podkreśla niemal za każdym 
razem w wystąpieniach publicznych, że mamy 
tylko 2 narzędzia obrony przed koronawirusem: 
dystans społeczny i oczywiście maseczki, a także 
testy. Ja rozumiem to, co pan minister powiedział, 
tak, że tego typu działania zaproponowane przez 
rząd służą do ograniczenia liczby testów. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ZDROWIA 
WALDEMAR KRASKA 

Panie Marszałku! Panie Senatorze!
No, poradnia lekarza rodzinnego musi być do-

stępna i jeżeli prawidłowo zorganizujemy tę pra-
cę, np. tak, że do południa przyjmujemy pacjentów 
z infekcją dróg oddechowych, a po południu innych 
czy umawiamy pacjentów na konkretne godziny, 
to zdecydowanie będziemy mogli uniknąć komu-
nikacji pacjentów między sobą. To jest kwestia wy-
łącznie organizacyjna i wielu lekarzy rodzinnych 
– ja już to mówiłem – doskonale sobie z tym radzi.

Jeżeli chodzi o koszty, to od 1 lipca wszystkie 
POZ dostały 3-procentową zwyżkę stawki kapita-
cyjnej. Jeżeli kierują pacjenta na wykonanie testu 
na koronawirusa, to za ten test płaci nie lekarz ro-
dzinny, ale państwo. To jest też niebagatelna suma, 
w tej chwili to jest ok. 280 zł. Jeżeli pacjent, który 
jest zapisany do lekarza rodzinnego, jest skierowa-
ny przez tego lekarza na badania laboratoryjne, to 
jest za to płacone z tej stawki kapitacyjnej, którą 
otrzymuje lekarz POZ. Za to badanie płacimy nie 

ze stawki, z pieniędzy, które otrzymuje POZ, tylko 
płaci za to państwo. Sądzę, że musimy myśleć tak-
że o tym, żeby ten pacjent, który w tej chwili ma 
ograniczony dostęp do lekarza POZ, mógł zdecy-
dowanie łatwiej z tym lekarzem się skontaktować, 
mógł być przez niego zbadanym, bo, jak jeszcze 
raz powtarzam, nie wszyscy Polacy chorują na 
koronawirusa.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę o zadanie pytania pana senatora 

Wadima Tyszkiewicza.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

SENATOR 
WADIM TYSZKIEWICZ 

Panie Ministrze! Panie Marszałku!
Panie Ministrze, chciałbym przede wszystkim 

podziękować za cierpliwość, bo w odróżnieniu 
od wielu innych ministrów pan rzeczywiście jest 
z nami długo i odpowiada na wszystkie pytania. 
Myślę, że w imieniu większości senatorów mogę 
panu podziękować, bo trwa to już dosyć długo i me-
rytorycznie, kompetentnie pan odpowiada.

Ja chciałbym tylko zwrócić uwagę, zanim za-
dam pytanie, na to, że tak naprawdę tę główną wal-
kę z koronawirusem toczy samorząd. Z pełnym 
szacunkiem dla rządu, który wydaje rozporządze-
nia, i dobrze, chciałbym wyraźnie podkreślić, że 
jednak na samorząd – szpitale to są przede wszyst-
kim szpitale samorządowe, szkoły również pod-
legają samorządowi – główny ciężar walki jest 
przerzucony. 

Tak zupełnie przy okazji coś dodam. Pan mó-
wił chociażby o mierzeniu temperatury w szkołach 
i tak sobie pomyślałem, czy te termometry, które 
często są drogie, a do tej pory były trudno dostęp-
ne, szkoły same sobie kupują czy rząd je dostarcza. 
To tak z ciekawości.

(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Zdrowia 
Waldemar Kraska: Kupiło je Ministerstwo Zdro- 
wia.)

Kupiło? Okej, dobra.
Nie ukrywam, że troszkę mam pretensje do 

rządu i takie obawy, że ta odpowiedzialność jest 
mimo wszystko tymi miękkimi rozporządzeniami 
przerzucana na samorząd, bo jeżeli coś się wyda-
rzy, to jednak winien będzie samorząd.
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Ale na koniec już konkretne pytanie. Panie 
Ministrze, chodzi mi – może powinienem jest 
zadać ministrowi edukacji, ale zadam je panu – 
o to… Bo takie pytania do mnie trafiają – nauczy-
ciele przychodzą do mojego biura – i takie pytanie 
chciałbym panu zadać. 

Czy nauczyciele przebywający na kwarantan-
nie mogą prowadzić zajęcia, często na prośbę, na 
wniosek, czasami na błagalną prośbę dyrektora, 
dlatego że brakuje nauczycieli? Czy mogą pracować 
zdalnie? A jeżeli mogą pracować zdalnie, przeby-
wając na kwarantannie, to kto im za tę pracę powi-
nien zapłacić? Przy konieczności kwarantanny od 
razu pojawia się taka czerwona lampka, jeśli chodzi 
o ZUS. ZUS, że tak powiem, przejmuje tego na-
uczyciela, ale ZUS płaci mu 80% wynagrodzenia. 
Dyrektor chce, żeby taki nauczyciel pracował, więc 
chętnie zapłaci 100% wynagrodzenia. No ale w ZUS 
jest ten czerwony… Czy nauczyciel będący na kwa-
rantannie może pracować zdalnie, a jeżeli tak, to 
kto powinien mu zapłacić? Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ZDROWIA 
WALDEMAR KRASKA 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, na drugie pytanie nie potrafię 

odpowiedzieć, ponieważ nie jest to kwestia, którą 
się zajmuję na co dzień. Jeżeli pan senator będzie 
chciał, to skontaktujemy się z ministerstwem na-
uki, edukacji i taką odpowiedź pan senator otrzy-
ma na piśmie.

Jeżeli chodzi o pierwszą kwestię, to ja zawsze 
podkreślam, że wspólna praca rządu i samorządu 
jest bardzo cenna. Dzisiaj przed południem mia-
łem w ministerstwie spotkanie z marszałkiem 
Mazowsza, Struzikiem, i wymieniliśmy poglądy 
na temat pomocy w czasie pandemii, współpracy 
samorządów i rządu. Dziękuję wszystkim samo-
rządom, które włączyły się w tę pomoc. Ta pomoc 
jest bardzo duża. Jak mówię, wspólne działanie na 
pewno daje efekty, dzięki temu w naszym kraju 
przechodzimy w miarę suchą stopą przez ten okres 
pandemii. Tak jak pan senator powiedział, rola sa-
morządu jest tu nie do przecenienia. Jeżeli mogę, 

to z tego miejsca wszystkim samorządowcom za 
to dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Pan senator Wadim Tyszkiewicz był ostatnim 

senatorem zadającym pytanie.
Ja chciałbym panu ministrowi bardzo podzięko-

wać za pana merytoryczną i cierpliwą pracę dzisiaj, 
którą pan wykonywał nie tylko jako minister, ale 
również jako nasz kolega.

(Senator Dorota Czudowska: Ale teraz się 
zacznie…)

Chyba pan senator doceni… Pozwolę sobie na 
taką uwagę, że mimo iż ten temat ma prawo wywo-
ływać emocje, dyskusja z panem ministrem miała 
charakter merytoryczny…

(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Zdrowia 
Waldemar Kraska: Cieszę się bardzo.)

…i spokojny. Myślę, że to jest piękny przykład 
tego, że potrafimy rozmawiać. To jest zasługa rów-
nież pana ministra, za co dziękuję.

(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Zdrowia 
Waldemar Kraska: Dziękuję bardzo.)

Szanowni Państwo, Panie i Panowie Senato- 
rowie, a teraz się zacznie, ponieważ zaczynamy 
debatę.

Jako pierwsza zabierze głos pani… Przepraszam 
najmocniej. Informuję, że przedstawiciel rządu 
zobowiązał się do udzielenia pisemnej odpowie-
dzi na pytania zadane przez panią senator Alicję 
Chybicką, panią senator Dorotę Czudowską, pana 
senator Krzysztofa Kwiatkowskiego i pana senato-
ra Wadima Tyszkiewicza.

Otwieram dyskusję.
Jako pierwszą proszę o zabranie głosu panią se-

nator Agnieszkę Gorgoń-Komor.

SENATOR 
AGNIESZKA GORGOŃ-KOMOR 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Szanowni Państwo Senatorowie!
Wypowiedź pana ministra świadczy o tym, że 

lekarze potrafią się dogadywać ponad podziałami 
partyjnymi, jeśli chodzi o wspólnego wroga, jakim 
jest SARS-CoV-2.

Temat jest troszeczkę przegadany przez nas tu-
taj w izbie wyższej. Pamiętam, jakie były począt-
ki… Wiedza, którą szerzył były pan minister Łukasz 
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Szumowski, mój kolega po fachu, była bardzo nie-
spójna i była bardzo niejednoznacznym przekazem 
nie tylko dla pacjentów, ale też dla środowiska me-
dycznego. Chcę przypomnieć, że tutaj bardzo gło-
śno mówiliśmy o tym, jak ważne są środki ochrony 
indywidualnej. To nie są środki ochrony osobistej. 
Przypomnę, że nosząc maseczkę, chronimy innych 
w każdym miejscu publicznym, gdzie jest większa 
liczba osób.

Spodziewałam się w tym punkcie jasnych wy-
tycznych, strategii na najbliższy czas, bo, proszę 
państwa, pandemia absolutnie się nie kończy. 
Cieszę się bardzo, że pan minister tutaj podkreślił, 
że zwiększone zostały limity przyjęć na studia me-
dyczne, miejsca dla przyszłych lekarzy – o 2 tysiące 
– ale to nie ma nic wspólnego z najbliższym okre-
sem jesienno-zimowym, gdyż, jak państwo wiecie, 
wykształcenie młodego lekarza to jest 6 lat studiów 
i 6 lat specjalizacji. Tak więc mamy 12 lat… Myślę, 
że za 12 lat pandemia zniknie, sobie z nią poradzi-
my jako medycy i jako pacjenci. No ale należy się 
tym pochwalić w czasie takiej dyskusji.

Proszę państwa, sprawę strategii powinniśmy 
rozpatrywać w 3 aspektach. Po pierwsze, w aspek-
cie potrzeb pacjentów, którzy powinni mieć jasne, 
klarowne wytyczne na najbliższy czas, w tym co 
do zaszczepienia na grypę, bo eksperci medyczni 
mówią, że to jest dobry krok. Wiemy, że nie ma ta-
kiej liczby szczepionek… Zainteresowanie jest duże 
i domniemanie, że pacjenci może nie skorzystają ze 
szczepienia w momencie, kiedy będą mieć wypisa-
ne recepty i pójdą do apteki… To naprawdę można 
zbadać. Nie sądzę, żeby pacjent z receptą poszedł 
do apteki, kupił szczepionkę i się nie zaszczepił. To 
jest dla mnie nielogiczne.

Musimy też rozpatrywać sytuację w kontekście 
personelu medycznego. Tu jako lekarze… Ja jako 
lekarz praktyk, który pracuje na co dzień w szpi-
talu, nie czuję się bezpieczna, bo wiem, że obecnie, 
na dzień dzisiejszy, czyli 9 września, szczepionek 
dla nas nie ma.

Jest też kontekst pracodawców, którzy muszą 
zarządzać jednostkami, które jeszcze przed pan-
demią borykały się z dużymi niedoborami finan-
sowymi. Wiemy dobrze, że jako organy tworzące 
samorządy na różnym szczeblu ciągle muszą do-
kładać do placówek publicznej służby zdrowia. I na 
to wszystko nałożyła się pandemia.

Ja wiem, że ktokolwiek by był u władzy, musiał-
by się borykać z tym problemem, ale pozwoliłam 
sobie przeprowadzić krótki wywiad z pracodaw-
cami. Powiem o Beskidzkim Centrum Onkologii, 

w którym pracuję i które nie przerwało realizacji 
żadnych świadczeń medycznych w dobie pande-
mii. Od początku pandemii pracujemy normal-
nie. Przeszliśmy na krótki okres na telewizyty, ale 
uznaliśmy, że w zasadzie – poza kontynuacją lecze-
nia i wypisywaniem recept – nie jest to bezpieczne 
dla pacjentów. Środki ochrony indywidualnej po-
zyskiwaliśmy sami z różnych źródeł, bo rząd ich 
jeszcze wtedy nie gwarantował, tudzież robiliśmy 
to ze wsparciem samorządów.

Po rozmowie z pracodawcami w moim Bes- 
kidzkim Centrum Onkologii, które nie przerwa-
ło realizacji świadczeń zdrowotnych, uznałam, że 
obecna sytuacja epidemiologiczna powoduje po-
noszenie dodatkowych kosztów. Proszę państwa, 
to są ogromne koszty. Są one związane z wprowa-
dzeniem obostrzeń epidemicznych oraz ze znaczną 
absencją personelu szpitala. Należy mieć świado-
mość, że sytuacja pandemii nie tylko ma wpływ na 
sytuację finansową w roku 2020, ale także będzie 
miała wpływ na funkcjonowanie szpitali w kolej-
nym roku, w dalszej perspektywie. W tym aspekcie 
nie mamy pewności co do tego, jak to wszystko bę-
dzie funkcjonowało. Nawet wykształcenie młodych 
adeptów medycyny nie daje gwarancji, że te osoby 
w dobie dziury pokoleniowej i zabezpieczania re-
alizacji świadczeń zdrowotnych przez emerytów, 
prawdopodobnie na poziomie 30%… Nie mamy 
żadnej gwarancji, że oni zostaną w kraju. Myślę, 
że przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia i rządu 
nie podjęli żadnych kroków, żeby tych młodych lu-
dzi pozostawić tutaj na przyszłość.

Proszę państwa, szpitale, które mimo utrud-
nień realizują świadczenia medyczne, w tym fi-
nansowane odrębnie, głównie onkologiczne, bez 
ograniczeń, wypracowują świadczenia ponad za-
warty z funduszem kontrakt i nie otrzymują refi-
nansowania nadwykonań. Mój szpital, Beskidzkie 
Centrum Onkologii, jako szpital onkologiczny – te 
dane można pewnie ekstrapolować na inne centra 
onkologii – nie otrzymał refinansowania za pierw-
sze półrocze 2020 r. w wysokości 8,5 miliona zł. 
W związku z brakiem rozliczenia nadwykonań 
przez fundusz za pierwsze półrocze po 8 miesią-
cach wysokość tych świadczeń, odrębnie finan-
sowanych, wykonanych ponad wartość zawartej 
z funduszem umowy, wynosi w tej chwili ponad 
14,3 miliona zł, w tym z tytułu zakupu leków cy-
tostatycznych podawanych w ramach programów 
lekowych i chemioterapii – prawie 11 milionów zł. 
Stanowi to miesięczną wielkość przychodu szpi-
tala. Brak refinansowania przez tak długi okres 
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powoduje, że szpital w trudnej sytuacji finanso-
wej nie jest w stanie realizować spiętrzonych płat-
ności za leki.

Druga sprawa, którą podnoszą pracodawcy pro-
wadzący centra onkologii, takie jak np. centrum 
w moim mieście, to jest sprawa, która budzi obawy. 
Są to pojawiające się informacje o konieczności wy-
dłużenia okresu na rozliczenie niewypracowanego 
ryczałtu, wydłużenia o co najmniej pół roku okre-
su na wykonanie niewypracowanych świadczeń 
ryczałtowych za 2020 r. Spadek liczby pacjentów 
przyjmowanych do wykonywania świadczeń, z róż-
nych przyczyn, w tym epidemiologicznych… Takie 
były przecież zalecenia głównego inspektora sani-
tarnego czy konsultantów wojewódzkich. Chodzi 
o wykonywanie świadczeń medycznych objętych 
ryczałtem. Pojawiają się informacje z funduszu 
o konieczności nadrobienia zaległości w zakresie 
świadczeń ryczałtowych w następnych okresach 
rozliczeniowych. To pogrąży szpitale. Takie są oba-
wy kierujących szpitalami.

Szpitale, które teraz zostały zmuszone do ogra-
niczenia dotychczasowej działalności, nie będą 
w stanie odpracować spadku, wynoszącego czę-
sto 40–50% aktywności, w kolejnych okresach. 
Narzucenie takiego warunku, który pozwoliłby na 
utrzymanie poziomu finansowania świadczeń ry-
czałtowych, dodatkowo wygeneruje znaczne koszty, 
niewspółmierne do normalnej działalności placów-
ki, i przez to pogorszy już złą sytuację szpitali.

Obowiązujące od lipca 2020  r. zarządzenie 
nr 104 prezesa funduszu z dnia 8 lipca zmieniają-
ce zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania 
oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdro-
wotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdzia-
łaniem i zwalczaniem COVID-19 – wprowadzające 
nowy produkt rozliczeniowy w postaci dodatko-
wej opłaty ryczałtowej za utrzymanie stanu goto-
wości do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej 
– nie pokrywa znaczącego wzrostu kosztów funk-
cjonowania szpitali. Opłata ta wynosi 3% wartości 
świadczeń wykonanych przez szpital, wynikają-
cych z rachunku za dany okres sprawozdawczy 
z wyłączeniem świadczeń z zakresu programów 
lekowych, chemioterapii i świadczeń wydzielonych 
na finansowanie wynagrodzeń pielęgniarek i po-
łożnych. Ta dodatkowa opłata stanowi w przypadku 
mojego szpitala zaledwie niecałe 1,5% miesięcznych 
kosztów. To jest ok. 217 tysięcy zł. Galopujący, zna-
czący wzrost kosztów utrzymania w okresie epide-
mii koronawirusa, wzrost cen materiałów, w tym 
sprzętu jednorazowego oraz ochrony osobistej, 

a także spadek przychodów powodują, że jest to 
niewystarczająca wielkość pomocy. Tak że to nie 
rekompensuje strat.

Kolejną, już przedostatnią kwestią jest brak 
regulacji prawnych umożliwiających uzyskanie 
subwencji na pokrycie wzrostu kosztów stałych 
związanych z dodatkowymi kosztami wynagro-
dzeń. Wzmożona ilość pracy związana z wprowa-
dzonymi procedurami zapewniającymi ochronę 
epidemiczną szpitali przy równoczesnej dużej ab-
sencji pracowników, np. spowodowanej koniecz-
nością opieki nad dziećmi w okresie pandemii czy 
w okresie zamknięcia szkół, korzystaniem z zasił-
ków opiekuńczych oraz zwolnieniami chorobowy-
mi, jak również wynikającej z koniecznej izolacji 
i kwarantanny pracowników generuje znaczne 
koszty płac z tytułu nadgodzin oraz dodatkowych 
dyżurów. Wprowadzone regulacje ustawowe doty-
czące walki z COVID-19 w postaci tzw. tarcz anty-
kryzysowych nie obejmują w tym zakresie szpitali 
funkcjonujących w systemie PSZ, czyli podstawo-
wego szpitalnego zabezpieczenia.

I piąta, już króciutka uwaga jest taka, że tarcze 
antykryzysowe nie obejmują pomocy dla samo-
dzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 
które z mocy prawa są przedsiębiorstwami. I po-
woduje to brak przeznaczenia bezpośrednio istot-
nych środków pomocowych na dodatkowe koszty 
ponoszone przez szpitale w związku z pandemią.

Proszę państwa, było wiele mówione o POZ. 
Oczywiście, nie wolno wszystkich wrzucać do jed-
nego worka. Są POZ, które zawsze dobrze działały 
i one pracują. Są POZ, które, jak to się mówi, przez 
zamknięte drzwi… No, nie udzielają żadnych po-
rad, tylko ktoś z recepcji obsługuje pacjentów. No, 
i oczywiście problem podnoszony przez organizacje 
pacjentów, że nie można się dodzwonić, nie moż-
na się zarejestrować. To też wskazuje na fakt, że – 
tak mi się wydaje – to wszystko nierówno jest tutaj 
przedstawione. Niemniej jednak uważam, że lekarze 
pierwszego kontaktu powinni być na tej pierwszej 
linii zbierania wywiadu, nie tylko udzielać teleporad.

Tak samo mam troszkę wątpliwości co do tej te-
leporady i kwalifikacji do testu. No, bo każdy może 
powiedzieć, że ma gorączkę i stracił smak. To moż-
na przeczytać w internecie. I to może generować 
znaczne koszty i wcale nie weryfikować tych przy-
padków naprawdę objawowych. Tym bardziej że, 
tak jak podnosiliśmy na początku pandemii, 80–
90% pacjentów może być bezobjawowych. I chcąc 
zrobić test, mogą udać się czy zadzwonić do lekarza 
pierwszego kontaktu i powiedzieć, że mają objawy.
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Ja bardzo dziękuję. Myślę, że podniosłam kwe-
stie, które może nie dotyczą mojego zawodu, ale 
z punktu widzenia pracodawcy są niezwykle waż-
ne. Bo, jak myślę, przed nami jeszcze wiele bardzo 
konkretnych decyzji w tej walce o zdrowie pacjen-
tów. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Bardzo dziękuję, Pani Senator.
Bardzo proszę o zabranie głosu panią senator 

Alicję Chybicką.

SENATOR 
ALICJA CHYBICKA 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Ja pana naprawdę podziwiam za tę ogromną 

dozę spokoju. No, chciałoby się, żeby każdy chi-
rurg tak spokojnie reagował na tak trudną sytuację.  
Bo obraz, jaki się nam rysuje w tej chwili, w dobie 
koronawirusa, jest obrazem raczej chaosu i prze-
rażenia pacjentów. Ja będę mówiła o tym od strony 
pacjenta, bo dla mnie w ciągu moich 45 lat pracy 
zawsze najważniejszy był chory. I co mówią cho-
rzy, co czują i z czym się stykają? Oczywiście nie 
wszędzie. Tak jak mówiła moja poprzedniczka, za-
równo w POZ, jak i w specjalistyce,i w szpitalach 
jest wiele miejsc, gdzie wszystko funkcjonuje do-
brze. Ale ogólnie, w przeciętnych miejscach to jest  
po prostu czysta tragedia. 

Może zacznę od początku. Alivia wykonała takie 
badania, które dotyczyły tylko i wyłącznie chorych 
onkologicznych. 36% tych chorych potwierdzi-
ło odroczenie lub przesuwanie leczenia, 29% nie 
mogło skorzystać z testów SARS-CoV-2 w przy-
padku objawów. 11% procent chorych stwierdziło, 
że… Przepraszam, 11% chorych i 37% persone-
lu chodziło bez maseczek, to wykazały te badania 
w jednostkach medycznych, w których powinni te 
maseczki mieć. 30% chorych stwierdziło tłok na 
korytarzach. 36 ośrodków onkologii całkowicie lub 
częściowo okresowo się zamknęło. No i straszna 
rzecz, ale wiecie państwo, że był nakaz milczenia 
dla personelu medycznego o tym, jak jest źle w po-
szczególnych jednostkach. Generalnie chorzy nie 
czują się bezpiecznie. I prawdę powiedziawszy, nie 
tylko nie czują się bezpiecznie… Nie mam tu na 
myśli chorych na COVID-19, tylko wszystkich cho-
rych, szczególnie chorych przewlekle, którzy czu-
ją się odepchnięci przez system, niezaopiekowani 

i boją się pójść… W wyniku akcji medialnej, która 
miała miejsce, prezentowanej zarówno przez pań-
stwa, jak i pewnie częściowo przez nas, czyli przez 
ochronę zdrowotną, oni bali się pójść do lekarza, 
żeby się nie zakazić. Panie Ministrze, w tej chwili 
chyba pora, żeby to odwrócić. Czyli powinna być 
akcja dla osób przewlekle chorych… Bo oni zaczną 
tracić życie, i to nie tylko chorzy onkologicznie, bo 
chorzy przewlekle, chorzy ze wszystkich dziedzin 
mogą stracić życie.

I wreszcie kolejny problem, bardzo poważny, to 
brak testów. Bez testów nie ma możliwości, żeby 
była prawidłowa diagnoza. Tu koleżanka świet-
nie powiedziała, że pieniądze pójdą w błoto, bo lu-
dzie teraz będą domagali się testów, jak tylko im 
to przyjdzie do głowy: może mam koronawirusa, 
zadzwonię sobie… Chociaż się nie dodzwonią, po-
nieważ to, co większość chorych zgłasza, z czym 
zgłaszają się również do mojego biura, to jest to, 
że tych testów nie ma.

No i wreszcie ta pierwsza linia. Panie Ministrze, 
nie wiem, co państwo wymyślą. Wiem, że to jest 
ciężka sytuacja, ale coś trzeba zrobić. Nie może być 
tak, że lekarze pierwszego kontaktu nie oglądają 
chorych, że te drzwi są zamknięte. We Wrocławiu 
ja na własne oczy widziałam – no, nie powiem 
gdzie – kolejkę starszych osób stojących po to, żeby 
się zapisać, aby lekarz oddzwonił do nich. Przecież 
to jest po postu czysta paranoja. A powiem, co do 
mnie napisano, zresztą nie tylko do mnie: w przy-
padku, gdy będzie wam się palił dom… To było 
skierowane do lekarzy: „Drodzy Lekarze! W przy-
padku, gdy będzie wam się palił dom lub prywat-
ny gabinet, strażacy udzielą teleporady, jak macie 
poradzić sobie z pożarem”. I tak jak już mówiłam 
w pytaniach: te teleporady to jest demolowanie 
służby zdrowia. One były potrzebne, my sami…

Może na koniec powiem coś – bo ja nie jestem 
osobą, która lubi cały czas marudzić i mówić, że 
wszytko jest źle – bardziej pozytywnego. My w on-
kologii dziecięcej nie naraziliśmy na utratę życia, 
zdrowia, opóźnienie leczenia żadnego dziecka. 
Dlaczego? Bo strategia, jaką przyjęliśmy – sami, 
w całej Polsce – we wszystkich ośrodkach onko-
hematologii była następująca: teleporady dla pa-
cjentów, którzy są w remisji i którzy są bezpieczni, 
bo aktualnie nie ma nowotworu. Jednak na bie-
żąco przyjmowaliśmy, nawet w momencie, kiedy 
Hania złapała koronawirusa – stworzyliśmy podod-
dział koronawirusa u siebie, w „Przylądku Nadziei”  
– do wczesnego leczenia nowotworu, bo nowotwór 
by zabił. A w momencie, kiedy państwo znieśli 
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lockdown, musieliśmy otworzyć podwójną liczbę 
poradni, czyli wtedy nie jeden lekarz przyjmował, 
tak ażeby oglądnąć te dzieci, którym udzieliliśmy 
teleporad. Bo to nie jest to samo, naprawdę to nie 
jest to samo. Ja sobie nie wyobrażam wystawiania 
w jakiejś poważnej sytuacji, jak się dziecku coś dzia-
ło, również temu, które już było w dobrej sytuacji… 
Jednak wołaliśmy je, żeby je obejrzeć, bo to strach 
wypisywać receptę, jak się pacjenta nie obejrzy.

I jeszcze jedna taka pozytywna rzecz. Jak pań-
stwo wiedzą, w tej chwili jest światowy miesiąc 
świadomości chorób nowotworowych, tzw. zło-
ta wstążka. I Przylądek Nadziei – Fundacja „Na 
Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową” w ska-
li ogólnopolskiej w tej chwili prowadzi taką akcję. 
Wszystkie dzieci w Polsce dzięki tej akcji, która po-
lega również na zbieraniu pieniędzy – tu mogłabym 
dużo mówić, bo to są i biegi, i różne imprezy, w cza-
sie których zdobędziemy pieniądze – będą miały za 
darmo założone broviaki i rodzice zostaną naucze-
ni, jak tymi broviacami się opiekować.

Panie Ministrze, ja wierzę, że państwo coś wy-
myślicie. To nie jest proste, ale trzeba… No niestety, 
jak się rządzi, to trzeba rządzić mocną i sprawie-
dliwą ręką, i musi to być tak, żeby to się nie odbiło 
na chorych i żeby żaden chory w Polsce nie stracił 
życia z powodu innej choroby w dobie koronawiru-
sa, i oczywiście każdego z koronawirusem również 
trzeba ratować, to wiadomo. Tyle że w tej chwi-
li trzeba wyważyć proporcje, bo za chwilę rzesza 
chorych będzie umierała z powodu chorób prze-
wlekłych. Dziękuję bardzo za uwagę.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Bardzo dziękuję, Pani Senator.
Bardzo proszę o zabranie głosu panią senator 

Beatę Małecką-Liberę.
Bardzo proszę.

SENATOR 
BEATA MAŁECKA-LIBERA 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Dla społeczeństwa, dla Polek i dla Polaków zdro-

wie jest wartością nadrzędną, co do tego nikt nie 
ma wątpliwości. Myślę, że także dla rządu, dla pań-
stwa jest to wielkie wyzwanie, aby chronić życie, 
zdrowie, żeby bezpieczeństwo zdrowotne było na 
jak najwyższym poziomie. Czy tak jest? Nie jest.

Od wielu lat domagamy się, aby zdrowie było 
priorytetem poszczególnych rządów. Różnie z tym 
bywa. My wiele o tym mówimy, ale niestety z reali-
zacją jest kłopot. I pan to też wie, Panie Ministrze. 
Brak odpowiedniego finansowania, brak organiza-
cji, problemy, jakie pojawiają się w systemie, po-
wodują, że chaos w ochronie zdrowia i problemy 
zawsze są. Ale tegoroczna sytuacja związana z epi-
demią obnażyła jeszcze coś innego, pokazała, jak 
wiele problemów jest w ochronie zdrowia, gdzie 
są wąskie gardła, co zupełnie nie funkcjonuje i jak 
bardzo zaniedbaliśmy zdrowie publiczne, jak wiele 
mamy do zrobienia w zakresie profilaktyki, pro-
mocji, edukacji ludzi, a także, ku zdziwieniu wielu 
z nas, w obrębie chorób zakaźnych. To są naprawdę 
potężne wyzwania.

Gdybyśmy teraz zapytali Polaków, czy czują 
się bezpiecznie, czy są zabezpieczeni zdrowotnie, 
myślę, że zdecydowana większość powiedziałaby: 
nie. Dlaczego? Czynników jest wiele, abstrahując 
od systemu, od finansowania, które pewnie za-
wsze będzie za niskie w ochronie zdrowia. Panie 
Ministrze, w tym roku stało się coś bardzo istot-
nego, a mianowicie powstał chaos, pojawił się  
lęk, strach.

Ja rozumiem, bo jestem lekarzem, że na po-
czątku wszyscy byliśmy zatrwożeni, to był trudny 
okres. I kiedy tutaj, na tej sali w lutym czy w marcu 
mówiliśmy, że to będzie duże wyzwanie i że trzeba 
się temu mocno przyjrzeć, to czuliśmy, że to jakoś 
będzie, czuliśmy powątpiewanie, czy aby na pew-
no opozycja, jak zwykle, nie przesadza. Otóż nie 
przesadziliśmy. Ja rozumiem, że państwo, zresz-
tą bardzo słusznie, wydaliście decyzję o lockdow-
nie, daliście sobie też czas na to, żeby przystosować 
ochronę zdrowia, która nie była gotowa na tego 
typu wyzwanie. Przez kilka miesięcy zajmowali-
śmy się tylko i wyłącznie leczeniem koronawirusa, 
wszystko było zogniskowane na walkę z tą choro-
bą. Zapomnieliśmy, że mamy pacjentów z innymi 
chorobami. Oni pozostali w domach, zostali po-
zostawieni sami sobie. Lekarze rodzinni w więk-
szości niestety zamknęli swoje placówki, udzielali 
porad tylko w ramach telemedycyny, a to niestety 
było za mało. Pan, Panie Ministrze, doskonale wie,  
że spóźniona diagnostyka, spóźnione leczenie w tej 
chwili czy jeszcze przez kilka miesięcy w statysty-
ce nie wychodzi. Ja rozumiem, że pan nas tutaj za-
sypuje różnymi słupkami danych, pokazując, że 
jest w miarę dobrze, ale rzeczywistość ujawni się 
dopiero w przyszłym roku, kiedy będziemy ana-
lizowali współczynniki zgonów i współczynniki 
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zachorowalności. Obym się myliła, ale myślę,  
że ten obraz nie będzie najlepszy.

Miałam wielkie oczekiwania i czekałam na 
przedstawienie tej strategii, o której dzisiaj mó-
wimy – bo myślę, że wszyscy chcemy, żeby się 
udało. My wszyscy chcemy, żeby pacjent czuł się 
zabezpieczony, żeby czuł się bezpieczny, żeby nie 
ginął w systemie, tylko żeby miał wytyczoną ścież-
kę i wiedział, co ma robić, krok po kroku, kiedy jest 
chory z powodu koronawirusa, a także żeby miał 
dostęp do innych świadczeń wtedy, kiedy nie jest 
na to chory. I chcemy, żeby się to udało. Ale był 
falstart. Przyszedł nowy minister… Zresztą bardzo 
dziwne dla mnie jest to, że minister Szumowski 
odszedł w momencie, kiedy tak naprawdę był naj-
bardziej potrzebny. A sam mówił, że jako kapitan 
statku z tego statku w okresie epidemii nie zejdzie. 
Zszedł jednak, i to w najbardziej gorącym momen-
cie, tuż przed ogłoszeniem strategii. A więc nowy 
minister, prezentując tę strategię, prezentował tak 
naprawdę nie swoją strategię. Ale cóż się okazu-
je? 1 września jest ogłoszenie strategii, a 2 wrze-
śnia ona już obowiązuje, ale na waszych stronach, 
na stronie Ministerstwa Zdrowia, jest ona wy-
wieszona dopiero 3 września. No to jak jednostki  
mają to realizować?

Panie Ministrze, cały czas proszę tylko o jedno: 
rozmawiajcie z lekarzami. Najpierw niech będzie 
rozmowa z lekarzami, ze świadczeniodawcami, 
a dopiero później wydawajcie te rozporządze-
nia, strategie itd. A w tym przypadku stało się tak 
samo… Przecież następnego dnia czy 2 dni później 
przyszli do państwa lekarze POZ i zmienialiście te 
swoje standardy, tzn. te, które pan minister ogło-
sił. A przecież nie potrzeba takich rzeczy, napraw-
dę. Najpierw należy porozmawiać, najpierw trzeba 
ustalić… Przecież lekarze też chcą dobrze dla pa-
cjentów, oni chcą też dobrze dla siebie, bo muszą 
przecież dbać także o swoją ochronę.

Co do strategii, tego, jak ona się zrealizuje, jak 
będzie wykonana, to zobaczymy. W tej chwili nie 
umiemy tego ocenić. Ale początek nie był dobry. 
I to, że dzisiaj czytam kolejne artykuły o tym, że 
są wątpliwości w gabinetach, że nie ma dostępu 
do aplikacji gabinet.gov.pl, że nie ma też kontak-
tu z informatykami, a państwo nie odpowiadacie 
na ich wątpliwości… No, to budzi wątpliwości, czy 
na pewno to wszystko jest doprecyzowane. To jest 
jeden element.

Drugi element to te nieszczęsne szczepionki, 
o których tutaj dzisiaj dużo mówimy. Uważam, 
że profilaktyka to także planowanie. Skoro 

wiedzieliśmy na początku roku, że jesienią będzie 
problem – bo wiedzieliśmy i wszyscy mówiliśmy, 
i my, i państwo, że druga fala jest nieunikniona – 
to już wtedy, w lutym, marcu… Myślę, że są osoby 
za to odpowiedzialne, które powinny to plano-
wać. A więc te zakupy powinny być dużo większe.  
Ja pana rozumiem, że pan obiecuje, że zamówili-
ście, że będą… Ale czy będą? Nie wiemy tego. Poza 
tym zamówionych jest ok. 1 miliona 700 tysięcy… 
Tak jak pan minister mówił, dotychczas wyszcze-
pialiśmy społeczeństwo na poziomie ok. 4%, ale 
w tym roku zainteresowanie jest większe. I my-
ślę, że to też powinniście państwo przewidzieć, 
bo przecież chcieliśmy, edukowaliśmy, zachęcali-
śmy, żeby ludzie się szczepili, by w jakiś sposób 
te wszystkie powikłania zmniejszać. No a teraz 
jest kłopot, teraz jest bardzo duży kłopot, Panie 
Ministrze, bo pacjenci idą do apteki, pytają, dzwo-
nią do nas, pewnie także z interwencją zjawiają 
się u państwa… Co im mamy powiedzieć? Jak ich 
mamy edukować i zachęcać do szczepień, skoro 
w roku epidemii, w najważniejszym okresie tych 
szczepionek nie ma? Grecja ma 4 miliony zamó-
wionych szczepionek… Nieporównywalnie mniej-
szy kraj, a jednak zdołał te szczepionki zdobyć. 
I znowu pojawia się wątpliwość, czy aby na pewno 
odpowiednio zabezpieczone zakupy w odpowied-
nim czasie…

Moją wątpliwość w kwestii szczepień budzi 
jeszcze jedna rzecz, a mianowicie sposób zmia-
ny… Bo w tej chwili szczepionka ma być kupiona 
w aptece… Właściwie to nie jest zmiana, tak było 
i tak jest do tej pory. Szczepionkę kupujemy w ap-
tece, a szczepimy się w POZ. Ale jak ci pacjenci, 
którzy idą do apteki… Tam są chorzy, może z po-
dejrzeniem koronawirusa. Oni mają się kontakto-
wać? Dlaczego przez okres tych kilku miesięcy nie 
wypracowaliście państwo z POZ ścieżki izolacji, jak 
w przypadku dzieci chorych i zdrowych? Są wejścia 
dla osób bez gorączki, ze schorzeniami… Przecież 
to byłoby proste.

(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Zdrowia 
Waldemar Kraska: Tak jest.)

No, niedokładnie. Wczoraj rozmawialiśmy 
w Komisji Zdrowia… Lekarze POZ mają naprawdę 
duże wątpliwości. Jeżeli tak jest, to proszę poroz-
mawiać z lekarzami. To z wczorajszego posiedze-
nia komisji…

I kolejna rzecz, o którą apelujemy od same-
go początku epidemii – testowanie. Uważamy,  
że tych testów jest niestety za mało i że przez cały 
ten okres państwo w jakiś sposób tym sterujecie. 
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Im więcej testów jest robionych, tym wykrywal-
ność jest większa, jest to normalne przecież, ale 
w tej chwili znowu słyszę, że dziennie jest 10 ty-
sięcy, 15 tysięcy…

(Wicemarszałek Michał Kamiński: Czas…)
Powinniśmy dążyć do tego, żeby tych testów 

było maksymalnie dużo. Wtedy będziemy mieli te 
wszystkie elementy bezpieczeństwa i profilaktyki 
ze sobą powiązane. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

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

Wojciecha Koniecznego.
(Senator Wojciech Konieczny: Przechodnia?)
Przepraszam, Panie Senatorze, ale nie znam 

genezy tej maseczki… Ktoś ją tutaj zostawił, 
przepraszam…

(Senator Alicja Chybicka: Ja, ja…)
A, pani senator. Na razie wszystko odbywa się 

wśród lekarzy, jak dostrzegam, cała debata i wy-
miana maseczek również. To bardzo ciekawe.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

SENATOR 
WOJCIECH KONIECZNY 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze! Szanowni Państwo!
Myślę, że to absolutnie nie jest pora na politycz-

ne wystąpienia czy jakąś taką zmasowaną kryty-
kę i wytykanie błędów. Jesteśmy na jakimś etapie 
tej pandemii, pewnie teraz zaczyna się jakiś drugi 
etap, tak bym powiedział, może tak to kiedyś będzie 
historycznie wspominane. Powiem kilka uwag kry-
tycznych, ale proszę je potraktować jako głos leka-
rza praktyka, człowieka, który z tymi problemami 
się styka i przewiduje mniej więcej, co się stanie. 
Być może jestem w jakimś zakresie niedoinformo-
wany, chociaż staram się być bardzo na bieżąco.

Mamy coś, co się udało – wprowadziliśmy te-
leporady, wprowadziliśmy e-recepty i e-zwolnie-
nia. To zbiegło się w czasie z tą epidemią i dobrze, 
że takie możliwości były, bo parę miesięcy czy lat 
temu sytuacja byłaby dużo gorsza. I to pewnie na 
jakimś etapie nam pomogło. Ale teraz wyrażę swo-
je obawy.

Pierwsza obawa to to, że przenosimy tę epide-
mię do POZ, przenosimy ją do izb przyjęć i SOR, 

gdzie ona była, ale teraz to już tak sankcjonuje-
my. No i powstała koncepcja, w której… Powiem 
tak: w dalszym ciągu oddziały chorób zakaźnych 
i szpitale, które je posiadają, no, w tej koncepcji 
będą w jakimś tam stopniu zwolnione z diagnosty-
ki. Pacjenci mają się zgłaszać do normalnych izb 
przyjęć i na SOR, również ci, którzy podejrzewają 
się o koronawirusa czy są podejrzewani przez po-
gotowie, które do nich przyjedzie. I sankcjonujemy 
to, że przez najbliższe miesiące, może rok, trud-
no powiedzieć, jak długo, będą się tym zajmować 
zwykłe szpitale.

Nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie, po-
nieważ to jest też wychodzenie z takich utartych 
ścieżek medycyny. No, zawsze jeżeli gdzieś jest od-
dział, powiedzmy, neurologiczny, to tam się dia-
gnozuje, czy mamy udar, czy nie mamy udaru, czy 
jest to jakaś inna choroba. A tutaj odstępujemy od 
tej zasady i przenosimy te podejrzenia koronawi-
rusa do wszystkich szpitali. POZ oczywiście po-
winny działać. Oczywiście, to, że są takie miejsca, 
gdzie są tylko telewizyty, no, jest nieprawidłowe, 
tak nie powinno być od początku. Zresztą poradnie 
przyszpitalne, np. w szpitalu, w którym ja pracuję, 
ale i w wielu innych, działają i przyjmują pacjen-
tów. I nie odbywa się to tak, że lekarze przyjmują 
w skafandrach itd. Pacjenci przychodzą, są w ma-
skach, porobiliśmy różne zmiany, wprowadzili-
śmy zasłony z pleksi, żeby była jakaś izolacja itd. 
No, proste czynności, które okazują się skuteczne. 
Przynajmniej jak do tej pory nie ma z tego powodu 
jakichś wielkich przeszkód w pracy tych poradni. 
Tak że to się da zrobić. I jak najbardziej uważam,  
że należy wprowadzić zasadę, że POZ działają, 
przyjmują pacjentów.

No, ale teraz jest tak, że będą teleporady i te 
teleporady… Już tutaj mówiono o  tych 5 obja-
wach, które muszą wystąpić. No, to jest nietra-
fione. W neurologii mamy np. takie coś jak triada 
Charcota. Są to mowa skandowana, drżenie zamia-
rowe i oczopląs. I w XIX w. bardzo sławny ówcze-
sny lekarz opracował taką triadę, że wtedy możemy 
rozpoznać stwardnienie rozsiane. No, okazuje się, 
że oczywiście tak nie jest. Weryfikacja przy pomo-
cy rezonansu magnetycznego ujawniła, że zupeł-
nie inaczej to wygląda. I dzisiaj też domaganie się  
5 objawów, żeby móc wystawić skierowanie, no, 
jest niesłuszne. To nie zadziała. Nie zadziała to 
w żaden sposób, niestety. Zadziała tak, jak mówi-
ła pani senator Gorgoń-Komor: że albo pacjenci 
będą podciągali te swoje objawy, mówiąc oględnie, 
żeby dostać to skierowanie, albo będą udawać się 
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na SOR. Bo tam trzeba pacjenta przyjąć, zbadać.  
No, więc jak przyjąć i zbadać, to pobrać mu wymaz. 
I niestety, tak to się będzie kończyć.

Druga sprawa, te 3–5 dni do następnej wizyty. 
Tego też jakby nie było w medycynie za bardzo do 
tej pory. Dlaczego akurat 3–5 dni? Nie mówię te-
raz o koronawirusie jako takim, ale co będzie, jeżeli 
ten trzeci dzień będzie w sobotę? Przecież tak bę-
dzie co tydzień. W niedzielę będzie czwarty dzień, 
piąty w poniedziałek. Jeszcze w dodatku będzie 
może jakiś długi weekend. Gdzie ci pacjenci będą 
w tej trzeciej czy piątej dobie dzwonić? I kto będzie 
odbierał te telefony? Poza tym to się zrobią takie 
podwójne wizyty. Pacjent przyjdzie, powiedzmy, 
w poniedziałek i wtedy odbędzie telewizytę. I druga 
telewizyta w czwartek czy w piątek. Musi się zno-
wu dodzwonić. A wtedy będą nowi pacjenci dzwo-
nić, ci czwartkowi czy piątkowi. Tak więc właściwie 
będą podwójnie… Nie będzie 100% pacjentów, tylko 
będzie może 200% czy 160%, czy ileś. I teraz tak: 
każdy lekarz rodzinny musi to odnotować, musi 
zrobić odpowiednią dokumentację. Taka telewi-
zyta nie będzie minutowa, to będzie czasochłon-
ne. Jeżeli jeszcze będzie wystawiał skierowanie…  
No, wystawienie skierowania zajmuje czas. Kto 
będzie powiadamiał sanepid, kto będzie pilno-
wał tego pacjenta dalej, kto będzie nadzorował to,  
co się z nim dzieje? No, prawdopodobnie ten lekarz 
rodzinny, który w międzyczasie ma przecież przyj-
mować pacjentów już nie na teleporadach.

A więc uważam, że o ile otwarcie tych poradni 
oczywiście jest bezwzględnie konieczne, o tyle nie 
wiem czemu nie ma – być może jest to technicznie 
bardzo trudno wykonalne – takiej zasady, że jeżeli 
pacjent ma gorączkę, ma objawy infekcji górnych 
dróg oddechowych… Generalnie nie żądajmy tych 
5 objawów. Dlaczego wtedy nie może po prostu do-
stać skierowania jeszcze przed wizytą w POZ? Czyli 
odbyć teleporadę, dostać skierowanie, iść na ba-
danie rano między 7.00 a 8.00, a po 6 czy 7 godzi-
nach mieć wynik tego badania, powiedzmy, ujemny 
w kierunku koronawirusa. Jest objawowy, bo ma 
objawy. No, może ma bakteryjne zapalenie płuc, 
może ma grypę – trudno powiedzieć, nie wiem 
tego, bo to się zaczyna. I na wizytę przyjść po po-
łudniu tego samego dnia z wynikiem… Jeżeli będzie 
miał wynik dodatni, to oczywiście nie przychodzi, 
bo jest inne postępowanie.

Taki styl pracy spowodowałby, że i pacjenci by-
liby zaopatrzeni, i POZ bezpieczne, ponieważ pa-
cjent przychodziłby z… To znaczy, bezpieczne, jeśli 
chodzi o koronawirusa, bo oczywiście ten pacjent 

jest infekcyjny, ma grypę albo zapalenie płuc.  
No ale to wiadomo.

Teraz weźmy pacjentów właśnie z zapaleniem 
płuc, jakieś starsze osoby z pneumokokowym za-
paleniem płuc czy innym. Trzecia czy piąta doba… 
No, 3 dni oczekiwania w tym przypadku… A po-
nieważ tych pacjentów będzie bardzo dużo i bar-
dzo dużo tych telefonów, to niektórzy pacjenci 
będą czekać 3 doby czy 5 dób. No, u pacjenta, nie 
wiem, siedemdziesięcioparoletniego z niewydol-
nością krążenia i zapaleniem płuc, wiadomo, jak 
to się może skończyć. Tak że jakoś nie przewiduję 
tutaj dużego sukcesu, chociaż jestem za urucho-
mieniem POZ.

Następna rzecz. Może w ten sposób: wygląda na 
to, że jest pewna niekonsekwencja. Wojewodowie 
wydali polecenia. Rzeczywiście, ja też dostałem po-
lecenie od wojewody. W tym poleceniu jest napisa-
ne, żebym podał, ile miejsc izolacyjnych w szpitalu 
stworzę. Uważam, że to nie tak powinno być. Ja 
powonieniem dostać polecenie, ile mam stwo-
rzyć. Powinna być jakaś prognoza. Na przykład 
– na chirurgii proszę stworzyć 2 miejsca. Bo jest 
prawdopodobieństwo, że – tak jak pan minister 
mówił – trafi pacjent z koronawirusem, ale musi 
zostać w tym naszym szpitalu i musi być zopero-
wany. I to się dzieje. Np. rodzą pacjentki z korona-
wirusem. Przyjeżdżają do porodu, pobieramy im 
wymaz, zaczynają rodzić, wymaz przychodzi po  
8 czy 7 godzinach i okazują się, że tak powiem 
brzydko, dodatnie. Ale cóż z tego, nie możemy 
czekać. A więc to są sytuacje, które są naturalne. 
No, ale teraz ja mam podać… Ja podałem, ile mniej 
więcej chcę stworzyć… Co znaczy stworzyć? One są 
stworzone. To też jest ciekawe, ponieważ poprzed-
nie polecenie wojewody również obligowało nas 
do tego, żebyśmy byli gotowi, żebyśmy mieli takie 
miejsca. I nawet miałem kontrolę z NFZ, bo trochę 
przeciwko temu protestowałem. Sprawdzono, czy 
stworzyłem tzw. oddział przejściowy. Stworzyłem. 
Z 30 łóżek internistycznych zostało 7, ponieważ to 
jest 7 miejsc izolacyjnych. A gdybym tego nie zro-
bił, to dostałbym karę od NFZ, ponieważ to już była 
taka sytuacja, że ja się trochę przed tym wzbrania-
łem, bo uważałem, że w ten sposób ograniczę do-
stęp do łóżek internistycznych. I to się wydarzyło. 
Ale skoro takie było polecenie, to je wypełniłem.

I teraz przechodzimy do NFZ, do tego płace-
nia… Skoro mam mieć łóżka izolacyjne, skoro mam 
mieć oddział przejściowy, skoro SOR jest też po-
dzielony – bo tak też się musiało stać – na stre-
fę, nazwijmy to, podejrzenie COVID-19 i pozostali 
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pacjenci, no to tego kontraktu czy też ryczałtu nie 
da się zrealizować.

Pan minister mówi – i  tu się zupełnie nie 
zgadzam – że my możemy stworzyć dodatkowe 
miejsca. Jest wręcz odwrotnie. Przecież miejsca 
covidowe to nie będą dostawki, gdzieś w jakichś 
miejscach nie za bardzo odpowiadających salom 
chorych. Jak najbardziej w salach chorych, a jesz-
cze lepiej z osobną toaletą, żeby to były jakieś tam, 
powiedzmy, pseudoizolatki czy też izolatki. A więc 
sytuacja jest odwrotna. Tych łóżek trochę ubędzie 
w szpitalach, które muszą się przygotować do tego, 
żeby z koronawirusem walczyć, przynajmniej na 
etapie diagnostyki. Tak więc to niewykonanie tych 
ryczałtów będzie trwało. Myślę, że spodziewanie się 
tego, że szpitale nadrobią, a czasami z NFZ płyną 
takie głosy… No, na pewno już tego nie nadrobią. 
Wiemy to, bo nam pan wiceprezes NFZ w czasie 
obrad Komisji Zdrowia powiedział, że 70–90% wy-
nosi niezrealizowanie kontraktu. No, to też zależy 
gdzie, bo są miejsca, gdzie prawie nie było koro-
nawirusa – w jednym z powiatów przecież chyba 
dopiero wczoraj wystąpił koronawirus – więc tam 
były zupełnie inne warunki pracy, ale w innych 
miejscach jest inaczej. Tak więc myślę, że NFZ… 
Ja wiem, że trudno jest powiedzieć, że i tak, i tak 
wam zapłacimy, no bo ze względów biznesowych 
to jest może nie do końca właściwe, ale tak będzie, 
bo te szpitale przestaną leczyć, jeżeli nie dostaną 
pełnego kontraktu.

Jaka jest różnica? Jeżeli my nie przyjmowaliśmy 
tylu pacjentów, ilu powinniśmy przyjmować, to nie 
znaczy, że szpital nie działał. Przecież lekarze mieli 
dyżury, pielęgniarki pracowały…

(Wicemarszałek Michał Kamiński: Czas.)
W porządku, już zmierzam ku końcowi. Ale jest 

mało dyskutantów, więc może mi pan marszałek 
o minutkę przedłuży wystąpienie.

Sytuacja jest taka, że szpitale i tak pracowały, 
a szpitale w tej chwili często wydają 80–90% na 
różnie pojęte koszty płac, bo to są kontrakty itd. 
To nie było tak jak np. z samolotami, że samoloty 
nie latały, więc nie były ponoszone koszty działal-
ności i nie było też przychodów. No, szpitale mają 
przychód, płacona jest 1/12 – bardzo dobrze – ale 
one wydają. To nie jest tak, że… Prawie tyle samo 
wydają, ile by wydawały przy całkowitej realiza-
cji kontraktu, a jeśli weźmie się pod uwagę wzrost 
kosztów związanych z tym wszystkim, co musimy 
zapewnić pacjentom… No, tak to wychodzi.

Jeszcze bardzo krótko w takim razie…
Panie Ministrze…

(Wicemarszałek Michał Kamiński: Panie 
Senatorze, 15 minut pan przemawiał.)

To już kończę, ale…
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Przekro- 

czenie o 50%…)
…musze powiedzieć o  jeszcze 2 sprawach. 

Proszę mi pozwolić to powiedzieć.
Jedna sprawa jest taka. Panie Ministrze, szpitale 

teraz piszą plany naprawcze. Wy nie wycofaliście 
tego obowiązku. Jak mają napisać plany napraw-
cze, skoro nic nie wiedzą? To teraz jest totalna 
fikcja w całej Polsce. Nie wiedzą, jak będą finan-
sowane, nie wiedzą, czy dostaną te pieniądze, czy 
ich nie dostaną, czy okres rozliczenia będzie prze-
dłużony, a jeżeli tak, to o ile, itd., itd. No, w całej 
Polsce będzie stworzona fikcja. Może to odpuścić, 
nie narzucać tego obowiązku, bo to jest teraz nie-
potrzebne. Szpitale muszą to pisać i przedstawiać 
organom tworzącym, które będą podejmować fik-
cyjne uchwały. No, nie wiem, czy to ma sens.

I  ostatnia sprawa. Nie ma pana senatora 
Szejnfelda, ale troszeczkę mnie poruszyło to, co 
powiedział na temat sektora prywatnego i pu-
blicznego. Sektor publiczny w postaci szpitalnic-
twa zachował się bardzo dobrze i na nim się oparła 
walka z COVID-19. To sektor prywatny nie dzia-
łał. Przecież wiele szpitali prywatnych przestało 
działać, przestało przyjmować pacjentów itd., itd. 
Gabinety prywatne, poradnie to troszeczkę inna 
sprawa. Ale nie pozwolę w ten sposób atakować 
sektora publicznego. Uważam, że dzięki temu, że 
mieliśmy sektor publiczny, można było walczyć z tą 
epidemią. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Wojciech Konieczny: Przepraszam bar-

dzo, ale…)
No, bardzo znacząco pan przekroczył czas.
Bardzo proszę o zabranie głosu panią senator 

Dorotę Czudowską.

SENATOR 
DOROTA CZUDOWSKA 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Wczoraj mieliśmy posiedzenie Komisji Zdrowia 

Senatu na ten sam temat. Były informacje podobne 
do tych, które dzisiaj mieliśmy od pana ministra 
Kraski. No, dzisiaj było ich trochę więcej ze względu 
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na to, że niektóre informacje były wymuszone na-
szymi pytaniami. Po wysłuchaniu wczoraj pani mi-
nister i prezesa NFZ, a dzisiaj pana ministra Kraski 
właściwie powinniśmy być uspokojeni. Że sytuacja 
jest trudna, to wszyscy wiemy, ale rząd jest świado-
my trudności, jest świadomy ograniczeń i, powiem 
tak kolokwialnie, to wszystko jest pod kontrolą.

Pandemia wywołana koronawirusem oczywi-
ście bardzo zaburzyła funkcjonowanie całego sys-
temu ochrony zdrowia. Ale czy tylko? Ona przecież 
zaburzyła życie całego państwa. Wszyscy jesteśmy 
świadomi jej olbrzymich kosztów, kosztów gospo-
darczych, kosztów finansowych i kosztów spo-
łecznych. W tym gronie nie muszę mówić, jakich 
kosztów społecznych – izolacje rodzinne, rozłąki, 
kwarantanny, konieczność opiekowania się dzieć-
mi, niechodzenie do pracy. Wszystko to wiemy. 
Koszty leczenia w takiej sytuacji to jest… Trzeba się 
było ich spodziewać. Okazuje się, że koszty leczenia 
rosną, a dochody państwa wskutek ograniczeń spo-
wodowanych lockdownem znacznie nam się ob-
niżyły. A jednak zapaści nie ma. Po początkowych 
trudnościach wynikających przede wszystkim z za-
skoczenia związanego z niemożliwością zakupu od-
powiedniej liczby maseczek, rękawiczek, środków 
dezynfekujących… Dzisiaj tego problemu już nie 
ma. Spółki Skarbu Państwa, które od początku włą-
czyły się w pomoc służbie zdrowia, a także spo-
łeczeństwu, takie jak Orlen, KGHM Polska Miedź 
czy Lotos, sprawiły, że nie ma dzisiaj żadnego pro-
blemu w zakupie środków zabezpieczających, bo 
środki higieny osobistej w sklepach były zawsze.

Nie mogę się zgodzić z określeniami, że mamy 
sytuację chaosu, jakiejś tragedii, że system nie za-
działał. Mówimy o lęku i strachu społeczeństwa. 
Jaka powinna być tu nasza rola? Czy mamy ten 
strach podsycać, siać panikę, szerzyć defetyzm? 
Czy mamy raczej uspokajać i wskazywać, że rząd 
ma świadomość tego, co jeszcze nie funkcjonuje? 
Wczoraj dyskutowałam na posiedzeniu komisji… 
Ja się nawet mogę zgodzić z tym, że pandemia ob-
nażyła pewne braki w ochronie zdrowia, ale to nie 
znaczy, że system nie zadziałał i że nie jesteśmy 
tych braków świadomi. Zamiast siać panikę, sze-
rzyć defetyzm i marnować siły na krytykowanie 
wszystkich działań rządu, powinniśmy może sku-
pić się na informowaniu społeczeństwa o dobrych 
posunięciach władz i o tym, że jednak… Śledząc 
statystykę… może nie tyle statystykę, ile podawa-
ne codziennie dane epidemiologiczne, widzimy, że 
wirus na szczęście traci swoją zjadliwość. On jest… 
On wciąż zakaża. To jest duża liczba. Wskaźniki 

pokazują, że mamy coraz więcej zachorowań  
– wczoraj było chyba mniej, 421, jeśli dobrze pa-
miętam – ale takiej śmiertelności jak na początku 
ten wirus w Polsce nie powoduje.

Chciałabym teraz kilka słów uzupełnienia na 
temat…

(Rozmowy na sali)
Ja przepraszam bardzo, czy ja przeszkadzam 

państwu senatorom?
(Senator Aleksander Pociej: Nie, pani senator 

nas inspiruje.)
No to dziękuję.
(Senator Bogdan Borusewicz: Pani nas inspiruje 

do zapisywania się do dyskusji.)
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Bardzo pro-

szę o spokój.)
Dziękuję bardzo.
Temat teleporad. Można odnieść wrażenie po 

wszystkich pytaniach zadanych w dzisiejszej dys-
kusji, że w przypadku całej polskiej medycyny 
świadczenia udzielane pacjentom odbywają się 
w formie teleporad. Może tak gdzieś bywa, ale… 
Obarcza się tym rząd. Ja jako dyrektor małego 
wprawdzie, ale jednak specjalistycznego, onko-
logicznego, ośrodka, tak jak wszyscy dyrektorzy 
otrzymałam instrukcję, informację o tym, że te-
leporada jest możliwą, ale nie jedyną formą pora-
dy. Celem teleporady jest rozmowa z pacjentem 
i stwierdzenie przez lekarza, czy w danym przy-
padku wystarczy teleporada, czy jednak pacjent 
musi się zgłosić osobiście. Jeżeli się zgłasza osobi-
ście, też mamy zalecenia, dokładne wytyczne, jak 
powinny być rozstawione krzesła w poczekalni itd. 
Przecież dzisiaj NFZ z nikim, kto nie spełnia wa-
runków ochrony zdrowia pacjenta i personelu, nie 
zawiera kontraktu. Tak więc poczekalnie muszą 
być odpowiednio duże, ruch chorych musi być do-
brze zorganizowany. Tak jak zawsze dbałam o to, 
żeby pacjent w poczekalni się nie nudził, zapewnia-
łam ulotki, gazety, nawet z Senatu jakieś kolorowe 
czasopisma, które wszyscy wrzucają do kosza, wa-
lizkami woziłam i pacjentom wykładałam na stoli-
ki, a rozchodziły się jak świeże bułeczki, tak teraz 
tego nie robię, żeby nie było możliwości przeno-
szenia wirusa na skutek dotykania gazety. Pacjent, 
wchodząc do przychodni – to też są zalecenia, per-
sonel tego pilnuje – musi mieć rękawiczki, musi 
mieć maseczkę, na różnych poziomach są środki 
dezynfekujące dla pacjentów, dla lekarzy. Tak że 
to nie jest tak, że tylko udzielamy czy że rząd ze-
zwolił na udzielanie świadczeń medycznych tylko 
w postaci teleporad.
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Oczywiście, decyzja lekarza, czy wystarczy te-
leporada, czy jednak potrzebny jest kontakt oso-
bisty, jest trudna, bo to jest wybór: czy narażam 
życie pacjenta, czy narażam życie swoje? Wybór 
należy do lekarza, decyzję lekarz musi podjąć sam 
w swoim sumieniu.

Pacjenci w Polsce… Przy okazji chciałabym przy-
pomnieć, że cokolwiek byśmy powiedzieli, to pamię-
tajmy o tym, że w Polsce nikt nie umarł z powodu 
braku dostępu do respiratora, w Polsce nie zanie-
chaliśmy leczenia ciężko chorych starszych osób  
z  PDPS-ów i  zakładów opiekuńczo-leczniczych, 
w Polsce nie było nocnych konwojów pogrzebowych 
i masowych grobów, w sklepach nigdy nie brakło 
żywności ani ochrony środków osobistych, a w szczy-
cie zachorowań minister Szumowski miał ponad 70% 
uznania polskiego społeczeństwa. Dzisiaj płaczecie 
państwo z tego powodu, że minister odszedł teraz, 
kiedy jest najbardziej potrzebny, a jeszcze kilka tygo-
dni temu składano wniosek, żeby go odwołać.

Myślę, że wszyscy mamy świadomość, powinni-
śmy mieć świadomość tego, że pandemia dla pań-
stwa i dla ochrony zdrowia to taki stan wojenny, to 
stan wyższej konieczności. I myślę, że to niedobrze 
– powtórzę to, co powiedziałam wczoraj na posie-
dzeniu Komisji Zdrowia – że dla wielu polityków, 
dla wielu dziennikarzy, także dla wielu pracowni-
ków ochrony zdrowia stało się to pretekstem, tym 
przysłowiowym kijem, którym można okładać rząd.

Dziękuję bardzo, dziękuję za wysłuchanie, ale 
też jeszcze na koniec dziękuję wszystkim, którzy są 
zaangażowani w to, aby pandemia w Polsce została 
opanowana, i pracownikom służby zdrowia, i spo-
łeczeństwu, zdyscyplinowanemu społeczeństwu, 
ludziom, którzy jednak w większości przestrzegają 
noszenia maseczek, dezynfekowania rąk i innych 
zaleceń. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę o zabranie głosu panią senator 

Joannę Sekułę.

SENATOR 
JOANNA SEKUŁA 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Miałam dzisiaj nie zabierać głosu, ale po ta-

kim wywodzie niestety nie poczułam się uspo-
kojona i przypomniały mi się wszystkie ostatnie 

wydarzenia, które miały miejsce w moim życiu 
w związku ze służbą zdrowia, która podobno działa 
fantastycznie.

Spędzałam wakacje w  małej miejscowości, 
w której zachorowałam. Zadzwoniłam do jedynej 
przychodni, która była w okolicy. Pani oczywiście 
przyjęła moje zgłoszenie i oświadczyła, że pan dok-
tor do mnie zadzwoni. Po 5 minutach pani zadzwo-
niła i powiedziała: ale pani nie istnieje w naszym 
systemie. Na to ja: tak, bo jestem tutaj na waka-
cjach. O nie, proszę pani, nasza przychodnia jest 
zamknięta, niech pani zadzwoni sobie do swoje-
go lekarza. W związku z tym poczułam się nie-
zwykle uspokojona tym, że będę musiała wsiąść 
w auto i jechać 180 km, żeby spotkać się ze swoim 
lekarzem. Jeżeli w ten sposób funkcjonuje służba 
zdrowia i tak uspokaja wszystkich obywateli, któ-
rzy mają okazję, nie tak, jak u pani senator w przy-
chodni, mieć możliwość dostępu do porady… I być 
może u pani w przychodni nie obowiązuje klauzula 
sumienia w kwestii bezpieczeństwa lekarza przed 
kontaktem z pacjentem. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Pani senator Dorota Czudowska. 5 minut.

SENATOR 
DOROTA CZUDOWSKA 

Panie Marszałku, dziękuję.
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Bardzo 

proszę.)
Pani Senator, gdyby pani słuchała…
(Senator Joanna Sekuła: Słuchałam bardzo…)
…była od początku…
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Panie Se- 

nator, bardzo proszę nie przerywać.)
…na tej debacie i wysłuchała wszystkich pytań, 

wszystkich odpowiedzi, wysłuchała wszystkiego, 
co mówiliśmy tutaj, także i senatorowie z koalicji, 
i gdyby pani słuchała ze zrozumieniem, to tego wy-
stąpienia by się pani wstydziła. Dziękuję.

(Senator Joanna Sekuła: Nie wstydzę się.)

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Informuję, że lista mówców została…
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(Senator Bogdan Borusewicz: Ja jeszcze. Ja, ja 
jeszcze.)

W takim razie bardzo proszę o zabranie głosu 
pana marszałka, senatora Borusewicza.

SENATOR 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Naprawdę będzie krótko. Też z zaintereso-
waniem słuchałem, przyglądałem się tej debacie 
i rozumiem, że wszystko jest w porządku, że jest 
cudownie, mamy się nie niepokoić, te niepokoje to 
jakieś dziwne siły powodują. Ja mam tylko pytanie 
w związku z tym do…

(Senator Dorota Czudowska: Ale pytania się 
skończyły.)

Pytanie mam do pani senator. Może by pani se-
nator powiedziała, gdzie mogę kupić, na receptę 
czy bez recepty, szczepionkę na grypę?

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze, ale to jest 
pytanie…

(Senator Bogdan Borusewicz: Szczepionkę na 
grypę.)

Panie Marszałku, przepraszam bardzo, to…
(Senator Bogdan Borusewicz: Ale to jest…)
Ale nie ma takiego trybu, by senatorowie sobie 

teraz zadawali pytania, ponieważ…
(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Prze- 

wodniczący…)
(Senator Aleksander Pociej: To było pytanie 

retoryczne.)
Ja rozumiem, tak więc traktuję to jako pytanie 

retoryczne. I dlatego…
(Senator Bogdan Borusewicz: Nie, to jest pyta-

nie retoryczne. Ja znam regulamin.)
No, więc właśnie o to mi chodzi.
(Senator Bogdan Borusewicz: To jest pytanie 

retoryczne.)
Ale pani senator już chciała na nie odpowia-

dać. Z przykrością informuję, że na pytania reto- 
ryczne…

(Senator Dorota Czudowska: Więc nie odpo- 
wiem.)

…nie możemy odpowiadać.
(Senator Marek Borowski: To jeszcze, Panie 

Marszałku, ja.)

Bardzo proszę, Panie Marszałku. Rozpoczy- 
namy nieregulaminową rundę pytań retorycznych. 
To pewne novum, ale…

(Senator Marek Borowski: Dziękuję bardzo. Nie, 
nie…)

Bardzo proszę, Panie Marszałku.

SENATOR 
MAREK BOROWSKI 

Ja nie mam pytania retorycznego, po prostu 
mam wypowiedź.

Nie będę już chodził, stąd powiem, jeśli wolno.
Mianowicie, no, znowu, jak wysłuchałem pani 

senator Czudowskiej, to zostałem poinformowa-
ny, że parlament i senatorowie nie są po to, żeby 
krytykować. Nie krytykujmy, mówi pani senator, 
nie róbmy tego, skupmy się razem itd. Ja te zawo-
łania znam od lat, i to od lat bardzo dawnych. I na 
pewno pani senator też je kiedyś słyszała. No, my 
właśnie jesteśmy po to, żeby krytykować, a nie 
chwalić. Chociaż przy okazji oczywiście mówi się 
i o rzeczach dobrych, i tutaj też tak było. Ale kiedy 
pracownicy służby zdrowia, którzy są obecni na tej 
sali, którzy praktykują, pokazują, że są jakieś nie-
dociągnięcia, brak informacji, brak różnego rodza-
ju środków, to to są cenne informacje dla ministra. 
Być może minister już je zna, być może nie. Być 
może w pani ośrodku jest inaczej, ale w innych jest 
inaczej. I dlatego to takie wezwanie, żeby nie kry-
tykować, tylko się skupić razem, skoncentrować, 
chwalić itd., no, jest po prostu nie na miejscu.

A teraz jeżeli chodzi o tę szczepionkę, o której 
tutaj mówił… Świetne pytanie było. Właśnie. No, bo 
jest dobrze, wszystko jest. Gdzie mogę kupić szcze-
pionkę? Ja też chciałbym zadać to pytanie.

(Senator Bogdan Borusewicz: Retoryczne.)
Na pewno pan minister by mi tę szczepionkę 

jakoś załatwił, ale przecież chodzi o przeciętne-
go obywatela. Otóż ja słyszałem wezwania wszel-
kich autorytetów lekarskich, w tym także płynące 
z rządu, żeby się szczepić przeciwko grypie, bo, po 
pierwsze, to osłabia działanie koronawirusa, a po 
drugie, chodzi o to, żeby było jak najmniej przypad-
ków grypy, dlatego że dla służby zdrowia to może 
być klęska. Trudno jest rozpoznać od razu te ob-
jawy, wszyscy rzucają się, ktoś kichnie, to go wy-
rzucają z sali itd., itd. W związku z tym to w ogóle 
urosło do sprawy zasadniczej w tym okresie. I po 
takich wezwaniach dowiadujemy się, że szcze-
pionek nie ma, a będzie mniej więcej tyle, ile było 
w zeszłym roku, trochę więcej, mimo że można 
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sądzić… Sam pan minister powiedział, że sonda-
że, które przeprowadzacie – bardzo dobrze, że je 
robicie – pokazują, że 30% obywateli chce się za-
szczepić. No, dobrze, nie będzie 30%, to będzie 20%, 
to będzie 6 milionów, jak powiedziałem. Okazuje 
się, że tego nie ma, że jakoś tego nie przewidzieli-
ście, a działania, które są podejmowane, przez pana 
zostały przedstawione niestety bardzo mętnie. Są 
jakieś rozmowy prowadzone, gdzieś, coś itd., ale 
żadnych terminów… Nie wiadomo, czy będzie wię-
cej tych szczepionek, czy nie będzie i kiedy. Tak 
więc, Pani Senator, przynajmniej w tej sprawie nie 
jest dobrze, nie jest w porządku. I to pokazujemy. 
Ja chcę jeszcze raz powiedzieć, że z wielu ust pa-
dały również pozytywne oceny niektórych działań 
rządu, więc myślę, że…

(Senator Dorota Czudowska: A z moich nie 
mają prawa?)

(Wicemarszałek Michał Kamiński: Bardzo pro-
szę nie prowadzić polemiki z sali.)

Nie, nie, mogą. Ja jeszcze raz mówię, mogą. 
Pani Senator wymieniła różne rzeczy, słusznie, 
ale jednocześnie powiedziała pani to jedno zdanie 
za dużo – nie krytykujmy…

(Senator Dorota Czudowska: Ale ja słowa „kry-
tyka” nie użyłam.)

Użyła pani, użyła.
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Bardzo pro-

szę, Pani Senator.)
I na tym zakończę. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo.
Zamykam dyskusję, ponieważ lista mówców 

została wyczerpana.
Czy sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, 

pan minister Waldemar Kraska, chciałby jeszcze 
zabrać głos i ustosunkować się do wystąpień se-
natorów w dyskusji?

(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Zdrowia 
Waldemar Kraska: Panie Marszałku, jest późna 
pora, więc dla higieny zdrowia… Dziękuję bardzo 
za tę dyskusję.)

Dziękuję, Panie Ministrze i Senatorze.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu szó-

stego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Przypominam, że projekt ten został wniesio-
ny przez grupę senatorów i zawarty jest w druku 

nr 160, a sprawozdanie komisji – w druku 160 S 
poprawionym.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Spo- 
łecznej, senatora Marka Borowskiego, o przedsta-
wienie wspólnego sprawozdania komisji o projek-
cie ustawy.

Bardzo proszę pana senatora.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
MAREK BOROWSKI 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoki Senacie!
Myślę, że w tej sprawie nie trzeba jakichś dłuż-

szych przemówień czy uzasadnień. Jestem spra-
wozdawcą komisji. 

To jest inicjatywa senacka, która została roz-
patrzona przez te 2 komisje, o których tutaj pan 
marszałek wspomniał, i została przez te 2 ko-
misje przyjęta i zarekomendowana Wysokiemu 
Senatowi. Ponieważ jest to, jak powiedziałem, ini-
cjatywa senacka, więc 2 słowa trzeba powiedzieć 
o jej treści i charakterze.

Ona, można powiedzieć, jest dalszym ciągiem 
poprzedniej inicjatywy, również senackiej, która 
miała, powiedzmy sobie, taką popularną nazwę: 
emerytki 1953 r. Ta inicjatywa przez rok się prze-
bijała, był pewien opór w tej sprawie, ale w końcu 
została przyjęta i weszła w życie. Najkrócej rzecz 
biorąc, chodziło tam, przypomnę, o to, aby w róż-
ny sposób podwyższyć emerytury osobom, nie tyl-
ko kobietom, urodzonym w 1953 r., które w 2008 r. 
przeszły na wcześniejsze emerytury, po 1 stycznia 
2013 r. osiągnęły powszechny wiek emerytalny 
i niestety wpadły w pewną pułapkę, ponieważ od 
1 stycznia 2013 r. zaczęła obowiązywać ustawa, któ-
ra osobom przebywającym na wcześniejszych eme-
ryturach emerytury powszechne, te tzw. normalne, 
pomniejszała. Trybunał Konstytucyjny wypowie-
dział się w tej sprawie, zakwestionował to i stąd ta 
ustawa. Jak powiedziałem, ona już weszła w życie.

Przy okazji, kiedy tamtą ustawę przygotowy-
waliśmy, dyskutowaliśmy o niej, ona była przecież 
omawiana i w Senacie, i w Sejmie, okazało się, że 
w sytuacji, jak to mówią prawnicy, relewantnej, 
czyli analogicznej, znalazły się także inne oso-
by, które niekoniecznie urodziły się w roku 1953. 
Konkretnie chodzi o mężczyzn urodzonych nawet 
kilka lat wcześniej, od 1949 r., i o kobiety urodzone 
później, od 1954 r. Mianowicie chodzi tutaj o osoby, 
które przechodziły na wcześniejsze emerytury już 
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nie z art. 46, czyli artykułu dotyczącego wszystkich. 
Wszyscy mogli wtedy przejść na wcześniejszą eme-
ryturę tylko dlatego, że pracowali w szczególnych 
warunkach. W związku z tym mieli przywileje po-
legające na tym, że w trochę wcześniejszym wie-
ku mogli przechodzić na wcześniejsze emerytury. 
I te osoby znalazły się dokładnie w tej samej sytu-
acji – przeszły na wcześniejszą emeryturę w roku 
2009, 2010 czy 2011, a wiek emerytalny osiągnęły 
odpowiednio później, już po 1 stycznia 2013 r. Im 
również pomniejszano emerytury i one również 
słusznie zaliczają same siebie do tej samej grupy 
co emerytki z rocznika 1953, czyli do grupy osób 
pokrzywdzonych.

Żeby to nadrobić i zlikwidować tę niesprawie-
dliwość, powstała ustawa, która obejmuje te grupy. 
Szczegółowe rozwiązania są tu analogiczne do roz-
wiązań zawartych w tamtej ustawie, więc nie będę 
ich w tej chwili omawiał.

Kończąc, powiem tylko, że oczywiście połączo-
ne komisje rekomendują przyjęcie ustawy i zlikwi-
dowanie tej oczywistej niesprawiedliwości. Będzie 
to na pewno bardzo dobrze przyjęte – podobnie 
jak było z poprzednią ustawą – przez zaintereso-
wanych. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo panu senatorowi sprawo- 
zdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
pytanie mogące trwać nie dłużej niż minutę do 
sprawozdawcy komisji oraz do upoważnionego 
przedstawiciela wnioskodawców, którym jest ten 
sam czcigodny pan senator marszałek?

Bardzo proszę. Pan senator Janusz Pęcherz.

SENATOR 
JANUSZ PĘCHERZ 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam pytanie. Myślę, że senator sprawozdawca 

jest w stanie mi na to pytanie odpowiedzieć. Ja nie 
znam odpowiedzi. 

Czy zaproponowane w tej ustawie rozwiąza-
nie uwzględnia jednolite zasady zwrotu świad-
czeń należnych uprawnionym z rocznika 1953? 
Pojawiają się bowiem zapytania lub wręcz 

żądania złożenia wniosku o zbadanie sprawy przez 
Trybunał Konstytucyjny. Czy ustawa z 19 czerwca 
2019 r. jest zgodna z wyrokiem Trybunału?

Emerytki z rocznika 1953 twierdzą, że zostały 
podzielone. Jednym liczone są 254 miesiące, innym 
liczy się 209 miesięcy, a jeszcze innym liczy się ina-
czej. To takie pytanie. Ja dostawałem liczne pisma 
od różnych osób, które takie pytania zadają.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę pana senatora o  udzielenie 

odpowiedzi.

SENATOR 
MAREK BOROWSKI 

Tak, oczywiście znam te listy, te maile, które 
przychodzą. Ta sprawa była poruszana przy oka-
zji prac nad tamtą ustawą. To nie jest rzecz, która 
pojawiła się dopiero teraz. Już wtedy, kiedy pra-
cowaliśmy nad tamtą ustawą, mówiliśmy, że ta-
kie zróżnicowanie będzie. To znaczy jedna grupa… 
Emerytki czy generalnie emerytów – to mogą być 
także mężczyźni – można tu podzielić wg dość pro-
stego kryterium. Mianowicie pierwsza grupa to są 
osoby, które po 1 stycznia 2013 r., kiedy osiągnę-
ły wiek emerytalny, zdecydowały się pobrać eme-
ryturę powszechną. Złożyły wniosek, odliczono 
im z kapitału pobierane wcześniej emerytury, ale 
ponieważ emerytura tak czy owak wychodziła im 
wyższa niż ta wcześniejsza, zgodziły się ją pobie-
rać. To jest pierwsza grupa. Osoby z drugiej grupy, 
kiedy przyszedł ich wiek emerytalny, dowiedziały 
się, że nowa emerytura po tych pomniejszeniach 
będzie niższa, w związku z czym zdecydowały się 
w dalszym ciągu pobierać emeryturę wcześniejszą. 
W sytuacji, w której ustawa o emerytkach roczni-
ka 1953 wchodzi w życie, musimy się stosować do 
przepisów innych ustaw, przede wszystkim ustawy 
emerytalnej jako takiej, która mówi, że jeżeli ktoś 
przebywał na wcześniejszej emeryturze i nie prze-
szedł na emeryturę powszechną – bo może np. nie 
chciał, to było jego prawo – to korzysta z tych prze-
pisów, które obowiązują, i przelicza mu się eme-
ryturę, np. w roku 2019. My w tej chwili tą ustawą 
o emerytkach rocznika 1953, ale i tą, o której dzi-
siaj mówię, jasno mówimy, że muszą zakończyć ten 
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proces w ciągu 6 miesięcy, tzn. dłużej już nie mogą 
przebywać na wcześniejszej emeryturze, a jeśli ze-
chcą to zrobić, to już na tę emeryturę powszechną 
nigdy nie przejdą, czyli w tej chwili mają wybór, 
krótko mówiąc. Oczywiście wówczas one mają, 
że tak powiem, wyższy przyrost emerytury, nato-
miast nie mają wyrównania. A te emerytki czy ci 
emeryci, którzy zdecydowali się np. w roku 2014 
wziąć tę emeryturę powszechną, w tej chwili mają 
tę emeryturę przeliczaną, podwyższaną, przyrost 
jest niższy, ale za to otrzymują dość wysokie wy-
równanie za ten okres, w którym pobierali niższą 
emeryturę. Te wyrównania, jeśli chodzi o ustawę 
o emerytkach rocznika 1953, przeciętne wyrówna-
nia to było ponad 12 tysięcy zł.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Na razie, jak widzę, nie ma…
(Głos z sali: Jest, jest.)
Jest jeszcze jedno pytanie.
Bardzo proszę, pan senator Czerwiński.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Sena- 
torze!

Już któryś raz rozpatrujemy to zagadnienie, 
jeszcze w poprzedniej kadencji tym się zajmowa-
liśmy. Pytanie jest takie… Ostatnie opinie, które 
zostały przedstawione, w sprawie tego projektu, 
który zajmuje się już pewnym wycinkowym zakre-
sem sprawy, tak bym to określił, np. opinia mini-
stra rodziny, pracy i polityki społecznej, ale także 
opinia pierwszego prezesa Sądu Najwyższego,  
są jakby niekorzystne dla tego projektu. 

Proszę mi powiedzieć, dlaczego te opinie są nie-
korzystne. Czego oni nie podzielają w tym rozu-
mowaniu, które pan tutaj przedstawił? Co takiego 
jest przeszkodą dla wydania pozytywnej opinii? 
Bo z punktu widzenia tego, co pan przedstawił, 
zasad słuszności, tak bym to określił, powinno 
być tak, jak proponuje Senat. Jednak te opinie, 
w szczególności… Załóżmy, że odsuniemy opinię, 
być może stronniczą – ja nie twierdzę, że tak jest, 
ale tak można teoretycznie przypuszczać – mini-
stra, no bo minister płaci, ale pierwszy prezes Sądu 

Najwyższego na pewno stoi na straży konsekwent-
nego stosowania prawa i jego spójności. Dlaczego 
mimo to ta opinia jest niekorzystna?

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę pana senatora o  udzielenie 

odpowiedzi.

SENATOR 
MAREK BOROWSKI 

Ale czy… Muszę powiedzieć, że jeśli chodzi 
o opinię ministerstwa pracy, to oczywiście ją pa-
miętam i wiem, o co tam chodziło, ale jeśli chodzi 
o Sąd Najwyższy, to – z przykrością to mówię – nie 
kojarzę, żeby… Czy pan senator może ma tę opinię 
przed sobą?

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Ja może odczytam ostatnie zdanie: „W konse-
kwencji wydaje się, że propozycja zawarta w oce-
nianym projekcie jest niezasadna”. To oczywiście 
jest dłuższy wywód, bodajże 7-stronicowy czy 
6-stronicowy…

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Przepraszam, Panie Senatorze, ja przypomnę, 
że pytania mają trwać minutę. Bardzo trudno wy-
obrazić sobie pytanie polegające na cytowaniu 
7-stronicowego uzasadnienia, które trwałoby mi-
nutę. Przepraszam, ale…

(Senator Marek Borowski: Nie, nie, to jest 
jasne.)

(Senator Jerzy Czerwiński: Nie, nie, ja na pewno 
nie będę tego robił ani też…)

Ja raczej w imieniu pana senatora chciałbym 
doprecyzować to, o co pan pyta. Bo, jak rozumiem, 
pan senator Borowski, zgodnie z prawdą, udzielił 
odpowiedzi, że nie zna treści dokumentu, na któ-
ry pan się powołuje, więc trudno mu się do niego 
ustosunkować. Ale gdyby miał się z nim zapoznać, 
to będzie to daleko przekraczało minutę.

(Senator Jerzy Czerwiński: Ja nie próbuję tutaj 
cytować tego dokumentu, proponuję tylko…)
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SENATOR 
MAREK BOROWSKI 

Ja myślę, że zrobimy tak, Panie Senatorze.  
Do tej inicjatywy ustawodawczej z kolei ja zgła-
szam, ale to już po zakończeniu, poprawki, dlatego 
że od momentu, gdy komisja skończyła pracę, a to 
było jeszcze w sierpniu, i gdy projekt stał się znany, 
dotarły do nas jeszcze różnego rodzaju inne infor-
macje, m.in. opinia ZUS itd., jest też jeszcze kilka 
innych poprawek, w związku z tym odbędzie się 
posiedzenie komisji, a ja do tego czasu zapoznam 
się z tymi sprawami dokładniej i wtedy będę mógł 
odpowiedzieć.

(Wicemarszałek Michał Kamiński: Bardzo dzię-
kuję, Panie Senatorze.)

Ale jeżeli chodzi o opinię ministerstwa pracy, 
to tam były 2 argumenty. Jeden to ten, który dość 
łatwo można obalić, a mianowicie… To pan mini-
ster Szwed podpisywał te opinie i na posiedzeniu 
komisji myśmy to sobie, mam nadzieję, wyjaśni-
li. Mianowicie używał on argumentu, że jeżeliby 
przyjąć tę ustawę, to panie urodzone w roku 1952 
również mogłyby z jej rozwiązań skorzystać, do 
tego sam Trybunał Konstytucyjny w swoim uza-
sadnieniu podawał jako przykład to, że ktoś, kto 
urodził się w 1953 r., rzeczywiście jest pokrzyw-
dzony – w przeciwieństwie do kogoś, kto uro-
dził się w 1952 r., bo ten już o tej nowej ustawie 
wiedział i mógł pokierować swoim losem… Otóż  
ta ustawa, o której mówię, nie obejmuje kobiet uro-
dzonych w 1952 r. Być może po prostu zaszło tu ja-
kieś nieporozumienie.

Drugi argument to też był argument finansowy. 
Otóż ta ustawa kosztuje, można powiedzieć, tak na 
bieżąco ok. 1 miliarda 300 milionów zł – a to nie 
jest jakaś oszałamiająca kwota – z kolei wyrów-
nania są rzędu 3 miliardów 300 milionów. No ale 
co zrobić? Takie rzeczy trzeba regulować. Skoro 
państwo polskie stać co roku na trzynastą eme-
ryturę, a nawet i czternastą, w granicach 10 mi-
liardów zł, to trzeba sobie powiedzieć, że najpierw 
uregulujmy to, co się zdecydowanie należy i co, jak 
można powiedzieć, wynikało z naruszeń pewnych 
zasad konstytucyjnych, a dopiero potem wypłacaj-
my kwoty, które – choć są na pewno cenne i po-
trzebne – nie wynikają jednak z, powiedziałbym, 
jakichś wierzytelności. I to tyle, jeżeli chodzi o opi-
nię ministerstwa.

A w tamtej sprawie to, tak jak powiedziałem…
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Dziękuję 

bardzo…)

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI  

Jeśli można, Panie Marszalku… To będzie do-
słownie 1 zdanie. Opinia ma datę 30 lipca, mówię 
o opinii Sądu Najwyższego, pierwszego prezesa 
Sądu Najwyższego. 30 lipca to 2 tygodnie po po-
wstaniu projektu. A więc była ona jakby pisana na 
świeżo – tak bym to określił.

SENATOR 
MAREK BOROWSKI 

No tak, tylko my odbyliśmy posiedzenie albo 
29 lipca, albo… Może 30 lipca, ale może i 29 lipca. 
No, być może ona przyszła później, po prostu póź-
niej, i być może myśmy jej już nie…

(Senator Jerzy Czerwiński: Ale ona wisi na stro-
nie internetowej, a pan jest wnioskodawcą…) 

Ja rozumiem, tylko mogło… Zdarza się, że za-
chodzi jakieś nieporozumienie…

(Wicemarszałek Michał Kamiński: Panowie 
Senatorowie, obecna wasza wymiana zdań odby-
wa się poza jakimkolwiek regulaminem.)

Nic nie poradzę. W  każdym razie na pew-
no się z nią zapoznam i na posiedzeniu komisji… 
Zorientujemy się.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Skoro nie ma więcej pytań do pana senatora 

sprawozdawcy, to dziękujemy panu senatorowi.
Czy przedstawiciel rządu chciałby zabrać głos 

w sprawie przedstawionego projektu ustawy? Tak.
Bardzo proszę.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE RODZINY,  
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 
IWONA MICHAŁEK 

Panie Marszałku! Szanowni Państwo Senato- 
rowie!

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo- 
łecznej podtrzymuje opinię, która została wyrażona 
na piśmie. Uważamy, że procedowane rozwiąza-
nie jest sprzeczne z fundamentalną ubezpiecze-
niową zasadą powiązania wysokości świadczenia 
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z wysokością odprowadzanych składek. Uważamy, 
że ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. wypełniła wy-
rok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie osób 
urodzonych w 1953 r., i podtrzymujemy tę opinię. 
Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuje bardzo, Pani Minister.
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?

(Głosy z sali: Nie.)
Nie.
Informuję, że otwieram dyskusję.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 

Marka Borowskiego.

SENATOR 
MAREK BOROWSKI 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Zapowiedziałem poprawki, więc za chwi-

lę je wręczę. Tak jak powiedziałem, one wynika-
ją przede wszystkim z uwag, które zgłosił Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych. Wydaje się, że one do-
precyzowują, są sensowne i po prostu poprawią tę 
ustawę, więc chciałbym te poprawki złożyć. Proszę 
bardzo.

(Wicemarszałek Michał Kamiński: Dziękuję 
bardzo, Panie Marszałku.)

A korzystając z tego, że zabieram głos w dysku-
sji po wypowiedzi pani minister, chciałbym tylko 
powiedzieć, że argumentacji żadnej w wypowiedzi 
pani minister nie usłyszałem. Zasadniczą sprawą 
jest to, czy te osoby, które są obejmowane tym pro-
jektem ustawy, znajdują się w takiej samej sytuacji 
jak emerytki z rocznika 1953. Otóż nie sposób za-
przeczyć temu, że znajdują się w dokładnie takiej 
samej sytuacji.

A  jeśli chodzi o wyrok trybunału, to już po 
raz enty wyjaśniamy, że trybunał zajmował się tą 
sprawą ze względu na pytanie prejudycjalne sądu, 
chyba sądu w Szczecinie, ponieważ do tego sądu 
skargę złożyła jedna z tych emerytek. Trybunał jest 
związany zakresem. To była emerytka oczywiście 

urodzona w 1953 r. Trybunał jest związany zakre-
sem, wypowiedział się w tej sprawie, ale jednocze-
śnie w uzasadnieniu napisał, że obywatel nie może 
być zaskakiwany tego typu rozwiązaniami, tak jak 
ta właśnie pani. W związku z tym mamy do czynie-
nia z pewną generalną zasadą, zresztą chyba oczy-
wistą i tutaj nie ma co się rozwodzić na ten temat. 
W gruncie rzeczy ministerstwo pracy nigdy nie 
przedstawiło żadnego przekonującego argumentu, 
który by wskazał, że tym osobom się to zwyczajnie 
nie należy, że one są w jakiejś innej sytuacji. One 
są dokładnie w takiej samej sytuacji.

A  tak na marginesie chcę powiedzieć, że 
w  2013  r., bodajże we wrześniu albo w  paź-
dzierniku, pewien poseł należący do Prawa 
i Sprawiedliwości złożył interpelację właśnie w tej 
sprawie, składał ją do ówczesnego ministra pracy, 
i w tej interpelacji napisał dokładnie to, co ja w tej 
chwili mówię, tzn. napisał, że oto różnego rodza-
ju cenni pracownicy, tacy jak nauczyciele, artyści, 
pracujący na wysokościach czy rybacy itd., czyli 
ci, którzy pracowali w szczególnych warunkach, 
zostali tą ustawą z 2012 r. dotknięci, pokrzywdze-
ni – mowa oczywiście o urodzonych w tych róż-
nych latach, o których tutaj mówię – i że należy 
się im zadośćuczynienie, rekompensata, zmiana 
przepisów. Bardzo to była twarda, bardzo słuszna 
interpelacja. Ten poseł nazywał się Andrzej Duda. 
Myślę, że z prezydentem nie wypada dyskutować 
w tej sprawie. Dziękuję.

(Wicemarszałek Michał Kamiński: Dziękuję 
bardzo panu senatorowi. Informuję, że…)

Przepraszam bardzo, Panie Marszałku, jeszcze 
sprawa formalna. Ponieważ złożyłem poprawki, 
chciałbym prosić, ażeby głosowanie nad nimi od-
było się jeszcze na tym posiedzeniu, czyli, krót-
ko mówiąc, żeby komisja rozpatrzyła te poprawki 
stosownie…

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Informuję również, że senator Janusz Pęcherz 

złożył swoje przemówienie w dyskusji do protoko-
łu*, zaś pan senator Marek Borowski złożył wnio-
sek o charakterze legislacyjnym.

Zamykam dyskusję.

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.



Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji z rozpatrzonych w 2019 roku petycji

121

15. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 10 września 2020 r.

Czy przedstawiciel rządu chce ustosunkować 
się do przedstawionych wniosków?

(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej Iwona Michałek: Nie, 
dziękuję.)

Bardzo dziękuję, Pani Minister.
W związku z tym, że zostały złożone wnioski 

o charakterze legislacyjnym, Senat kieruje projekt 
ustawy do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji 
Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

Senator Marek Borowski zgłosił wniosek o wy-
znaczenie komisjom terminu przygotowania do-
datkowego sprawozdania w celu przeprowadzenia 
trzeciego czytania projektu ustawy jeszcze na tym 
posiedzeniu Senatu.

Jeżeli nie usłyszę głosów sprzeciwu, uznam,  
że Senat przyjął przedstawiony wniosek. Sprzeciwu 
nie słyszę.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu siód-
mego porządku obrad: sprawozdanie Komisji Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji z rozpatrzo-
nych w 2019 roku petycji.

Tekst sprawozdania zawarty jest w  druku 
nr 159.

Bardzo proszę pana senatora Aleksandra Pocieja 
o  przedstawienie sprawozdania Komisji Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji z rozpatrzo-
nych w 2019 r. petycji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
ALEKSANDER POCIEJ 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Komisja Praw Człowieka, Praworządności 

i Petycji na czterdziestym trzecim posiedzeniu 
w dniu 14  lipca 2020 r. przyjęła sprawozdanie 
z rozpatrzonych w 2019 r. petycji, które jest zawar-
te w druku senackim nr 159 i które zostało przed-
łożone Wysokiemu Senatowi.

W Senacie VII i VIII kadencji z inicjatywy grupy 
senatorów podjęte zostały prace nad przygotowa-
niem projektu ustawy o petycjach, która ostatecz-
nie została uchwalona w dniu 11 lipca 2014 r. i po 
rocznym okresie vacatio legis weszła w  życie 
6 września 2015 r., stając się prawem obowiązu-
jącym. Ustawodawca, tworząc ustawę o petycjach, 
dał obywatelowi narzędzia, dzięki którym w sy-
tuacji kryzysu zaufania społecznego do instytucji 
państwowych będzie mógł wpływać na podejmo-
wane przez rząd lub samorząd decyzje.

Pomimo że ustawa o petycjach weszła w ży-
cie w 2015 r., senacka Komisja Praw Człowieka, 

Praworządności i Petycji, działając na mocy posta-
nowień działu IXa Regulaminu Senatu, rozpatruje 
petycje już od 2009 r. Zgodnie z postanowieniami 
Regulaminu Senatu marszałek Senatu kieruje pety-
cje do przewodniczącego Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji. Komisja po rozpatrzeniu 
petycji i stwierdzeniu związku przedmiotu petycji 
z kompetencjami Izby może skorzystać z jednego 
z 3 uprawnień: złożyć marszałkowi Senatu wniosek 
o podjęcie inicjatywy ustawodawczej lub uchwało-
dawczej wraz z projektem ustawy bądź uchwały; 
po rozpoznaniu przekazać do organu, który mógł-
by włączyć petycję do swoich prac, w momencie, 
kiedy stwierdzamy, iż rząd pracuje nad taką samą 
petycją; przedstawić marszałkowi Senatu opinię 
o celowości skorzystania przez Senat lub przez jego 
organ z uprawnień określonych w konstytucji lub 
Regulaminie Senatu. Jeżeli komisja po rozpatrze-
niu petycji uzna, że przedmiot petycji nie mieści się 
w zakresie kompetencji Senatu, może przekazać ją 
właściwemu organowi władzy publicznej, informu-
jąc o tym marszałka Senatu.

Po rozpatrzeniu petycji komisja posiada także 
prawo niepodejmowania dalszych działań, o czym 
również informuje marszałka Senatu i wskazuje 
przyczyny. Na komisji spoczywa obowiązek za-
wiadamiania podmiotów wnoszących petycję 
o podejmowanych działaniach lub przyczynach 
ich niepodjęcia.

Zgodnie z procedurą przyjętą przy rozpatry-
waniu petycji Dział Petycji i Korespondencji Biura 
Analiz, Dokumentacji i Korespondencji do każ-
dej petycji przygotowuje informację o jej przed-
miocie. Każda informacja zawiera prezentację 
przedmiotu petycji, opis postulatów petycji i ich 
uzasadnienie, a także analizę stanu prawnego re-
gulującego zawartą w niej problematykę oraz dane 
o ewentualnych pracach legislacyjnych nad tym 
zagadnieniem.

Rozpatrując petycję, senatorowie zasięgają opi-
nii ministerstw, urzędów i instytucji państwowych 
oraz organizacji pozarządowych. W posiedzeniach 
komisji uczestniczą przedstawiciele tych podmio-
tów oraz autorzy petycji, którzy mają okazję oso-
biście przedstawić postulaty zawarte w złożonej 
przez siebie petycji.

W 2019 r. marszałek Senatu, a właściwie mar-
szałkowie Senatu skierowali do Komisji Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji w IX kaden-
cji 53 petycje, a w X kadencji – 38 petycji. W sumie 
w 2019 r. do komisji skierowanych zostało 91 pe-
tycji, w tym 77 indywidualnych i 14 zbiorowych. 
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Komisja kontynuowała prace nad 20 petycjami 
z roku 2018. W 2019 r. nie wpłynęły do Senatu pe-
tycje wielokrotne.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji w 2019 r. rozpatrywała petycje na 16 po-
siedzeniach, na każdym analizując kilka lub kilka-
naście z nich.

Komisja podjęła decyzję o kontynuowaniu prac 
nad 24 petycjami, 2 petycje na wniosek ich autorów 
zostały pozostawione bez rozpatrzenia, a w odnie-
sieniu do pozostałych petycji zdecydowano o za-
kończeniu prac lub niepodejmowaniu działań. 
Decydując o zakończeniu prac nad 4 petycjami, ko-
misja praw człowieka skierowała do kilku podmio-
tów prośbę o rozważenie możliwości uwzględnienia 
postulatów zgłoszonych w petycjach w przyszłych 
pracach nad zmianami ustaw wskazanymi w tychże 
petycjach. Do Rządowego Centrum Legislacji prze-
słano wnioski z 1 petycji; do Kancelarii Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej – również wnioski  
z 1 petycji; a do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego – wnioski z 2 petycji.

W  przypadku 4 petycji wniesionych do 
Senatu w 2019 r. zachodziły przesłanki określone 
w art. 6 ustawy z dnia 11 listopada 2014 r. doty-
czące przekazania petycji do podmiotu właściwe-
go do ich rozpatrzenia. Petycje zostały przekazane 
do Ministerstwa Środowiska, do Ministerstwa 
Zdrowia, do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej oraz do Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów. Autorzy petycji zostali zawiadomieni 
o przesłaniu ich petycji właściwym podmiotom.

Na bazie petycji skierowanych do Senatu w la-
tach poprzednich sfinalizowano w 2019 r. prace 
legislacyjne i uchwalone zostały 3 ustawy.

Pierwsza z nich to ustawa z 16 maja 2019 r. 
o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych in-
nych ustaw. Celem zgłoszonej petycji było umoż-
liwienie rehabilitacji prawnej i powrotu do służby 
uniewinnionego w postępowaniu karnym poli-
cjanta, który został zwolniony ze służby z powo-
du wymierzenia kary dyscyplinarnej. Analogiczne 
zmiany objęły funkcjonariuszy Straży Granicznej, 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 
Wywiadu, CBA, Służby Wywiadu Wojskowego 
i Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby 
Więziennej.

Druga petycja, która przyjęła kształt ustawy… 
To była ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie 
ustawy – Kodeks postępowania administracyjne-
go. Celem zmiany zgłoszonej w petycji było rozwią-
zanie problemu związanego z nadawaniem listów 

przez obywateli polskich przebywających w kra-
jach Unii Europejskiej w związku z postępowaniem 
administracyjnym. Wprowadzona została zmiana, 
która daje możliwość nadania pisma w placówce 
pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi 
powszechne w innym państwie członkowskim Unii 
Europejskiej, co będzie równoznaczne z wniesie-
niem pisma do organu i uznaniem, ze wymagany 
termin na dokonanie czynności został zachowany.

Trzecia ustawa to ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. 
o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego 
oraz niektórych innych ustaw. Celem tej regulacji 
było uznanie soboty za dzień równorzędny z dniem 
uznanym przez kodeks za dzień wolny od pracy. 
Uregulowanie odnosi się do kwestii ustalenia końca 
biegu terminu określonego dla dokonania czynno-
ści procesowej. Podobne uregulowania funkcjonują 
już w postępowaniu cywilnym, administracyjnym 
czy sądowoadministracyjnym.

W petycjach rozpatrzonych w 2019 r. wnoszący 
petycje postulowali najczęściej zmiany: prawa cy-
wilnego i procedury cywilnej – to było 10 petycji; 
prawa pracy – 7 petycji; przepisów prawa rodzin-
nego i opiekuńczego – również 7; przepisów o ren-
cie rodzinnej, emeryturach i rentach – 6; dotyczące 
podatków, finansów publicznych, opłat za użytko-
wanie wieczyste – również 6 ; sytuacji osób nie-
pełnosprawnych, ich opiekunów oraz świadczeń, 
a także przepisów prawa karnego i procedury kar-
nej – po 5 petycji.

Szanowni Państwo, jeżeli będziemy analizo-
wali liczbę adresowanych do Senatu w 2019 r. pe-
tycji w stosunku do liczby z lat poprzednich, to 
będzie widać, że co roku wzrasta liczba petycji 
kierowanych do Senatu, jak również poszerza się 
co roku zakres zagadnień prawnych ujmowanych 
w petycjach. Wśród podmiotów wnoszących pety-
cje najliczniejszą grupę autorów petycji stanowią 
osoby fizyczne składające petycje indywidualne. 
Jednocześnie coraz częściej petycje indywidualne 
zawierają od kilku do kilkunastu postulatów, które 
dotyczą różnych aktów prawnych.

Jeżeli porównalibyśmy dane z lat wcześniej-
szych, to byłoby widać, że w latach 2009–2015 
wpływało do Senatu średnio ok. 18 petycji rocz-
nie. W roku 2016 było to 69 petycji, w porównaniu 
z 13 petycjami w roku 2015. W roku 2018 i 2019 to 
było odpowiednio 84 petycje i 91 petycji. Również 
od roku 2015 zupełnie zmienił się stosunek pety-
cji indywidualnych do petycji zbiorowych. O ile do 
roku 2015 przeważały petycje zbiorowe, które były 
emanacją większej liczby osób – bardzo często to 
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Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji z rozpatrzonych w 2019 roku petycji
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były duże stowarzyszenia, które wnosiły bardzo 
przemyślane petycje – o tyle od roku 2016, czyli 
od momentu wejścia w życie ustawy, te proporcje 
zmieniły się bardzo mocno. Oprócz tego, że mamy 
zwiększenie wielokrotne, bo aż pięciokrotne, liczby 
petycji, to również ich skład zmienia się diame-
tralnie i od tego czasu petycji indywidualnych jest 
znacznie więcej niż tych zbiorowych. Aż do roku 
2019, kiedy było 77 petycji indywidualnych, a tylko 
14 zbiorowych.

Rozpatrywanie petycji przez Komisję Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji służy realizacji 
ważnego prawa obywatelskiego zagwarantowanego 
w konstytucji. Z analizy wpływów petycji w roku 
2019 wynika, iż obywatele bardzo licznie i często 
korzystają z prawa do składania petycji do Senatu.

Wnioski, jakie nasuwają się po wielu dyskusjach, 
które odbyliśmy w komisji, są jednoznaczne: 5 lat 
funkcjonowania ustawy o petycjach jest wystarcza-
jącym okresem, by stwierdzić potrzebę dokonania 
w ustawie zmian, które mogłyby polegać na… 

Pierwsza taka zmiana mogłaby polegać na 
wprowadzeniu przynajmniej w zakresie petycji 
wpływających do Sejmu, Senatu oraz organów 
administracji rządowej 1 rejestru czy też wykazu 
wszystkich składanych petycji, co ułatwiłoby oby-
watelom, ale także i organom państwowym zorien-
towanie się w tematyce składanych petycji.

Druga proponowana zmiana polegałaby na 
składaniu petycji tylko do 1 organu, gdyż w chwili 
obecnej 1 petycja składana jest do kilku instytucji, 
bardzo często do Senatu, Sejmu, ministerstw czy 
jednostek samorządu terytorialnego, i każda z tych 
instytucji musi taką petycję rozpatrzyć. Prowadzi 
to niestety bardzo często do tego, że nasi pracow-
nicy, którzy przygotowują petycje, obrabiają je od 
strony prawnej i formalnej, pracują nad petycjami, 
które w tym samym momencie są rozpatrywane 
przez inne organy. A uzus, który powstał w naszej 
komisji, jest obecnie taki, że najczęściej czekamy na 
decyzję, która zapada bądź w Sejmie, bądź w mini-
sterstwie. W związku z tym na pewno jest to strata 
czasu. I stąd ten postulat, aby dokonać w tym za-
kresie zmian.

I trzecia zmiana polegałaby na umożliwieniu 
ustnego składania petycji do protokołu, czy też 
ograniczeniu liczby petycji składanych przez tę 
samą osobę, ponieważ mamy w tej chwili do czy-
nienia z liczbą ok. 100 petycji rocznie i mamy do 
czynienia z autorami, którzy seryjnie, bardzo czę-
sto niestety w sposób nieprzemyślany, składa-
ją petycje w dużej liczbie, co nie wpływa dobrze 

na jakość naszej pracy, na jakość pracy naszego 
sekretariatu.

To tylko niektóre z postulatów, które wybrzmia-
ły w dyskusji. Te wnioski pozostają aktualne. Ale 
w najbliższym czasie będziemy w naszej komisji, 
po rozmowach, które miały miejsce wcześniej, dą-
żyli do tego, aby rozpocząć inicjatywę dotyczącą 
zmiany ustawy o petycjach. I to był wniosek, któ-
ry został wysnuty ponad podziałami politycznymi. 
Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zadać 

pytania sprawozdawcy komisji? Nie.
Otwieram dyskusję.
Nie ma senatorów zapisanych do głosu.
Informuję również, że nie złożono przemówień 

w dyskusji do protokołu.
Zamykam dyskusję.
Czy sprawozdawca komisji, pan senator 

Aleksander Pociej, chciałby jeszcze zabrać głos?
Jak rozumiem, formuła…
(Senator Aleksander Pociej: Nie, dziękuję, 

mimo dosyć żwawego zachęcania przez pana se-
natora Borowskiego. Myślę, że wyczerpałem temat. 
Dziękuję bardzo.)

Dziękuję panu przewodniczącemu za przedsta-
wienie Senatowi sprawozdania.

Stwierdzam, że Senat zapoznał się ze sprawoz-
daniem Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji z rozpatrzonych w 2019 roku petycji.

Jeszcze raz bardzo dziękuję komisji i panu se-
natorowi za wykonaną pracę.

Punkt dotyczący działalności rzecznika praw 
dziecka rozpocznie jutrzejsze posiedzenie Senatu, 
które zacznie się o godzinie 9.00. I do tej właśnie 
godziny zarządzam teraz przerwę, życząc paniom 
i panom senatorom spokojnej nocy.

Jeszcze komunikaty, bardzo proszę.

SENATOR SEKRETARZ 
MARIUSZ GROMKO 

Szanowni Państwo Senatorowie, mam do 
przedstawienia 3 komunikaty.

Pierwszy. Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji oraz Komisji Samorządu 
Terytorialnego i  Administracji Państwowej 



124

Komunikaty

poświęcone rozpatrzeniu poprawek zgłoszonych 
na piętnastym posiedzeniu Senatu do ustawy 
o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwa-
nia skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych 
dotyczących nieruchomości warszawskich, wyda-
nych z naruszeniem prawa, ustawy o komercjaliza-
cji i niektórych uprawnieniach pracowników oraz 
ustawy o gospodarce nieruchomościami odbędzie 
się w dniu 10 września, czyli dzisiaj, 10 minut po 
ogłoszeniu przerwy w połączonych salach nr 179 
i 176. Czyli 10 minut po ogłoszeniu przerwy będzie 
posiedzenie komisji praw człowieka oraz komisji 
samorządu terytorialnego w salach nr 179 i 176.

Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodaw- 
czej oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej w sprawie rozpatrzenia wniosków 
zgłoszonych na piętnastym posiedzeniu Senatu do 
projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach 
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych od-
będzie się jutro, 11 września, o godzinie 8.10 w sali 
nr 182.

I  ostatni komunikat. Posiedzenie Komisji 
Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w sprawie 
rozpatrzenia wniosków zgłoszonych na piętnastym 
posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z za-
pobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywo-
łanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórym 
innych ustaw oraz do projektu ustawy o zmianie 
ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalcza-
niem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych odbędzie 
się w dniu jutrzejszym, 11 września, o godzinie 8.15 
w sali nr 176 i 179. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Ogłaszam przerwę do jutra do godziny 9.00.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 22 minut 01)
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Szanowni Państwo znajdujący się w gmachu 
Senatu! Proszę o sprawdzenie, czy wszyscy pań-
stwo macie wyłączone aplikacje do zdalnego udzia-
łu w posiedzeniu, zaś państwa senatorów biorących 
udział w posiedzeniu w sposób zdalny informuję, 
że za 15 minut zablokujemy możliwość przyłącza-
nia się do posiedzenia. W razie problemów prosi-
my o kontakt telefoniczny pod numer uprzednio 
państwu przekazany.

Szanowni Państwo Senatorowie!
Przystępujemy do głosowania, które ma na celu 

ustalenie tylko i wyłącznie listy senatorów biorą-
cych aktualnie udział w posiedzeniu. Proszę o od-
danie jakiegokolwiek głosu w celu potwierdzenia 
obecności.

(Głos z sali: W sali 217 nie działają karty do gło- 
sowania.)

O, jedna chwila, Panowie.
Państwo Informatycy, podobno w sali 217 kar-

ty do głosowania nie są aktywowane. Proszę to 
naprawić.

(Głos z sali: A czy na pewno…)
Nie działają, bo pokazuje mi tu, że nikt nie gło-

suje. Prawdopodobnie za chwilę powtórzymy to 
głosowanie, tylko musimy to wyjaśnić.

Ogłaszam przerwę do godziny 9.10.
Proszę mnie informować na bieżąco, co się 

dzieje, bo znowu będzie winny marszałek.

(Przerwa w obradach od godziny 9 minut 05  
do godziny 9 minut 10)

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Wznawiam obrady.
Łączność z salą nr 217 najwyraźniej istnieje, za-

tem proszę o zajęcie miejsc i proszę przystąpić do 
głosowania, które, przypomnę, ma na celu tylko 

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 02)

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

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Wznawiam obrady.
(Senator Robert Mamątow: Panie Marszałku…)
Tak?
Pan senator Mamątow.

SENATOR 
ROBERT MAMĄTOW 

Panie Marszałku, ja mam serdeczną prośbę. 
Jest nas dzisiaj może niewielu, powinniśmy to zro-
bić wczoraj, ale 15 sierpnia zmarł wybitny działacz 
społeczny i polityczny, pan Henryk Wujec. Bardzo 
bym prosił, żebyśmy uczcili minutą ciszy pamięć 
pana Henryka Wujca.

(Wszyscy wstają) (Chwila ciszy)
Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie.
(Zgromadzeni odpowiadają: A światłość wieku-

ista niechaj mu świeci.)
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.
(Zgromadzeni odpowiadają: Amen.)
Dziękuję bardzo.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo panu senatorowi za wspo-
mnienie o wielkiej osobie.

Przypomnę, że obrady toczą się jednocześnie 
w sposób tradycyjny oraz z wykorzystaniem środ-
ków porozumiewania się na odległość.
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i wyłącznie ustalenie listy senatorów biorących 
udział w posiedzeniu.

Bardzo proszę o oddanie jakiegokolwiek głosu.
Teraz widzę, że to działa. Do 1 osoby ze zdalnie 

głosujących: proszę zwrócić uwagę, czy dwukrotnie 
został naciśnięty przycisk wysyłający głos.

Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 72 senatorów i tylu aktualnie bierze 

udział w posiedzeniu. (Głosowanie nr 5)
Bardzo proszę o pamiętanie, że bezpośrednio 

po zakończeniu rozpatrywania punktu, które za 
chwilę rozpoczniemy, będzie głosowanie nad oma-
wianymi ustawami i uchwałami.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
ósmego porządku obrad: informacja o działal-
ności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2019 wraz 
z Uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka.

Tekst informacji zawarty jest w druku nr 100.
Marszałek Senatu otrzymaną informację skie-

rował do Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej 
i  Społecznej oraz do Komisji Nauki, Edukacji 
i Sportu. Komisje zapoznały się z informacją na 
posiedzeniu w dniu 9 września i poinformowały 
o tym marszałka Senatu.

Pragnę powitać obecnego na posiedzeniu 
Senatu rzecznika praw dziecka, pana Mikołaja 
Pawlaka.

Niezwłocznie przystępujemy do procedowania 
punktu. Proszę pana rzecznika o zabranie głosu 
i przedstawienie informacji.

RZECZNIK PRAW DZIECKA 
MIKOŁAJ PAWLAK 

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Informacja o  działalności Rzecznika Praw 

Dziecka w roku 2019 wraz z Uwagami o stanie 
przestrzegania praw dziecka w Polsce.

Rok 2019 był pierwszym pełnym rokiem peł-
nienia przeze mnie tej zaszczytnej funkcji i służby 
na rzecz dzieci. O tym, jakie są podstawowe zada-
nia rzecznika praw dziecka, stanowi konstytucja 
i pierwsze artykuły ustawy o rzeczniku praw dziec-
ka, a jest to stanie na straży praw dziecka okre-
ślonych w konstytucji, konwencjach, szczególnie 
konwencji o prawach dziecka, i innych przepi-
sach prawa. W tym zakresie jako rzecznik kieruję 
się przede wszystkim dobrem dziecka i biorę pod 
uwagę to, że jego naturalnym środowiskiem i miej-
scem rozwoju jest rodzina. Dzieckiem jest osoba, 
istota od poczęcia do osiemnastego roku życia. 

Ten aspekt, jakże podstawowy i istotny, niestety 
ciągle budzi wątpliwości, a przypominanie o tym 
podstawowym prawie człowieka wywołuje ataki. 
Jako rzecznik praw dziecka mam w szczególności 
– jak wynika z tego bardzo otwartego i szerokiego 
katalogu – stać na straży prawa dziecka do życia 
i zdrowia, do wychowania w rodzinie, do godzi-
wych warunków socjalnych, bytowych i do nauki. 
Katalog praw dziecka jest otwarty, co oznacza, 
że jest kształtowany przez nasze społeczeństwo, 
przez nasze życie, przez sytuacje, które się zdarza-
ją, jak choćby teraz, w 2020 r., ale też każdego roku, 
w każdym czasie ze względu na rozwój społeczny, 
techniczny, te prawa kształtujemy, wyjaśniamy, 
często nazywamy.

Jako rzecznik podejmuję działania zmierzają-
ce do ochrony dzieci przed przemocą, okrucień-
stwem, deprawacją, demoralizacją, wyzyskiem, 
zaniedbaniem i każdym innym złym traktowa-
niem. Te słowa, te pojęcia mają swoje znaczenie 
znane nam intuicyjnie, ale też takie, które jest ure-
gulowane w przepisach prawa, i w każdym z tych 
aspektów jako rzecznik jestem od tego, żeby stać 
na straży praw dziecka. Szczególną troską otaczam 
również dzieci niepełnosprawne oraz działam na 
rzecz upowszechnienia praw dziecka.

Działalność rzecznika praw dziecka wsparta 
jest w sposób oczywisty przez działalność Biura 
Rzecznika Praw Dziecka. Z informacji technicz-
nych i administracyjnych – w 2019 r. podjąłem 
działania zmierzające ku przygotowaniu nowej 
siedziby dla Biura Rzecznika Praw Dziecka, od-
powiadającej aktualnym wymogom i potrzebom. 
Dodatkowo – to w zakresie działalności – zmieni-
łem i dostosowałem do aktualnych potrzeb statut, 
regulaminy i całą działalność administracyjną biu-
ra, z uwagi na to, że dochodziło do nieprawidłowo-
ści, chociażby w zakresie zamówień publicznych, 
i trzeba było przygotować i dostosować regulaminy 
wewnętrzne do obowiązującego prawa.

Działalność rzecznika praw dziecka i struk-
tura biura, delegowanie pracowników do po-
szczególnych czynności, podzielone są w głównej 
mierze z uwagi na te prawa podstawowe wymie-
nione w ustawie, o których przed chwilą mówiłem. 
A zatem sprawami rodzinnymi, sprawami dzieci 
i młodzieży prowadzonymi w sądach zajmuje się 
w biurze Zespół Spraw Rodzinnych i Nieletnich. 
Tych spraw, nowych, w roku 2019 wpłynęło do biu-
ra 1 tysiąc 956. Z lat poprzednich zostało ich ok. 
1 tysiąca 400, zatem jest znaczący wzrost wpływu 
spraw.
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W zakresie działalności przed sądami rodzin-
nymi, bo jest to jedno z najważniejszych upraw-
nień rzecznika praw dziecka w Polsce, zmieniłem 
również praktykę, jaka była stosowana dotychczas, 
przez ostatnie lata. Wysoka Izbo, szacunkowo na 
pracownika przypadało od 80 do 100 spraw. Spraw 
z tzw. przystąpieniem, czyli aktywnością rzeczni-
ka przed sądami, na pracownika przypadało mak-
symalnie 4–6. Zmieniłem tę praktykę, ponieważ 
wiem, że najtrudniejsze sprawy dotyczące dzieci to 
te dziejące się przed sądami, a system prawa pol-
skiego nie przewiduje odrębnego pełnomocnika, 
adwokata dziecka, tym adwokatem chroniącym pra-
wa dzieci ma być rzecznik praw dziecka. Praktyka 
obecnie obowiązująca w biurze jest taka, że to pra-
cownik musi mnie przekonać, że do sprawy z jakiejś 
przyczyny nie przystępujemy i tylko ją monitoruje-
my. Zasadą jest przystępowanie do spraw, aktywny 
w nich udział. Stąd też znaczący wzrost liczby tych 
spraw z przystąpieniem, było ich kilkaset.

Kolejny dział działalności rzecznika, bardzo 
powiązany z każdym innym, o których też będę 
mówił, dotyczy Dziecięcego Telefonu Zaufania.  
Tę działalność kontynuuję i uważam za bardzo 
istotną i potrzebną. Dziecięcy Telefon Zaufania 
to zespół pracowników mojego biura – psycholo-
gów, pedagogów, prawników – którzy na bieżąco 
odbierają telefony, często anonimowe, i pozwala-
ją dzieciom, rodzicom, opiekunom dzwoniącym 
w różnych sprawach się wygadać. Często pozwa-
la to na reakcję w bardzo kryzysowej sytuacji. 
O czym mówimy? Mówimy o najtrudniejszych 
sprawach rodzinnych, o sytuacjach, które czasa-
mi doprowadzają do prób samobójczych. Zgłoszeń 
do Dziecięcego Telefonu Zaufania było ponad 23 ty-
siące w ubiegłym roku, z czego ponad 19 tysięcy 
to były sprawy, w których udzielano porad. Dzieci 
i młodzież mogła się wygadać, porozmawiać, często 
anonimowo. Spośród tych spraw podjęto w biurze 
interwencję w przypadku 312 spraw.

Tematy, jakie najczęściej pojawiały się w tych 
rozmowach, dotyczyły warunków socjalnych, pra-
wa do nauki, do ochrony przed przemocą i do wy-
chowania w rodzinie. Zespół Dziecięcego Telefonu 
Zaufania jest zespołem, można powiedzieć, inter-
dyscyplinarnym, który w praktyce codziennej pra-
cy wspiera pozostałe zespoły, często również w ten 
sposób, że w ramach pilnej interwencji w różnych 
urzędach, instytucjach stara się uzyskać stosowne 
informacje.

Dużym działem działalności rzecznika praw 
dziecka jest działalność dotycząca edukacji 

i wychowania dzieci. Zespół do Spraw Edukacji 
i Wychowania… Spraw nowych w roku 2019 było 
2 tysiące 115, spraw prowadzonych z lat poprzed-
nich – niespełna 1 tysiąc, a zatem widać znaczący 
wzrost liczby tych spraw. Jeśli chodzi o charak-
ter spraw z zakresu edukacji i wychowania, ja-
kie wpływały do rzecznika praw dziecka, to były 
to sprawy dotyczące funkcjonowania przedszko-
li, szkół wszystkich typów, placówek edukacyj-
nych, były to interwencje indywidualne dotyczące 
funkcjonowania żłobków, ośrodków opiekuńczo-
-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wy-
chowawczych, zakładów poprawczych. Duży dział 
działalności zespołu edukacji i wychowania, który 
wynika z powierzenia rzecznikowi praw dziecka 
dodatkowych kompetencji w ostatnich latach, tzn. 
czynnego udziału w każdym postępowaniu dyscy-
plinarnym dotyczącym nauczyciela, pedagoga… 
Stąd właśnie ta liczba spraw. Ten wzrost rozpo-
czął się w roku 2019, po zmianie przepisów Karty 
Nauczyciela. Teraz o każdym postępowaniu dys-
cyplinarnym kurator zawiadamia rzecznika praw 
dziecka i te sprawy są przez nas weryfikowane.

Były przeprowadzone, wzorem lat ubiegłych  
– tę praktykę kontynuuję – kontrole dotyczące 
stanu przestrzegania praw dziecka w systemie 
edukacji. Były one w nieco zmienionej formie, do-
stosowanej, uproszczonej – jednolite formularze 
były rozsyłane do placówek. Efekty, o których roz-
mawialiśmy w trakcie obrad komisji, są przedsta-
wione szczegółowo w sprawozdaniu, w informacji.

Kolejny bardzo ważny, istotny dział działal-
ności rzecznika praw dziecka obejmuje sprawy 
prowadzone w zespole spraw społecznych i admi-
nistracyjnych. Są tam też rozpatrywane sprawy 
socjalne, czyli bytowe, dzieci. Takich spraw zgło-
szono w 2019 r. 1 tysiąc 62, a spraw z lat poprzed-
nich było 1 tysiąc 306. Sprawy te dotyczą… 1/4 tych 
spraw dotyczyła ochrony zdrowia. Kolejne rodzaje 
spraw, kolejne zawiadomienia i prośby dotyczyły 
świadczeń socjalnych, przede wszystkim świad-
czenia wychowawczego 500+, przy czym specyfika 
tych spraw w roku bieżącym będzie się zmieniać, 
ponieważ skargi, sprawy indywidualne dotyczyły 
sytuacji z okresu, gdy świadczenie było przyzna-
wane od drugiego dziecka, a latem 2019 r. program 
został rozszerzony na wszystkie dzieci. W tym za-
kresie były wystąpienia generalne, postulowano, 
aby przyspieszyć rozpatrywanie odwołań rodzi-
ców, opiekunów.

Ok. 20 spraw to są sprawy socjalne inne-
go rodzaju, dotyczące świadczeń społecznych, 
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świadczeń niepieniężnych. Jest też procent spraw 
mieszkaniowych i spraw bezpieczeństwa dzieci.

Tak jak wspominałem, w każdym roku są nowe 
wyzwania, które przynosi nam życie. W  roku 
ubiegłym miały miejsce, i to chcę odnotować, nie-
bezpieczne zdarzenia na terenach szkół, bardzo 
brutalne przestępstwa. Były co najmniej 2 zdarze-
nia, o których warto powiedzieć: zabójstwo ucznia 
przez ucznia w Warszawie i atak terrorystyczny 
– mówię w cudzysłowie, atak nie takich rozmia-
rów jak ataki w Stanach Zjednoczonych, ale jed-
nak z bronią i z ładunkami wybuchowymi – na 
Kujawach. Tu zostały podjęte środki polegające na 
przygotowaniu programu zabezpieczenia szkół 
i edukacji uczniów w zakresie bezpiecznego za-
chowywania się w szkołach.

Były również sprawy handlowe, konsu-
menckie, majątkowe, sprawy dotyczące udzia-
łu rzecznika praw dziecka przy odwołaniach od 
orzeczenia niepełnosprawności dziecka i sprawy 
administracyjne.

Kolejną częścią działalności rzecznika praw 
dziecka są sprawy z udziałem dzieci cudzoziemców 
i z aspektem międzynarodowym. Chodzi też o dzie-
ci polskie mieszkające w innych krajach. Zespół 
Spraw Międzynarodowych i Konstytucyjnych przy-
jął w ubiegłym roku 617 nowych spraw. Z lat po-
przednich były 173 sprawy. Ta statystyka pokazuje, 
jak duże problemy naszym rodakom sprawiają róż-
ne systemy prawne w epoce znaczącej migracji. 
Najczęściej dochodzi do sporów rodzinnych na tle 
międzynarodowym, których rozwiązanie wymaga 
współpracy z naszymi służbami dyplomatycznymi 
i niejednokrotnie, jeżeli jest taka możliwość, rów-
nież z rzecznikami praw dziecka w innych krajach 
po to, aby wesprzeć rozwiązanie danej sytuacji, da-
nej sprawy.

W zespole spraw międzynarodowych pracuje-
my nie tylko nad sprawami rodzinnymi, ale też nad 
bardzo istotnymi sprawami cudzoziemców na te-
rytorium Polski. Wystarczy dodać, że w tym aspek-
cie pracownicy Biura Rzecznika Praw Dziecka mają 
duże sukcesy związane z występowaniem w po-
stępowaniach sądowoadministracyjnych, z orze-
czeniami, które często pozwalają rodzinom, które 
osiedliły się na terytorium Polski albo są w ośrod-
kach dla cudzoziemców, uzyskać obywatelstwo lub 
kartę stałego pobytu i przebywać w Polsce.

Często te sprawy dotyczą sytuacji wieloletnich, 
a jednocześnie bardzo dużych rodzin. Odniosę się 
chociażby do takiego kazusu, gdy udało się po-
wstrzymać deportację czeczeńskiej rodziny, zdaje 

się z 8 dzieci, na takim etapie, że cała rodzina była 
już w samolocie. Udało się to powstrzymać. Dzieci 
rodziły się w Polsce i są Polakami. Trzeba jak naj-
bardziej dbać o rozwiązywanie tego typu spraw.

Podsumowująco, Wysoka Izbo, w odniesieniu 
do administracyjnej części działalności biura rzecz-
nika… W ostatnich latach rozwijano kompetencje 
ustawowe rzecznika praw dziecka, wprowadzono 
m.in. możliwość występowania ze skargą nadzwy-
czajną, skargą kasacyjną czy kasacją karną. Takich 
nadzwyczajnych środków zaskarżenia w ubiegłym 
roku wniosłem 47. Nie wszystkie były skuteczne, 
ale istotne jest dbanie o zaprezentowanie naszego 
głosu, zaprezentowanie poglądu na prawa dziecka. 
O każdej z tych spraw, które zostały przedstawione, 
można powiedzieć, że one w sumie dotyczą więk-
szości aspektów życia społecznego w Polsce. Moją 
praktyką jest to, że każda ze spraw indywidualnych 
– od takiej, która dotyczy stawiania masztu telefo-
nii w pobliżu szkoły, aż po najbardziej skompliko-
wane sprawy, czy to sądowe, czy to opiekuńcze, czy 
to z zakresu edukacji lub ochrony dzieci w szkole 
– przechodzi i przy wpływie, i przy podpisie przez 
moje ręce, że z każdą z tych spraw się zapoznaję.

Zakresy, o których tutaj mówiłem, były podsta-
wą nie tylko do podejmowania konkretnych działań 
w tych sprawach, ale też do wywiedzenia wniosków 
natury generalnej. One stały się podstawą 39 wy-
stąpień generalnych w roku ubiegłym, z każdego 
z tych zakresów. Wystąpienia generalne są przed-
stawione Wysokiej Izbie w informacji. Wystąpienia 
te w części okazały się skuteczne, o tyle że były 
podstawą do zmian legislacyjnych w niektórych 
zakresach, jak chociażby w zakresie świadczeń 
wychowawczych czy w zakresie zmian w prawie 
karnym chroniącym prawa dziecka.

Proszę pozwolić, że zwrócę uwagę Wysokiej 
Izby na to, że uprawnienia rzecznika praw dziec-
ka w Polsce są najszerszymi uprawnieniami spo-
śród wszystkich uprawnień rzeczników na świecie. 
Nasza ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka, która te-
raz, niedawno, 6 stycznia 2020 r. obchodziła dwu-
dziestą rocznicę, dwudziesty jubileusz istnienia, 
jest dawana za przykład funkcjonowania instytucji 
ombudsmana w innych krajach – w krajach, w któ-
rych rzecznicy są, jak również w krajach, w których 
rzeczników nie ma. Krajem, który rzecznika praw 
dziecka nie ma, są chociażby Niemcy.

Szanowni Państwo! Wysoka Izbo! Forma mojej 
działalności w 2019 r. w zakresie spraw indywi-
dualnych o tyle była inna od poprzedniej formy, 
że bardzo często sam, osobiście, indywidualnie 
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brałem udział w tego rodzaju sprawach. Nawet 
osobiście brałem udział w rozprawach sądowych 
dotyczących dzieci, tych rozprawach najtrudniej-
szych, tych najbardziej… nie mówię medialnych  
– bo często starałem się, żeby media o sprawie nie 
wiedziały, dla spokoju tej sprawy – ale tych najistot-
niejszych. A istotne jest dla mnie to, żeby kompe-
tencja udziału obrony rzecznika w sprawach przed 
instytucjami sądowymi wymiaru sprawiedliwo-
ści była faktyczna. I chciałbym, żeby taki przekaz  
– również do instytucji wymiaru sprawiedliwości, 
do sądów, do prokuratur, ale też do instytucji po-
mocowych, MOPS-ów, GOPS-ów, asystentów – był 
moim udziałem, żeby była świadomość aktywności 
działalności rzecznika, nawet osobistej. To pomaga, 
to wskazuje dobre kierunki, to często wspiera tem-
po rozpatrywania sprawy dziecka, ponieważ spra-
wy dzieci to nie są sprawy dotyczące sporu o jakieś 
rzeczy, o przedmioty, o tonę cementu, które mogą 
poczekać. Sprawy dzieci muszą być rozpatrywa-
ne niezwłocznie, nawet w zakresie wykonywania 
orzeczeń.

Proszę pozwolić, że odniosę się teraz do punktu 
dotyczącego moich działań jako rzecznika w zakre-
sie upowszechniania praw dziecka. Rok 2019 był 
rokiem, w którym odwiedziłem 17 szkół, 10 przed-
szkoli, kilka liceów, domy dziecka. Łącznie odbyło 
się ponad 150 spotkań. Byłem również, w ramach 
współpracy z organizacjami pozarządowymi, na 
różnego rodzaju konferencjach. Największym spo-
tkaniem z młodzieżą był coroczny zlot Związku 
Harcerstwa Rzeczypospolitej w Rybakach koło 
Olsztyna, na którym było kilka tysięcy harcerzy. 
W spotkaniach ze mną wzięło udział ok. 14 tysięcy 
dzieci i młodzieży. Były przeprowadzane konkursy, 
spotkania, była promocja praw dziecka.

Za bardzo istotną część działalności i upraw-
nień rzecznika praw dziecka uważam możliwość 
przyznawania Odznaki Honorowej za Zasługi 
dla Ochrony Praw Dziecka. Odznaka przyznawa-
na jest przez rzecznika praw dziecka na podsta-
wie rozporządzenia prezydenta Rzeczypospolitej. 
W roku ubiegłym taką odznakę przyznałem 15 oso-
bom. Proszę, aby Wysoka Izba pozwoliła, abym 
odczytał nazwiska tych osób. Zasługują one na to 
ze względu na swoją postawę, na swoją działal-
ność w różnych aspektach, bo są to osoby będą-
ce rodziną zastępczą czy osoby przypominające 
o prawie do życia, prowadzące działalności ar-
tystyczną czy działalność edukacyjną. Odznaka 
została przyznana: pani Danucie Kuczyńskiej, 
panu Krzysztofowi Górzyckiemu, pani Virginii 

Coda Nunziante, ojcu Fortunato di Noto, panu 
prof. Tadeuszowi Smyczyńskiemu, pani Tisie 
Żawrockiej-Kwiatkowskiej, pani Józefie Kielak, 
siostrze Zygmuncie Bogusławie Sikackiej, panu 
Szymonowi Bolikowi, pani Marii Jabłońskiej, 
pani Marii Frączek, panom Łukaszowi Golcowi 
i  Pawłowi Golcowi, Stowarzyszeniu na rzecz 
Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Rodziny „Pomocna 
Dłoń” oraz, w grudniu roku 2019, pani Wandzie 
Półtawskiej. Każda z tych osób zasługuje na naj-
wyższe wyrazy uznania za swoją działalność, czę-
sto prowadzoną przez całe życie, działalność cichą, 
skrytą, indywidualną. Ale proszę pozwolić, że wy-
mienię w sposób szczególny pana prof. Tadeusza 
Smyczyńskiego właśnie w  dwudziestą roczni-
cę istnienia instytucji Rzecznika Praw Dziecka. 
Odznaczenie zostało przyznane w  trzydziestą 
rocznicę powstania Konwencji o prawach dziec-
ka i w czterdziestą rocznicę przygotowania przez 
pana profesora wzoru Konwencji o prawach dziec-
ka. Konwencja o prawach dziecka w ubiegłym roku 
obchodziła 30 lat, minęło 40 lat od powstania pro-
jektu, a pan prof. Tadeusz Smyczyński był jednym 
z jej współautorów.

Kolejnym bardzo ważnym elementem działal-
ności rzecznika w zakresie upowszechniania praw 
dziecka jest również przyznawanie patronatów 
i udział w różnego rodzaju spotkaniach i działa-
niach na rzecz dzieci prowadzonych przez różne-
go rodzaju organizacje, instytucje, szkoły czy też 
osoby. W ubiegłym roku udzieliłem 182 patrona-
tów rzecznika.

Biuro Rzecznika Praw Dziecka musi iść z du-
chem czasu. Dlatego powstała nowa strona inter-
netowa, która, mam nadzieję, w sposób klarowny 
i jednocześnie interesujący przedstawia działalność 
rzecznika praw dziecka. Są konta na Twitterze, na 
Facebooku. Pozwala to w wielu przypadkach na 
sprawne komunikowanie się, ale też na kontakt 
z dziećmi i z młodzieżą.

W listopadzie 2019 r. jak co roku – to kolejna 
dobra praktyka, którą kontynuuję – były zorga-
nizowane obchody Ogólnopolskiego Dnia Praw 
Dziecka, tym razem w  Raciborzu. Taka była 
praktyka moich poprzedników, i ją kontynuuję,  
że w miastach powiatowych, co roku w innym,  
są organizowane obchody. Obchody były kilkudnio-
we. Większość szkół, placówek z rejonu Raciborza 
i z powiatu wzięła udział w tych obchodach. Były 
konkursy, były zawody sportowe. Było podsumo-
wanie, a jednocześnie radosne zakończenie kon-
certem Golec uOrkiestry.



Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2019  
wraz z Uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka

130

15. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 11 września 2020 r.

W ramach działalności legislacyjnej, jeśli tak 
można powiedzieć, rzecznika prawa dziecka przed-
stawiałem opinie w sprawie projektów legislacyj-
nych. Rzecznik praw dziecka samodzielnie nie ma 
inicjatywy legislacyjnej, ale uczestniczy w opinio-
waniu różnego rodzaju projektów. Opinie dotyczyły 
prawa karnego, prawa administracyjnego, wielu 
instytucji, również ustawy o działalności pożytku 
publicznego. W roku ubiegłym – dla przypomnie-
nia – brałem też aktywny udział, jako jedyny or-
gan ochrony praw, w przygotowywaniu przyjętej 
również przez Wysoką Izbę, chyba jednogłośnie, 
ustawy o komisji do spraw wyjaśniania, w skrócie, 
czynów pedofilskich. Zgłaszałem wówczas uwa-
gi. I to była jedna z najważniejszych i najtrudniej-
szych ustaw roku ubiegłego, a jednocześnie nie 
tylko oczekiwana i potrzebna społecznie, lecz tak-
że wskazująca na istniejące niedomagania systemu 
ochrony praw w tym jakże trudnym i bolesnym za-
kresie przestępstw przeciwko dzieciom.

Przedstawiciele mojego biura brali też udział 
w pracach Grupy Roboczej ds. Bezpieczeństwa 
Dzieci i Młodzieży w Internecie. Projekt w zakresie 
bezpieczeństwa dzieci, ochrony dzieci przed porno-
grafią w internecie został przedstawiony w końcu 
roku 2019. Podlega właśnie pracom legislacyj-
nym w ministerstwie rodziny i w Ministerstwie 
Cyfryzacji. Projekt był szeroko komentowany, 
a jednocześnie uzgadniany z wieloma podmiotami, 
również z rzecznikiem praw obywatelskich i wie-
loma stowarzyszeniami. Mam nadzieję, że ten pro-
jekt zostanie niebawem przedstawiony Wysokiej 
Izbie do uchwalenia jako prawo.

Jeżeli chodzi o część typowo techniczną, pod-
sumowującą rok 2019, to powiem, że pism przy-
chodzących do biura rzecznika było 37 tysięcy 411, 
a pism wychodzących – 24 tysiące 825. To pokazuje 
skalę działalności biura. Pomimo że rzecznik praw 
dziecka ma siedzibę wyłącznie w Warszawie, bez 
biur terenowych, każda sprawa, która wpływa do 
biura, jest jednak bardzo rzetelnie analizowana, 
bardzo rzetelnie przygotowywane są odpowiedzi 
dla stron.

Chciałbym wskazać, że moja działalność jako 
rzecznika praw dziecka jest nakierowana z jednej 
strony na tę codzienną żmudną, mrówczą pracę 
przy poszczególnych przypadkach, nie tylko tych 
zgłaszanych bezpośrednio do biura, lecz również 
tych pochodzących z doniesień medialnych… Nie 
każdy ma odwagę czy chęć zwrócenia się o pomoc, 
a jednocześnie sytuacja danego dziecka wymaga 
aktywności. To jest ta mrówcza praca. I z drugiej 

strony… Przekłada się to później na wystąpienia 
generalne i na aktywność, która ma nakłaniać, po-
wodować, aby prawo jak najszybciej postępowało 
za życiem – bo tak to jest, że prawo postępuje za 
życiem – żeby przeciwdziałać zdarzeniom, które 
są negatywne dla dzieci. Bo działalność rzecznika 
praw dziecka to jest działalność tego, który mówi 
w imieniu tych, których głos jest niewysłuchiwany, 
tych, co do których często uznaje się, że głosu nie 
mają. To jest właśnie działalność rzecznika: mó-
wienie w imieniu kogoś.

Uwagi o  stanie przestrzegania praw dziec-
ka w Polsce w 2019 r. Działalność biura to jedno, 
a analiza i przełożenie na wystąpienia general-
ne i na zweryfikowanie, jak bardzo dużo zrobili-
śmy dla dzieci i czego jeszcze nie zrobiliśmy, to 
są właśnie te uwagi. Konieczność przestrzegania 
praw dziecka to nasz naturalny obowiązek. Na to 
nie musi być przepisu konstytucji, konwencji. Po 
prostu jako ludzie, jako obywatele doświadczeni 
i też wrażliwi… Chociażby to, że konwencja o pra-
wach dziecka powstała w Polsce, to jest wyraz na-
szej wrażliwość, naszej, Polaków, doświadczonych 
różnymi zdarzeniami XX w. To jest wyraz umiejęt-
ności. I prawa… Ale jednocześnie w żadnym z tych 
praw nie są w całości skodyfikowane prawa dziec-
ka. Można wręcz powiedzieć, że najważniejsze po-
jęcie praw dziecka, jakim jest „dobro dziecka”, też 
nie jest nigdzie skodyfikowane. Nie ma definicji 
prawnej dobra dziecka. Dlatego – niekiedy jestem 
pytany o to, czym jest dobro dziecka – bardzo długo 
się nad tym zastanawiam, cały czas. Ono jest wska-
zywane w każdym orzeczeniu sądowym, w każdej 
sprawie dotyczącej praw socjalnych. Dzisiaj odby-
wa się zapewne kilka tysięcy rozpraw sądowych 
– a każdy sędzia będzie rozpatrywał dzisiaj dobro 
iluś dzieci – w sumie tysięcy dzieci. Dość dodać, że 
w sądach rodzinnych co roku jest ok. 0,5 miliona 
spraw dotyczących dzieci.

Dlatego w „Uwagach o stanie przestrzegania 
praw dziecka” chcę w pierwszej kolejności przypo-
mnieć i podkreślić sprawę nierozwiązaną, sprawę, 
która znajduje się w sprzecznych w Polsce prze-
pisach prawa. Z jednej strony jest przypominany 
przeze mnie przepis o prawie do życia od poczę-
cia – nie mówię truizmu, nie drwię sobie z nikogo, 
przypominam tylko o obowiązującym w Polsce pra-
wie – a z drugiej strony są obowiązujące przepisy, 
które to prawo do życia, czyli to ważniejsze prawo, 
naruszają. Mówię o sprzeczności przepisów usta-
wy z 1993 r. o planowaniu rodziny i ochronie płodu 
ludzkiego w zakresie co najmniej dopuszczalności 
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aborcji w okresie prenatalnym. I w tym zakresie 
w 2019 r. przyłączyłem się, jako amicus curiae, do 
wniosku części parlamentarzystów do Trybunału 
Konstytucyjnego. W tym zakresie popieram różne 
inicjatywy legislacyjne, również inicjatywy obywa-
telskie – i robię to też w roku 2020, nieustannie 
o tym przypominam.

Odnotowuję w roku 2019 pozytywne zmiany 
legislacyjne na rzecz dzieci, jak chociażby ten ele-
ment, o którym już wcześniej mówiłem, czyli roz-
szerzenie programu 500+ – tj. wsparcia państwa 
w wychowaniu dzieci – na wszystkie dzieci. To do-
bry ruch, wskazujący kolejny raz na wrażliwość 
państwa polskiego na sytuację osobistą, sytuację 
godziwych warunków socjalnych dzieci. Istotnym 
aspektem w zakresie podsumowania pozytywnych 
rozstrzygnięć legislacyjnych jest uchwalenie usta-
wy o komisji do spraw czynów pedofilskich. I taki 
być może drobny element, o którym warto powie-
dzieć, bo razem z Wysoką Izbą mieliśmy w tym 
swój udział… Jesienią ubiegłego roku, dokładnie 
chyba właśnie w sierpniu i we wrześniu, gdy były 
przedstawione projekty nowej matrycy podatko-
wej, a część rodziców zgłaszała uwagi i obawy co do 
podniesienia obciążeń podatkowych dotyczących 
produktów bezglutenowych – jak wiemy, obecnie 
w naszym społeczeństwie coraz więcej dzieci ma 
te problemy i musi przyjmować specjalne rodzaje 
mleka czy produkty bezglutenowe – jedna z 2 po-
prawek Wysokiej Izby do matrycy, dotycząca wła-
śnie niepodwyższania tego podatku, okazała się 
skuteczna. Została ona przyjęta przez Sejm.

Są też jednak nierozwiązane do tej pory proble-
my z zakresu prawa, z zakresu legislacji. Przede 
wszystkim jeśli chodzi o sprawy edukacji i wy-
chowania, to zwracam uwagę na zdarzenia z roku 
2019, w którym miał miejsce strajk nauczycieli. 
Jakkolwiek zdobyczą naszej demokracji jest pra-
wo do strajku i to, że ono jest prawem konstytucyj-
nym, niemniej jednak w formie, w jakiej zaistniało 
w roku ubiegłym, czyli zamknięcia szkół na 4 tygo-
dnie, to był moment całkowitego wyłączenia sys-
temu edukacji dla kilku milionów naszych dzieci. 
Moim zdaniem w tej formule prawo konstytucyjne, 
z którym się absolutnie zgadzam, ale wykonywa-
ne w taki sposób, jak w roku ubiegłym, jest nie-
zgodne z innym prawem konstytucyjnym, które ja 
mam obowiązek chronić i które przysługuje dzie-
ciom, czyli prawem do nauki. Uważam, że w tym 
zakresie istotna byłaby odpowiedź Trybunału 
Konstytucyjnego, które z tych praw i w jakiej for-
mie powinno mieć pierwszeństwo.

Dodatkowo wskazuję, że nadal nierozstrzygnię-
te są sprawy w zakresie organizacji młodzieżowych 
ośrodków wychowawczych czy te, które dotyczą 
dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia spe-
cjalnego. W zakresie prawa nieletnich należałoby 
wprowadzić przepisy aktualne ze względu na nasz 
rozwój społeczny. Ustawa o nieletnich jest z roku 
1982, nie przystaje do obecnych potrzeb. Jest przy-
gotowany projekt. Mam nadzieję, że w tej kadencji 
parlamentu będzie on przyjęty. Pomoże naprawdę 
bardzo wielu dzieciom, może nie setkom tysięcy, 
nie milionom, ale tym najbardziej dotkniętym, za-
gubionym, porzuconym, którymi państwo się zaj-
muje z mocy swojej konstytucyjnej normy, m.in. 
również małoletnim matkom, które są w różnych 
ośrodkach i często są oddzielane od swych dzieci. 
A moją troską jest to, żeby więź matczyna, więź ro-
dzicielska była również w takiej sytuacji.

Kolejnym istotnym aspektem, o który apeluję 
i który wskazuję jako ten jeszcze nierozwiązany, 
gdzie potrzebne jest uzupełnienie, żeby można było 
powiedzieć, że jeszcze lepiej strzeżemy praw dziec-
ka, jest kwestia usprawnienia działalności sądów 
rodzinnych, a już szczególnie wprowadzenia tzw. 
alimentów natychmiastowych czy rodzinnych po-
stępowań mediacyjnych, informacyjnych. Odnoszę 
się do tych dziesiątek tysięcy, setek tysięcy spraw 
rodzinnych przed sądami. Miejmy świadomość, 
Wysoka Izbo, że każda taka sprawa dotyczy dziec-
ka. Każde takie dziecko wie o tej sprawie w sądzie. 
Każde dziecko widzi spór rodziców czy opieku-
nów. I niestety w takim duchu jest wychowywane 
i kształtowane. Im mniej będzie sporów sądowych, 
im bardziej mediacyjnie, koncyliacyjnie będą one 
rozstrzygane, tym lepiej dla dobra dziecka. Dlatego 
ufam, że projekt ustawy z poprzedniej kadencji, 
z druku sejmowego nr 3254, który, tak jak w wielu 
przypadkach, był poparty przez szerokie gremia 
polityczne, w tej kadencji będzie jak najszybciej 
wprowadzony w życie. On usprawni postępowania 
sądowe, on pozwoli zmniejszyć liczbę tych najtrud-
niejszych spraw, przyspieszyć te postępowania.

Bardzo istotna jest kwestia, o której wcześniej 
wspominałem, dotycząca udziału pracowników 
Biura Rzecznika Praw Dziecka w pracach zespołu 
i przygotowanego projektu ograniczającego treści 
pornograficzne dostępne dla dzieci w internecie.

Zgłaszałem również propozycję legislacyjną do-
tyczącą rozszerzenia kompetencji rzecznika praw 
dziecka. Wysoka Izbo, mogę reprezentować dzie-
ci niemalże we wszystkich sprawach, administra-
cyjnych, cywilnych, rodzinnych, spadkowych, ale 
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w tych sprawach, gdzie dochodzi do największej 
zbrodni, morderstwa, gwałtu, w sprawach karnych, 
rzecznik praw dziecka nie ma takich uprawnień, 
a postępowanie karne nie przewiduje adwokata dla 
dziecka. Najbardziej jaskrawym przykładem tego, 
że te kompetencje byłyby potrzebne, żeby wymia-
rowi sprawiedliwości, obok prokuratora, pomóc, 
przypomnieć o dobru dziecka, jest chociażby spra-
wa z Łodzi, bulwersująca wszystkich, gdzie sąd 
zmniejszył wyrok za brutalne zgwałcenie kilkulatka 
i zmiażdżenie mu głowy z 25 do 15 lat. W tej sprawie 
nie było głosu dziecka. Ja mogę przystępować do 
sprawy dopiero na etapie kasacji i tę kasację skła-
dam, ale za tak brutalne przestępstwo i niepamię-
tanie o krzywdzie tego dziecka… O prewencji, jeśli 
chodzi o inne dzieci, wobec których, jak słyszymy, 
co chwila popełniane jest gdzieś jakieś przestęp-
stwo, trzeba mówić już na sali sądowej. To ma dzia-
łać prewencyjnie na przyszłość. Dlatego występuję 
o przepisy w zakresie rozszerzenia kompetencji co 
do spraw karnych, aby pomagać pokrzywdzonym 
małoletnim i dzieciom.

Dodatkowe, takie bardzo specyficzne są moje 
wystąpienia dotyczące prawidłowego wysłuchiwa-
nia dzieci w sądach, tego, aby to odbywało się nie 
na sali sądowej, tylko w tzw. przyjaznych poko-
jach. My jako Polacy możemy tu być dumni, Polska 
może być dumna, ponieważ wprowadza ten stan-
dard w jednym z najlepszych aspektów i najsze-
rzej w Europie, jesteśmy przykładem dla innych.  
Ale jednocześnie nie możemy spoczywać na lau-
rach, ponieważ przepisy formalnie dotyczą po-
stępowań karnych, a sądy rodzinne posługują się 
tymi pokojami posiłkowo. Myślę, że wymaga to re-
gulacji ustawowej.

Kwestie z zakresu spraw społecznych, socjal-
nych i zdrowia. Można by powiedzieć, że rozwijanie 
i monitorowanie działalności miejskich i gminnych 
ośrodków pomocy społecznej to jest jedno, jednak 
są sprawy, których jest tylko kilka w roku, ale są 
jakże bolesne. O tym temacie mówiłem w czasie 
posiedzenia połączonych komisji, ale proszę po-
zwolić, że przypomnę. Nadal nieuregulowane są 
sytuacje dotyczące wydawania czy to karty urodze-
nia dziecka, czy karty urodzenia martwego dziecka, 
czy dysponowania tymi dokumentami. I takie ka-
zusy są najbardziej bolesne. Jeden przytoczę, w tym 
zakresie było wystąpienie generalne, czekam na 
odpowiedź resortów zdrowia i administracji, ale 
też cyfryzacji. 

To jest to, z czym rzecznik praw dziecka spo-
tyka się na co dzień, to są sprawy, które analizuje 

i realizuje natychmiast. Młoda dziewczyna pisze 
list odręcznie. W piątek, jakoś po południu, czytam 
ten list. To było chyba koło 12.00 czy 13.00, a czę-
sto w świadomości urzędów państwowych to zaraz 
będzie weekend albo już jest. A ja z tego listu od-
czytuję, że ta dziewczyna urodziła dziecko, przed-
wcześnie, gdzieś w mieście, w sklepie. Przyjechała 
karetka, jedna, reanimują, wiozą do szpitala, dziec-
ko nadal żyje. Przejmuje je drugi zespół, ale przed 
dojazdem do szpitala dziecko umiera. I ta mama 
pisze do mnie po 2 tygodniach, że nie może tego 
dziecka pochować, bo nie ma na nie żadnego pa-
pieru, nie wydano aktu urodzenia, nie wydano aktu 
w urzędzie stanu cywilnego, nie przekazano doku-
mentów, nie można było nadać PESEL-u. A prze-
cież ten mały chłopczyk żył, był człowiekiem, po 
prostu. Tego dnia, mimo że to był piątek, udało się 
zdyscyplinować, delikatnie mówiąc, zespół służby 
zdrowia i urząd stanu cywilnego oraz nadzorujący 
je w pewnym zakresie departament urzędu woje-
wódzkiego, łącznie z tym, żeby łaskawie poczekali 
na tę dziewczynę, która w piątek po południu musi 
objechać całe zakorkowane miasto, żeby uzyskać te 
dokumenty. Bo można, tylko trzeba chcieć. I mia-
ło być tak, że w poniedziałek ma odebrać dziecko, 
żeby móc je godnie pochować. Nie ma przepisu, są 
problemy albo w pewnym momencie jest gdzieś 
ludzka znieczulica. A służba zdrowia, której dzię-
kuję, że podejmuje takie czynności, bo to jest ich 
zadanie, i mam dla niej największy szacunek… 
Tylko że później przychodzi do papierkowej robo-
ty, a papierkowa robota w zderzeniu z człowiekiem 
nie powinna mieć żadnego znaczenia, nawet w zde-
rzeniu z tak małym człowiekiem.

Wysoka Izbo! Stawiam pytanie, czym rzecznik 
praw dziecka ma się zajmować, jaki jest cel dzia-
łalności rzecznika praw dziecka. Naszym celem, 
a moim jako przedstawiciela dzieci, powinno być 
to, żebyśmy wychowali nasze dzieci na dobrych 
i prawych ludzi. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Bogdan Borusewicz)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Rzeczniku.
Czy ktoś z państwa senatorów chciałby za-

dać pytania rzecznikowi praw dziecka, panu 
Mikołajowi Pawlakowi?

(Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak: 
Z miejsca, tak?)
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Panie Rzeczniku, jeśli można, niech pan po- 
wróci.

Pani senator Alicja Chybicka. Proszę bardzo.

SENATOR 
ALICJA CHYBICKA 

Panie Marszałku! Szanowni Państwo Senato- 
rowie! Panie Rzeczniku!

Mam następujące pytanie: czy zgodnie 
z Konwencją o prawach dziecka, ratyfikowaną 
w 1991 r., zajmie się pan, i zajmuje się, każdym 
dzieckiem, niezależnie od jego wyznania, koloru 
skóry, preferencji seksualnej, pochodzenia? To jest 
pierwsze pytanie.

I pytanie drugie, z tym związane. Ile dzieci in-
nej wiary – no, w Polsce powszechna jest wiara ka-
tolicka – zgłosiło się w roku 2019 do pana biura 
z problemami?

Pytanie trzecie. Jakich ekspertów wykorzystuje 
pan… Poproszę o nazwiska, poproszę o odpowiedź 
na piśmie na to pytanie. Zawsze przy rzeczniku 
praw dziecka działała rada. Jaki w tej chwili skład ma 
ta rada? Czy ona w ogóle istnieje? I jakich ekspertów 
powołuje pan w różnych sprawach? No, oczywiście 
najbardziej interesują mnie sprawy medyczne.

I kolejne, ostatnie już, pytanie. Powiedział pan 
i napisał na początku, w preambule swojego pod-
sumowania, że dziecko ma prawo do wychowania 
w rodzinie, a rodzice mają prawo do wychowa-
nia tego dziecka wg własnych upodobań, wg wła-
snego wykształcenia. I  moje pytanie. Zgodnie 
z Konwencją o prawach dziecka dziecko to jest 
mały człowiek. Pan jest osobą, która powinna go 
bronić zawsze i wszędzie, również przed rodzica-
mi, którzy są z marginesu, którzy źle wychowują 
to dziecko, którzy łamią mu kręgosłup moralny, 
psychiczny i jakikolwiek inny. Czy pan to robi? 
Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Pani Senator.
Proszę bardzo, Panie Rzeczniku.

RZECZNIK PRAW DZIECKA 
MIKOŁAJ PAWLAK 

Dziękuję.
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! 

Szanowna Pani Senator!

Jeśli chodzi o pierwsze zagadnienie, to nie róż-
nicuję dzieci, nie pytam dzieci ani o kolor skóry, ani 
o wyznanie, ani o pochodzenie, ani o narodowość. 
Przykłady? Występowałem w sprawie Rosjanina, 
który przyjechał ze Szwecji – w zasadzie tranzytem, 
to w ogóle nie powinna być nasza, polska sprawa – 
bo wyjechał ze Szwecji i wracał do Rosji. Tak samo 
broniłem chłopca szwedzkiego, który ze Szwecji 
przyleciał do Polski, nawet nie wiem, jakiego był 
wyznania, nie pytałem. Tak samo broniłem rodziny 
Czeczenów – oni są muzułmanami – których udało 
się zabrać już z samolotu i na nowo przywieźć do 
ośrodka. Oni mieli pracę, mieli swoje ośrodki, mieli 
swoją szkołę. Chłopcy byli reprezentantami w zapa-
sach, mieli medale, znakomite osiągnięcia, myślę, 
że na tym stole by się te trofea nie zmieściły. Tak 
samo bronię dzieci, gdy idzie taki czy inny marsz, 
a rodzic z niemowlakiem na rękach staje przed 
kordonem policji. Tego dziecka też bronię i też bio-
rę udział we wszczętym postępowaniu w sprawie 
ochrony tego dziecka. Bronię dzieci, gdy ktoś je na 
YouTubie czy na jakimś innym kanale… gdy puszcza 
coś do internetu, nakłania do czegoś dzieci, nagabu-
je je i namawia do używania wulgaryzmów, plucia 
na różne osoby. Do każdej z tych spraw przystępuję 
niezależenie od poglądów. Nie tylko nie pytam o po-
glądy, ale także uważam, że one w ogóle nie mają 
tu znaczenia. Istotne jest to, żeby dziecko nie było 
demoralizowane, deprawowane.

Dzieci innej wiary. To była odpowiedź również 
na to pytanie. Nie wiem, Szanowna Pani Senator, 
ile dzieci jakiej wiary do mnie wystąpiło. Nie ma 
takiego paragrafu, punktu, żeby pytać dzieci o re-
ligię. Tak jak powiedziałem, każdy aspekt, każda 
forma czynności, każde działanie przeciwko dzie-
ciom są przeze mnie analizowane i w każdej z tych 
spraw biorę udział.

Na pytanie dotyczące ekspertów udzielę od-
powiedzi na piśmie. Jednocześnie proszę uprzej-
mie o przyjęcie takiej informacji, że rzecznik praw 
dziecka to jest instytucja w pewien sposób jedno-
osobowa, funkcja powierzona przez parlament, 
przez obie izby, organ konstytucyjny. Sam urząd, 
biuro ma formę, można powiedzieć, autorską, dla-
tego nie wszystko, co było kiedyś, będę dalej prowa-
dził. Jednocześnie dobre praktyki, o których wiele 
dzisiaj mówiłem, jak chociażby Dziecięcy Telefon 
Zaufania, różnego rodzaju spotkania, rodzaje dzia-
łalności, są kontynuowane.

Ostatnia część, dotycząca światopoglądu. Tu od-
niosę się w zasadzie do mojej ogólnej odpowiedzi. 
Dziękuję bardzo.
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WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Pani senator Jolanta Hibner.

SENATOR 
JOLANTA HIBNER 

Dziękuję bardzo. 
Ja bym prosiła, żeby pan rzecznik na wszystkie 

moje pytania dał też odpowiedź na piśmie.
Wspomniał pan podczas jednego ze spotkań 

z redaktorami, że dzieci zagubione, rozchwiane 
emocjonalnie dostają od edukatorów szkolnych 
środki farmakologiczne stosowane do zmiany płci. 

Przede wszystkim, chciałabym się dowiedzieć, 
jakie to są środki. Bardzo bym prosiła o taką infor-
mację. Czy zostało złożone doniesienie do prokura-
tury na tych edukatorów szkolnych? Ile było takich 
przypadków? Jeżeli nie było takiego zgłoszenia, to 
dlaczego? Czy zgłaszali się do pana rodzicie, któ-
rych dzieci płeć została zmieniona? Czy jakaś or-
ganizacja występowała w tej sprawie? 

To jest bardzo interesujące. Ja mam wnuczkę 
w szkole i chciałabym się na ten temat czegoś do-
wiedzieć, chciałabym usłyszeć o tych bardzo cie-
kawych rzeczach. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Pani Senator.
Proszę bardzo, Panie Rzeczniku.

RZECZNIK PRAW DZIECKA 
MIKOŁAJ PAWLAK 

Wysoka Izbo! Szanowny Panie Marszałku! 
Szanowna Pani Senator!

Odnosi się to do bieżącego roku, ale bardzo 
chętnie odpowiem, doprecyzuję i ustosunkuję się 
do tych żywych od ponad tygodnia kwestii.

Mogłem to powiedzieć nieco bardziej precyzyj-
nie w czasie wywiadu. Zanotowałem to sobie, bo 
akurat warto wiedzieć, o jakie środki chodzi. To 
są środki farmakologiczne będące syntetycznym 
odpowiednikiem estradiolu, czyli hormonu, któ-
ry działa za pośrednictwem swoistych receptorów 

na narządy płciowe, gruczoł sutkowy, podwzgórze, 
przysadkę, warunkując drugo- i trzeciorzędne ce-
chy płciowe. To są… Nie będę wymieniał nazwy 
tych środków, ale powiem, że zawiadomienie do 
prokuratury zostało złożone. Co więcej, sprawa 
jest na tyle uprawdopodobniona – twierdzę, że jest 
to udowodnione dokumentami – że prokuratura 
wszczęła śledztwo, i to nie tylko na podstawie mo-
jego zawiadomienia, bo, jak się okazało, również 
inne osoby zgłosiły tego rodzaju proceder, czyli 
proceder nielegalnego obrotu środkami farmako-
logicznymi, również wśród dzieci. To postępowa-
nie zostało wszczęte, jest prowadzone i jest, można 
powiedzieć, rozwojowe. 

To tyle, jeśli chodzi o tę kwestię, ten głośny 
ostatnio temat, który jest czymś, można powie-
dzieć, nowym, dodatkowym, niezwiązanym z in-
formacją roczną za 2019 r. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
(Senator Jolanta Hibner: Przepraszam, jeszcze 

chciałabym…)
Proszę bardzo.

SENATOR 
JOLANTA HIBNER 

Ja uzupełniałam to… Czy rodzice się do pana 
zgłaszali, czy jakieś organizacje, że dziecko mia-
ło płeć zmienioną, że tak powiem, wbrew woli 
i wbrew rodzicom?

RZECZNIK PRAW DZIECKA 
MIKOŁAJ PAWLAK 

Wysoka Izbo! Szanowna Pani Senator! 
To w moim wystąpieniu do samorządów, kilku 

samorządów, a jednego szczególnie… To jest rów-
nież na podstawie zgłoszenia rodzica, który taką 
sprawę zgłosił. Tak że jest to konkretny przypadek, 
konkretnego dziecka, tak.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Pan senator Krzysztof Brejza, zdalnie.
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SENATOR 
KRZYSZTOF BREJZA 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, nawiązując do tej wypowiedzi, 

do tematu tabletek rzekomo gdzieś dystrybuowa-
nych przez edukatorów w Poznaniu, chciałbym do-
pytać, czy posiada pan wiedzę bardziej konkretną, 
w której szkole i kto te tabletki rzekomo dystry-
buował. Dlaczego złożył pan zawiadomienie… Czy 
prawdą jest, że złożył pan zawiadomienie do pro-
kuratury dopiero po słynnym wywiadzie?

Drugie pytanie dotyczy współpracy ze stowarzy-
szeniem „Ordo Iuris”. Czy w omawianym okresie 
działalności taką współpracę pan prowadził? Czy 
ekspertami, współpracownikami rzecznika praw 
dziecka są osoby z tego stowarzyszenia „Ordo Iuris”?

I jeszcze jedna rzecz. Krytykował pan tutaj usta-
wę dotyczącą kompromisu aborcyjnego, ujawnił 
pan informację o przyłączeniu się do wniosku do 
Trybunału Konstytucyjnego, razem z grupą posłów 
PiS. Czy w pana opinii, Panie Rzeczniku, zmusza-
nie kobiety do rodzenia dziecka z bardzo ciężkimi, 
nieuleczalnymi wadami letalnymi, takimi jak serce 
na zewnątrz albo wynicowanie mózgu, do rodzenia 
dziecka, które umrze w dniu porodu albo w następ-
nych dniach po porodzie, jest właściwe i nie jest 
barbarzyństwem? Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo, Panie Rzeczniku.

RZECZNIK PRAW DZIECKA 
MIKOŁAJ PAWLAK 

Dziękuję, Szanowny Panie Marszałku.
Wysoka Izbo! Panie Senatorze! 
Ja w moich słowach… w wywiadzie nigdzie nie 

powiedziałem, że to się działo w szkołach. Musimy 
być precyzyjni i też precyzyjnie wsłuchiwać się… 
Tak to jest, że słowo „edukator” utożsamiamy ze 
szkołą, ale w rzeczywistości tak na szczęście jesz-
cze nie jest. Tak więc nigdzie nie mówiłem, że to 
jest szkoła.

Co do „Ordo Iuris”… Tak jak było przy moim wy-
borze, i to były fakty… Nie współpracowałem i nie 
pracuję w „Ordo Iuris”. Spośród wielu konferencji, 
w których brałem udział… Brałem udział w konfe-
rencjach, w których brała udział ta fundacja albo 

fundacja „Dajemy dzieciom siłę” i przeróżne inne, 
niekiedy nawet obie te fundacje razem.  W ten spo-
sób odpowiadam. Wśród moich pracowników też… 
To jest po prostu prawo człowieka. Nawet prawo 
pracy zabrania wypytywania o tego typu rzeczy. 
Nie wiem, czy ktoś… i w jakich fundacjach pracuje, 
świadczy pomoc czy udziela się społecznie. To do-
tyczy również pozostałych aspektów… Zapewne za 
chwilkę może paść pytanie – od razu je ubiegnę – czy 
powołany przeze mnie do komisji do spraw pedofilii 
pan Błażej Kmieciak ma jakieś związki z tą organi-
zacją. Powiem, że tak samo długo, zdaje się, współ-
pracował z Helsińską Fundacją Praw Człowieka. Po 
prostu jest wybitnym specjalistą z zakresu prawa 
medycznego, psychologii i mediacji, dlatego go po-
wołałem. Nie mam w zwyczaju naruszania prawa 
poprzez badanie poglądów moich pracowników, mo-
ich współpracowników, moich ekspertów.

I ostatnie pytanie i tzw. kompromis aborcyjny. 
W ustawie o Rzeczniku Praw Dziecka z 6 stycznia 
2000 r. jest zdanie, o którym trzeba znowu powie-
dzieć. Przypomnę je: dzieckiem jest każda istota 
ludzka od poczęcia do osiągnięcia pełnoletności. 
I tu jest kropka, tu nie ma żadnego przecinka, nie 
ma żadnego „chyba że coś”. Stoję na stanowisku jako 
prawnik, i takie są zasady m.in. już od prawa rzym-
skiego, że prawo nowsze znosi prawo starsze, prawo 
nowsze jest doskonalsze, tak uznajemy. Być może 
więc ta zasada mogłaby mieć zastosowanie, że prawo 
starsze, jeszcze sprzed wejścia w życie konstytucji, 
jest po prostu niezgodne… A co do poszczególnych 
przypadków, to proszę wybaczyć, ale nie nam jest 
pisane i dane oceniać te aspekty, a często w zakresie 
tematu, który jest również przedmiotem chociaż-
by projektu obywatelskiego czy kolejnego wniosku  
do trybunału, kwestie dotyczące zdrowia dziecka to 
są zawsze przypuszczenia. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Pan senator Brejza chciał dopytać.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

SENATOR 
KRZYSZTOF BREJZA 

Dziękuję.
Ponieważ jeszcze nie uzyskałem informacji od 

pana rzecznika, czy pan rzecznik zna tych eduka-
torów albo czy zdradzi pan, w jakim mieście mieli 
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działać, to proszę o odpowiedź na pytanie, czy jest 
to prawdą, a jeśli tak, to dlaczego złożył pan zawia-
domienie dopiero po tym wywiadzie prasowym. 
Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Rzeczniku.

RZECZNIK PRAW DZIECKA 
MIKOŁAJ PAWLAK 

Wysoka Izbo! Szanowny Panie Senatorze!
Działalność rzecznika polega na tym, że może 

nie każdego dnia, ale na pewno każdego tygodnia 
w reakcji na różnego rodzaju sprawy nie tylko przy-
stępuje do spraw sądowych czy prokuratorskich, 
jeżeli jest taka możliwość… Żądam akt, składam za-
wiadomienia. Dzieje się to zwykle po analizie akt. 
Nie robię tego pochopnie. I tak też było w tym przy-
padku. Było to jedno z kilku zawiadomień, które 
składałem w ciągu ostatnich dni. Tak więc czy to 
było przed wystąpieniem, czy po nim, to nie ma 
żadnego znaczenia. Znaczenie ma to, że jest to za-
wiadomienie skuteczne, uprawdopodobnione. A to, 
czy dotyczy to transaktywistów, edukatorów, to, 
gdzie, w jakim miejscu, z jakich serwerów korzysta-
li, z jakich komunikatorów, w jaki sposób dzieciom 
do plecaków te środki pakowali, bo to w zasadzie 
jest element nielegalnego obrotu, i takie plecaki 
z tymi środkami widziałem… To wszystko bada 
prokuratura i ona jako organ właściwy będzie wy-
jaśniała te okoliczności. Moim zadaniem jest strze-
żenie dzieci, ochrona dzieci i niekiedy prewencyjne 
działanie po to, żeby jakieś dzieci za chwilę, na po-
czątku roku nie padły ofiarami nielegalnego obrotu 
tego typu środkami. Chyba wszyscy się zgodzimy, 
że nie chcielibyśmy, aby nasze dzieci padły ofiarami 
nielegalnego obrotu lekami, jakimikolwiek. 

A jednocześnie pozwólcie państwo… Bo mam 
świadomość, że skoro te pytania padły i one dotyczą 
2020 r., a nie informacji o 2019 r., ale… Chciałbym, 
żebyśmy nie trywializowali i nie kpili sobie z tego 
trudnego dla wielu osób problemu, bo są takie sytu-
acje, gdy dochodzi i do prawnej modyfikacji, i do tej 
medycznej, i farmakologicznej, i fizycznej… Kilka 
dni po moim wystąpieniu, gdy trywializowano, 
kpiono ze słów o tych środkach, w prasie ukazał 
się dwustronicowy artykuł z opisem bardzo po-
ważnej sprawy, ale z tytułem analogicznym jak 

moje słowa. I chciałbym, żeby nie było hipokryzji. 
To jest artykuł z „Gazety Wyborczej” z 5 września, 
„Tabletki na zmianę płci”. A opis jest bardzo poważ-
nej sprawy. Nie drwijmy więc i nie dzielmy, bo po-
ruszyłem bardzo istotny problem. Chciałbym, żeby 
ten temat był rozpatrywany w aspekcie trudnych 
spraw, trudnych sytuacji ludzi, również młodzieży, 
a nie trywializowany, i żeby nie kpiono z tej sytu-
acji. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Pani senator Magdalena Kochan. Proszę bardzo.

SENATOR 
MAGDALENA KOCHAN 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Rzeczniku, gremia międzynarodowe 

uznają Polskę za ojczyznę praw dziecka, i to praw-
da, bo byliśmy inspiratorami, współautorami, jeśli 
nie autorami w całości… A na pewno polska myśl 
pedagogiczna dała podstawy Konwencji o prawach 
dziecka. Mamy najlepszą w świecie – i mówię to 
nie bez kozery, bo rekomendowaną przez ONZ do 
wdrażania we wszystkich krajach świata – ustawę 
o rzeczniku praw dziecka. Zatem osoba wyposażo-
na w tak ważne i uznawane przez gremia narodowe 
narzędzia musi być też osobą specjalnego zaufania.

Moje pytanie brzmi tak: czy uważa pan, że sta-
ranie się prawnika o funkcję, której ustawowych 
warunków nie wypełniał, daje panu poczucie spo-
łecznego zaufania, czy też to zaufanie podważa? 
Jakie kryteria stawia pan osobom, które pan za-
trudnia w swoim biurze? Tu pytam najbardziej 
o zastępcę. Pan powołał zastępcę rzecznika praw 
dziecka, moim zdaniem osobę, która na pewno ma 
świetne wykształcenie, ale wykształcenie technicz-
ne, jest po Akademii Górniczo-Hutniczej.

I w związku z tym chciałabym także zapytać, 
czy nie uważa pan, że to zaufanie jest podważane 
faktem, że pan prawnik nie wypełnił ustawowego 
obowiązku sprawozdania z działalności rzeczni-
ka praw dziecka za rok 2018. Rozumiem, że ob-
jął pan tę funkcję późno, pod koniec roku 2018,  
i że był pan zobowiązany do sprawozdania czegoś, 
co robił poprzednik. Niemniej jednak ten ustawo-
wy wymóg nie dotyczy personalnie osoby, która 
tę funkcję sprawuje, tylko urzędu. I może gdyby 
nie rewolucja personalna, byłoby panu łatwiej 
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przedstawić to sprawozdanie i ten wymóg usta-
wowy wypełnić. Nie mamy sprawozdania rzecz-
nika praw dziecka za rok 2018.

I jeszcze jedno pytanie, już naprawdę takiej na-
tury dla mnie o tyle istotnej, że wszystkie następne 
pytania powinny paść dopiero po odpowiedzi przez 
pana na to. Otóż ma pan rację, rzecznik to ktoś, kto 
mówi w imieniu. Chciałabym zapytać, co pan, jako 
rzecznik, mówi w imieniu dzieci urodzonych dzię-
ki metodzie in vitro, którą pan uznaje za zarówno 
od strony moralnej, jak i prawnej za metodę nie-
godziwą. I co pan mówi w imieniu dzieci niehete-
ronormatywnych, kiedy tak publicznie krytykuje 
pan podpisaną przez jeden z samorządów – no, już 
nie będziemy udawać, że nie wiemy który, myślę 
o warszawskim samorządzie – kartę, która pozwa-
la tym dzieciom nie czuć się wykluczonymi?

I ostatnie pytanie. Jak w związku z narastającą 
przemocą wobec także tych dzieci, o których mówi-
łam przed chwilą, ustosunkuje się pan do koniecz-
ności… także do międzynarodowego… nie nakazu, 
ale podpowiedzi, żeby każdy z krajów uchwalał na-
rodową strategię na rzecz walki z przemocą wobec 
dzieci? Czy pan w tej kwestii podjął jakieś działa-
nia? Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Sprawy formalne. Pan senator Wiatr się zgłasza.

SENATOR 
KAZIMIERZ WIATR 

Panie Marszałku, bardzo proszę pana mar-
szałka o uchylenie części pytania pani senator 
dotyczącej osoby pana rzecznika, ponieważ nie 
ma to żadnego związku z przedstawianym spra-
wozdaniem. Już nie będę mówił o  aspektach 
kulturowych…

(Senator Magdalena Kochan: Przepraszam…)
…tego pytania, niezręcznych. Ale nie ma to 

żadnego związku. I bardzo proszę pana marszał-
ka o uchylenie tej części pytania. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Panie Senatorze, nie uchylam tego pytania. I to 
nie był wniosek formalny, pana wniosku nie ma 
w katalogu wniosków formalnych.

(Senator Kazimierz Wiatr: Oczywiście, że jest. 
Wniosek dotyczący sposobu prowadzenia obrad, 
Panie Marszałku. Odpowiednia litera odpowied-
niego punktu regulaminu. Dziękuję bardzo.)

To nie dotyczyło sposobu prowadzenia obrad, 
tylko merytorycznej zawartości wypowiedzi.

Proszę bardzo, Panie Rzeczniku.

RZECZNIK PRAW DZIECKA 
MIKOŁAJ PAWLAK 

Dziękuję bardzo.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Proszę 

bardzo.)
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowna Pani 

Senator!
Odniosę się, Panie Senatorze, do tych uwag, 

a będzie to też nawiązanie do pytania pani sena-
tor Chybickiej dotyczącego ekspertów pracujących 
w biurze i osób pracujących w biurze. Są różne 
aspekty praw dziecka, działalności rzecznika praw 
dziecka, i to każdego, również moich poprzedni-
ków. Czy prawnik nie powinien być rzecznikiem? 
Spośród czterdziestu kilku rzeczników praw dziec-
ka w Europie chyba 27 to prawnicy, adwokaci.  
To po pierwsze. Po drugie, część ekspertów, któ-
rych mam w biurze – co więcej, nie tylko przejąłem 
ich razem z biurem po moim poprzedniku, ale do 
tej pory ze mną pracują – to są prawnicy, adwoka-
ci. Bo prawnicy, adwokaci najczęściej są tą ostatnią 
ostoją prawa dla dziecka, oparciem dla reprezento-
wania dziecka w sądzie. Ustawa o Rzeczniku Praw 
Dziecka nie wprowadza ograniczenia co do zawodu, 
takiego, że tylko pedagog jest najlepszym rzeczni-
kiem praw dziecka. Co więcej, jednym z rzeczni-
ków praw dziecka był prawnik Paweł Jaros, sędzia. 
Zatem te uwagi, jak myślę, nie są trafne.

(Senator Magdalena Kochan: Dopytam pana 
rzecznika, jeśli pan pozwoli, w tym momencie.)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Za chwilę, Pani Senator…

SENATOR 
MAGDALENA KOCHAN 

Ale mnie nie chodzi o  to, Panie Rzeczniku,  
że prawnik nie może być rzecznikiem praw 
dziecka. Oczywiście może, ustawa to dopuszcza. 
Problem polega na tym, że prawnik, jak mało kto, 



Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2019  
wraz z Uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka

138

15. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 11 września 2020 r.

jest zobowiązany do wypełniania zapisów prawa. 
I prawnik przystępujący do konkursu, ubiegają-
cy się o jakiekolwiek stanowisko chyba znacznie 
lepiej niż każdy z nas umie przeczytać kryteria, 
które obowiązują, żeby to stanowisko zająć, czyli 
kryteria, które dopuszczają do konkursu. Pan nie 
spełniał wymogu ustawowego 5 lat pracy z dziećmi 
lub na ich rzecz, a mimo to o stanowisko rzecznika 
praw dziecka pan się ubiegał. O to pytałam.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Za chwilę. Pani Senator, ja oczywiście zapisu-
ję do głosu, ale proszę się zgłaszać do głosu, a nie 
wkraczać w trakcie odpowiedzi.

(Senator Magdalena Kochan: Rzecznik źle zro-
zumiał, więc…)

Proszę bardzo, Panie Rzeczniku…
(Senator Magdalena Kochan: …chciałam wy- 

jaśnić.)
Rozumiem. To…
(Senator Magdalena Kochan: Przepraszam.)
To by było już coś innego.
Proszę bardzo, Panie Rzeczniku.

RZECZNIK PRAW DZIECKA 
MIKOŁAJ PAWLAK 

Dziękuję.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowna Pani 

Marszałek!
Te kwestie zostały rozstrzygnięte, przedstawio-

ne, udowodnione, wykazane, to, który prawnik ile 
lat się zajmuje prawami dziecka. Obie izby tego 
parlamentu tę kwestię również potwierdziły. Tak 
więc to jest kwestia ocenna, którą można w debacie 
publicystycznej omawiać.

Co do konkretnie mojej zastępcy… Pani Maria 
Urmańska zajmowała się prawami dzieci chociaż-
by jako rodzina zastępcza, a rodziny zastępcze od-
znaczane były Odznaką Honorową za Zasługi dla 
Ochrony Praw Dziecka, również przez mojego po-
przednika, więc jak najbardziej życie i doświadcze-
nie predestynowały ją do tego, żebym powołał ją 
na zastępcę – ale to można mówić w czasie prze-
szłym – żeby była powołana do określonych zadań 
związanych z edukacją i wychowaniem. Tak więc 
to jest na pewno ta kwestia uprawnienia, wszystkie 
umiejętności i kompetencje posiadała i posiada i za 
to jej bardzo serdecznie dziękuję z tego miejsca.

Kolejna sprawa, podobne pytanie dotyczące 
ochrony dzieci, poglądów, tego, z jakimi sprawami 
dzieci do mnie się zgłaszają, czy zgłaszają się dzieci 
nieheteronormatywne – takie nowe słowo się po-
jawia – czy zgłaszają się dzieci pochodzące z in vi-
tro, czy różne inne przybywają do nas ze skargami. 
Tak jak powiedziałem, ja nie różnicuję dzieci. Każde 
dziecko, każdy człowiek jest dla mnie tym, którego 
należy chronić, który ma być chroniony najbardziej 
przeze mnie. Staję w obronie każdego. Podałem 
przykład marszu, na którym ojciec stał przed kor-
donem policji z niemowlakiem na rękach. To było 
zgromadzenie blokujące jeden z tęczowych marszy. 
Też przystąpiłem do sprawy, bo uważam, że to jest 
nieprawidłowe. Tego ojca trzeba było w odpowied-
ni sposób przygotować przed sądem rodzinnym do 
dalszego wykonywania funkcji rodzicielskich po 
to, żeby takich rzeczy nie robił. I to niezależnie od 
barw… Tak że tutaj kwestia komunikowania się, po-
mocy, kwestia przemocy wobec dzieci i postulatu…

(Głos z sali: Nieobowiązkowy…)
Tak, nieobowiązkowego, dotyczącego narodo-

wej strategii. Narodowe strategie i różnego rodzaju 
górnolotne kwestie są bardzo ważne, one po pro-
stu są w nas jako prawo naturalne. Ale ja przecho-
dzę też do czynów, Szanowna Pani Senator. Tutaj 
jest chociażby działalność legislacyjna związana 
z uchwaloną jednomyślnie i w tej Izbie, i w izbie 
niższej ustawą antyprzemocową – to był, zdaje się, 
kwiecień, maj tego roku – która wprowadza moż-
liwość natychmiastowej ochrony rodziny przed 
kimś, kto się nad nią znęca, wystawienie delikwen-
ta za fraki z domu. Tego nie było. Tu są konkretne 
zadania, uprawnienia, które teraz wchodzą w życie, 
m.in. w ustawie o Policji. Uczestniczyłem w przy-
gotowywaniu tych przepisów 2 i 3 lata temu, będąc 
jeszcze w Ministerstwie Sprawiedliwości, właśnie 
z ideą, żeby było konkretne narzędzie, a nie tylko 
górnolotne słowa, które potem nie będą realizo-
wane. To jest narzędzie dla Policji i to jest realiza-
cja poszczególnych praw dzieci do ochrony przed 
przemocą. To są konkretne formy mojej działalno-
ści jako rzecznika.

Co do kwestii formalnych, sprawozdań to wiem, 
że skontaktują się ze sobą sekretariat Kancelarii 
Senatu i mojego biura w kwestii wyjaśnienia zwią-
zanego ze sprawozdaniem za rok 2018 i jego za-
istnienia w formie publicznej. Tak się złożyło, że 
rok poprzedni był rokiem zmiany kadencji i nie 
wszystkie sprawy zostały w tamtym czasie wyko-
nane. Tak się niestety zdarza. To na pewno będzie 
uzupełnione. Dziękuję bardzo.
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WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Pan senator Bogdan Klich.

SENATOR 
BOGDAN KLICH 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Rzeczniku, pan oczywiście, jak każdy 

człowiek i obywatel, ma prawo mieć swoje własne 
poglądy odnośnie do wszystkich spraw, ale jako 
rzecznik ma pan bronić polskich dzieci i chronić 
je. Tymczasem zapędza się pan, a sprawa edukacji 
seksualnej jest tą sprawą, w której zapędził się pan 
chyba najdalej, w polemikę o charakterze ideolo-
gicznym. I to jest błąd, który pan popełnił. Podczas 
tej słynnej rozmowy na antenie TVN niestety 
wprowadził pan w błąd widzów, podając niepraw-
dziwe informacje, po prostu kreując fake news. 
Dlatego w tej Izbie oczekujemy od pana sprosto-
wania, nie tłumaczenia, dlaczego, czy, kiedy pro-
kuratura to wyjaśni, tylko sprostowania słów, które 
pan wypowiedział. Pan powiedział, cytuję: „Panie 
Redaktorze, a czy pan zagwarantuje, że wpuści-
my edukatorów seksualnych do 20 tysięcy szkół 
i oni będą wprowadzali takie treści, jak chociażby 
w Poznaniu, gdzie wychwytują dziecko gdzieś roz-
chwiane, zaniedbane, i któremu dają ci edukatorzy 
z tych środków” – finansowych – „jakieś środki 
farmakologiczne, żeby zmieniać jego płeć?”. Pan 
powiedział o zdarzeniu, które w Poznaniu, w szko-
łach poznańskich nie miało miejsca. A więc to po-
winien pan sprostować.

Ja chciałbym pana zapytać o kwestie szans edu-
kacyjnych polskich dzieci, ponieważ dzisiaj powie-
dział pan o strajku nauczycieli z kwietnia 2019 r., 
że wyłączył on z edukacji kilka milionów dzieci. 
Chciałbym pana zapytać, czy pan interwenio-
wał, a jeśli tak, to w jaki sposób pan interwenio-
wał, w ministerstwie edukacji oraz w stosunku do 
rządu, który był odpowiedzialny za to, że do tego 
strajku doszło, że w pierwszym dniu strajku za-
strajkowało 75% polskich szkół. Czy pan interwe-
niował, żeby rząd nie pozorował, tylko prowadził 
negocjacje ze strajkującymi? Czy pan namawiał 
rząd do tego, żeby zachował się rzetelnie i odpo-
wiedzialnie w stosunku do nauczycieli polskich, 
którzy w różnych kontrolowanych przez rząd me-
diach, w szczególności TVP, byli poniżani i obra-
żani? Co pan zrobił w tej sprawie? W jaki sposób 

pan działał na rzecz polskich nauczycieli, a zatem 
na rzecz polskich dzieci? Proszę przedstawić kon-
kretną mapę swoich działań w tej sprawie, tego od 
pana oczekujemy.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo, Panie Rzeczniku.

RZECZNIK PRAW DZIECKA 
MIKOŁAJ PAWLAK 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo! Szanowny Panie Senatorze! 
Na pytanie dotyczące ubiegłego roku, strajku 

nauczycieli i czynności, jakie podjąłem, odpowiem 
w ten sposób. Gdy przypomnimy sobie tamten 
przełom marca i kwietnia, czas przed maturami… 
Bardzo istotny był potem ten okrągły, choć kan-
ciasty, stół. Kiedy złożyłem propozycję mediacji? 
Otóż zaproponowałem okrągły stół dla wszystkich 
z systemu edukacji – wtedy ministrem była pani 
Anna Zalewska – tj. wszystkich związków zawo-
dowych nauczycielskich i organizacji rodziców, 
a było to 15 stycznia roku 2019. W drugiej poło-
wie stycznia, zdaje się, 2 takie spotkania odbyły się 
w moim biurze. Chodziło o to, żeby przeciwdzia-
łać, żeby zapobiec… żeby wysłuchać, jakie są ra-
cje wszystkich. To było w styczniu ubiegłego roku. 
Tam była pani minister i były związki zawodowe 
oprócz jednego związku zawodowego – ZNP. Już 
wtedy podejmowałem próby polubownego, me-
diacyjnego wyjaśnienia sprawy, tak żeby nie do-
szło do strajku, a już wtedy takie groźby padały. 
Brałem aktywny udział w posiedzeniach tego głów-
nego okrągłego stołu, w wyjaśnianiu i negocjowa-
niu. Wtedy też brałem udział w tych spotkaniach, 
także osobiście. Jedynymi, którzy nie odpowiedzie-
li na moje pytania… A to wynika z ustawy, to jest 
uprawnienie rzecznika z ustawy. Każda instytucja 
w Polsce, każda organizacja musi odpowiedzieć, 
zgodnie z ustawą, na moje pytania. A ja pytałem 
tylko o postulaty i etap prac. Jedyna organizacja, 
która nie odpowiedziała na te pytania, to był ZNP. 
Wszystkie inne centrale związkowe, samorządy 
również brały w tym udział… Chociażby wczoraj 
pan przewodniczący Związku Miast Polskich też 
był… Ci przedstawiciele brali udział w tych spo-
tkaniach u mnie i była dyskusja. No ale nie wszy-
scy chcieli wziąć w tym konkretny, merytoryczny 
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udział. Tak że takie czynności wtedy podejmowa-
łem, brałem udział w spotkaniach mediacyjnych 
w ramach okrągłego stołu – po to, żeby zapewnić 
dzieciom prawo do nauki. Jakkolwiek istotnym 
i bardzo dobrym postulatem są godziwe, coraz 
wyższe zarobki wszystkich grup społecznych,  
to jednak w zestawieniu tych praw… Ja strzegę pra-
wa dzieci do nauki, realizacji obowiązku państwa 
w zakresie zapewnienia nauki dzieciom w danym 
okresie. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Rzeczniku.
Pytanie zadaje pan senator Beniamin Godyla.

SENATOR 
BENIAMIN GODYLA 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Rzeczniku, 2 zagadnienia chciałbym tu 

poruszyć i z nimi będą się wiązać pytania. 
Pierwsze zagadnienie, organizacje pozarządo-

we. W jaki sposób wypełnia pan ustawową powin-
ność współpracy z organizacjami pozarządowymi? 
Z jakimi organizacjami pan współpracuje i na czym 
ta współpraca polega? Jak dokonuje pan wyboru 
organizacji, z którymi pan współpracuje, jakie są 
kryteria tego wyboru? Czy współpracuje pan np. 
z młodzieżowymi radami miejskimi? To byłoby 
jedno zagadnienie.

Drugie zagadnienie dotyczy pieczy instytucjo-
nalnej. Jakie działania podjął pan, żeby w pieczy 
instytucjonalnej nie znajdowały się dzieci poniżej 
dziesiątego roku życia? Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo, Panie Rzeczniku.

RZECZNIK PRAW DZIECKA 
MIKOŁAJ PAWLAK 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo, Szanowny Panie Senatorze, or-

ganizacje pozarządowe… Tak, ta współpraca to jest 

obowiązek, ale i taka naturalna formuła działalno-
ści rzecznika. Absolutnie się z tym zgadzam. Część 
dotychczasowej działalności moich poprzedników 
przejąłem i te organizacje u mnie w biurze były 
i różnego rodzaju ich inicjatywy… Najczęściej pole-
ga to na objęciu patronatem, wsparciu obecnością, 
wsparciu wykładem, tego rodzaju działalności były. 
Tak jak powiedziałem, patronatów – najczęściej 
dla organizacji pozarządowych – w zeszłym roku 
udzieliłem ponad 180, i dotyczyło to bardzo szero-
kiego wachlarza organizacji. Byłem na spotkaniach 
dotyczących zwalczania przemocy wobec dzieci, 
one odbywają się co roku w Pałacu Kultury i Nauki 
w ramach dobrej działalności Fundacji „Dajemy 
Dzieciom Siłę”, i to się działo od wielu lat, jeszcze 
wcześniej, zanim zostałem rzecznikiem, brałem 
w tym udział. Ale też wielkie organizacje, chociażby 
harcerskie, ZHP, skauci, ZHR, o czym mówiłem, 
wsparcie tej młodzieży, tej formuły wychowania, 
i patriotycznej, i osobistej po prostu, udział w wiel-
kim zlocie harcerzy na Mazurach… Tego typu dzia-
łalność jest i tego typu działalność na pewno będzie 
kontynuowana.

Co do pieczy instytucjonalnej, drugie, krótkie 
pytanie… Mam świadomość – o tym rozmawiali-
śmy też z panią senator w czasie obrad połączonych 
komisji i absolutnie to potwierdzam – że system 
nie jest jeszcze doskonały i nie działa tak, jak po-
winien w zakresie pieczy instytucjonalnej. Dzieci 
nie powinny, a już na pewno te najmłodsze, prze-
bywać w domach dziecka. Musimy dążyć do tego, 
żeby rozwijać pieczę zastępczą, mobilizować ro-
dziny zastępcze, to jest oczywiste. Ale są sytuacje 
i miejsca, jak chociażby w Łodzi, gdzie faktycznie 
są tego rodzaju braki i dom małego dziecka cią-
gle funkcjonuje. Jest mi on bardzo bliski, proszę 
uwierzyć, nawet osobiście, z różnych względów. 
Dlatego w tym zakresie były i są czynione działa-
nia, są moje wystąpienia do ministra rodziny, żeby 
przygotować takie przepisy, które pozwolą spraw-
nie funkcjonować pieczy, a jednocześnie pozwolą 
dzieciom wychowywać się w takich warunkach, 
które dają namiastkę rodziny.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Pan chce uzyskać odpowiedzi na piśmie?
(Senator Beniamin Godyla: Mógłbym jeszcze 

dopytać? Ja tylko chciałbym dopytać.)
Proszę, proszę.
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SENATOR 
BENIAMIN GODYLA 

Czy ma pan jakieś dane dotyczące tego, ile dzie-
ci poniżej dziesiątego roku życia jest w domach 
dziecka? Może nie dokładne dane liczbowe, ale 
chociaż procentowe.

RZECZNIK PRAW DZIECKA 
MIKOŁAJ PAWLAK 

Panie Senatorze, to są też dane, które się na bie-
żąco zmieniają… Proszę pozwolić, że odpowiem na 
piśmie, będą aktualne, konkretne, żeby nie było po-
myłki. Na tyle, na ile mam te dane zebrane, prze-
każę je panu senatorowi.

(Senator Beniamin Godyla: Dziękuję ślicznie.)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję bardzo, Panie Rzeczniku.
I pani senator Beata Małecka-Libera zadaje 

pytanie.

SENATOR 
BEATA MAŁECKA-LIBERA 

Dziękuję bardzo.
Panie Rzeczniku, moje 2 krótkie pytania wy-

nikają przede wszystkim z  przeczytania listu 
otwartego, jaki pan zamieścił na początku tego 
sprawozdania. Otóż w mojej ocenie ten list otwar-
ty i wyrażenie swoich poglądów, światopoglądu 
są absolutnie ważne dla pana jako osoby, dla pana 
Mikołaja Pawlaka, a nie dla rzecznika. Pan po przy-
jęciu funkcji rzecznika praw dziecka nie powinien 
w ten sposób w liście otwartym pisać, ponieważ po 
przeczytaniu tego listu ewidentnie możemy powie-
dzieć, że pan jest obrońcą tylko części dzieci, a pan 
jako rzecznik powinien stawać w obronie wszyst-
kich i kierować się przede wszystkim wiedzą i sza-
cunkiem, to powinny być wartości najważniejsze. 
A pan te wartości akurat neguje, mówiąc o tym,  
że naukowe postępy wiedzy czy też mędrców, 
jak pan tutaj pisze, pana w ogóle nie interesują, 
co mnie jako osobę związaną z medycyną bardzo 
smuci. I mam 2 konkretne pytania.

Pierwsze. Czy pan rzeczywiście jest obrońcą 
i rzecznikiem tylko części polskich rodzin, czy też 

wszystkich, i wszystkich dzieci, które wychowu-
ją się w różnych rodzinach i są różnymi dziećmi?

I drugie moje pytanie. Jakie jest pana stanowi-
sko w kwestii edukacji seksualnej i wprowadzenia 
tego przedmiotu do szkół, co od lat środowisko me-
dyczne postuluje? Czy pan w tej dziedzinie cokol-
wiek zrobił? Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Rzeczniku.

RZECZNIK PRAW DZIECKA 
MIKOŁAJ PAWLAK 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo! Szanowna Pani Senator! W liście 

otwartym właśnie nie pisałbym językiem przepi-
sów i tak jak prawnik, bo to nie ma być apelacja od 
wyroku. List otwarty to jest przełożenie prawa na 
język powszechnie rozumiany. Takie jest w Polsce 
prawo – konstytucja, Konwencja o prawach dziec-
ka i ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka. Z przepi-
sów wynika, że naturalnym środowiskiem rozwoju 
dziecka jest rodzina. Takie passusy padają również 
w Konwencji o prawach dziecka i w Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej. Tak więc nie robię nic, co 
nie miałoby oparcia w przepisach polskiego prawa.

Przypominam pewne podstawy prawa. 
One być może miałyby być przeformułowane. 
Twórca Konwencji o prawach dziecka, pan prof. 
Smyczyński, gdy rozmawiam z nim o tym, co le-
gło u podstaw tego dokumentu, jaka była myśl, 
jaka była idea, wymienia też prawo do posiadania 
rodziców, rodziny. To jest prawo dziecka. Dlatego 
stoję tutaj i bronię brzmienia przepisów prawa. 
Gdybym tego nie robił, to nie wykonywałbym swo-
ich obowiązków.

Co do edukacji seksualnej to ten temat, jakże 
aktualny, wraca. Edukacja seksualna w formie za-
twierdzonej programem jest w polskich szkołach. 
To są przedmioty zatwierdzone od ćwierć wieku 
rozporządzeniami. Są do tego formularze, jest cały 
program. Mówię o wychowaniu do życia w rodzi-
nie. To, co jest zaakceptowane normą demokratycz-
ną, jest w szkołach.

Ja często staję w obronie dzieci i rodziców, sta-
ję razem z nimi w jednym szeregu, razem z tymi, 
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których głosy nie były słyszane. Oni nie chcą, żeby 
za ich plecami treści, które nie są wprowadzone 
przez normę demokratyczną, w ramach progra-
mu edukacyjnego, programu, który obowiązuje i do 
którego wykonywania dziesiątki tysięcy nauczycie-
li jest przygotowanych merytorycznie, były wpro-
wadzane. Robię to nie dlatego, że ideologicznie 
mogę się z tymi treściami nie zgadzać, ale dlate-
go, że gdyby dyrektor szkoły wprowadził do szkoły 
osobę, która nie ma uprawnień pedagogicznych, 
nauczycielskich, to miałby postępowanie dyscy-
plinarne. I jest pytanie o to, czy edukatorzy takie 
uprawnienia mają. Jeżeli mają, to bardzo proszę. 
W systemie demokratycznym można zmienić pro-
gram nauczania i wtedy tego typu treści, które te-
raz gdzieś powstają, będą mogły być wprowadzane.

Ja twierdzę i tak po prostu jest – to jest przepis 
prawa oświatowego, rozporządzeń – że edukacja 
w tym zakresie jest i że jest dostępna dla wszyst-
kich. Dziękuję.

(Senator Beata Małecka-Libera: Chciałabym do-
pytać, Panie Marszałku.)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Proszę bardzo, Pani Senator.

SENATOR 
BEATA MAŁECKA-LIBERA 

Czyli rozumiem, Panie Rzeczniku, że wg pana 
oceny to, co jest w tej chwili, jest wystarczające. 
Tak?

RZECZNIK PRAW DZIECKA 
MIKOŁAJ PAWLAK 

Ja powiedziałem, że jest program edukacji.
(Senator Beata Małecka-Libera: Ale ja pytałam 

o pana zdanie.)
To, czy on jest wystarczający, czy jest w odpo-

wiedniej formie przedstawiany, podany, to jest 
oczywiście kwestia do dyskusji. Kwestią do rozwa-
żań pozostaje to, czy on jest aktualny, chociażby 
ze względu na rozwój społeczny od ćwierć wieku…

(Senator Beata Małecka-Libera: Ale ja cały czas 
pytam o pana zdanie.)

To wszystko podlega dyskusji. Na pewno należy 
wysłuchiwać tutaj głosu ekspertów w odpowied-
nim trybie. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję bardzo.
Panie Rzeczniku, teraz ja zadaję pytania.
Została powołana komisja do spraw czynów pe-

dofilskich, do której skierował pan swojego przed-
stawiciela. Czy ona rozpoczęła już pracę, czy nie? 
To jest pierwsze pytanie.

Drugie. Wg obowiązującego prawa rodzice decy-
dują o wychowaniu dzieci. Proszę mi powiedzieć… 
No, mogą być tu konflikty. Dzieci, które mają po-
wyżej 15 lat, mają własne poglądy, 16-letnie mają 
własne poglądy. Pan się spotkał z takimi sytuacja-
mi, że był konflikt dotyczący poglądów pomiędzy 
dziećmi mającymi w okolicach 16–18 lat a rodzica-
mi. Załóżmy, że żądali chodzenia do kościoła albo 
zabraniali chodzenia do świątyni, a dzieci miały 
odmienne poglądy. Czy tego typu konflikty i pro-
blemy do pana dotarły?

Kolejna sprawa: proszę mi powiedzieć, jak wy-
gląda sytuacja co do możliwości wychowania dzieci 
zgodnie z poglądami rodziców, jeżeli chodzi o lekcje 
etyki. Bo jest przepis, który mówi, że jeżeli rodzic 
nie chce posyłać dziecka na lekcje religii, to powi-
nien je posyłać na lekcje etyki. Jak wygląda sytuacja 
z lekcjami etyki? Jak wygląda realizacja tego prze-
pisu prawnego?

I ostatnia kwestia: czy pan się zajmuje albo 
zajmował dopalaczami? Jeżeli tak, to chciałbym 
wiedzieć, jak… Bo dopalacze, no bardzo szkodliwe 
środki, są adresowane do dzieci i młodzieży. Jak 
wygląda liczba dzieci do lat osiemnastu, które sto-
sują dopalacze? To jest poważny problem i chciał-
bym się zorientować, czy pan się tym problemem, 
jeżeli chodzi o dzieci i młodzież, zajął. I w związku 
z tym pytam, jak to wygląda. Dziękuję.

RZECZNIK PRAW DZIECKA 
MIKOŁAJ PAWLAK 

Dziękuję.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Co do komisji do spraw czynów pedofilskich 

– tak dla przypomnienia i wskazania etapów… 
24 lipca komisja ślubowała, Sejm wybrał prze-
wodniczącego. Z tego co wiem, to jest tworzenie 
absolutnie nowego urzędu, dla którego nawet nie 
było, poza rezerwą budżetową, wskazanego para-
grafu – jako reprezentanci urzędów mamy świado-
mość, jakie to są istotne kwestie. Z informacji, jakie 
posiadam, wynika, że w ubiegły piątek – równo 
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tydzień temu – zostało opublikowane w Dzienniku 
Ustaw rozporządzenie pana premiera dotyczące… 
Jest to pierwszy taki akt prawny, który statuuje, 
zdaje się, kwestie pracownicze. To jest wymóg 
ustawowy z ustawy, którą parlament uchwalił. Jest 
przygotowane – z tego co wiem, a mówię to na pod-
stawie informacji, jakie odbieram z kręgów komi-
sji – miejsce, które będzie biurem. Myślę, że to jest 
kwestia tygodnia czy 2 tygodni, że te podstawowe 
rzeczy… Bo trzeba było założyć NIP, REGON, nawet 
sporządzić pieczęć. Z tego co wiem, w najbliższych 
dniach będą już przekazane środki z rezerwy bu-
dżetowej na potrzeby komisji, bo przecież wchodzą 
w grę najprostsze, najbanalniejsze rzeczy urzędo-
we. Jeżeli uda się w ciągu tego półtora miesiąca 
zbudować ten urząd, to myślę, że to będzie duże 
osiągnięcie przewodniczącego i członków komisji – 
że w ciągu półtora miesiąca zbudowali od podstaw 
urząd komisji. Myślę, że we wrześniu rozpocznie 
ona formalnie pracę i zawiadomi opinię publiczną 
o swoim adresie, bo nawet ten portal gov.pl musi 
dla komisji powstać. Czynności administracyjne 
już trwają. Wiem, że na dniach będą kolejne czyn-
ności. To jest ta kwestia.

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! 
Odpowiedzi na pytania drugie i trzecie połączę, bo 
one dotyczą wychowania i edukacji. Chciałbym, 
abyśmy mieli świadomość i terminologii, i znacze-
nia słów „wychowanie”, „edukacja”. Wychowanie 
przynależy w pierwszej kolejności rodzicom i ro-
dzinie. To wynika z przepisów konstytucji, kon-
wencji i ustawy. Edukacja, to jest przekazywanie 
wiedzy metodycznie. Ten obowiązek spoczywa na 
państwie. Niekiedy powstają różnego rodzaju spory 
czy wątpliwości na styku edukacji, którą ma wyko-
nywać państwo za pomocą systemu szkół, i wycho-
wania, które jest zarezerwowane dla rodziców. Tak 
że to rozróżnienie bardzo chcę podkreślić i stoso-
wać, bo ono jest bardzo istotne dla pełnego i pra-
widłowego rozumienia kolejnych wątpliwości czy 
ich wyjaśniania. Bardzo istotne jest, że są spra-
wy, szczególnie dotyczące chociażby właśnie tych 
kwestii moralnych czy światopoglądowych, które 
wprost na mocy przepisu – zwracam na to uwagę 
pani senator – są powierzone rodzinie.

Kwestie dotyczące naruszania prawa dzieci 
są niekiedy uregulowane w przepisach karnych. 
Chociażby w przypadku przestępstw wobec dzieci 
i niektórych czynów seksualnych wiek ograniczo-
ny jest do 15 lat, czyli tego, co wolno nastolatkowi 
powyżej piętnastego roku życia, nie wolno zrobić 
dziecku w wieku poniżej piętnastego roku życia.

Pytanie dotyczące rozróżnienia religii i etyki. 
Tak jak mówiłem, to prawo obowiązuje od ćwierć 
wieku. Już jesteśmy wręcz naturalnie przyzwy-
czajeni do tego, że na początku roku w szkołach 
wybiera się te czy inne zajęcia. Polega to na zło-
żeniu oświadczenia przez rodziców. W przypad-
ku starszych uczniów często składane są one przez 
samych uczniów, a w liceach osoby dorosłe, które 
są przed maturą, indywidualnie mogą tego typu 
decyzje podejmować, po prostu jest to ich prawo 
obywatelskie. Dlatego w kwestii tego… 

Zdarzyły się takie sprawy, to sygnalizuję. Nie 
powiem panu marszałkowi w  tym momencie, 
czy to były 3 sprawy czy było to 5 spraw, ale kilka 
spraw z zakresu sporu dziecka, ucznia, nastolat-
ka z rodzicami co do tego, czy uczęszczać na takie 
zajęcia, zdarzyło się. Najczęściej… zawsze to jest 
w ten sposób realizowane, też u mnie, że staramy 
się wyjaśnić ten spór między rodzicami a uczniem, 
uzmysłowić obydwu stronom te aspekty wolności 
człowieka, a jednocześnie nigdy nie ma nakłania-
nia do takiej czy innej postawy. To jest informacja 
i coś, można powiedzieć, w rodzaju wyjaśniania 
i mediowania, nakłaniania do wspólnych dobrych 
relacji. Bo dziecko dla swoich rodziców, niezależnie 
od tego, jaką wiarę będzie w przyszłości wyznawa-
ło, czy jakie poglądy będzie miało, zawsze będzie 
dzieckiem. Chodzi o to, żeby pamiętać, że te spra-
wy nigdy nie mogą zaburzyć ich relacji rodzinnej, 
tej najbardziej intymnej, ich wzajemnej miłości. 
Zawsze staram się zmierzać do tego, żeby wyciszać 
spory na tym polu. Dziękuję, Panie Marszałku…

Aha, jeszcze dopalacze, przepraszam, kwestia 
dopalaczy. Jeżeli pojawiają się tego typu sprawy, 
to niezwłocznie są powiadamiane i służby sani-
tarne, i służby wymiaru sprawiedliwości, bo to są 
po prostu czyny karalne i to są środki uzależnia-
jące dzieci. Jeśli chodzi o liczbę dzieci przyjmują-
cych, to trudno mówić o liczbach, bo nie wszystkie 
przypadki są rejestrowane. Niestety, mimo pew-
nych rozwiązań, które lata temu były przyjmo-
wane, cały czas ten rynek jest otwarty. Niemniej 
można mówić o pewnych statystykach, jeżeli cho-
dzi o dzieci, młodzież, którą w jakiejś części czy 
to nazywamy zdemoralizowaną, czy to określamy 
jako tą, która trafia w ramiona sądów, gdy docho-
dzi do czynów demoralizacji czy czynów karalnych. 
Często jednym z elementów, które nie domagały 
w wychowaniu tych dzieci, był element uzależnie-
nia od różnego rodzaju środków, czy to dopala-
czy, czy wręcz narkotyków. Te dzieci są wspierane 
w różnego rodzaju ośrodkach, i w młodzieżowych 
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ośrodkach wychowawczych, i w zakładach popraw-
czych, które też dysponują bazą pomocy dla tych 
dzieci. Jeśli chodzi o liczby, to mogę powiedzieć, 
ile dzieci jest obecnie w zakładach poprawczych. 
Gdy odchodziłem z Ministerstwa Sprawiedliwości 
i obejmowałem funkcję rzecznika, było, zdaje się, 
600–800 dzieci w tych zakładach. To są te najcięż-
sze przypadki, ale nie równam od razu każdego 
przypadku takiego dziecka z używaniem dopalaczy 
czy narkotyków. To są tego typu liczby. W MOW, 
w  młodzieżowych ośrodkach wychowawczych 
było wówczas ok. 5 tysięcy dzieci. Te liczby nieco 
się zmniejszają, są ruchome. Niemniej takie to są 
szacunki. Ale oczywiście są też dzieci, które takie 
środki zażywają, a które nie trafiły jeszcze do sys-
temu pomocy w tym zakresie. Tak że jest to duży 
problem i na pewno za każdym razem służby sani-
tarne, medyczne czy wymiar sprawiedliwości mu-
szą być o tym zawiadamiane, bo tę plagę trzeba 
zwalczać. Tu się absolutnie z panem marszałkiem 
zgadzam. Wszystkie środki uzależniające dzieci po-
winny być zlikwidowane, z tym zjawiskiem trzeba 
walczyć. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Pan senator Marek Plura, zdalnie.

SENATOR 
MAREK PLURA 

Panie Rzeczniku, kilka chwil temu poczynił pan 
konstytucyjne zarzuty wobec strajkujących nauczy-
cieli. Nie trzeba być prawnikiem, żeby wiedzieć, że 
to konstytucja nakłada właśnie na państwo – nie 
na nauczycieli – obowiązek zabezpieczania i reali-
zowania prawa dzieci do edukacji. Państwo, czyli 
w szczególności rząd i samorząd. Nauczyciel to za-
wód szczególny, do którego, w co wierzę, potrze-
ba swoistego powołania. Ale powołaniem człowiek 
się nie nakarmi i nie nakarmi nim swoich dzie-
ci. Nauczyciele, ucząc i wychowując cudze dzieci, 
przy niewysokich pensjach, jednocześnie krzywdzą 
dzieci własne, często nie mogąc zabezpieczyć ich 
podstawowych potrzeb. Mamy wyłączenia w pol-
skim prawie co do możliwości stosowania prawa, 
również prawa do strajków wśród pracowników. 
Do grup objętych tymi wyłączeniami na pewno 

należą policjanci czy żołnierze. To szczególne prze-
pisy nie obejmują pracy nauczycieli. Jestem prze-
konany, że gdyby strajk nauczycieli groził jakimiś 
poważnymi konsekwencjami, to także ich obejmo-
wałby zakaz strajkowania. Stąd pytanie, czy nie wy-
daje się panu jednak przesadne…

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Michał Kamiński)

(Wicemarszałek Michał Kamiński: Panie Sena- 
torze, na pytania mamy przeznaczoną minutę, 
a pan już przemawia 2 minuty.)

Dziękuję uprzejmie.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Bardzo proszę.

RZECZNIK PRAW DZIECKA 
MIKOŁAJ PAWLAK 

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! 
Szanowny Panie Senatorze!

Ja wskazałem na wątpliwość, którą trybunał 
zapewne mógłby rozwiać, wskazałem na pewną 
sprzeczność, którą wielu identyfikowało, z którą 
zgłaszali się rodzice. Wskazałem na pewną wątpli-
wość, czy taka forma strajku nie pozbawia prawa 
innego, ważniejszego czy tak samo ważnego – to 
jest do decyzji każdego… Z mojej perspektywy, 
z perspektywy rzecznika praw dziecka, praw dzieci 
prawo do nauki w systemie państwa, którego cząst-
ką są nauczyciele… Dziękuję im za to, że w bardzo 
energiczny i taki kreatywny sposób podeszli do sy-
tuacji w tym roku, kiedy to po kilku dniach zaczęli 
w większości przypadków edukację zdalną wspar-
tą setkami milionów na komputery, na internet… 
Mnie chodzi o wątpliwość i zasygnalizowanie pro-
blemu, który pojawił się w wielu tysiącach polskich 
domów. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo.
Tak? Bardzo proszę, z wnioskiem formalnym.

SENATOR 
BOGDAN ZDROJEWSKI 

Obserwuję, że powtarzane są nie tylko pytania, 
ale także odpowiedzi na pytania. Z tego też powodu 
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prosiłbym o zamknięcie listy osób zgłaszających się 
do zadawania pytań.

(Senator Marek Borowski: To przed zamknię-
ciem chciałbym jeszcze się zgłosić…)

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

W takim razie zapisuję senatora Marka Borow- 
skiego.

Czy są jeszcze jacyś senatorowie, którzy chcie-
liby się zapisać do zadania pytania?

Senator Plura jeszcze raz. W takim razie zamy-
kam… A, senator Brejza.

Zamykam listę senatorów, którzy chcą zadać 
pytania. Przypominam wszelako, że istnieje moż-
liwość zabrania głosu w dyskusji, która odbędzie 
się po etapie pytań.

Bardzo proszę o zadanie dodatkowego pytania 
pana senatora Marka Plurę.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

SENATOR 
MAREK PLURA 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Rzeczniku, od kilku lat w Polsce dzie-

ci, uczniowie z niepełnosprawnościami nie mogą 
realizować na terenie szkoły indywidualnego na-
uczania. W ten sposób cofnęliśmy nasz system 
edukacji do czasów PRL, kiedy to… Ja w latach 
siedemdziesiątych, osiemdziesiątych uczyłem się 
tylko w domu. A życia z rówieśnikami, integracji 
mogłem się uczyć dopiero na studiach. Mam pyta-
nie: czy zrobił pan coś, a jeśli nie, to czy zamierza 
pan zrobić coś konkretnego w celu przywrócenia 
dzieciom niepełnosprawnym prawa do edukacji 
w szkole, również w systemie zajęć indywidual-
nych? Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę pana rzecznika.

RZECZNIK PRAW DZIECKA 
MIKOŁAJ PAWLAK 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo, Szanowny Panie Senatorze, tak, 

problem dzieci z  niepełnosprawnościami jest 

w biurze dostrzegany. Począwszy od takich, zda-
wałoby się, błahych spraw – ale one są niestety per-
manentnie obecne – jak chociażby dowóz dzieci do 
szkół specjalistycznymi środkami… Już nie mówię 
o tym, że pojawiają się nawet problemy po pro-
stu z dowozem dzieci do szkół. I problem eduka-
cji w szkole, tej dla niektórych dodatkowej, a dla 
dzieci z niepełnosprawnościami – podstawowej, 
będę wskazywał w najbliższym czasie również mi-
nistrowi edukacji. Ponieważ temat chociażby łącze-
nia szkół, łączenia klas, zamykania jednostek jest 
bardzo istotny. I w tym zakresie moje wystąpienia 
są przygotowywane. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Rzeczniku.
Bardzo proszę o zadanie pytania pana senatora 

Michała Seweryńskiego.

SENATOR 
MICHAŁ SEWERYŃSKI 

Panie Marszałku, ja chciałbym zapytać o to, czy 
pan rzecznik dostaje skargi od rodziców na dzia-
łalność zewnętrznych edukatorów seksualnych 
w szkole. Ale to pytanie zostało już wcześniej po-
stawione i była odpowiedź. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Jan Filip Libicki. Bardzo proszę.

SENATOR 
JAN FILIP LIBICKI 

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Pan kładzie duży nacisk na to, co jest zresztą 

zapisane w ustawie o ochronie życia od poczęcia. 
To jest sprawa także mnie bliska, podzielam pana 
stanowisko. Chciałbym panu za to podziękować. 
Niemniej jednak mam 2 następujące pytania.

Pytanie pierwsze. Ja już o tym mówiłem na po-
siedzeniu komisji, ale chciałbym, żeby to tu wy-
brzmiało. Zwrócił się do mnie pan ambasador 
Belgii z taką oto informacją, że jest pewien spór 
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o dziecko. To jest głośna, publiczna sprawa. Jest 
wyrok sądu belgijskiego. No i zarzutem tego am-
basadora było, że pan tego wyroku nie respektuje. 
Chciałbym, żeby pan przedstawił swoje stanowisko 
w tej sprawie. To jest pytanie pierwsze: jakie jest to 
pana stanowisko?

Pytanie drugie jest następujące. Rzeczywiście, 
pan tutaj prezentuje całe zagadnienie jakby z punk-
tu widzenia prawnego, jako prawnik. Padła tutaj też 
kwestia, że pana zastępca nie ma wykształcenia pe-
dagogicznego, psychologicznego. Chciałbym, żeby 
pan opisał swój zespół. Bo rzeczywiście, podejście 
pedagogiczne, psychologiczne jest niezwykle waż-
ne w pełnieniu tego urzędu. Skoro pan nie jest psy-
chologiem, pedagogiem i pana zastępca też nie, to 
w jaki sposób, że tak powiem, pracuje pan w tym 
obszarze i z jakimi osobami? Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę.

RZECZNIK PRAW DZIECKA 
MIKOŁAJ PAWLAK 

Dziękuję.
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! 

Szanowny Panie Senatorze!
Tak, sprawa Ines – bo w tym przypadku mo-

żemy, ze względu na medialny charakter sprawy 
i nawet zgodę wszystkich uczestników, mówić 
wprost o dziewczynce – ma charakter między-
narodowy. To jest ta sprawa dotycząca chęci 
taty, Belga, do kontaktów, do odebrania swo-
jej córki, w sytuacji, gdy z mamą był w sporze, 
a  mama zmarła i  teraz dziewczynka znajduje 
się pod opieką babci tutaj, w Polsce. Jest nieste-
ty bardzo daleko posunięty spór między dorosły-
mi opiekunami. Pomijam już, że jest to jedna ze 
spraw o najbardziej skomplikowanym charakte-
rze prawnym. Spotkania w tej sprawie odbywały 
się na najwyższym szczeblu. Tak, również z pa-
nem ambasadorem się spotykałem. Spotykałem 
się również – i dziękuję bardzo za to, że zechciał 
do mnie przylecieć – 3 tygodnie temu z rzecz-
nikiem praw dziecka frankońskiej części Belgii, 
panem Bernardem de Vosem. Widzimy się praw-
dopodobnie za tydzień, aby kontynuować nasze 

rozmowy i przygotowanie tej rodziny do załago-
dzenia sporu. Istotne jest, abyśmy łagodzili spo-
ry rodziców, opiekunów. Bo dzieci mają prawo do 
dorastania w spokojnych warunkach. Niezależnie 
od skomplikowanej sytuacji prawnej w tej sprawie 
nakłaniałem, prosiłem… I to jest pierwsze, o czym 
rozmawiałem ze wszystkimi uczestnikami osobi-
ście w tej sprawie, co niestety nie wszystkim or-
ganom ochrony praw się zdarzało. Chciałem, żeby 
zatrzymać eskalację niepotrzebnych rozstrzygnięć 
i udziału państwa, egzekucji policji, kuratorów,  
bo to źle wpływa na dziecko. Wszyscy widzieliśmy 
te czynności podejmowane w obecności kamer. 
Tak nie powinno być w żadnej sprawie. I dlatego 
prosiłem również pana ambasadora, pana rzecz-
nika… Akurat z panem rzecznikiem w wielu przy-
padkach najbardziej się zgadzaliśmy. Jesteśmy 
zgodni co do tego, żeby Ines jako Polka i Belgijka 
poznawała kultury obydwu krajów, żeby miała 
kontakt z rodzinami z obydwu stron i żeby żad-
na ze stron nie szczuła na drugą, nie atakowała, 
do tego zmierzamy. Mam nadzieję, że ten czas, 
który teraz mamy, uspokojenia po postanowie-
niu Trybunału Konstytucyjnego, który zatrzymał 
tę eskalację rozstrzygnięć sądowych, to jest czas 
na porozumienie. Jesteśmy umówieni na pierw-
sze spotkania, tak jak mówiłem, coś w stylu me-
diacji będzie mogło się odbywać również w moim 
nowym biurze, do którego odwiedzenia serdecz-
nie zapraszam. Jest specjalny pokój do spotkań 
z dzieckiem, do rozmów z dzieckiem i myślę, że 
to będzie najlepsze miejsce do tego, żeby ta rodzi-
na wreszcie zaczęła ze sobą rozmawiać, żeby dała 
dobry przykład dla Ines. Tak że to jest sprawa Ines.

Sprawa zespołu ekspertów… Tak to jest, rzecz-
nikiem w pierwszej kolejności był autor ustawy, 
później rzecznikiem był pan sędzia, potem pani 
doktor pediatra, Marek Michalak był pedago-
giem, teraz znowu jest prawnik. Tak, nie jesteśmy 
omnibusami, korzystamy z ekspertów, korzystamy 
z głosu innych, korzystamy z porady, bo tak to jest,  
że trzeba się radzić, żeby wypracować najlepsze 
stanowisko, ponieważ sytuacja dziecka przedsta-
wiona w skardze, w piśmie albo w przekazie me-
dialnym jest często pokazana jednostronnie. Trzeba 
ją naświetlić i wyjaśnić z wielu stron. Posługuję się, 
wspieram specjalistami, którzy w biurze pracowali 
przez wiele lat, długoletnimi pracownikami, peda-
gogami, prawnikami, adwokatami, ale też specja-
listami z zakresu edukacji i pedagogiki. Chociażby 
dyrektorem Zespołu ds. Edukacji i Wychowania 
jest nauczyciel, który pełnił też funkcje dyrektora 
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różnych szkół. Zatem to doświadczenie w aspek-
tach, których dotyczą poszczególne działy dzia-
łalności rzecznika, jest zapewnione. Jeżeli chodzi 
o zakres spraw socjalnych, medycznych, społecz-
nych, to pani dyrektor odpowiedniego zespołu 
pracowała również kiedyś w Biurze Rzecznika 
Praw Pacjenta. Posługuję i posiłkuję się zdaniem 
ekspertów w poszczególnych dziedzinach. A rolą 
rzecznika, jako tego trochę też autorskiego urzę-
du, funkcji, jest zbieranie tych spraw, analizowanie 
ich, różnych aspektów… Bo tak to jest, że pedagog, 
że ktoś, że tak powiem, z zakresu medycznego 
zawsze będzie ciągnął w swoim kierunku, a rolą 
obrońcy dziecka jest to, żeby spojrzeć na dziecko 
i na jego sytuację w wielu aspektach, bo być może 
w tej skardze coś jest niedopowiedziane, gdzieś na 
marginesie jest prośba jeszcze o coś dodatkowego 
i wtedy trzeba zadziałać naprawdę w wielu aspek-
tach. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Bardzo dziękuję.
Bardzo proszę o zadanie pytania pana senatora 

Jerzego Czerwińskiego.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Rzecz- 
niku!

Dwie kwestie. Pierwsza to właściwie nie jest 
pytanie, ale propozycja. Pan postulował zwięk-
szenie uprawnień rzecznika praw dziecka w po-
stępowaniach karnych, w  których występują 
dzieci jako małoletni pokrzywdzeni. Ale żeby zro-
bić najdłuższy marsz, trzeba wykonać ten pierw-
szy krok, musi być inicjatywa ustawodawcza. 
Takowej pan nie posiada. Można to zrobić przez 
Ministerstwo Sprawiedliwości, ale równie dobrze 
przez Senat. Senat akurat się dobrze nadaje do 
tego typu inicjatywy. Prośba, żeby po prostu od-
powiednią propozycję aktu, jak rozumiem, zmiany 
w k.p.k., przesłać czy do komisji rodziny, czy do 
komisji praw człowieka, czy wreszcie do Komisji 
Ustawodawczej. Ja jestem członkiem tej komisji, 
ewentualnie to popilotuję.

A druga kwestia dotyczy praw polskich dzieci 
zamieszkałych za granicą. To jest szeroki temat, 

w kilku miejscach się tu pojawia. Jest pana wystą-
pienie do ministra spraw zagranicznych o przeka-
zanie szczegółowych informacji na temat sytuacji 
polskich rodzin osiedlonych w Wielkiej Brytanii, 
Niemczech i Holandii, ze zwróceniem uwagi na 
ingerencję organów państw obcych w prawa ro-
dzicielskie polskich emigrantów; jest prośba o spo-
tkanie z rzecznikiem praw dziecka, ale norweskim 
– rozumiem, że także chodzi o współpracę w tym 
zakresie; i  jest problem czy kwestia dotyczą-
ca umieszczania małoletnich obywateli polskich 
w obcych im kulturowo rodzinach zastępczych, 
w których nie miały kontaktu z polską kulturą 
i językiem. To jest cały konglomerat spraw, ale na 
pewno łatwiej się panu rozmawia wtedy, kiedy 
w danym państwie rzecznik praw dziecka, czyli 
pana odpowiednik, istnieje. Alę są takie państwa 
– wspomniał pan o Niemczech – w których nie ma 
tego rzecznika. Co pan wtedy robi? Czyli ogólnie: 
jak się te kwestie, te wystąpienia skończyły? I po 
drugie, z kim pan rozmawia, jeśli w danym pań-
stwie, po drugiej stronie, nie ma rzecznika?

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę.

RZECZNIK PRAW DZIECKA 
MIKOŁAJ PAWLAK 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo! Szanowny Panie Senatorze! 
Co do przepisów karnych, to mam taką prak-

tykę, że jeżeli postuluję o jakieś zmiany, to od razu 
przygotowuję projekt, oczywiście do dalszego 
opracowania legislacyjnego, ale chodzi o to, żeby 
taki draft dosyć istotny już był. Tak było w wielu 
przypadkach. W tych przypadkach dotyczących 
przepisów prawa karnego projekt przedstawia-
łem i  panu prezydentowi, i  panu ministrowi 
Zbigniewowi Ziobrze, wiem też, że w Sejmie ten 
projekt był przedstawiony. Bardzo chętnie przeka-
żę go komisjom senackim i Wysokiej Izbie z prośbą 
o poparcie.

Co do mojej działalności jako reprezentanta pol-
skich dzieci na całym świecie, to polega to najczę-
ściej na tym, że właśnie dobrze się współpracuje na 
naszych spotkaniach – mówię „naszych”, ponieważ 
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jest Europejska Sieć Rzeczników Praw Dziecka, 
spotykamy się kilka razy w roku… No, w bieżącym 
roku ze względu na pandemię takie spotkania były 
odwołane, ale spotykamy się zdalnie. Podczas tych 
spotkań omawiamy różnice, problemy i zagadnie-
nia… I tak, nawet inni rzecznicy też widzą, że nasza, 
polska praktyka rzecznika jest najszersza, zresztą 
ja nawet na tych spotkaniach w pewnych sprawach 
działam aktywnie. A na czym to polega? Tam, gdzie 
są rzecznicy – tu chodzi chociażby o sprawę nor-
weską, o której pan senator wspomniał… Dwa lata 
temu był okres takich bardzo napiętych sytuacji 
dyplomatycznych również między naszymi kra-
jami, właśnie z powodu kwestii podejścia do dzie-
ci. A przecież Konwencja o prawach dziecka ma 
to samo brzmienie i w Polsce, i w Norwegii, i we 
wszystkich innych krajach, które ją ratyfikowały, 
niemniej jednak inne jest jej rozumienie – tam, 
w krajach nordyckich, bardziej socjalne. I gdy do-
chodziło do tych sporów dotyczących odbierania 
dzieci z polskich rodzin – z różnych powodów, so-
cjalnych, przemocy itd., itd. – powstała kwestia, 
w jaki sposób to rozwiązać. Rozmowy dyploma-
tyczne były bardzo trudne, cofnięto naszego kon-
sula, pana Kowalskiego – którego pozdrawiam… 
Ale jednocześnie sam ten spór dyplomatyczny nie 
kończył sprawy, bo zostawały dzieci z problemami 
i ich rodziny. A więc postanowiłem po prostu po-
jechać do pani rzecznik Ingi, która notabene jest 
prokuratorem… Rzecznik praw dziecka w Norwegii 
jest prokuratorem, który skazywał Breivika – to 
dodaję uzupełniająco…

(Głos z sali: Oskarżał…)
Oskarżał, przepraszam, tak, oskarżał tego ter-

rorystę Breivika. I to były bardzo konstruktywne 
rozmowy. Tam rzecznik ma inne kompetencje – 
nieco bardziej ogólne wystąpienia do parlamentu. 
Ale jednocześnie zostałem zapewniony o wspar-
ciu pani rzecznik, gdyby były tego typu sytuacje 
i kwestia, żeby nawiązać chociażby relacje z na-
szymi urzędami socjalnymi, naszymi MOPS-ami, 
GOPS-ami w celu znalezienia polskiej rodziny, 
która mogłaby przejąć opiekę nad dziećmi, je-
żeli w Norwegii nie byłoby wystarczającej licz-
by polskich rodzin. Co więcej, po jakimś czasie 
była wizyta w Polsce pracowników Barnevernet, 
przyleciała kilkunastoosobowa grupa, spotkali-
śmy się i w biurze rzecznika, i w ministerstwie, 
czyli tam, gdzie jest organ centralny w zakresie 
relacji międzynarodowych, i od tamtej pory spra-
wy przycichły. Po prostu dbamy o dobro dzieci. 
Zaoferowaliśmy naszą pomoc w kontaktach, po 

prostu można zadzwonić. Ten kontakt istotny, 
prawniczy, realizowany przez organ centralny 
musi być, ale w kontekście faktów i sprawności 
postępowania w ramach naszego biura, naszej 
działalności, te relacje między naszymi urzędami 
usprawniamy. Co więcej, ta praktyka norweska… 
To jest już potwierdzone wyrokami Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka. W 2019 r. najwięcej 
skarg za naruszenie Konwencji o prawach dziec-
ka wpłynęło na Norwegię, właśnie z  powodu 
nierespektowania prawa do rodziny i tych rela-
cji w przypadku rodziny zastępczej, czyli prze-
kazywania w Norwegii dzieci do rodzin różnych 
kulturowo. Norwegia przegrała w zeszłym roku 
kilkanaście spraw z tego tytułu. Mam nadzieję, że 
te wyroki utrwalą również pewną praktykę w in-
nych krajach. Do tego typu spotkań dochodziło też 
chociażby w relacjach ze Szwecją. Z panią rzecznik 
Elżbietą bardzo dobre spotkania… Była w ubiegłym 
roku w listopadzie na moje zaproszenie na Zamku 
Królewskim, gdy razem z MSZ obchodziliśmy ju-
bileusze. Była moim honorowym gościem. Te rela-
cje bilateralne, osobiste też są bardzo dobre. Takie 
relacje mamy chociażby z rzecznikami w Wielkiej 
Brytanii; tam każdy region ma swojego rzeczni-
ka. A w przypadku takich krajów jak chociażby 
Republika Federalna Niemiec, gdzie nie ma rzecz-
nika, a jednocześnie działalność Jugendamtów 
też budzi niekiedy nasze wątpliwości – chociażby 
ostatnio, kilka tygodni była jedna sprawa, która 
teraz się toczy, zdaje się, że w przyszłym tygodniu 
będą terminy – kontaktujemy się z naszymi dyplo-
matami i ich prosimy, mobilizujemy ich. Bardzo 
dziękuję dyplomatom, i ambasadorom, i konsu-
lom będącym na miejscu, że są bardzo aktywni, 
korzystają z możliwości, z uprawnień, z konwencji 
wiedeńskiej, żeby przystępować do sprawy, żeby 
być przy obywatelu polskim, bo przecież dziecko 
to najczęściej obywatel polski. Dlatego bierzemy 
udział w tych sprawach, żeby przynajmniej pa-
trzeć na to postępowanie i zdawać relację. Taki 
głos też jest potrzebny, pokazuje, że Polska dba 
o swoich obywateli, i to niezależnie od tego, czy 
dzieci są Polakami, czy mają inne obywatelstwa 
ze względu na wielokulturowość swoich rodzin. 
W każdym takim przypadku działam aktywnie 
i niezwłocznie zabieram głos.

Jeżeli chodzi o  sprawy, które wpływają do 
Polski, to oczywiście aktywnie na tym poziomie 
prawnym, w kwestii przygotowywania pism czy 
odwołań, czy skarg… To też jest bardzo intensywnie 
w biurze przygotowywane. Dziękuję.



Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2019  
wraz z Uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka

149

15. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 11 września 2020 r.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Rzeczniku.
Bardzo proszę o zadanie pytania panią senator 

Joannę Sekułę.

SENATOR 
JOANNA SEKUŁA 

Panie Marszałku! Panie Rzeczniku! Szanowni 
Państwo!

Moje pytanie zacznę od tego, że w szkołach, 
Panie Rzeczniku, obowiązują plany wychowaw-
czo-dydaktyczne i każda szkoła jest zobowiąza-
na do przygotowania programu wychowawczego. 
„Program wychowawczy” to jest określenie, które 
brzmi bardzo jednoznacznie, stąd też nie bardzo 
mogę zrozumieć sens pana wypowiedzi, w której 
powiedział pan, że szkoła nie zajmuje się wycho-
waniem. Otóż zajmuje się.

Część druga, pytanie. Mówił pan dzisiaj o wię-
zi matczynej w przypadku nieletnich matek, które 
powinny razem ze swoimi dziećmi być w MOW, 
to chyba dotyczyło ośrodków opiekuńczo-wycho-
wawczych. I teraz chcę to skonfrontować z pana 
wypowiedzią z ubiegłego roku, za który to rok zło-
żył pan sprawozdanie. 19 czerwca 2019 r. w wy-
wiadzie dla TVP Info powiedział pan tak: „Mówię 
zdecydowanie «nie» wprowadzeniu do szkół po-
wszechnej edukacji seksualnej obowiązkowej dla 
wszystkich uczniów. Mówię zdecydowanie «nie» 
wprowadzaniu edukatorów seksualnych na kory-
tarze polskich szkół. Mówię również zdecydowanie 
«nie» wprowadzaniu standardów WHO do polskie-
go programu nauczania”. Toczył pan wówczas spór 
z rzecznikiem praw obywatelskich, który zwrócił 
uwagę na to, że jakość polskiej edukacji daleko od-
biega od potrzeb. Proszę mi odpowiedzieć: czy nie 
popiera pan edukowania w zakresie odróżniania 
złego dotyku, nie popiera pan rzetelnej edukacji 
seksualnej i pogłębiania przez dzieci wiedzy na te-
mat ich seksualności? Proszę o odpowiedź „tak” 
lub „nie”. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Bardzo proszę pana ministra o udzielenie od-

powiedzi. Bardzo proszę.

RZECZNIK PRAW DZIECKA 
MIKOŁAJ PAWLAK 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo! Szanowna Pani Senator!
Wychowanie w rodzinie jako pierwsze. Ja nie 

powiedziałem, że nie ma wychowania w szkole…
(Senator Joanna Sekuła: Tak pan powiedział.)
…tylko że jako pierwsze należy się rodzi-

nie, a edukacja jako pierwsza należy się szkole.  
To, że są plany wychowawcze i szkoła też wycho-
wuje, to jest oczywista oczywistość, idąc za klasy-
kiem. To jest ta kwestia.

Druga kwestia, połączenie przez panią senator 
tematu nieletnich matek z wystąpieniem. Tak, ab-
solutnie jestem za tym i popieram to, żeby dzieci 
wiedziały, że nie może być złego dotyku. Popieram 
tę wiedzę.

(Senator Joanna Sekuła: Dziękuję.)
Popieram to, tylko chodzi o to, żeby ta wiedza 

była wprowadzana zgodnie z systemem polskiej 
edukacji. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę…
(Senator Joanna Sekuła: Panie Marszałku, mogę?)
Bardzo proszę zadać dodatkowe pytanie.

SENATOR 
JOANNA SEKUŁA 

A proszę mi powiedzieć: kto ma wyznaczać 
standardy edukacji seksualnej w szkołach, skoro 
standardy WHO są pana zdaniem nieodpowiednie?

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Bardzo proszę.

RZECZNIK PRAW DZIECKA 
MIKOŁAJ PAWLAK 

Szanowna Pani Senator, uzupełniająco… 
Standardy WHO to nie jest prawo, a w polskiej 
szkole obowiązuje prawo, czyli system, który jest 
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wprowadzony rozporządzeniami, cały program 
nauczania, również w zakresie wychowania do 
życia w rodzinie, i tam te aspekty są podnoszone. 
A co do tamtej debaty publicznej o tzw. wytycznych 
WHO to chyba wszystko zostało powiedziane, a już  
co do tego, że to nie jest prawo i na pewno ni-
gdzie nie obowiązuje, to wszyscy mamy jasność.  
Tyle. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję.
(Senator Joanna Sekuła: Panie Marszałku?)
Bardzo proszę, ale to już trzeci raz, Pani 

Senator.

SENATOR 
JOANNA SEKUŁA 

Mówi pan cały czas uparcie o przygotowywa-
niu do życia w rodzinie. Siedmioletnie dzieci nie 
muszą być przygotowywane do życia w rodzinie, 
ale muszą być przygotowywane, żeby świat ich nie 
skrzywdził. I po to jest właśnie edukacja seksualna, 
która zupełnie niepotrzebnie została zdemonizo-
wana, bowiem w edukacji seksualnej chodzi o to, 
aby mały człowiek był świadomy tego, co jest dla 
niego dobre, a co jest dla niego złe. Dziękuję.

(Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak: To nie 
było pytanie, Panie Marszałku.)

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Jak rozumiem, to nie było pytanie…
(Senator Joanna Sekuła: Nie.)
…tylko deklaracja. A ja przypominam państwu 

senatorom, że momentem składania politycznych 
deklaracji jest debata, a nie etap zadawania pytań.

Ostatnie z pytań, które będzie zadane w tej tu-
rze, zada pan senator marszałek Marek Borowski.

Bardzo proszę.

SENATOR 
MAREK BOROWSKI 

Dziękuję bardzo.
Panie Rzeczniku, myślę że nikt się na tej sali nie 

zdziwi, jeżeli powiem, że pańskie poglądy na takie 
kwestie, jak prawo kobiet do świadomego macie-
rzyństwa, jak edukacja seksualna w szkole, in vitro 

czy prawa osób homoseksualnych… że w tych spra-
wach nasze poglądy są bardzo odległe. Mimo tego 
uważam, że jeszcze może pan być dobrym rzecz-
nikiem, także mimo nieszczęśliwych wypowiedzi 
dotyczących nauczycieli czy tych ostatnich, doty-
czących polowania na małe dzieci, żeby zmienić 
im płeć. A więc tę szansę pan jeszcze ma. Jest tyl-
ko jeden warunek, mianowicie chodzi o to, żeby 
nie eksponował pan swoich poglądów w taki spo-
sób, który krzywdzi dzieci. Wrócę tutaj do sprawy 
pańskiego znanego stwierdzenia, że metoda in vi-
tro jest metodą niegodziwą. Otóż jeśli tego rodza-
ju stwierdzenie usłyszy dziecko, które urodziło się 
w związku z zastosowaniem tej metody… Proszę mi 
powiedzieć: jak ono się czuje? Jaki może być jego 
stosunek do rodziców? Bo ta niegodziwość odno-
si się do rodziców, którzy zastosowali tę metodę. 
A więc jak ono może się wtedy odnieść do rodzi-
ców? Jaką traumę będzie przeżywać? Pan to po-
wiedział, stało się. 

Ja bym chciał pana zapytać, czy jest pan gotów 
w tej chwili zadeklarować, że nie będzie pan więcej 
publicznie używał tego rodzaju stwierdzeń.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę.

RZECZNIK PRAW DZIECKA 
MIKOŁAJ PAWLAK 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo! Szanowny Panie Senatorze!
Do każdego dziecka, niezależnie od tego, skąd 

pochodzi i w związku z jaką sytuacją pojawia się 
u mnie jego sprawa, podchodzę z ogromną empatią 
i zawsze bronię jego stanowiska, i tego, żeby było 
wychowywane w prawidłowy sposób. Kwestie ocen 
moralnych dotyczących różnych aspektów życia… 
One też opierają się na prawie naturalnym. To też 
jest aspekt mojej działalności. Dziękuję bardzo.

(Senator Marek Borowski: Panie Marszałku…)

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo.
Panowie Senatorowie, na wniosek sena-

tora Platformy Obywatelskiej, pana Bogdana 
Zdrojewskiego, przy braku sprzeciwu Izby 



Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2019  
wraz z Uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka

151

15. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 11 września 2020 r.

zamknęliśmy listę senatorów zadających pytania. 
Bardzo bym prosił, aby państwo uszanowali prośbę 
waszego kolegi w tym zakresie.

Bardzo proszę, Panie Marszałku.

SENATOR 
MAREK BOROWSKI 

Nie, nie. Wszyscy to szanujemy, Panie Mar- 
szałku. Ja przed chwilą pytałem, a teraz dopytuję.

(Wicemarszałek Michał Kamiński: Tak jest.)
Moje pytanie było jasne, Panie Rzeczniku. 

Czy pan jest gotów zadeklarować, że tego rodza-
ju sformułowania nie będzie pan więcej używał 
publicznie?

RZECZNIK PRAW DZIECKA 
MIKOŁAJ PAWLAK 

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! 
Szanowny Panie Senatorze!

Odnosiłem się do aspektów moralnych nie 
dzieci, nie człowieka, bo… Zaraz podam przykład.  
To może być klamra spinająca ten temat, bardzo do-
brze pokazująca sytuację w zakresie ochrony dziec-
ka. Czym innym jest powstanie życia. Ten aspekt… 
Jest bardzo istotne, żeby kwestie moralne też były 
tu wskazywane, bo one nas kształtują jako ludzi, 
a my na prawych ludzi wychowujemy nasze dzieci.

Jaki podam przykład? Powiem, do jakiej sprawy 
przystępuję, w jakiej sprawie biorę udział. Ona jest 
bardzo istotna ze względu na sytuację malutkiego 
dziecka. Otóż jest mały chłopczyk, kilkumiesięcz-
ny, którego sprawa trafiła już przed oblicze sądu, 
bo jego rodzice nie potrafią się dogadać co do tego, 
kto będzie go wychowywał i na jakich zasadach, 
z kim on będzie.

Jak się okazało, mama dziecka ma poglądy… 
mama jest osobą homoseksualną, tata też. Oni się 
podobno umówili, że to dziecko powstanie z in vi-
tro, a teraz się o nie pokłócili. Zaraz dojdzie do tego, 
że będziemy mieć 4 rodziców w tej sprawie. I komu 
oddać to dziecko, tego małego chłopczyka?

Z takimi dylematami będę się zmagał i zma-
gam. Sytuacja tego dziecka, właśnie tego dziecka, 
pokazuje, że te najważniejsze sprawy – niezależ-
nie od tego, w jaki sposób zostało poczęte – są mi 
bardzo bliskie. Ja o to dziecko będę walczył po to, 
żebyśmy, Wysoka Izbo, wychowali nasze dzieci na 
dobre i prawe osoby. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Tak jak powiedziałem, to było już ostatnie 
pytanie.

Informuję, że rzecznik praw dziecka, pan 
Mikołaj Pawlak, zobowiązał się do udzielenia pi-
semnej odpowiedzi na pytania zadane przez pa-
nią senator Alicję Chybicką, panią senator Jolantę 
Hibner, pana senatora Beniamina Godylę i pana 
senatora… To wszystko.

Dziękuję panu bardzo.
Otwieram dyskusję.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 

Bogdana Borusewicza.

SENATOR 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
PiS nie ma szczęścia do rzeczników, któ-

rych forsuje i wyznacza. Czy pamiętacie sprawę 
Gumisiów i zarzutu, że bajka o Gumisiach jest 
ukrytą promocją homoseksualizmu?

(Senator Magdalena Kochan: Teletubisie.)
(Senator Joanna Sekuła: Teletubisie.)
Przepraszam, Teletubisie.
Czy pamiętacie sprawę Teletubisiów, którą wy-

wołała pani rzecznik praw dziecka Ewa Sowińska? 
To był jasno sformułowany zarzut. Teletubisie 
miały promować przez telewizję homoseksu-
alizm wśród dzieci. Pamiętacie, co się w związku 
z tym działo? Pamiętacie tę burzę? Zupełnie słusz-
ną, bo takie poglądy i tego typu zarzuty były i są 
skandaliczne.

Przypominam o tym, bo pan Mikołaj Pawlak, 
rzecznik praw dziecka, popisał się podobnie.  
To była wypowiedź, z której pan rzecznik powi-
nien się natychmiast wycofać, przeprosić. A wy-
powiedź mówiła o tym, że w szkołach w Poznaniu 
edukatorzy rozpowszechniają jakieś środki farma-
kologiczne, aby zmienić płeć wśród dzieci. I taka 
to była wypowiedź. Czytałem ją dokładnie. Mam 
przed sobą tę wypowiedź i nie ma żadnej wątpli-
wości, że pan to powiedział. I zamiast się z tego 
wycofać, to pan brnie nadal.

W materiałach, które zostały nam przekazane, 
jest pana list otwarty o prawach dziecka. To w za-
sadzie jest list otwarty o pana poglądach. Jakie to są 
poglądy? To są poglądy skrajne. To są poglądy fun-
damentalistyczne. Pan może mieć takie poglądy, 
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ale pańska instytucja nie może mieć takich poglą-
dów. Ta instytucja powinna być instytucją obiek-
tywną. A nie, że uważa pan, że pana autorska 
instytucja może być instytucją ideologiczną, wpro-
wadzającą pana osobistą ideologię, którą pan może 
mieć, do funkcjonowania rzecznika prawa dziecka. 
Pisze pan w tym liście otwartym o tym: że żadna 
poprawność polityczna nie powstrzyma pana przed 
działaniem; że żadne siły, nawet te wznoszące na 
sztandarach najbardziej szlachetne hasła, żaden 
mędrzec występujący w najbardziej popularnych 
stacjach telewizyjnych i cytowany przez najwięk-
sze portale nie spowodują, że zacznie pan myśleć 
inaczej; że żaden rząd, żadna organizacja, żadne 
środowisko, nawet najbardziej wpływowe i bogate, 
nie zmuszą pana do niczego; że żadna akcja, żad-
na moda, żadne protesty nie spowodują, że zboczy 
pan z tej drogi, którą pan obrał. Zgubne ideologie, 
fałszywe idee, bezrefleksyjne kierowanie się zasły-
szanymi opiniami – to ostatnie podkreślam, bo pan 
właśnie to zrobił, mówiąc o rozprowadzaniu środ-
ków farmakologicznych w szkołach w Poznaniu.

Panie Rzeczniku, ten stosunek ideologiczny 
pokazuje także pana ocena metody in vitro. Pan 
mówi, że pan nie stygmatyzuje, jeżeli pan nie mówi 
o dzieciach. No dobrze. Ale jeżeli pan mówi, że to 
jest metoda niegodziwa, to pan stygmatyzuje nie 
tylko rodziny, ale i dzieci. Ja znam taką sytuację, 
że jeden z senatorów miał dwójkę dzieci z in vitro 
– i to akurat nie z naszego klubu czy środowiska. 
I wiem, jak on się czuł, i wiem, jak czuła się jego 
żona, z którą miałem kontakt.

Pisze pan bardzo szeroko… To sprawozdanie 
jest jednak sprawozdaniem, które dla mnie jest 
dość dziwne. Pan w tym sprawozdaniu zamiesz-
cza swoje pisma do różnych urzędów. Pan w tym 
sprawozdaniu wprowadza i przytacza in extenso 
formularze ankiet, pańskich ankiet, na 10 stronach.  
Ja chciałbym… Pan powinien przytoczyć wyni-
ki tych ankiet. Ale na 10 stronach są formularze 
ankiet. Na 26 stronach, wymienia pan swoje pa-
tronaty honorowe. No w innych sprawozdaniach 
– a czytam sprawozdania instytucji, które są zo-
bowiązane przedstawiać takie sprawozdania – się 
z czymś takim nie spotkałem. Czy to jest ważne, 
ile pan dał patronatów honorowych? I czy to był 
jakikolwiek wysiłek z pana strony?

A jakie są rezultaty pańskich działań w spra-
wach rodzinnych, karnych i nieletnich? Są przy- 
toczone te rezultaty. Wnioski o  nadzwyczajne 
środki zaskarżenia. O wniesienie kasacji – 10.  
Uwzględnione – 1. Brak podstaw – 9. Jak rozu- 

miem, chodzi o to, że wnioski zostały oddalone 
z powodu braku podstaw.

Skarga kasacyjna. Łącznie wniósł pan 7 takich 
skarg. Brak podstaw – 7.

Wniesienie skargi nadzwyczajnej. Łącznie 9 ta-
kich skarg. Brak podstaw – 9. Czyli rezultat – 0.

Panie Rzeczniku, jeżeli się wnosi skargę – a to 
jest sprawa poważna – albo kasacyjną, albo nad-
zwyczajną, albo kasacje, no, to w sprawach, które 
powinny mieć podstawy do tego, ażeby ta skar-
ga została przyjęta. Stosuje pan chyba taką meto-
dę, jaką zastosował pan po burzy, którą wywołała 
pańska wypowiedź. Zasłonił się pan tym, że złożył 
pan wniosek do prokuratury. Jaki będzie rezultat? 
Prawdopodobnie taki sam.

Tak więc powtarzam jeszcze raz na zakończe-
nie: pan może mieć swoje poglądy i dobrze, że pan 
ma swoje poglądy. Ale jako rzecznik powinien pan 
reprezentować poglądy wszystkich Polaków. I pan 
powinien występować w imieniu, tych, którzy wy-
chowują dzieci, których pan broni. Pana poglądy 
powodują, że czyni pan więcej szkody niż pożytku.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 

Kazimierza Wiatra.
Bardzo proszę.

SENATOR 
KAZIMIERZ WIATR 

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! 
Panie Rzeczniku!

Bardzo dziękuję, panu rzecznikowi za całorocz-
ną pracę, za ten 2019 r. którego dotyczy to spra-
wozdanie, i dziękuję całemu biuru pana rzecznika, 
wszystkim tym osobom, o których pan tutaj mówił. 
Ja te podziękowania już składałem na wspólnym 
posiedzeniu Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz 
komisji rodziny, ale tutaj jeszcze raz, szczególnie 
po słowach mojego przedmówcy… Ja muszę powie-
dzieć, że na wspólnym posiedzeniu Komisji Nauki, 
Edukacji i Sportu oraz komisji rodziny te podzię-
kowania płynęły, jeśli tak można powiedzieć, z obu 
stron sali. To nie oznacza, że nie było uwag, słów 
krytyki i pytań, ale podziękowania były. Myślę,  
że na tym polega rzetelność, żeby podziękować  
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za wysiłki, podziękować za wiele dobra, ale i wska-
zać potknięcia czy błędy. Tak to w życiu jest, że jeśli 
podejmujemy działanie, to nie wszystko zawsze się 
udaje, i nie każdy pomysł tego, który działa, nam 
się podoba. I na tym polega także demokracja,  
że jest ta pętla sprzężenia zwrotnego, która to ko-
ryguje, pokazuje… Często jest tak, że sam podejmu-
jący działania… Nie zawsze efekt tego działania jest 
przez niego zamierzony, bo po prostu występuje 
wiele okoliczności.

Nie ma wątpliwości, że jest to ważna działalność. 
Ja miałem okazję uczestniczyć w pisaniu ustawy 
o Rzeczniku Praw Dziecka – to był rok 1998, 1999 
ubiegłego stulecia – i muszę powiedzieć, że mie-
liśmy wówczas 2 obawy. Pierwsza była taka, czy 
rzecznik praw dziecka i jego biuro nie nazbyt skon-
centrują się na podejmowaniu interwencji, które są 
niezwykle absorbujące i czasowo, i emocjonalnie, 
zaniedbując wystąpienia generalne, czyli działanie 
na rzecz obrony tego dobra, które jest, i na rzecz po-
szerzania tego dobra, które jest, poprzez tworzenie 
do tego warunków, prawnych, ale i każdych innych, 
finansowych, gospodarczych, edukacyjnych. Druga 
obawa, jaka wtedy nam towarzyszyła, dotyczyła 
tego, czy ten urząd nie spowoduje, że pojawi się 
skłonność przeciwstawiania dzieci rodzicom, czy 
nie zaburzy tych relacji, czy ten telefon do rzecznika 
to nie jest pewne niebezpieczeństwo.

Ja bardzo dziękuję panu rzecznikowi, że pomi-
mo licznych interwencji dużą wagę przywiązuje 
pan do obrony istniejącego dobra, co znajduje swój 
wyraz w wystąpieniach generalnych. Ja muszę po-
wiedzieć, że w tym obszarze ja zawsze będę miał 
niedosyt. Uważam, że to jest niezwykle ważna i po-
trzebna działalność. Ze słów, które pan rzecznik 
mówił i na posiedzeniu komisji, i dzisiaj, wynika, że 
bardzo pan się angażuje w interwencje. Powiedział 
pan też, że te interwencje to są doświadczenia, któ-
re są źródłem inspiracji do wystąpień generalnych. 
Ja to rozumiem, za to dziękujemy. Zachowanie tych 
proporcji jest szczególnie ważne, tym bardziej  
że możliwości urzędu są też ograniczone.

Bardzo dziękuję także za obronę rodziny. 
Wiemy, że każde dziecko najlepiej rozwija się w ro-
dzinie, nawet jeśli ta rodzina jest trudna i tej ro-
dzinie trzeba pomóc, dla dobra dziecka. Wiemy, że 
czasami ta pomoc jest bardzo prosta. Dzisiaj może 
czas jest trochę inny, ale wtedy, kiedy byłem bar-
dzo blisko tych spraw… W sprawie bezrobocia czy 
alkoholizmu można było w prosty sposób pomóc, 
a sprawy lądowały w sądzie, były wyroki, to szło 
już dalej… Tak jak powiedziałem, każde działanie 

może budzić zastrzeżenia, nie zawsze wszystko 
jest super, ale poza uzasadnioną krytyką jest wiele 
nieuzasadnionego ataku na osobę pana rzecznika, 
na urząd. Szkoda, szkoda. Tak byśmy chcieli, żeby 
przynajmniej sprawy dzieci były pod specjalną 
ochroną, żeby były objęte pewną zgodą społeczną.

Ja dziękuję tutaj panu rzecznikowi za wysił-
ki na rzecz obrony życia. Ja rozumiem, że działa-
nia muszą być tu zawsze prowadzone co najmniej 
dwutorowo – w wymiarze prawnym, ale także 
w wymiarze etycznym czy społecznym. Nie wiem… 
Brakuje mi tutaj dobrego słowa. Tu jest potrzebny 
spokojny, cierpliwy wysiłek, są potrzebne rozmo-
wy, tłumaczenia, pomaganie.

Prawo rodziców do wychowywania dzieci.  
To jest bardzo ważne. Tutaj był ukazany dylemat. 
Pan marszałek Borusewicz przedstawił sytuację, 
w której dziecko 15-, 16-letnie… Jeżeli rodzic chce 
świadomie i skutecznie wychowywać dziecko, to 
musi wejść z nim w dialog. Tutaj nakazy nie dzia-
łają. Każdy, kto się tym zajmował, o tym wie. Jeśli 
rodzic chce być nieskuteczny, to zachowuje się nie-
mądrze. Jeśli chce być skuteczny, musi szanować 
dziecko, musi wejść w dialog. Podmiotowość mło-
dzieńca czy dziewczyny to jest w ogóle podstawa 
dialogu i relacji. Tu oczywiście rola stowarzyszeń, 
organizacji młodzieżowych jest ogromna. Cieszę 
się, że w naszym państwie przywiązujemy do tego 
dużą wagę.

Ja muszę powiedzieć, że jest jeszcze taka rzecz, 
o której nie mówiono ani na posiedzeniach ko-
misji, ani tutaj, podczas wystąpienia pana rzecz-
nika i zadawania pytań. To są polskie deklaracje  
do Konwencji o prawach dziecka. W 1991 r., kie-
dy ratyfikowano tę konwencję, Polska zgłosiła  
2 zastrzeżenia i 2 deklaracje. Zastrzeżenia zostały 
wycofane w 2013 r, ale deklaracje są. One dotyczą 
właśnie roli rodziny, roli rodziców w wychowywa-
niu. To są bardzo rozszerzające zapisy. To jest pięk-
ne, że my jako Polska, inspirator, autor Konwencji 
o prawach dziecka… Słowa o tej dobrej ustawie, 
wzorcowej w wymiarze światowym… Polska takie 
deklaracje popełniła.

Teraz mamy wiele nowych zjawisk, mamy 
nowe zagrożenia XXI w. Jest internet, są cyberza-
grożenia, a także zagrożenia kulturowe. Ja już nie 
chcę w to wchodzić, to są trudne tematy. One wy-
magają dużo spokoju, rozmowy. Przede wszystkim 
powiedziałbym… Nie chciałbym, żeby to zabrzmia-
ło trywialnie, ale błagam o to, żeby wyjąć dzieci 
spod tych eksperymentów, jeżeli już ktoś koniecz-
nie musi się nimi zajmować.
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Są też trudne sprawy międzynarodowe. Za to 
wszystko bardzo, bardzo dziękujemy.

Była tutaj mowa o patronatach. W sprawozda-
niach poprzednich rzeczników też były wymie-
niane patronaty, tak że ja bym tego bardzo nie 
krytykował. Czy to jest na to miejsce? To jest inna 
sprawa. Jest też kwestia jakiegoś obrazu tej aktyw-
ności. Ja rozumiem, że takie patronaty wiążą się 
z wejściem w dialog społeczny, prawda? To nie jest 
tylko metka, to nie jest tylko nalepka.

Panie Rzeczniku, życzę dużo siły i wrażliwości, 
którą mieliśmy okazję poznać dzisiaj i na wspól-
nym posiedzeniu komisji. Bardzo dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

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

Alicję Chybicką.

SENATOR 
ALICJA CHYBICKA 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Rzecz- 
niku!

Ja miałam zaszczyt być w  honorowym ko-
mitecie u pana poprzednika, Marka Michalaka.  
Po przeczytaniu sprawozdania za rok 2019 mu-
szę powiedzieć, że bardzo daleko panu do tego,  
co robił Marek Michalak. On przede wszystkim ko-
chał dzieci. Dla niego dziecko było najważniejsze. 
Dla mnie też jest.

Dlaczego ja to mówię? Ja 45 lat pracuję z dzieć-
mi i chyba znam dzieci jak nikt. Poza własnymi, 
które mam, poznałam różne dzieci, różnego kolo-
ru skóry czy wyznania. Też mam własne wyzna-
nie. Ale pan nie potrafi się zdystansować do tego,  
co pan myśli. A pan, jako rzecznik praw dziec-
ka, powinien – po to pan stoi na tym stanowisku  
– myśleć tylko i wyłącznie o dziecku, stać zawsze 
na jego straży, myśleć o tym, żeby dzieci było jak 
najwięcej. Pod moją opieką w Przylądku Nadziei 
walczy o swoje życie wiele dzieci – i urodzonych 
dzięki in vitro, i urodzonych w sposób naturalny, 
i dzieci adoptowanych z rodzin takich czy innych… 
Ale to nie ma znaczenia i nie powinno mieć dla 
pana żadnego znaczenia. Pan powinien jak lew 
bronić dzieci i przede wszystkim je kochać. 

To sprawozdanie, które pan napisał – ja je prze-
studiowałam – jest chłodne, zimne, są tam tylko 

fakty. Pan niewątpliwie się napracował, ale nie ma 
w tym w ogóle żadnego ciepła, serca dla dzieci. Dla 
pana ważna jest rodzina… A dla pana najważniej-
sze z tej rodziny musi być dziecko, nie cała rodzina. 
Oczywiście, że dziecko, które nie urodzi się w pa-
tologicznej rodzinie, gdzie ojciec pije, bije i robi 
krzywdę, że dziecko, które ma rodzinę prawidło-
wą… Ale pan nie może odpowiadać za cały świat, 
nie jest pan w stanie naprawić rodziny. Pan ma 
zabezpieczyć dobro dziecka i właściwie tylko o to 
walczyć. A z tego sprawozdania, które pan przed-
stawił, to nie płynie. Dlatego cieszę się, że pan tutaj 
powiedział, że będzie pan zajmował się sprawami 
wszystkich dzieci.

O wsypach, o których tu dzisiaj była mowa,  
ja nie będę mówiła. Ale zapisałam sobie chociażby 
parę takich punktów i próśb do pana, które, jak 
myślę, musi pan pilnie załatwić. Proszę sprawić… 
Czy zrobił pan w ogóle cokolwiek, ażeby dzieci zo-
stały zaszczepione przeciwko grypie? Ja chcę ju-
tro zaszczepić moje, moją trójkę wnuków, ale nie 
mogę, ponieważ szczepionki przeciwko grypie nie 
ma. I chcę dodać jako pediatra o 45-letnim stażu, 
że to ten moment jest najlepszy na szczepienia, bo 
kiedy już przyjdą infekcje, nie będzie wolno chore-
go dziecka szczepić. A więc za chwilę, gdy te szcze-
pionki już będą – tak jak słyszeliśmy tutaj wczoraj 
od senatora Kraski, to będzie na koniec września 
– będzie już za późno. Czy pan załatwił dzieciom 
priorytet, żeby one zostały zaszczepione tu i w tej 
chwili? I innym dzieciom, niepełnosprawnym itd.?

Po drugie, proszę kochać dzieci – to już mó-
wiłam – ale też zrobić wszystko, aby one były 
szczęśliwe. Jeśli pan na siłę będzie zmieniał ich 
usposobienie… To, co mnie przeraziło w tym spra-
wozdaniu, to jest to, że rodzic ma prawo poprowa-
dzić dziecko tak, jak chce. Czy to znaczy, że jeśli 
rodzic chce, żeby dziecko było inżynierem, choć 
jemu w duszy gra np. malowanie i śpiewanie, to 
tak ma być? Nie, dziecko jest małym człowiekiem 
i ten mały człowiek ma prawo do kreowania swo-
jej przyszłości, od najmniejszego, a pan musi mu 
w tym pomagać, a nie przeszkadzać.

Proszę iść śladem Janusza Korczaka – to był 
bardzo mądry człowiek, który bardzo kochał dzieci 
– i swojego poprzednika Marka Michalaka, który 
wzorował się właśnie na Januszu Korczaku. I tak 
naprawdę swoją ideologię, własne przemyślenia, 
własne stanowisko musi pan podporządkować do-
bru dziecka, jeśli chce pan być dobrym rzecznikiem 
praw dziecka i dorównać Markowi Michalakowi. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)
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WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Bardzo proszę o zabranie głosu panią senator 

Agnieszkę Kołacz-Leszczyńską.

SENATOR 
AGNIESZKA KOŁACZ-LESZCZYŃSKA 

Dziękuję bardzo… Nie słychać mnie.
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Wysoki Senacie!
Nie wiem, czy mnie słychać…
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Słychać, 

Pani Senator.)
Dobrze.
Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Panie Rzecz- 

niku!
Ja nie zadawałam panu pytań świadomie,  

bo trochę bałam się pana odpowiedzi, pamiętając 
wcześniejsze pana wywiady i lekkość, a raczej lek-
komyślność, z jaką wypowiada pan swoje myśli 
i poglądy, przy czym one stają się jakby od razu ta-
kim zatrważającym świadectwem rzeczywistości, 
w której się pan porusza, a która niestety – i musi 
pan to wiedzieć – diametralnie różni się od tego 
świata, w którym wszyscy żyjemy i funkcjonuje-
my. Ja nie chcę i nie będę powielać wypowiadanych 
słów, opinii czy deklaracji, które pan składał, a któ-
re poszły w świat i które niestety dyskwalifikują 
pana od momentu, kiedy nastał pan na stanowi-
sku rzecznika praw dziecka. One są zawsze szeroko 
komentowane i niestety nie pozwalają traktować 
pana poważnie czy z należnym szacunkiem.

Ale nie o tym teraz chcę mówić, lecz o tym, 
jak wielką szkodę wyrządza pan – wszystkim 
tym, co pan mówi, i częścią rzeczy, które pan robi  
– tym, dla których ochrony został pan powołany. 
Ja muszę panu to powtórzyć, to już było dziś 
mówione, że urząd, który pan piastuje, czy misja, 
którą pan miał wykonywać, potrzebuje spokoju 
i potrzebuje ciszy. Naprawdę to jest bardzo ważne. 
A najmocniej powinny być słyszane głosy troski 
o najmłodszych, o nasze dzieci i młodzież, czyli 
te osoby, które najbardziej potrzebują wsparcia 
i oparcia w nas, dorosłych, a wsparcia w pana 
urzędzie niestety najmocniej potrzebują. Mówiłam 
o ciszy, o spokoju, o delikatności, ale jednocześnie 
musi temu towarzyszyć bezkompromisowe, 
odważne działanie w służbie wszystkich dzieci 
i naszej młodzieży. I  to właśnie powinno być, 

tylko to powinno być wyznacznikiem pana 
codziennej pracy. A podkreślam to tym mocniej, 
że nasza młodzież, nasze dzieci są naprawdę 
świadome swoich praw. Oczywiście wiedzą też 
o swoich obowiązkach, i jesteśmy z tego dumni. 
Ale wiedzą o  tym wszystkim także dlatego, że 
został wykonany ogrom pracy i włożony ogrom 
wysiłku rodziców, szkół, nauczycieli, organizacji 
pozarządowych, by właśnie wyposażyć dzieci 
i młodzież w tę świadomość, w tę odwagę, również 
w ogromną mądrość. I właśnie dlatego, że mają 
tę świadomość, my, dorośli, bardziej wstydzimy 
się przed nimi, kiedy słuchają tego, co pan mówi, 
i widzą niektóre pana zachowania czy działania 
jako rzecznika praw dziecka.

Zastanawiamy się też, czy po tym czasie pana 
urzędowania, po tym wszystkim, co się wydarzyło 
na tym stanowisku, dzieci i młodzież mają jeszcze 
wiarę w to, że u pana odnajdą takie wartości jak spra-
wiedliwość, odpowiedzialność za słowa, uczciwość, 
czy mogą mieć niezachwianą wiarę w to, o czym 
mówiła również pani prof. Alicja Chybicka, że znaj-
dą u pana ochronę dla każdego z nich, bez względu 
na wyznanie, bez względu na kolor skóry, bez wzglę-
du na orientację seksualną czy światopogląd. Myślę, 
że u nich, u dzieci i młodzieży, tej wiary jest nieste-
ty coraz mniej, kiedy słyszą o tym wszystkim, co się 
wokół pana stanowiska, pana urzędu dzieje. A my, 
dorośli, szczególnie my tutaj, takich złudzeń chyba 
już nie mamy. Ale powiem panu jeszcze na koniec, że 
została w nas wiara tylko w jedno. Mam taką nadzie-
ję i wierzę w to, że zawstydzenie, które niestety po-
winno panu towarzyszyć po tym wszystkim, co pan 
mówi, co pan robi, jak pan działa, pozwoli panu – to 
zawstydzenie, myśli z niego wynikające – wyciągnąć 
wnioski i przyniesie refleksję. A refleksja powinna 
być tylko jedna: powinien pan zrozumieć, że ogrom-
nie odpowiedzialna, trudna i wyjątkowa misja słu-
żenia dzieciom nie jest tą misją, którą właśnie pan 
powinien kontynuować. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 

Aleksandra Pocieja.

SENATOR 
ALEKSANDER POCIEJ 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
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Panie Rzeczniku, chciałbym pana rozliczyć 
z zupełnie innej sprawy niż to, co było głównym 
przedmiotem zainteresowania moich kolegów dzi-
siaj. Nie ma żadnej wątpliwości – i myślę, że to,  
co za chwilę powiem, powinno panu być bliskie,  
na pana stanowisku – że z uwagi na dobro dziecka, 
i tutaj pewnie podzieli pan moje zdanie, powinno 
ono się wychowywać w pełnej rodzinie, w której 
są ojciec i matka. 

A jeżeli już doszło do takiego nieszczęścia, że 
są oni rozdzieleni, rozwiedzeni bądź w separacji, 
to jeżeli sąd orzeknie na podstawie zeznań świad-
ków, bliskich, na podstawie tego, co stwierdzą bie-
gli, ewentualnie po wysłuchaniu dziecka, no, nie ma 
żadnej wątpliwości, że jeżeli sąd zdecyduje, iż dziec-
ko powinno mieć dostęp do każdego z rodziców, 
również tego, z którym nie zamieszkuje, to to jest 
dobro dziecka. Naszym obowiązkiem jest pilnować, 
żeby rodzic, co do którego są wątpliwości bądź też 
nie ma wątpliwości, że nad dzieckiem się znęca, że 
kontakt z nim jest dla dziecka, dla rodziny traumą… 
Są przepisy, które pozwalają na to, żeby wyegzekwo-
wać odseparowanie takiego rodzica. To mamy. 

Ale co do tego pierwszego przypadku, skoro do-
bro dziecka polega na tym, żeby miało kontakt z ro-
dzicem, powinniśmy mieć przepisy, które pozwolą 
nam wyegzekwować kontakt z rodzicem, który, jak 
się złożyło, z dzieckiem nie mieszka. Senat w po-
przedniej kadencji wypracował ponad podziałami 
partyjnymi taką możliwość, była to nasza inicjaty-
wa, która powstała na podstawie petycji. Byliśmy 
już po pracach w komisji petycji i byliśmy w czasie 
prac w Komisji Ustawodawczej. 

I co pan wtedy powiedział? Bo niestety przy-
szedł pan na to posiedzenie komisji. Pan powie-
dział tak: „Nie ma co ukrywać” – bo przyszedł 
pan promować rozwiązanie, które przyszło 
z Ministerstwa Sprawiedliwości – „że również 
uczestniczyłem w pracach nad rządowym pro-
jektem, który”, to jest pana wypowiedź, „z rado-
ścią to podkreślam, trafił już do Sejmu”. I dalej: 
„Proszę o to, aby rozważyć możliwość skupienia 
się na naszym projekcie, który ma realną szan-
sę być przeprowadzony przez proces legislacyjny 
i który, można powiedzieć, w najszerszym zakre-
sie poprawi sytuację wielu dzieci”. I dwukrotnie 
minął się pan z prawdą. Po pierwsze, w tymże 
projekcie nie było gwarancji, że rodzic, który po-
siada wyrok sądu, będzie mógł wyegzekwować, 
lepiej i mocniej wyegzekwować, swoje prawa do 
widzenia się dzieckiem. A po drugie, na podstawie 
pana oświadczenia nasz projekt, wspólny, Prawa 

i Sprawiedliwości, Platformy Obywatelskiej, se-
natorów z tych 2 ugrupowań, niestety został za-
blokowany przez pana marszałka Karczewskiego, 
który stwierdził, że skoro jest taka deklaracja i rzą-
du, i pana, to trzeba zająć się tym kompleksowym 
projektem, który rzekomo, wg pana słów, jest już 
na ukończeniu w Sejmie i który zostanie przepro-
wadzony ścieżką legislacyjną.

I gdzie jest ten projekt? Co pan zrobił przez tę 
kadencję, żeby ten projekt się ukazał? Po co pan 
to zablokował? Dla własnych ambicji, bo chciał 
pan, żeby projekt, nad którym pan pracował, jak 
pan twierdził, był tym, dzięki któremu będzie pan 
mógł wypiąć pierś do orderu? Gdzie jest ten pro-
jekt? Pytam. Dzisiaj znowu pracujemy nad tym sa-
mym projektem.

Mam tu przed sobą pana pismo dotyczą-
ce tego projektu, skierowane do Krzysztofa 
Kwiatkowskiego, przewodniczącego Komisji 
Ustawodawczej Senatu RP, w którym nie zosta-
wia pan na tym projekcie suchej nitki i mówi 
pan, żeby nie procedować go. To ja panu przypo-
mnę, co pan oświadczył rok temu na posiedzeniu 
komisji. Cytuję pana: „Tak że co do wniosków… 
Oczywiście nie moją rolą jest składanie wniosków 
do Wysokich Komisji, ale jest prośba o pochylenie 
się nad kompleksowością rozwiązań dotyczących 
pieczy naprzemiennej i wszystkich innych pomy-
słów, które udało się w ciągu ostatnich miesięcy 
i lat zmaterializować w formie 2 projektów, 2 do-
brych projektów, z tym że jednego znacznie szer-
szego”. Czyli wtedy mówił pan, że ten projekt jest 
projektem dobrym, tylko węższym, a teraz pan 
pisze, znowu opiniując ten sam projekt, że on jest 
nie do przyjęcia.

Gdyby pan mógł uważać, Panie Rzeczniku, 
przez sekundę… Może pan? Dziękuję bardzo.

Chciałbym wiedzieć, kiedy pan mówił poważ-
nie, a kiedy pan żartował. Czyli tamten projekt, toż-
samy z tym, który jest dzisiaj, rok temu był dobry, 
tylko węższy, a w tej chwili jest zły? I czekam na 
odpowiedź na pytanie, kiedy pan ten swój lepszy 
i szerszy zgłosi. Bo przez pana od roku nic w tym 
zakresie nie zrobiono. Dziękuję. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

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

Marcina Bosackiego.
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SENATOR 
MARCIN BOSACKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Rzecz- 
niku!

10 dni temu pan rzecznik Mikołaj Pawlak w au-
dycji redaktora Konrada Piaseckiego w TVN24 
stwierdził, że wpuszczamy edukatorów do 20 tysię-
cy szkół i nie zagwarantujemy, że nie będą „wpro-
wadzali takich treści, jak chociażby w Poznaniu, 
że wychwytują dziecko rozchwiane, zaniedbane, 
któremu dają jakieś środki farmakologiczne, żeby 
zmieniać jego płeć bez wiedzy i zgody rodziców 
i lekarzy”. To zdanie jest nieprawdą. W Poznaniu 
edukatorzy seksualni nie prowadzą zajęć z dzieć-
mi w szkołach. Podczas zajęć edukacji seksualnej, 
które przeprowadzają nauczyciele, żadnych środ-
ków farmakologicznych się nie rozdaje. Jedyne, co 
w obliczu takiego kłamstwa człowiek honoru po-
winien natychmiast zrobić, to szybko sprostować 
i przeprosić. Pan, mimo licznych wezwań, dzisiaj 
wezwań senatorów w tej sali, a wcześniej wezwań 
władz miasta Poznania, tego nie zrobił. W związ-
ku z tym chciałbym poinformować Wysoką Izbę 
o 2 sprawach.

Po pierwsze, o tym, że wystąpiłem do pana 
Zbigniewa Ziobry, ministra sprawiedliwości i pro-
kuratora generalnego, z pismem, w którym pytam, 
czy prokuratura zajmie się karygodnymi insynu-
acjami rzecznika praw dziecka, które mogą wypeł-
niać znamiona przestępstwa zapisane w art. 212 
kodeksu karnego: kto pomawia inną osobą lub 
grupę osób o takie postępowanie lub właściwości, 
które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub na-
razić na utratę zaufania… Jeśli robi to w środkach 
masowego przekazu, to podlega karze ogranicze-
nia wolności lub pozbawienia wolności do roku. 
W mojej ocenie jest bardzo celowe, aby prokuratu-
ra zbadała, czy nie mamy do czynienia z tego typu 
przestępstwem.

Po drugie, także w związku z pana wcześniej-
szymi, równie skandalicznymi wypowiedziami, jak 
np. o tym, że metoda in vitro, dzięki której żyją 
dziesiątki tysięcy Polaków, jest niegodziwa, uwa-
żam, że piastuje pan umocowaną konstytucyj-
nie, wysoką funkcję państwową, ale nie jest pan 
bezstronnym, kierującym się wiedzą i prawem 
wysokim urzędnikiem naszego państwa, tylko 
kierowanym obsesjami żołnierzem wojny ideolo-
gicznej, wykorzystującym w realizowaniu swojej 
funkcji fałszywe informacje, takie jak w tej wy-
powiedzi, w której pan mówił o moim mieście, 

o Poznaniu. Dlatego uważam – uważam tak jako 
poznaniak, jako senator reprezentujący Poznań 
i jako ojciec czwórki dzieci – że każdy dzień dłużej, 
w którym piastuje pan tę zaszczytną funkcję, jest 
obrazą nie tylko zdrowego rozsądku, ale również 
porządku prawnego Rzeczypospolitej. Powinien 
pan zostać jak najszybciej z tej funkcji odwołany. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

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

Magdalenę Kochan.

SENATOR 
MAGDALENA KOCHAN 

Panie Marszałku! Koledzy i Koleżanki Sena- 
torowie!

Ja mam kłopot z funkcją pełnioną przez pana 
ministra Mikołaja Pawlaka z 2 powodów, a napraw-
dę mam do niej wielki szacunek. Dbałam o to lat 
kilkadziesiąt temu, żeby pierwotna ustawa, o której 
mówił pan prof. Wiatr i w której przygotowywaniu 
pan senator brał udział, dozbrajała rzecznika praw 
dziecka w odpowiednie dla tej funkcji instrumen-
ty, które pozwolą rzecznikowi praw dziecka bronić 
praw dziecka, pełnoprawnego obywatela naszego 
kraju, tyle że niegłosującego, przed zakusami, chę-
cią nieprzestrzegania tych praw przez dorosłych. 
To miała być funkcja, i taka ona z założenia jest, 
niezależna – niezależna od aktualnie rządzących. 
Czy osoba, która uzależnia się od rządzących, może 
być od nich niezależna? Nie może. Stąd to moje do-
ciekanie i krytyczne, bardzo krytyczne spojrzenie 
na sprawę braku kwalifikacji, spełnienia tych norm 
ustawowych, które nakładała na kandydata na 
rzecznika praw dziecka ustawa o Rzeczniku Praw 
Dziecka… Pan prawnik tych norm, tych kryteriów 
nie spełniał. I pan to wiedział. Panu brakowało 5 lat 
pracy z dziećmi lub na ich rzecz. Nie było tych lat 
pracy, nie umiał pan ich udowodnić. Sejm z więk-
szością dziś rządzącą i Senat z większością rządzą-
cą w poprzedniej kadencji przymknęli na to oko, 
powiedzieli: nie szkodzi. Osobę, która starałaby 
się o stanowisko dyrektora szkoły czy jakiegokol-
wiek zakładu pracy, obowiązują kryteria. Pierwszy 
etap, przynajmniej tak jest w edukacji… Jeśli do-
kumenty składane przez kandydatów nie spełnia-
ją norm, nie wskazują na spełnienie warunków 
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kwalifikacyjnych, to tacy kandydaci nie przecho-
dzą do dalszego etapu. Tu się tak nie stało i pan 
został powołany z uchybieniem prawa. Gdyby pan 
był lekarzem, nie czepiałabym się aż tak, ale pan 
jest prawnikiem. Pan wiedział, że pan tych wymo-
gów nie spełnia. Czy pan dzisiaj może stanąć, że tak 
powiem, okoniem i powiedzieć rządowi: rządzie 
kochany, dziecko, które ma 14 czy 15 lat i pracu-
je 40 godzin tygodniowo… to nie jest żadna refor-
ma edukacji. Nie, pan nie może tego powiedzieć,  
bo pan się boi i jest pan uzależniony od tych, którzy 
pana powołali pomimo braku kompetencji.

Czy pan może powiedzieć rządowi: „Tak, opo-
wiem się zdecydowanie po stronie dzieci, które 
przyszły na świat dzięki metodzie in vitro, ponie-
waż to są pełnoprawni obywatele. Jeśli ktokolwiek 
z rządu, minister sprawiedliwości czy minister 
edukacji, postara się te dzieci stygmatyzować, 
to ja stanę w ich obronie.”? Czy pan to powie?  
Nie, nie powie pan, bo pan jest uzależniony 
w związku z brakiem wypełnienia… Grzech pier-
worodny został popełniony.

Czy pan może dzisiaj mówić otwarcie o tym, 
że trzeba odróżnić klaps od bicia? Klaps nie zosta-
wia śladów – tak mówi prawnik, który musi znać 
art.961 zakazujący stosowania kar cielesnych wo-
bec dzieci. Pan z rozrzewnieniem wspomina klapsy 
dawane przez ojca.

Czy pan jest w zgodzie z poglądami dziś rządzą-
cej większości? Tak, jest pan w zgodzie. Czy pan 
jest w zgodzie z literą prawa wynikającą z kodek-
su rodzinnego i opiekuńczego? Nie, nie jest pan 
z nią w zgodzie. Czy ja mogę panu wierzyć, że po 
stwierdzeniu… Cytuję list otwarty, który rozpo-
czyna pana sprawozdanie. „Próby przeciwstawia-
nia się naturze najczęściej kończą się katastrofą. 
Historia ludzkości zna wiele zgubnych skutków 
eksperymentów społecznych, skrajnych ideolo-
gii czy prób budowania «nowych» społeczeństw. 
Podstawowych praw natury nie da się obalić. Żaden 
rząd, żadna organizacja, żadne środowisko, nawet 
najbardziej wpływowe i bogate, nie zmuszą mnie, 
abym uczestniczył w społecznej inżynierii”.

A kto jej dzisiaj dokonuje? Kto się nie zgadza 
z faktem, że prawo dziecka to przede wszystkim 
prawo do wychowywania przez własnych, biolo-
gicznych rodziców, a obowiązki rodziców to wycho-
wywanie własnych dzieci? Kto się z tym w Polsce 
nie zgadza? Kto nie uważa, że rodzina jest podsta-
wową komórką społeczną? Pan tu deklaruje: jako 
rzecznik praw dziecka, praw jasno i jednoznacz-
nie określonych w przepisach obowiązujących od 

lat w naszym kraju, będę głośno przypominał, że 
dziecko ma prawo do wychowania w rodzinie. Ono 
ma prawo do wychowania w rodzinie. Powiem 
panu więcej: ustawa o wspieraniu rodziny i pie-
czy zastępczej mówi, że od 1 stycznia 2019 r. żadne 
dziecko poniżej dziesiątego roku życia nie ma pra-
wa przebywać w instytucjonalnej pieczy zastępczej.  
Co w tej kwestii zrobiliśmy? W tej chwili mówię 
także w swoim imieniu. Poprzedni rok, poprzedni 
i jeszcze poprzedni… Tak jak pan nie wypełniał swo-
ich obowiązków sprawozdawania, tak też minister 
rodziny, pracy i polityki społecznej nie wypełnia 
obowiązku sprawozdawania w zakresie działania 
przepisów, które zastosowaliśmy w roku 2011.

Co pan zrobił? Sprawozdając i mówiąc o wy-
chowankach dwudziestu kilku sprawdzonych 
placówek opiekuńczo-wychowawczych… Na 530 
wychowanków 127 dzieci, jeśli dobrze pamiętam, 
to są dzieci poniżej siódmego roku życia. Pan to 
stwierdza. Pan nawet o tym napisał do pani mi-
nister, ale nic z tego nie wyniknie, bo w tej kwe-
stii trzeba zmienić system. Czy pan w tej sprawie, 
broniąc rodziny, broniąc praw dzieci do wychowy-
wania się, jeśli już nie w biologicznej, to przynaj-
mniej w zastępczej rodzinie, zrobił cokolwiek? Nie. 
Dlaczego pan tego nie zrobił? Bo pan nie jest nieza-
leżną instytucją. Pan nie jest osobą niezależną od 
dzisiaj rządzących.

Panie Rzeczniku, ja nie wiem, dlaczego pan 
pisze, że sens praw stanowionych polega na tym,  
że wszyscy członkowie danej społeczności muszą 
się tym prawom podporządkować. Ja się z tym 
zgadzam. Ale dalej pisze pan tak: żadna ideologia 
nie zawróci mnie z drogi przestrzegania prawa.  
Ja proszę, żeby pan tych praw przestrzegał i nie 
zapomniał, że w Polsce metoda in vitro nie jest za-
kazana. Jest niefinansowana ze środków publicz-
nych, ale nie jest zakazana. Zakazane prawem jest 
bicie dzieci. Gdyby pan tych norm przestrzegał, to 
wszystko, co pan napisał w tym sprawozdaniu, by-
łoby bardziej wiarygodne, ale ponieważ pan tych 
norm nie przestrzega, to to sprawozdanie, bez 
względu na liczbę podniesionych prawd, ma dla 
mnie podstawową wadę: nie zachowuje pryncy-
piów. Dziękuję. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

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

Adama Szejnfelda.
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SENATOR 
ADAM SZEJNFELD 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Powiem szczerze, że 23 lata jestem parlamen-

tarzystą i chyba pierwszy raz mam trudność z wy-
stąpieniem, jeśli chodzi o ocenę osoby, a więc także 
mój do niej stosunek, która piastuje wysoką funkcję 
publiczną, ponieważ wszystko, co wiemy na temat 
poglądów i stosunku do wartości cywilizacyjnych, 
które są nam bliskie – mówię tutaj oczywiście 
o stosunku i poglądach pana rzecznika – kłóci się 
z tymi, które ja wyznaję. W związku z tym trudno 
byłoby mi nawet uznać pana za osobę, która po-
winna tę funkcję pełnić. No ale pan pełni tę funk-
cję i pan ma obowiązek złożyć sprawozdanie, a my, 
choćby bez przyjemności, ale musimy się z nim za-
poznać i wyrazić swój pogląd.

Fundamentalną zasadą urzędnika państwowe-
go, funkcjonariusza publicznego w cywilizowa-
nym kraju jest nie tylko apolityczność i nie tylko 
apartyjność – tego bym nawet nie poruszał, bo to 
jest absolutnie oczywiste – ale też neutralność, 
niezależność i obiektywizm. I to dotyczy każdego 
urzędnika. A w przypadku osób, które piastują ta-
kie funkcje, jak np. rzecznik praw obywatelskich 
czy rzecznik praw dzieci – te wszystkie standar-
dy są jeszcze wyższe. I muszą takie być. Niestety 
pan moim zdaniem – proszę się nie gniewać 
albo proszę się gniewać, jak pan tak uważa – nie 
spełnia nawet zwykłych standardów pod wzglę-
dem neutralności, niezależności i obiektywizmu.  
To zostało już tutaj powiedziane przez przed-
mówców, a więc ja, jeżeli państwo pozwolicie, 
pozostawię ten wątek na boku, ponieważ on wg 
mnie nie budzi żadnych wątpliwości. Tak jest 
i nie trzeba przeprowadzać kolejnych procesów 
dowodowych, że tak jest, zwłaszcza że nie mamy 
instrumentu, aby zmienić pana osobę na tym waż-
nym stanowisku.

Chciałbym w takim razie poruszyć tylko kilka 
bardzo praktycznych spraw, nawet mając nadzieję 
– jak każdy człowiek, dla którego nadzieja ma ja-
kąś wartość – że może w praktycznych sprawach, 
nie tych światopoglądowych czy ideowych, można 
na pana liczyć.

Mianowicie żyjemy od kilku miesięcy u nas, 
w Polsce, ale oczywiście też w Europie i na świe-
cie, w bardzo trudnym czasie – w czasie pandemii. 
I ona oczywiście w swoich skutkach dotyka także 
dzieci, choćby w tym wycinku, któremu chcę 2 zda-
nia poświęcić, tzn. edukacji.

I, po pierwsze, mamy tu do czynienia z, moim 
zdaniem, bardzo trudną sytuacją. A mianowicie 
taką, że dzieci, zwłaszcza te najmłodsze, które 
pierwszy raz poszły do szkoły, natrafiają na sytu-
acje niezwykle stresujące, takie, że nie wiedząc, 
co się dzieje, obawiają się dzisiaj, jak słyszę od ro-
dziców, nawet kichnąć czy kaszlnąć. Dlatego że 
boją się, że będą z tego tytułu jakieś konsekwen-
cje typu wezwanie rodzica, skierowanie do izolat-
ki etc. Trudno sobie wyobrazić, żeby dzieci mogły 
się dobrze uczyć i swobodnie myśleć, będąc w ta-
kim stresie przez parę godzin w szkole. Chciałbym 
się dowiedzieć… Te sytuacje są wywołane zarzą-
dzeniami, normami, które stworzył i narzucił 
na system oświaty, na szkoły w Polsce, w tym na 
dyrektorów, rząd, minister edukacji narodowej. 
Chciałbym się więc dowiedzieć, czy pan się zaj-
mował tą problematyką. 

Czy z panem jako rzecznikiem praw dziecka 
było to konsultowane, czy brał pan udział w przy-
gotowywaniu tych standardów, tych norm, tych 
regulacji, tych procedur, które teraz w szkołach 
w Polsce mają być… Kiwa pan głową, że nie. No, to 
ja jestem absolutnie zdumiony. Po pierwsze, tym, 
że rząd z panem tego nie konsultował. Po drugie, 
tym, że jeżeli nie konsultował, to pan nie protesto-
wał, że pan się sam do tych konsultacji nie dopisał. 
Przecież kilka milionów dzieci, w tym te najmłod-
sze, o których powiedziałem, poszło pierwszy raz 
do szkoły w takich warunkach, które być może po-
zostawią w ich umysłach rys psychiczny, taki cień 
psychiczny, który zostanie – u jednych wcale, u in-
nych mniej, ale są przecież takie, które są bardziej 
niż standardowo wrażliwe i mogą mieć z tym pro-
blem przez wiele, wiele lat.

Pan opowiada o przykładach, podaje nawet 
imiona dzieci, którymi pan się zajmował. A  ja 
chciałbym, żeby pan się zajmował tymi 5 miliona-
mi dzieci, które poszły do szkoły i dzisiaj w stresie 
funkcjonują w tych obiektach i, zamiast poświęcać 
się edukacji, oświacie, boją się, żeby do karceru – bo 
już słyszę taką nazwę izolatek – nie trafić, bo ktoś 
kichnął, bo ktoś kaszlnął. To jest skandaliczna rzecz, 
co dzisiaj się dzieje w szkołach, właśnie ze względu 
na normy i ramy procedur, które rząd narzucił na 
oświatę. I to jest jedna rzecz, o którą chciałbym się 
dowiedzieć. Jeśli nie było to z panem konsultowa-
ne, jeśli nie brał pan udziału w przygotowywaniu 
tego, to co pan z tym zrobi? Mamy już 11 września, 
już dekada miesiąca minęła, te dzieci się stresują, 
a powinny być szczęśliwe w szkole i uczyć się w wa-
runkach, które ich nie przygnębiają.
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Kolejna sprawa, także dotycząca szkoły i też 
związana z epidemią, tzn. coś, co można nazwać 
wykluczeniem edukacyjnym. Obserwowaliśmy 
to w tzw. pierwszej fazie epidemii – bo tutaj tak 
naprawdę nie ma pierwszej, drugiej fazy – kiedy 
szkoły były zamknięte, kiedy edukacja była zdalna. 
Są dane, twarde dane, to nie tylko takie doniesie-
nia medialne. Duża część dzieci, zwłaszcza z rodzin 
mało zamożnych, pozamiejskich itd., ale także z ro-
dzin w miastach, oczywiście, tutaj miejsce nie ma 
większego znaczenia, nie mogło realizować w peł-
ni swoich obowiązków edukacyjnych, dlatego że 
nie stać ich było finansowo, technicznie i techno-
logicznie. Ta sprawa będzie się powtarzać. Na razie 
mamy informacje tylko o dziesiątkach szkół w skali 
kraju – czyli bardzo małym procencie – w których 
dzieci mogą z tym mieć problem, ale przecież nasi-
lenie epidemii może wrócić, wtedy szkoły będą się 
zamykać, będą przechodzić na pracę hybrydową 
lub w ogóle zdalną i ten problem pojawi się z po-
wrotem. A to przecież, gdy nie będzie to trwało ty-
godnie, tylko miesiące, nie mówiąc już o tym, jeśli 
potrwa to dłużej, faktycznie doprowadzi do wyklu-
czenia edukacyjnego dużych rzesz dzieci. Czy pan 
się tym zajmuje? Czy pan się tym w ogóle przejmu-
je? Nie ma to nic wspólnego z seksualizmem, więc 
mogę podejrzewać, że nie, ale chciałbym się mylić. 
Fakt, to nie jest nic związanego ze światopoglądem, 
z ideologią, przekonaniami, religią, wyznaniem, 
więc może się to dla pana nie liczy, ale ja uważam, 
że to jest pierwszorzędna rzecz, która się powinna 
dla pana liczyć. Nie to, kto ma jakie wyznanie, nie 
to, jaką wyznaje religię, nie to, ile ma być godzin 
katechezy, tylko to, czy uczeń ma komputer, czy 
ma wi-fi, czy ma doradztwo edukacyjne, czy zda 
do następnej klasy, a potem na następny szczebel 
edukacji, w końcu na studia, i będzie pełnopraw-
nym i pełnowartościowym obywatelem naszego 
kraju. To są ważne rzeczy, a nie tylko te, które, jak 
się wydaje, pana interesują.

Ale jeżeli tak, to ostatnia kwestia: pedofilia.  
No, ona już chyba się wiąże z pewnymi poglądami, 
które pan prezentuje. Chciałbym się dowiedzieć 
w takim razie, co pan czynił, a przede wszystkim  
co w przyszłości będzie pan czynił, żeby to skan-
daliczne zjawisko ograniczać. Bo nie jestem ide-
owcem i nie uważam, że w jakimś krótkim czasie 
możemy wyrugować ten proceder. Chodzi mi 
przede wszystkim o takie sytuacje, że mamy do-
niesienia o tego rodzaju przestępstwach, a nie 
słyszymy, żeby były one ścigane. Są wręcz całe 
środowiska, a jedno szczególnie, które – wygląda  

na to – nawet są pod ochroną prawną w tym kraju. 
Czy pan tym się zajmuje? Czy pan może przedsta-
wić przykłady… A najlepiej nie przykłady, bo często 
nie robi się nic, ale jest 1 przykład i go się wyko-
rzystuje jako dowód na to, że się coś robi. Czy pan 
może podać – chciałbym, żeby pan to podał na pi-
śmie, zresztą odpowiedzi na te moje poszczegól-
ne poprzednie pytania również – wszystkie pana 
działania w każdym przypadku, gdy uznał pan,  
że stosowne instytucje władzy w Polsce nie działają 
skutecznie lub wcale, jeżeli chodzi o ściganie prze-
stępców pedofili? To jest karygodne przestępstwo. 
Nikt nie powinien być wyłączony ze ścigania, a są 
całe grupy zawodowe wyłączone ze ścigania, całe 
środowiska wyłączone ze ścigania. Chcę wiedzieć, 
czy pan tym się zajmuje. Dziękuję bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Marek Pęk)

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Głos zabierze pan senator Jackowski.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

SENATOR 
JAN MARIA JACKOWSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
No, jesteśmy świadkami dość ożywionej deba-

ty dotyczącej wykonywania funkcji przez rzeczni-
ka praw dziecka, pana ministra Mikołaja Pawlaka. 
Powiem tak… Przypomnijmy, że rzecznik wykonu-
je swoją funkcję na podstawie ustawy o Rzeczniku 
Praw Dziecka. Ta ustawa powstała w wyniku wej-
ścia w życie konstytucji z 1997 r., w której został 
zapisany urząd Rzecznika Praw Dziecka. Urząd 
Rzecznika Praw Dziecka, choć nie jest tak szcze-
gółowo opisany w konstytucji jak urząd Rzecznika 
Praw Obywatelskich, jest organem konstytucyj-
nym. Przypomnę, że ustawa, na podstawie któ-
rej pan minister działa, to ustawa z 6 stycznia 
2000 r., a więc sprzed ponad 20 lat. Przypomnę, że 
tę ustawę przegłosowała ówczesna większość par-
lamentarna. Były to czasy koalicji Akcji Wyborczej 
Solidarność i Unii Wolności. Przypomnę, że wielu 
działaczy Unii Wolności, którzy obecnie są… Może 
niewielu jest ich obecnie w parlamencie, ale ci, któ-
rzy nadal zasiadają w parlamencie, bo chociaż nie 
ma już Unii Wolności, są oni w innym ugrupowa-
niu, poparli tę ustawę. W tej ustawie jest jedyna 
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– podkreślam: jedyna – w polskim prawie defini-
cja dziecka, która została sformułowana następu-
jąco: dziecko to osoba od poczęcia do ukończenia 
osiemnastego roku życia. Tak że to nie jest wymysł 
Prawa i Sprawiedliwości czy obecnej większości, bo 
ta ustawa od dawna działa.

To, co pan rzecznik powiedział, że ten urząd 
może być wykonywany autorsko, to prawda. Każdy 
rzecznik ma swoją osobowość, ma swój profil za-
wodowy, bagaż doświadczeń, z którym na ten 
urząd przychodzi, ale każdy stara sią jak najlepiej 
ten urząd wykonywać; tak samo robili poprzednicy 
pana ministra Mikołaja Pawlaka. I mam wrażenie, 
że na tej naszej dyskusji nie zaciążyła merytorycz-
na kwestia dotycząca obszaru funkcjonowania 
rzecznika praw dziecka, ale warstwa, nazwijmy to, 
polityczno-ideologiczna i w związku z tym punk-
tem widzenia byliśmy świadkami wielu wypowie-
dzi atakujących obecnego tu na sali pana ministra 
Mikołaja Pawlaka. Proszę zauważyć, że był on kry-
tykowany przede wszystkim za swoje poglądy, za 
swoje wypowiedzi publiczne, ale nawet jego prze-
ciwnicy przyznawali, że w tym sprawozdaniu jest 
poruszony szereg ważnych kwestii. Zarzucano 
panu rzecznikowi, że wykonuje ten urząd zbyt, 
nazwijmy to, kostycznie w tym sensie prawnym, 
no ale trudno, żeby rzecznik traktował swój urząd 
artystycznie i swobodnie. Po prostu obowiązuje go 
ustawa, kompetencje, które ma na podstawie usta-
wy, i zakres działalności, który wprost i bezpośred-
nio wynika z ustawy z 6 stycznia 2000 r. Dlatego 
w tej debacie… Ja bym jej nie postrzegał w katego-
riach poważnych zarzutów merytorycznych, które 
tu padły. Owszem, można dyskutować o pewnych 
kierunkach, o pewnych szczególnych priorytetach, 
o pewnej sytuacji, chociażby związanej z pande-
mią, z którą przyszło się panu rzecznikowi zderzyć, 
innej niż w przypadku działalności rzeczników 
w poprzednich okresach, którzy z kolei mieli inne 
szczegółowe i ważne problemy w momencie, gdy 
wykonywali swoją funkcję. O tym wszystkim moż-
na dyskutować, ale w spokoju i merytorycznie.

Ja bym chciał tutaj zaprotestować przeciwko 
temu, żebyśmy robili z konstytucyjnej wartości 
wolności słowa… żebyśmy w jakiś sposób ją wypa-
czali. Pan rzecznik, tak jak pan senator Szejnfeld, 
tak jak pani, każdy z senatorów, ma prawo do 
swoich poglądów i gwarantuje mu to konstytucja. 
Mało tego, ma prawo wypowiadać te poglądy. Jeżeli 
naruszy tym prawo, to oczywiście ponosi konse-
kwencje, ale ma prawo je wypowiadać. Chciałbym 
zwrócić uwagę i przestrzec przed tym, aby w tych 

dyskusjach… W  Polsce nasila się dyskusja czy 
taka, powiedziałbym, konfrontacja ideologiczno-
-kulturowa w języku, w pewnych aspektach życia 
publicznego i to niestety pachnie bardzo brzydko 
czymś, co określa się często terrorem politycznej 
poprawności. I niestety do naszej debaty publicznej 
ten, nazwijmy to publicystycznie, terror politycznej 
poprawności coraz bardziej się wkrada. Niektórzy 
niedługo będą postulowali, że nie może być czar-
nych i białych pionów w szachach, ponieważ to 
się może kojarzyć rasistowsko, i różne absurdy, 
nie będę ich tutaj przytaczał, do jakich prowadzi 
polityczna poprawność. Na ten problem zwrócił 
uwagę nie kto inny, jak jeden z guru lewicowych 
intelektualistów amerykańskich Noam Chomsky. 
Jest taki słynny apel 150 intelektualistów opubli-
kowany w magazynie „Harper’s” z lipca 2020 r., 
pod którym poza Chomsky’m podpisali się m.in. 
Salman Rushdie, pani Rowling, autorka Harry’ego 
Pottera, Francis Fukuyama, bardzo modny swego 
czasu w środowiskach liberalnych czy lewicowo-li-
beralnych, i wielu innych intelektualistów, pisarzy 
i znanych postaci życia publicznego. W specjalnym 
wywiadzie, którego udzielił, Chomsky pytany przez 
dziennikarza, dlaczego podpisał ten apel, mimo że 
ma tak właśnie lewicowe poglądy, odparł w ten spo-
sób: „Lewica tłumi każdy dialog, to będzie dla nas 
zgubne. To jest początek narodzin totalitarnej no-
womowy”. To są mocne słowa, których użył Noam 
Chomsky. Intelektualiści w tym liście przeciwko 
ograniczaniu wolności wypowiedzi przestrzega-
ją przed falą nietolerancji i cenzury, którą niesie 
z sobą lewica. I sygnatariusze tego listu twierdzą, 
że praktyki cenzorskie dotyczą wielu znanych po-
staci współczesnej debaty publicznej.

Wysoka Izbo, chciałbym zwrócić uwagę, że ile-
kroć obecnie w Polsce pojawia się temat prawa 
do życia, kwestii związanych z rodziną, definicją 
rodziny, wartościami związanymi z rodziną, pra-
wem rodziców do wychowania dzieci zgodnie z ich 
przekonaniami i światopoglądem, a więc przy-
wołuje się pewne normy konstytucyjne, opisane 
w naszej konstytucji, zaraz uruchamia się właśnie 
ideologiczna interpretacja tego wszystkiego i pró-
ba ocenzurowania, próba dyskwalifikowania czy 
dyskredytowania osób, które w tym względzie mają 
inne poglądy niż środowiska liberalno-lewicowe. 
I to jest zjawisko bardzo groźne, bo ono przechodzi 
również do języka debaty politycznej.

I chciałbym właśnie zwrócić uwagę, że przy 
wszelkich ocenach wykonywania różnych funkcji, 
różnych obszarów aktywności państwa, którymi 
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się zajmujemy jako przedmiotem refleksji i stano-
wienia prawa, wspomniane kwestie wkradają się 
niestety również nawet do naszej Izby i trochę za-
ciemniają obraz rzeczywistości.

Wielu klasyków przestrzegało, że dla ideologów 
nieważne są fakty, ideolodzy nie są w stanie wła-
ściwie rozpoznać i zdiagnozować rzeczywistości. 
Ideolodzy mają z góry zaprogramowane recepty, 
które wg nich mają uzdrowić sytuację. A to, co jest 
groźne, to brak merytorycznej debaty. Przed tym 
ostrzegają Noam Chomsky i 150 innych ważnych 
postaci życia publicznego.

Ja bym nie chciał tutaj wchodzić w szczegóły, 
w polemiki z przedmówcami. To by i długo trwało, 
i, moim zdaniem, wypaczyłoby sens mojego prze-
mówienia. Ja bym chciał zaapelować do Wysokiej 
Izby, żebyśmy się skupili na meritum. Jeżeli pan 
rzecznik rzeczywiście naruszył ustawę o Rzeczniku 
Praw Dziecka itd., to oczywiście powinno to być 
krytykowane. Ale chodzi o to, żebyśmy w ramach 
debaty nie wykorzystywali takiej informacji rzecz-
nika właśnie w celach ideologicznych i politycz-
nych. Dziękuję. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że senatorowie Szwed, 

Hibner, Godyla, Gawęda, Sekuła i Brejza złożyli 
swoje przemówienia w dyskusji do protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Czy rzecznik praw dziecka, pan Mikołaj Pawlak, 

chciałby jeszcze zabrać głos i ustosunkować się do 
wystąpień senatorów w dyskusji?

(Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak: Tak, 
Panie Marszałku.)

Bardzo proszę, Panie Rzeczniku.

RZECZNIK PRAW DZIECKA 
MIKOŁAJ PAWLAK 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Odniosę się do faktów, konkretów, tak jak zwy-

kle precyzyjnie. Bo co do poglądów politycznych, 
to moich poglądów sprzed wyboru nikt nie znał 
w debacie publicznej, nie pojawiały się, dokładnie 
odwrotnie niż w przypadku pana rzecznika Adama 
Bodnara, który przed wyborem bardzo jaskrawo 

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

– to można sobie znaleźć w jednym z dzienników 
sprzed wyboru – te poglądy lewicowe wprost okre-
ślał, łącznie z tym, że mówił, na kogo głosuje.

Nie obawiam się krytyki. Krytyka, ta uczciwa, 
oparta na faktach i prawdziwych twierdzeniach, 
jest budująca, mobilizuje do ochrony praw dziecka 
i do rzetelnej pracy. A ta nieuczciwa, oparta na ma-
nipulacjach, to w zasadzie utwierdza mnie w tym, 
że obieram dobry kierunek działalności.

Proszę pozwolić, że się odniosę do kilku kwe-
stii precyzyjnych, szczegółowych, o których mówili 
pan senator Pociej i pan senator Szejnfeld. Może 
najpierw te sprawy edukacyjne i mój udział w róż-
nego rodzaju działalności legislacyjnej, dostrzega-
nie problemów dzieci, chociażby teraz w 2020 r., 
związanych z systemem edukacji. To po moim wy-
stąpieniu generalnym na początku pandemii i po 
pierwszym zamknięciu szkół zostały wydane prze-
pisy dotyczące świadczeń opiekuńczych w przy-
padku dzieci – najpierw tych młodszych, potem 
trochę starszych i tych z niepełnosprawnościami 
– które musiały zostać w domu z opiekunami. To 
po mojej interwencji teraz, w końcu sierpnia, za-
raz przed początkiem roku szkolnego w nowych 
warunkach… Wszyscy mamy obawy, ale wszyscy 
mamy nadzieję i wszyscy realizujemy prawo, obo-
wiązek nauki, bo wszyscy wiemy, że to jest po-
trzebne w takiej formie. To po mojej interwencji, 
po moim wystąpieniu… Zwróciłem uwagę w tym 
wystąpieniu na szczególną sytuację tych dzieci, 
z całej tej olbrzymiej grupy kilku milionów naszych 
polskich dzieci, które są zagrożone z powodu swo-
ich chorób, chociażby astmy, albo z powodu tego, 
że mieszkają z dziadkami, z osobami starszymi, 
a więc osobami zagrożonymi w dobie pandemii. 
I to wywołało bardzo szybką reakcję, już jest rozpa-
trywane, bo nie dostrzeżono tego wcześniej. To była 
konkretna działalność, to były pewne uproszcze-
nia chociażby takie, żeby nie było konieczności zgo-
dy sanepidu na pracę zdalną w takich sytuacjach.  
To również dzięki moim wystąpieniom się działo.

Kolejna sprawa, początek roku, pandemia… 
Duży problem, oczywiście, Panie Senatorze, 
Wysoka Izbo, związany z wyposażeniem wszyst-
kich dzieci w komputery, w internet. Od razu na 
to wskazywałem. Gdy tylko pojawiły się progra-
my i w pierwszym rzucie 180 milionów zł, póź-
niej, zdaje się, ok. 140 milionów zł… Dobrze ponad 
300 milionów zł przeznaczono wprost dla gmin, 
uproszczono procedury. W ciągu kilku dni, kilku 
tygodni… Sam osobiście dzwoniłem do wójtów, 
burmistrzów, prezydentów, żeby korzystali z tych 
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Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2019  
wraz z Uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka

Zmiany w składzie komisji senackiej

pieniędzy, bo niektórzy o tym nie wiedzieli. I ku-
powano po kilkadziesiąt tysięcy komputerów dla 
dzieci, szybko je przekazywano, żeby dzieci w rodzi-
nach, gdzie jest kilkoro dzieci w domu i w jednym 
czasie mają mieć lekcje, mogły z tego korzystać. I to 
się działo. Dziesiątki tysięcy komputerów, iPadów, 
routerów zostało na to przeznaczone. Co więcej, 
żeby wesprzeć, nawet od siebie z biura kilkanaście 
komputerów przekazałem… Chciałem na tyle, na 
ile można wesprzeć… żeby nie leżały nieużywane, 
niepotrzebne, bo systemowi obecnie używanemu 
w pracy w biurze nie podołają… Nawet takie kom-
putery przekazałem. To konkretna działalność tu, 
teraz, ale i taka ogólna, która wspierała system 
i wskazywała miejsca, o których minister nie wie-
dział, których nie zauważył, nie zdążył albo plano-
wał później… Konkretna działalność.

Co do projektów z zakresu prawa rodzinne-
go, o których pan senator Pociej mówił… Projekty, 
przy których tworzeniu uczestniczyłem na jakim-
kolwiek etapie, nie są moje, nie przypisuję sobie 
tego. To wszystko po to jest przygotowywane, żeby 
dzieciom w gruncie rzeczy było lepiej, żeby postę-
powania trwały krócej, żeby dzieci nie odczuwa-
ły związanej z tym dolegliwości. Co do projektu 
z ubiegłego roku, pytania, gdzie on jest… Myślę, że 
chociażby ze stenogramów sejmowych wynika, że 
był już po drugim czytaniu. Zabrakło czasu w tam-
tej kadencji. Ba, występowałem nawet, zaraz przed 
wyborami, o to, żeby na tym dodatkowym posie-
dzeniu się tym projektem zająć. Co więcej, tamten 
projekt… Pana senatora nie ma… Tamten projekt, 
z tego, co wiem, to tak jak większość projektów 
dotyczących praw dzieci w ostatnich kadencjach, 
które były przyjmowane jednogłośnie… I  tam-
ten projekt w izbie niższej, w Sejmie, zyskał na-
wet głosy opozycji. Zdaje się, że pan poseł Myrcha 
powiedział – zacytuję z głowy, proszę wybaczyć 
– „zdarzają się wam dobre projekty”. Takie słowa 
padły co do projektu dotyczącego reformy prawa 
rodzinnego, tego, w którym są alimenty natych-
miastowe. Liczyłem na to, że to wejdzie w życie, 
co więcej, na to liczyli również wydawcy komenta-
rzy do prawa rodzinnego. W jednym z wydawnictw 
myśleli, że to wejdzie w życie do października, 
i wydali komentarz. Tak więc jest komentarz do 
ustawy, która jeszcze nie obowiązuje, bo wszyscy 
myśleli, że parlament zdąży ją uchwalić. Tak że 
nieustannie nakłaniam do tego, nawet w czerw-
cu i w maju tego roku nakłaniałem, prosiłem o to, 
żeby projekty reformy prawa rodzinnego były 
wprowadzone w życie.

Na pozostałe pytania i zagadnienia odpowiem 
Wysokiej Izbie i państwu senatorom na piśmie. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Bardzo dziękuję.
Dziękuję rzecznikowi praw dziecka, panu Mi- 

kołajowi Pawlakowi, za przedstawienie infor- 
macji.

Stwierdzam, że Senat zapoznał się z informa-
cją o działalności rzecznika praw dziecka za rok 
2019 wraz z Uwagami o stanie przestrzegania praw 
dziecka.

(Rozmowy na sali)
Ogłaszam 20-minutową przerwę, do godziny 

13.16…
(Głos z sali: 20 minut?)
20 minut przerwy, tak?
(Głos z sali: Tak.)
Przerwa do 13.15, przepraszam.
(Rozmowy na sali)
Po przerwie głosowania.

(Przerwa w obradach od godziny 12 minut 56  
do godziny 13 minut 17)

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Wznawiam obrady.
Szanowni Państwo Senatorowie, informuję, że 

kolejne posiedzenie Senatu planowane jest na dni 
29 i 30 września 2020 r. Porządek tego posiedzenia 
zostanie państwu dostarczony drogą elektroniczną.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dzie-
wiątego porządku obrad: zmiany w składzie ko-
misji senackiej.

Przypominam, że wniosek Komisji Regula- 
minowej, Etyki i Spraw Senatorskich w tej sprawie 
zawarty jest w druku nr 199.

Proszę sprawozdawcę Komisji Regulaminowej, 
Etyki i Spraw Senatorskich, pana senatora Sławomi- 
ra Rybickiego, o przedstawienie wniosku komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
SŁAWOMIR RYBICKI 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Sena- 

torskich na posiedzeniu w  dniu wczorajszym 
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Zmiany w składzie komisji senackiej
Głosowania

jednogłośnie postanowiła rekomendować Senatowi 
podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie ko-
misji senackiej.

Przeczytam projekt tej uchwały. „Senat Rzeczy- 
pospolitej Polskiej, na podstawie art.  13 ust.  2 
Regulaminu Senatu, odwołuje z Komisji Nadzwy- 
czajnej do spraw Klimatu: senatora Rafała Ambro- 
zika, senatora Jacka Burego, senatora Jerzego 
Chróścikowskiego, senatora Wiktora Durlaka, se-
natora Stanisława Karczewskiego, senator Marię 
Koc, senatora Józefa Łyczaka, senatora Roberta 
Mamątowa, senatora Marka Martynowskiego, sena-
tor Bogusławę Orzechowską, senatora Marka Pęka, 
senatora Wojciecha Piechę, senatora Zdzisława 
Pupę i senatora Rafała Ślusarza”. Dziękuję.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zabrać 

głos w tej sprawie?
(Rozmowy na sali)
Od personelu administracyjnego przekazuję 

prośbę, żeby uczestniczący w posiedzeniu w spo-
sób zdalny włączyli kamery, tak jak to jest każdo-
razowo przekazywane w instrukcji, tak żeby było 
państwa widać.

(Senator Marek Borowski: Panie Marszałku, czy 
mogę zabrać głos w tej sprawie?)

Przepraszam, nie słyszę…
(Senator Marek Borowski: Pan marszałek pytał, 

czy ktoś chce zabrać głos w tej sprawie…)
Tak…
(Senator Marek Borowski: No to ja chciałbym.)
Bardzo proszę.

SENATOR 
MAREK BOROWSKI 

Ja chciałbym po prostu tylko wyrazić ubolewa-
nie z powodu faktu, że tak wielu znakomitych sena-
torów opuszcza tak ważną komisję. Dziękuję.

(Głos z sali: A my naprawdę ubolewamy nad 
przewodniczącym…)

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, myślę, że ta komisja będzie, 

zwłaszcza w kwestiach interesujących młodsze 

pokolenie, czyli w kwestiach klimatu, jednym z naj-
jaśniejszych punktów wśród naszych komisji.

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 95 senatorów, 94 – za, nikt nie 

był przeciw, 1 senator wstrzymał się od głosu. 
(Głosowanie nr 6)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 
Senat podjął uchwałę w sprawie zmiany w skła-
dzie komisji senackiej.

Powracamy do rozpatrywania punktu 
pierwszego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy o szczególnych rozwiązaniach związa-
nych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwal-
czaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz nie-
których innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, 
która ustosunkowała się do przedstawionych w toku 
debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie 
w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 193 Z.

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Wojciecha 
Piechę, o  przedstawienie sprawozdania ko-
misji, a następnie, jako również sprawozdaw-
cę mniejszości Komisji Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności – o przedstawienie wniosków 
popartych przez mniejszość komisji.

Bardzo proszę pana senatora Piechę.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
WOJCIECH PIECHA 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej 

i Innowacyjności w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy o szczególnych rozwiązaniach związanych z za-
pobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywo-
łanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych 
innych ustaw.

Komisja obradowała w dniu 11 września, czyli 
dzisiaj, i rekomenduje Wysokiemu Senatowi przy-
jęcie ustawy wraz z poprawkami.

Poprawki nr 1, 3, 5, 7, 15, 16, 18, 22–24, 37,  
42–44, 47 i 48 mogą być przegłosowane łącznie, 
mają one charakter legislacyjny i redakcyjny.
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W trakcie trwania posiedzenia komisji zgłoszo-
no 2 wnioski mniejszości, dotyczące poprawek nr 9 
i 10. Mniejszość komisji proponuje, ażeby głosować 
za przyjęciem tych poprawek. Dziękuję.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze 

zabrać głos? A byli to pleno titulo senatorowie 
Wojciech Konieczny, Krzysztof Brejza i Aleksander 
Pociej.

Zatem przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzo-

ne głosowania nad przedstawionymi poprawka-
mi, a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie 
przyjęcia ustawy całości, ze zmianami wynikający-
mi z przyjętych poprawek.

Chciałbym zaproponować… Jak mówił senator 
sprawozdawca, poprawki nr 1, 3, 5, 7, 15, 16, 18, 22–
24, 37, 42–44, 47 i 48 mają charakter legislacyjny 
i redakcyjny oraz mogą być przegłosowane łącznie.

Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, to będziemy nad 
nimi głosować łącznie.

Zatem proponuję, abyśmy głosowali nad pakie-
tem tych poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
(Rozmowy na sali)
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Ale tak was kole 

w oko, normalnie…)
(Głos z sali: Prosimy o ciszę.)
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Jestem głośno 

– źle, cicho – źle…)
(Wesołość na sali)
(Senator Bogdan Borusewicz: My doceniamy, że 

uśmiechasz się w końcu.)
(Rozmowy na sali)
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Ale wszystko 

słyszę…)
(Głos z sali: Właśnie, gratulujemy, gratulu- 

jemy…)
Proszę o podanie wyników głosowania.
(Rozmowy na sali)
Głosowało 95 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 7)
Poprawki przyjęte jednogłośnie.
Poprawka nr 2 zmierza do rezygnacji z przewi-

dzianego przez ustawę wyłączenia z zakresu bene-
ficjentów wsparcia tych organizatorów turystyki, 

którzy zostali wpisani do właściwego rejestru po 
dniu 7 marca 2020 r.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95 senatorów, 47 – za, 46 – przeciw, 

2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 8)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 4 zmierza do modyfikacji sposo-

bu obliczania wysokości opłaty wnoszonej przez 
organizatora turystyki na rzecz Turystycznego 
Funduszu Pomocowego.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 9)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr  6 zmierza do sprecyzowania,  

że organizator turystyki otrzymuje zwrot wpłat 
i opłat wniesionych na rzecz Turystycznego Fundu- 
szu Pomocowego, jeżeli jego wniosek o wsparcie 
został pozostawiony bez rozpoznania.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 10)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 8 zmierza do uzupełnienia kata-

logu danych zgłaszanych przez organizatora tu-
rystyki oraz podróżnego w przypadku złożenia 
przez nich wniosków zmierzających do uzyskania 
wsparcia.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 95 – za, przeciw  

– nikt, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 11)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 9 zmierza do ustanowienia pod-

staw gromadzenia danych wymaganych do zło-
żenia kompletnego wniosku o  wsparcie przez 
organizatora turystyki, jeżeli nie dysponuje on 
tymi danymi.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
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Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95 senatorów, 50 – za, 45 – prze-

ciw, nikt się nie wstrzymał od głosu. (Głosowanie 
nr 12)

Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 10 zmierza do uściślenia, że wnio-

sek organizatora turystyki o wsparcie rozpatruje 
się w odniesieniu do poszczególnych podróżnych 
wykazanych w tym wniosku.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 49 – za, 47 – prze-

ciw, nikt się nie wstrzymał od głosu. (Głosowanie 
nr 13)

Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 11 zmierza do ustanowienia zasa-

dy, zgodnie z którą bieg terminu 180 dni od dnia 
powiadomienia przez podróżnego o odstąpieniu od 
umowy o imprezę turystyczną lub powiadomienia 
o rozwiązaniu tej umowy przez organizatora tury-
styki ulega wstrzymaniu od dnia otrzymania przez 
podróżnego tej informacji od organizatora tury-
styki do dnia złożenia przez podróżnego wniosku 
o wypłatę.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 49 było za, 46 – prze-

ciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 14)
Poprawka przyjęta.
Uwaga, nad poprawkami nr 12 i 21 należy gło-

sować łącznie. Poprawki te zmierzają do skre-
ślenia unormowań przewidujących wyłączenie 
odpowiedzialności Ubezpieczeniowego Funduszu 
Gwarancyjnego oraz osób działających w jego imie-
niu z należytą starannością z tytułu wyrządzenia 
szkody wynikłej z niewłaściwej realizacji wypłat 
przewidzianych w ustawie.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 49 było za, 45 – prze-

ciw, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 15)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 13 zmierza do modyfikacji za-

sad uzyskiwania danych przez Ubezpieczeniowy 
Fundusz Gwarancyjny w celu realizacji zadań usta-
wowych, w tym zakresu tych danych.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 49 było za, 46 – prze-

ciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 16)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 14 zmierza do ustanowienia bez-

względnego nakazu usunięcia danych osobowych 
zgromadzonych przez Ubezpieczeniowy Fundusz 
Gwarancyjny w celu realizacji zadań ustawowych, 
które nie są już wymagane w związku z ustalonym 
celem.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 95 było za, nikt nie 

był przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 17)

Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 17 zmierza do zapewnienia spój-

ności merytorycznej przepisu.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 94 senatorów, 93 było za, nikt nie był 

przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 18)

Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 19 zmierza do ustanowienia al-

ternatywnej przesłanki uruchomienia wypłat 
z Turystycznego Funduszu Pomocowego na rzecz 
organizatorów turystyki.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95 senatorów, 49 było za, 45 – prze-

ciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 19)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 20 zmierza do ustanowienia unor-

mowania, zgodnie z którym organizator turystyki 
oraz podróżny składają wniosek o wypłatę przed 
upływem terminu dokonania przez organizatora 
turystyki zwrotu podróżnemu poniesionych opłat 
i wpłat.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
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Głosowało 94 senatorów, wszyscy byli za. 
(Głosowanie nr 20)

Poprawka przyjęta.
Uwaga, przyjęcie poprawki nr 25 wykluczy gło-

sowanie nad poprawkami nr 26–29.
Poprawka ta zmierza do rozszerzenia zakresu 

beneficjentów dodatkowego świadczenia postojo-
wego oraz obniżenia z 80% do 50% stopnia obni-
żenia przychodu z prowadzonej działalności jako 
wymogu uzyskania tego świadczenia.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 94 senatorów, 2 było za, 91 – prze-

ciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 21)
Poprawka odrzucona.
Poprawka nr 26 zmierza do rozszerzenia za-

kresu beneficjentów dodatkowego świadczenia 
postojowego.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95 senatorów, 49 było za, 45 – prze-

ciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 22)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 27 zmierza do rozszerzenia za-

kresu beneficjentów dodatkowego świadczenia 
postojowego o podmioty prowadzące działalność 
związaną z projekcją filmów.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95 senatorów, 49 było za, 46 – prze-

ciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 23)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 28 zmierza do obniżenia z 80% do 

75% stopnia obniżenia przychodów z prowadzonej 
działalności jako wymogu uzyskania dodatkowego 
świadczenia postojowego.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 93 senatorów, 91 było za, 1 – przeciw, 

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 24)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 29 zmierza do rezygnacji z unor-

mowań przewidujących wyłączenia z zakresu sto-
sowania ustawy – Prawo zamówień publicznych 

w odniesieniu do zamówień na usługi lub dostawy 
udzielanych przez ZUS w związku z realizacją za-
dań związanych z ustalaniem prawa lub wypłatą 
dodatkowego świadczenia postojowego.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95 senatorów, 48 było za, 46 – prze-

ciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 25)
Uwaga, nad poprawkami nr 30 i 35 należy gło-

sować łącznie. Przyjęcie tych poprawek wyklucza 
głosowanie nad poprawkami nr 31–34, 36 i 38–40.

Poprawki nr 30 i 35 zmierzają do rozszerzenia 
zakresu beneficjentów zwolnienia z obowiązku opła-
cania należnych składek, wydłużenia okresu tego 
zwolnienia do 31 grudnia 2020 oraz obniżenia z 80% 
do 50% stopnia obniżenia przychodu z prowadzonej 
działalności jako wymogu tego zwolnienia.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95 senatorów, 2 – za, 92 – przeciw, 

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 26)
Poprawki odrzucone.
Poprawka nr 31 zmierza do rozszerzenia zakre-

su beneficjentów zwolnienia z obowiązku z opłaca-
nia należnych składek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95 senatorów, 49 – za, 46 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 27)
Poprawka przyjęta.
Uwaga, głosowanie nad poprawkami nr 32, 

36, 39 i 40 tylko w wypadku odrzucenia poprawek 
nr 30 i 35. 

Nad poprawkami tymi należy głosować łącz-
nie. Zmierzają one do wydłużenia okresu zwolnie-
nia z obowiązku opłacania należnych składek do  
30 września 2020 r.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 91 – za, 5 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 28)
Poprawki przyjęte.
Uwaga, głosowanie nad poprawkami nr 33 i 38 

również należy przeprowadzić łącznie. 
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Poprawki te zmierzają do obniżenia z 80% do 
75% stopnia obniżenia przychodu z prowadzonej 
działalności jako wymogu zwolnienia z obowiązku 
zapłacenia należnych składek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 95 – za, 1 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 29)
Poprawki przyjęte.
Poprawka nr 34 zmierza do rozszerzenia zakre-

su beneficjentów zwolnienia z obowiązku zapła-
cenia należnych składek o podmioty prowadzące 
działalność związaną z projekcją filmów.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 50 – za, 46 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 30)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr  41 zmierza do umożliwienia 

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.
Głosowało 96 senatorów, 94 – za, 0 – przeciw, 

2 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie nr 31)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 45 zmierza do modyfikacji wej-

ścia w życie dodawanego przepisu w tzw. ustawie 
covidowej.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 32)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 46 zmierza do merytorycznie 

spójnego określenia daty wejścia w życie niektó-
rych przepisów ustawy.

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

Głosowało 96 senatorów, wszyscy byli za. 
(Głosowanie nr 33)

Poprawka przyjęta.
Przystępujemy do głosownia nad podjęciem 

uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości, ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 95 było za, 0 – prze-

ciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 34)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalcza-
niem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz nie-
których innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu dru-
giego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwią-
zaniach związanych z zapobieganiem, przeciw-
działaniem i  zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych.

Senat, po przeprowadzeniu drugiego czyta-
nia projektu ustawy, skierował projekt do Komisji 
Gospodarki Narodowej i Innowacyjności i zobowią-
zał komisję do przedstawienia jeszcze na obecnym 
posiedzeniu Senatu dodatkowego sprawozdania. 
Znajduje się ono w druku nr 198 X.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
Proszę sprawozdawcę, pana senatora Wojciecha 

Piechę, o przedstawienie dodatkowego sprawoz-
dania komisji.

Poczekamy chwilkę.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
WOJCIECH PIECHA 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Dodatkowe sprawozdanie Komisji Gospodarki 

Narodowej i Innowacyjności z posiedzenia, któ-
re odbyło się w dniu dzisiejszym: komisja wno-
si o  skierowanie projektu uchwały Komisji 
Gospodarki Narodowej i Innowacyjności do dal-
szego procedowania i popiera wnioski zawarte 
w pktach 1 i 2 w zestawieniu wniosku, czyli po-
prawki, które zgłosiła pani Magdalena Kochan. 
Dziękuję.
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MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy pani senator sprawozdawca Magdalena 

Kochan chce jeszcze zabrać głos? Nie. Dziękuję 
bardzo.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 
nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy 
i wnioskodawcy w związku z przedstawionym do-
datkowym sprawozdaniem.

Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zgłosić 
takie zapytania? Nie widzę zgłoszeń.

Przystępujemy zatem do głosowania. W pierw-
szej kolejności…

(Senator Sekretarz Mariusz Gromko: Dajmy 
szansę wrócić sprawozdawcy…)

Tak, tak, tak, damy szansę wrócić panu senato-
rowi sprawozdawcy. Zanim przystąpimy do głoso-
wania, Panie Sekretarzu, on zdąży wrócić.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowa-
dzone głosowania nad poprawkami wg kolejności 
przepisów projektu – druk nr 198 X – a następnie 
nad przyjęciem projektu z druku nr 198 w całości, 
ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Jak widzimy, pan sprawozdawca wraca na swo-
ją salę.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nymi poprawkami.

Uwaga, nad poprawkami nr 1 i 2 należy głoso-
wać łącznie. Poprawki te zmierzają do rozszerze-
nia zakresu podmiotowego projektowanej ustawy 
o osoby, wobec których na podstawie tzw. ustawy 
covidowej wprowadzono mniej korzystne warunki 
zatrudnienia niż wynikające z podstawy nawiąza-
nia stosunku pracy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 35)
Poprawki przyjęte.
Przystępujemy zatem do głosowania nad przy-

jęciem projektu ustawy w całości, ze zmianami 
wynikającymi z przyjętych poprawek oraz nad pro-
jektem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu 
tego projektu ustawy.

Komisja proponuje, aby Senat upoważnił pana 
senatora Wojciecha Piechę do reprezentowania 
Senatu w dalszych pracach nad projektem tej ustawy.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 36)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o szczegól-
nych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych i podjął uchwałę w sprawie wniesienia 
do Sejmu tego projektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił 
pana senatora Wojciecha Piechę do reprezentowa-
nia Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

Powracamy do rozpatrywania punktu 
czwartego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków 
prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących 
nieruchomości warszawskich, wydanych z naru-
szeniem prawa, ustawy o komercjalizacji oraz nie-
których uprawnieniach pracowników oraz ustawy 
o gospodarce nieruchomościami.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej oraz Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji, które ustosunkowały 
się do przedstawionych w toku debaty wniosków 
i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej spra-
wie. Znajduje się ono w druku nr 194 Z.

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Aleksandra 
Pocieja, o przedstawienie sprawozdania komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
ALEKSANDER POCIEJ 

Dziękuję bardzo.
Wysoka Izbo, połączone komisje rekomendują 

przyjęcie projektu ustawy ze wszystkimi popraw-
kami prócz poprawek nr 2 i 6. Dziękuję bardzo.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy pan senator wnioskodawca Wojciech 

Konieczny chce jeszcze zabrać głos? Nie.
Zatem przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzo-

ne głosowania nad przedstawionymi poprawkami, 
a następnie nad przyjęciem ustawy w całości, ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.
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Poprawka nr 1 wprowadza możliwość uznania 
lokatora reprywatyzowanej nieruchomości za stro-
nę postępowania przez Komisję do spraw reprywa-
tyzacji nieruchomości warszawskich.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 51 było za, 45 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał od głosu. (Głosowanie nr 37)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 2 ma na celu usunięcie z przepisu 

zwrotu niedookreślonego mogącego powodować 
wątpliwości interpretacyjne.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95 senatorów, 3 było za, 92 – prze-

ciw, nikt się nie wstrzymał od głos. (Głosowanie 
nr 38)

Poprawka odrzucona.
Uwaga, nad poprawkami nr 3 i 20 należy głoso-

wać łącznie. Poprawki te mają charakter doprecy-
zowujący oraz wprowadzają prawidłowe odesłanie.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 95 było za, 1 oso-

ba wstrzymała się od głosu, nikt nie był przeciw. 
(Głosowanie nr 39)

Poprawki przyjęte.
Uwaga, nad poprawkami nr 4 i 5 również należy 

głosować łącznie. Poprawki te zmierzają do rozsze-
rzenia katalogu decyzji Komisji do spraw reprywa-
tyzacji, których skutek rodzi obowiązek przejęcia 
nieruchomości w zarząd przez miasto stołeczne 
Warszawa, zmierzają również do zwolnienia mia-
sta stołecznego Warszawy z odpowiedzialności ma-
jątkowej względem właściciela budynku z tytułu 
przejęcia i sprawowania zarządu, a także wpro-
wadzają ustawową gwarancję skutków w zakre-
sie sprawowania zarządu przez miasto stołeczne 
Warszawa lub Skarb Państwa po wydaniu decyzji 
Komisji do spraw reprywatyzacji.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95 senatorów, 47 było za, 46 – prze-

ciw, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 40)

Poprawki przyjęte.
Poprawka nr 6 ma na celu poszerzenie katalogu 

celów publicznych w ustawie o gospodarce nieru-
chomościami o zaspokajanie potrzeb mieszkanio-
wych przez podmioty dysponujące publicznym 
zasobem mieszkaniowym.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 6 było za, 90 – przeciw, 

nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 41)
Poprawka odrzucona.
Poprawka nr 7 doprecyzowuje przepis w celu 

objęcia jego zakresem również roszczenia o prze-
niesienie prawa własności gruntu, które jest do-
puszczalne w przypadku uwzględnienia po dniu 
1 stycznia 2019 r. wniosku dekretowego, a dotyczy 
gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 95 było za, 1 – prze-

ciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 42)

Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 8 ma na celu doprecyzowanie 

przepisu przez wskazanie, że przesłanką do od-
mowy oddania gruntu w użytkowanie wieczyste 
jest zajmowanie lokalu przez lokatora na pod-
stawie umowy zawartej z gminą albo Skarbem 
Państwa, z wyłączeniem budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych, w celu umożliwienia ich zwrotu. 
Poprawka wprowadza możliwość zawiadamiania 
stron o decyzjach organu w drodze obwieszczenia 
na stronie BIP oraz prowadzi do ujednolicenia za-
sad odmowy zwrotu nieruchomości bez względu 
na tryb złożenia wniosku.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 49 było za, 46 – prze-

ciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 43)
Poprawka przyjęta.
Uwaga, nad poprawkami nr 10, 11 i 13 należy 

głosować łącznie.
Poprawki te mają na celu usunięcie z usta-

wy o gospodarce nieruchomościami przesłanek 
do odmowy oddania gruntu w użytkowanie wie-
czyste oraz doprecyzowanie, że odmowa oddania 
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w użytkowanie wieczyste tegoż gruntu, części 
gruntu, budynku lub ich części składowych może 
nastąpić w przypadku, gdy przesłanki odmowy 
dotyczą powierzchni nie mniejszej niż 50% grun-
tu, budynku albo ich części składowych, których 
powierzchnia zabudowy jest nie mniejsza niż 50% 
powierzchni całego gruntu albo gdy przesłanki od-
mowy oddania gruntu w użytkowanie wieczyste 
dotyczą mniejszej części gruntu, budynku albo ich 
części składowych, ale nie jest możliwe dokonanie 
podziału gruntu.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95 senatorów, 48 było za, 47 – przeciw, 

nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 44)
Poprawki przyjęte.
Poprawka nr 10 ma charakter redakcyjny.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95 senatorów, 49 było za, 46 – prze-

ciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 45)

Poprawka przyjęta.
Poprawka nr  12 ma na celu zmianę re-

dakcyjną w  celu wyeliminowania wątpliwości 
interpretacyjnych.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 51 było za, 45 – przeciw, 

nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 46)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 14 określa podstawę umorzenia 

postępowania dekretowego w części, jeżeli nie 
jest możliwe ustalenie stron postępowania lub ich 
adresów.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 49 – za, 46 – przeciw, 

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 47)
Poprawka przyjęta.
Uwaga, nad poprawkami nr 15 i 16 należy gło-

sować łącznie. Poprawki te dookreślają przepisy 
ustawy, wskazując wyraźnie, że podstawa umo-
rzenia postępowania dekretowego zachodzi, jeżeli 

nie zostały ustalone strony postępowania, a nie 
wnioskodawcy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95 senatorów, 94 – za, 1 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 48)
Poprawki przyjęte.
Poprawka nr 17 ma na celu skreślenie przepisu, 

który stanowi podstawę do odmowy oddania grun-
tu w użytkowanie wieczyste ze względu na nabycie 
roszczenia od kuratora bezpodstawnie ustanowio-
nego, od kuratora spadku lub z naruszeniem prze-
pisów o dziedziczeniu.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 47 – za, 48 – przeciw, 

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 49)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 18 wprowadza przepis uniemożli-

wiający wszczynanie na nowo postępowań, w któ-
rych wydana została ostateczna decyzja organu 
przed dniem 27 maja 1990 r. albo postępowanie 
w tych sprawach zostało umorzone.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 47 – za, 47 – przeciw, 

2 się wstrzymało. (Głosowanie nr 50)
Poprawka nie uzyskała większości.
Poprawka nr 19 wprowadza do ustawy o go-

spodarce nieruchomościami przepis nakładający 
na Skarb Państwa obowiązek odszkodowawczy za 
skutki wywłaszczeń.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 50 – za, 45 – przeciw, 

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 51)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 21 ma na celu wprowadzenie do 

ustawy przepisu, który nakłada na Skarb Państwa 
obowiązek przejęcia zobowiązań i wierzytelności 
wynikających z decyzji Komisji do spraw repry-
watyzacji nieruchomości warszawskich wydanych 
przed dniem wejścia w życie ustawy, nakładających 
obowiązek zwrotu nienależnych świadczeń.
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Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95 senatorów, 48 – za, 46 – przeciw, 

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 52)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 22 określa zasadę, że na postano-

wienie w przedmiocie umorzonego z mocy prawa 
postępowania nie będzie przysługiwało zaża- 
lenie.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 96 – za, nikt nie był 

przeciw ani nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie 
nr 53)

Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 23 ma na celu umożliwienie przej-

ścia prawa do odszkodowania lub zadośćuczynienia 
na podstawie decyzji Komisji do spraw reprywa-
tyzacji nieruchomości warszawskich na następców 
prawnych uprawnionego, który zmarł.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 54)
Poprawka przyjęta.
Przystępujemy teraz do głosowania nad pod-

jęciem 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 96 senatorów, 95 – za, nikt nie 

był przeciw, 1 senator wstrzymał się od głosu. 
(Głosowanie nr 55)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 
Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków 
prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących 
nieruchomości warszawskich, wydanych z naru-
szeniem prawa, ustawy o komercjalizacji i niektó-
rych uprawnieniach pracowników oraz ustawy 
o gospodarce nieruchomościami.

Powracamy do rozpatrywania punktu szó-
stego porządku obrad: drugie czytanie projektu 

ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Senat po przeprowadzeniu drugiego czyta-
nia projektu ustawy skierował projekt do Komisji 
Ustawodawczej oraz do 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 160 X.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
Proszę sprawozdawcę, pana senatora Marka 

Borowskiego, o przedstawienie dodatkowego spra-
wozdania komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
MAREK BOROWSKI 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Komisja rozpatrywała 4 poprawki, które zostały 

zgłoszone w trakcie drugiego czytania. Poprawki 
miały charakter doprecyzowujący przepisy ustawy 
i zostały przez komisje zarekomendowane, ocenio-
ne pozytywnie. Oczywiście również cały projekt 
ustawy.

Z obowiązku sprawozdawcy chcę także powie-
dzieć, że w trakcie posiedzenia 2 połączonych ko-
misji przedstawiono zebranym także interpelację, 
którą w 2013 r. skierował do ówczesnego rządu pan 
poseł Andrzej Duda, obecny prezydent, w której to 
interpelacji pan poseł Andrzej Duda domaga się 
wprowadzenia właśnie takich zmian, jakie obec-
nie wprowadzamy w tym projekcie ustawy. Tak że 
sądzę, że chociaż późno, to jednak ten postulat re-
alizujemy, co polecam uwadze wszystkich koleża-
nek i kolegów senatorów. Dziękuję.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Panu senatorowi Markowi Borowskiemu przy-
sługuje jeszcze głos jako senatorowi wnioskodawcy.

Rozumiem, że pan senator głos już zabrał.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 

nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdaw-
ców i wnioskodawców w związku z przedstawio-
nym dodatkowym sprawozdaniem.

Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zgłosić 
takie zapytanie? Nie.

Przystępujemy zatem do głosowania.
W pierwszej kolejności zostaną przeprowa-

dzone głosowania nad poprawkami wg kolejności 
przepisów projektu – druk nr 160 X – a następnie 
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nad przyjęciem projektu w całości, druk nr 160 S 
poprawiony, ze zmianami wynikającymi z przyję-
tych poprawek.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nymi poprawkami.

Uwaga: nad poprawkami nr 1 i 2 należy gło-
sować łącznie. Poprawki te wyrównują termin 
złożenia wniosku o emeryturę, o którym mowa 
w ustawie, oraz doprecyzowują grupę emerytów 
korzystających z nowelizacji.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95 senatorów, 49 – za, nikt nie był 

przeciw, 46 senatorów wstrzymało się od głosu. 
(Głosowanie nr 56)

Poprawki przyjęte.
Poprawka nr 3 doprecyzowuje grupę ubezpie-

czonych, których dotyczy przepis.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 94 senatorów, 49 – za, nikt nie był 

przeciw, 45 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie 
nr 57)

Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 4 wydłuża termin wydania decyzji 

przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 49 było za, nikt nie 

był przeciw, od głosu wstrzymało się 47 senatorów. 
(Głosowanie nr 58)

Poprawka przyjęta.
Przystępujemy zatem do głosowania nad przy-

jęciem projektu ustawy w całości, ze zmianami 
wynikającymi z przyjętych poprawek oraz nad pro-
jektem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu 
tego projektu ustawy.

Komisje proponują, aby Senat upoważnił pana 
senatora Marka Borowskiego do reprezentowania 
Senatu w dalszych pracach nad projektem tej ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania 
Głosowało 96 senatorów, 49 – za, przeciw – 1, 

46 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 59)

Wobec wyników głosowania stwierdzam,  
że Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy 
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych i podjął uchwałę w sprawie wniesienia 
do Sejmu tego projektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważ-
nił pana senatora Marka Borowskiego do repre-
zentowania Senatu w dalszych pracach nad tym 
projektem.

Informuję, że porządek obrad piętnastego po-
siedzenia Senatu został wyczerpany.

Przystępujemy do oświadczeń senatorów poza 
porządkiem obrad.

Informuję państwa senatorów, że oświadczenia 
złożone do protokołu zostaną zamieszczone w urzę-
dowej wersji sprawozdania stenograficznego.

Proszę o sporządzenie listy senatorów chętnych 
do wygłoszenia oświadczeń.

Przypominam, że oświadczenia nie mogą trwać 
dłużej niż 5 minut. Przedmiotem oświadczenia 
mogą być sprawy związane z wykonywaniem man-
datu, przy czym nie może ono dotyczyć spraw bę-
dących przedmiotem obrad bieżącego posiedzenia 
Senatu. Marszałek odmówi przyjęcia niewygłoszo-
nych oświadczeń, których treści nie można ustalić 
lub których wygłoszenie przez senatora nie było-
by możliwe w przysługującym na to czasie, czyli 
w ciągu 5 minut. Nad oświadczeniem senatorskim 
nie przeprowadza się dyskusji.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać 
głos?

Pierwszy do wygłoszenia oświadczenia jest pan 
senator Krzysztof Brejza, zdalnie.

Bardzo proszę.

SENATOR 
KRZYSZTOF BREJZA 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Wysoki Senacie!
Sprawa dotyczy działalności w okręgu i zgło-

szonego mi przypadku okoliczności jednego z wy-
padków drogowych, strasznego wypadku, który 
miał miejsce 11 sierpnia 2019 r. W lesie w Miradzu 
w gminie Strzelno zginęła czwórka młodych ludzi, 
najmłodsza ofiara miała 17 lat. A to, czego doświad-
czyli rodzice tych młodych osób, jest straszne, bo to 
nie tylko była dramatyczna informacja o odejściu 
w strasznych okolicznościach dzieci, ale – proszę 
sobie wyobrazić – po tym wypadku w internecie 
zaczęły pojawiać się zdjęcia ofiar i samochodu, wy-
konane przez nieznaną osobę, a poprzez Facebook, 
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poprzez komunikator z profili tych młodych lu-
dzi zaczęto wysyłać różne wiadomości. Wiem, że 
czynności w tej sprawie prowadziła Prokuratura 
Rejonowa w Mgilnie, niemniej jednak to, co się sta-
ło, przekracza ludzkie pojęcie.

W związku z tą sprawą skierowałem interwen-
cję senatorską do ministra sprawiedliwości, pod-
nosząc problem publikacji zdjęć ofiar wypadków 
drogowych, ponieważ wypadek w Miradzu jest 
najbardziej drastycznym przykładem tego typu 
praktyki, skandalicznej, ale problem jest szerszy, 
bo wielokrotnie w polskim internecie publikowane 
są drastyczne zdjęcia ofiar wypadków.

Ta sprawa nie jest uregulowana w  prawie 
i z tego miejsca chciałbym zaapelować zarówno do 
ministra sprawiedliwości, jak i do pana premiera 
o podjęcie takich działań legislacyjnych, które skut-
kować będą stworzeniem projektu ustawy penali-
zującej tego typu skandaliczne praktyki, z jakimi 
mamy do czynienia.

Jednocześnie chciałbym wzmocnić postulat ko-
nieczności uregulowania tego, zakazania w pra-
wie naruszania dóbr rodziny i takiego szydzenia 
z ofiar wypadków drogowych. Chciałbym zauwa-
żyć, że w 2020 r. Niemcy dostrzegli ten problem, 
wprowadzono zmiany w prawie karnym i obecnie 
nagrywanie wypadków drogowych i publikowanie 
zdjęć ofiar jest przestępstwem. Dziękuję bardzo.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
Oświadczenie wygłasza pan senator Stanisław 

Gawłowski.

SENATOR 
STANISŁAW GAWŁOWSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja swoje oświadczenie chcę skierować do mi-

nistra rolnictwa. Dotyczy ono działalności od-
działu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 
w Koszalinie.

Tak się dzieje, że od czasu stworzenia tych in-
stytucji w skali kraju osobami, które za nie odpo-
wiadają, są osoby związane bezpośrednio z PiS, 
członkowie PiS, również w przypadku Koszalina. 
I chciałbym zapytać ministra rolnictwa, czy on ma 
wiedzę, co tam się dzieje, co się dzieje w instytu-
cjach podległych pod KOWR Koszalin. Dokładnie 
chodzi mi o byłą stadninę koni w Białym Borze.

Ta stadnina miała dzierżawcę, a ta dzierżawa 
została wypowiedziana przez działacza PiS, obec-
nego dyrektora, pana Nieckarza. Wprowadzono 
tam na jakiś czas bezprzetargowo, bez żadnego 
trybu inną osobę. Ta osoba dysponowała mająt-
kiem, który został bezprawnie zajęty dzierżawcy. 
Ten majątek w tej chwili jest zwracany, po latach 
tak naprawdę, ze stratą i z narażeniem Skarbu 
Państwa na gigantyczne odszkodowanie. Sprawy 
toczą się przed sądem. Konsekwencje, które będą 
obciążać Skarb Państwa, dotyczą już setek tysięcy, 
a być może milionów złotych.

Podobnie niejasne okoliczności dotyczą swo-
bodnego dysponowania gruntami, którymi za-
rządza KOWR Koszalin. Jeden z przykładów to 
sprzedaż nieruchomości rolnych, która się od-
bywała w jednostce podległej w Świdwinie. Tam 
z kolei inna działaczka PiS, chyba nawet radna 
PiS w Świdwinie albo w powiecie świdwińskim, 
sprzedała grunty swojemu mężowi, również dzia-
łaczowi PiS, który dysponował tymi gruntami bez-
umownie, a zgodnie z procedurami, które dotyczą 
gruntów rolnych Skarbu Państwa, osoba, która bez-
umownie korzysta z gruntów rolnych, nie może być 
nabywcą ziemi. Mimo że dyrektor Nieckarz o tym 
doskonale wiedział, akt notarialny został zawarty, 
sprzedaż tej ziemi się odbyła.

Mógłbym takich przykładów wymieniać jesz-
cze sporo, wymienię tylko 1, może 2. Inny przy-
kład to dysponowanie gruntami w gminie Mielno, 
dokładnie w Mielnie, bezpośrednio nad morzem. 
Dotyczy to tzw. ogródków działkowych. A łatwo 
się domyśleć, że grunty w Mielnie to są grun-
ty wysoce atrakcyjne i bardzo drogie. Tam jest 
przymiarka – być może nawet to się już doko-
nało – żeby sprzedać te nieruchomości w trybie 
bezprzetargowym osobom, które tak naprawdę do 
tego żadnej podstawy prawnej i prawa nie mają.  
I to kolejne narażenie Skarbu Państwa na gigan-
tyczne straty.

Jeszcze 1 przykład, ostatni, dotyczący spółki 
wodnej, którą finansuje KOWR Koszalin, tą spółką 
wodną również zarządzają… ona niedawno została 
powołana, a zarządzają nią ludzie związani z PiS.

To wszystko razem powoduje, że okoliczności 
funkcjonowania tego oddziału są bardzo mocno 
niejasne. Wnoszę w związku z tym do ministra rol-
nictwa o przeprowadzenie szczegółowej kontroli 
co do dysponowania nieruchomościami rolnymi 
i majątkiem, którym ten oddział w Koszalinie za-
rządza, i wnoszę o to, żeby wyciągnąć konsekwen-
cje w stosunku do osób, które dopuszczały się tak 
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skandalicznych zaniechań. Proszę również o infor-
mację ministra rolnictwa o działaniach podjętych 
w tej sprawie. Dziękuję bardzo.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
W tej chwili oświadczenie wygłosi pan senator 

Marek Plura, zdalnie.

SENATOR 
MAREK PLURA 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W bieżącym, 2020 r. przypada stulecie ustano-

wienia przez Sejm Ustawodawczy Rzeczypospolitej 
Polskiej statutu organicznego województwa ślą-
skiego, czyli tzw. autonomii śląskiej. Dokument ten 
bezsprzecznie można uznać za wybitne osiągnięcie 
polskiego parlamentaryzmu.

Idea śląskiej autonomii wpisuje się w najlep-
sze tradycje Polski multikulturowej, jaką znamy 
z czasów jagiellońskich. Mimo iż projekt autono-
mii województwa śląskiego powstał 100 lat temu, 
to znakomita większość jego rozwiązań pozosta-
je aktualnym do dziś wzorem dojrzałej, odpowie-
dzialnej samorządności oraz przyczynkiem do 
postępów decentralizacji państwa i upodmioto-
wienia obywateli. Przypomnę zatem, że autonomia 
posiadała własny parlament, Sejm Śląski, który był 
władzą ustawodawczą regionu, zaś władzą wyko-
nawczą była Śląska Rada Wojewódzka. Do kompe-
tencji Sejmu Śląskiego należały wszelkie ustawy 
związane z terenem województwa, np. w zakre-
sie szkolnictwa, policji, wód, rolnictwa, wyznań, 
organizacji administracji wojewódzkiej i samo-
rządowej. Domeną władz krajowych pozostawały 
polityka zagraniczna i obronność. Lokalnie pobie-
rane podatki tworzyły Skarb Śląski, który przeka-
zywał do budżetu centralnego środki wg ustalonego 
algorytmu, nie przekazywano jednak środków na 
rzecz obronności. 

Województwo śląskie zaczęło realnie funkcjo-
nować w 1922 r., po podpisaniu traktatu pokojo-
wego w Genewie. Było ono najlepiej rozwiniętym 
i najbogatszym regionem II RP. Wpływy ze Śląska 
stanowiły ekonomiczne paliwo budującej się Polski.

Autonomia śląska została zniesiona przez 
Krajową Radę Narodową ustawą konstytucyjną 
w 1945 r. Ustawa ta została uchwalona niezgodnie 

z prawem. Mimo to ten urągający praworządności 
stan trwa do dziś. Uważam, że ta bierna akcepta-
cja komunistycznego bezprawia urąga majestato-
wi Rzeczypospolitej. Dorobek i tradycja autonomii 
śląskiej są wciąż żywe wśród autochtonicznych 
mieszkańców Górnego Śląska, mimo iż przez 40 
lat Polski Ludowej były one deprymowane, a wręcz 
tępione. Początkowo traktowano to jako antyprole-
tariacki element kapitalistycznego ucisku, a póź-
niej wszelkie nawiązania do śląskiej autonomii 
traktowano – o ironio! – jako przejaw poniemiec-
kiego rewizjonizmu.

Z wielkim bólem muszę przyznać, że również 
we współczesnej Polsce mamy do czynienia z prze-
jawami tego typu antyśląskiej propagandy i mani-
pulacji, że wspomnę choćby znaną wypowiedź pana 
posła Jarosława Kaczyńskiego o zakamuflowanej 
opcji niemieckiej na Śląsku.

Mimo wielu szykan Górnoślązacy zdołali od-
rodzić myśl o autonomiczności swojego regionu, 
zarówno w sferze kulturalno-historycznej – tu 
przoduje Związek Górnośląski – jak i w sferze po-
lityczno-samorządowej, która jest domeną Ruchu 
Autonomii Śląska.

W tym miejscu składam podziękowania wszyst-
kim, dzięki którym dorobek autonomii woje-
wództwa śląskiego przetrwał nie tylko jako jedna 
z wartości regionalnej tradycji i tożsamości, ale tak-
że jako perła w koronie polskiego parlamentaryzmu. 

Jednocześnie apeluję do Wysokiego Senatu 
o upamiętnienie stosowną uchwałą stulecia pierw-
szego posiedzenia Sejmu Śląskiego, które przypad-
nie na dzień 10 października 2022 r. Datę tę można 
uznać także symbolicznie za stulecie włączenia czę-
ści Górnego Śląska do Rzeczypospolitej.

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, dziękuję za 
uwagę.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo panu senatorowi.
Oświadczenie wygłosi zaraz pan senator Jerzy 

Czerwiński. Proszę mi tylko pozwolić przed wy-
stąpieniem pana senatora wspomnieć, że wpłynęła 
znacząca liczba oświadczeń złożonych do protoko-
łu. Wymienię nazwiska. Oświadczenia złożyli: pan 
senator Gawłowski – 4 oświadczenia, pani sena-
tor Gorgoń-Komor – 2, pan senator Tyszkiewicz 
– 3, Ryszard Świlski, Wiktor Durlak, pan senator 
Libicki – 5 oświadczeń, pan senator Karczewski, 
pan senator Józef Zając – 2 oświadczenia, pan 
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senator Frankiewicz, pani senator Kopiczko, 
pan senator Szejnfeld – 2 oświadczenia, pan se-
nator Szwed, wspólnie panowie senatorowie 
Kwiatkowski i  Tyszkiewicz – 3 oświadczenia, 
Krzysztof Brejza – 5 oświadczeń, Robert Dowhan 
– 2 oświadczenia, Jerzy Wcisła, Beniamin Godyla, 
Jan Maria Jackowski – 2 oświadczenia, jeszcze raz 
Krzysztof Brejza i Wojciech Konieczny.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Swoje oświadczenie kieruję dziś do mini-

stra spraw wewnętrznych i administracji, pana 
Mariusza Kamińskiego.

Szanowny Panie Ministrze!
Nadzoruje pan bezpośrednio pracę wojewo-

dów. Oni zaś są głównymi podmiotami realizu-
jącymi ustawę z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie 
propagowania komunizmu lub innego ustroju to-
talitarnego przez nazwy jednostek organizacyj-
nych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, 
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz 
pomniki.

Pytania szczegółowe dotyczące realizacji tej usta-
wy zadałem już prezesowi IPN, panu Jarosławowi 
Szarkowi, i jego odpowiedź na moje oświadczenie 
sugerowała, abym powtórzył je w stosunku do wo-
jewodów, którzy bezpośrednio realizują ustawę de-
komunizującą przestrzeń publiczną.

Szanowny Panie Ministrze, proszę więc pana 
o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania 
szczegółowe.

Po pierwsze, ile nazw ulic i ewentualnie nazw 
obiektów było niezgodnych z ustawą, w skali kra-
ju i poszczególnych województw, przez wejściem 
ustawy w życie? Gdyby pan minister dysponował 
danymi o większym stopniu szczegółowości, np. 
z podziałem na powiaty lub gminy, to również pro-
szę o ich przedstawienie i przekazanie w formie 
załączników pisemnych, ewentualnie w pliku.

Pytanie drugie to takie samo pytanie, ale dotyczą-
ce pomników i innych upamiętnień symbolicznych.

Pytanie trzecie. Ile nazw ulic i ewentualnie 
nazw innych obiektów zostało zmienionych na na-
zwy zgodne z ustawą w sposób ostateczny i prawnie 

wiążący? Proszę o zestawienie o takiej szczegóło-
wości jak w przypadku pytania pierwszego.

Pytanie czwarte to takie samo pytanie, ale do-
tyczące pomników i innych upamiętnień symbo- 
licznych.

Pytanie piąte. Ile nazw ulic i ewentualnie nazw 
innych obiektów nie zostało zmienionych na nazwy 
zgodne z ustawą, ewentualnie jest w trakcie proce-
su zmiany i zmiana ta nie jest jeszcze prawomoc-
na? Szczegółowość jak wcześniej.

Pytanie szóste to takie samo pytanie, ale do- 
tyczące pomników i innych upamiętnień symbo- 
licznych.

Pytanie siódme, podsumowujące. Jakie były 
główne przyczyny braku realizacji ustawy w po-
szczególnych przypadkach wymienionych w punk-
tach piątym i szóstym? Mówię o brakach w tekście 
ustawy, obstrukcji gmin albo pozostałych jednostek 
samorządu terytorialnego lub innych podmiotów 
zobowiązanych, o praktyce sądowej w wyrokowa-
niu itp. Proszę o w miarę szczegółowe opisy po-
szczególnych przypadków zachowania gmin i opisy 
wskazanych obiektów.

I ósme. Jak pan minister ocenia działanie tej 
ustawy? Czy, a jeśli tak, to co, można by jeszcze 
zmienić, czy to w samym tekście ustawy, czy to 
w praktyce jej stosowania, aby osiągnąć całkowitą 
realizację zakładanego przez nią celu, tj. pełnego 
i trwałego usunięcia z polskiej przestrzeni publicz-
nej nazw ulic i innych obiektów oraz pomników 
i innych upamiętnień symbolicznych propagują-
cych komunizm lub inny ustrój totalitarny?

Z wyrazami szacunku, Jerzy Czerwiński, sena-
tor Rzeczypospolitej Polskiej.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Informuję, że protokół piętnastego posiedzenia 

Senatu Rzeczypospolitej Polskiej X kadencji zosta-
nie udostępniony senatorom w terminie 30 dni po 
posiedzeniu Senatu w Biurze Prac Senackich – po-
kój nr 255.

Zamykam piętnaste posiedzenie Senatu Rzeczy- 
pospolitej Polskiej X kadencji.

(Marszałek trzykrotnie uderza laską marszał- 
kowską)

(Koniec posiedzenia o godzinie 14 minut 32)
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15. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 10 i 11 września 2020 r.

. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1 R. Ambrozik ? + + + ? + + - + + + + + - - - + + - +
  2 P. Arndt ? - + + . + + + + + + - - + + + + + + +
  3 W. Bernacki ? + + + ? + + - + + + + + - - - + + - +
  4 H. Bieda + - + + + + + + + + + - - + + + + + + +
  5 G. Bierecki + + + + + + + - + + + + + - - - + + - +
  6 P. Błaszczyk + + . + + + + - + + ? + + - - - + + - +
  7 R. Bober + - + + + + + + + + + - - + + + + + + +
  8 J. Bogucki - + + + - + + - + + + + + - - - + . . .
  9 M. Borowski ? - + + ? ? + + + + + - - + + + + + + +
  10 B. Borusewicz + - + + + + + + + + + - - + + + + + + +
  11 B. Borys-Damięcka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  12 M. Bosacki - - + + ? + + + + + + - - + + + + + + +
  13 K. Brejza ? - + + - + + + + + + - - + + + + + + +
  14 M. Budner + + + . + + + - + + + + + - - - + + - +
  15 J. Bury + - + + ? + + + + + + + - + + + + + + +
  16 J. Chróścikowski - + . + - + + - + + + + + - + - + + - +
  17 A. Chybicka + - + + + + + + + + + - - + + + + + + +
  18 L. Czarnobaj + - + + . + + + + + + - - + + + + + + +
  19 G. Czelej + . . . + + + - + + + + + - - - + + - +
  20 J. Czerwiński ? + + - ? + + - + + + + + - - - + + - +
  21 D. Czudowska + + + + . + + - + + + + - - - - + + - +
  22 W. Dobkowski + + + + + + + ? + + + + + ? ? ? + ? ? +
  23 R. Dowhan + . + + . + + + + + + - - + + + + + + +
  24 A. Dunin + - + . + + + + + + + - - + + + + + + +
  25 W. Durlak + + + + + + + - + + + + + - - - + + - +
  26 J. Fedorowicz + - + + + + + + + + + - - + + + + + + +
  27 Z. Frankiewicz + - + + + + + + + + + - - + + + + + + +
  28 E. Gawęda + + + + + + + - + + + + + - - - + + - +
  29 S. Gawłowski ? - + + ? + + + + + + - - + + + + + + +
  30 B. Godyla + - + + + + + + + + + - - + + + + + + +
  31 S. Gogacz ? + + + ? + + - + + + + + - - - + + - +
  32 M. Golba . + . + + + + - + + + + + - - - + + - .
  33 A. Gorgoń-Komor . - + + + + + + + + + - - + + + + + + +
  34 T. Grodzki + - + + + + + + + + + - - + + + + + + +
  35 J. Gromek + - + + + + + + + + + - - + + + + + + +
  36 M. Gromko + + + + + + + - + + + + + - - - + + - +
  37 J. Hamerski + + + + + + + - + + + + + - - - + + - +
  38 J. Hibner ? - + + + + + + + + + - - + + + + + + +
  39 J.M. Jackowski ? + + + . + + - + + + + + - - - + + - +
  40 D. Jazłowiecka - - + + + + + + + + + - - + + + + + + +
  41 M. Kamiński . . . . . + + + + + + - - + + + + + + +
  42 S. Karczewski - + + + . + + - + + + + + - - - + + - +
  43 K. Kleina + - + + + + + + + + + - - + + + + + + +
  44 B. Klich ? - . + . + + + + + + - - + + + + + + +
  45 A. Kobiak . - + + ? + + + + + + - - + + + + + + +
  46 M. Koc . . ? . . + + - + + + + + - - - + + - +
  47 M. Kochan ? - + + . . . . + + + - - + + + + + + +
  48 A. Kołacz-Leszczyńska + - + + + + + + + + + - - + + + + + + +
  49 W. Komarnicki + - + + . + + + + + + - - + + + + + + +
  50 M. Komorowski ? + + + + + + - + + + + + - - - + + - +
  51 W. Konieczny ? - . + . + + + + + + - - + + + + + + +
  52 T. Kopeć + + + + + + + - + + + + + - - - + + - +
  53 M. Kopiczko - + + + . + + - + + + + + - - - + + - +
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     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  54 W. Kraska - + . + . + + - + + + + + - - - + + - +
  55 K. Kwiatkowski + - + + . + + + + + + + + + + + + + + +
  56 S. Lamczyk ? - + + ? + + + + + + - - + + + + + + +
  57 J.F. Libicki + - . + + + + + + + + - - + + + + + + +
  58 M. Łuczak + + + + + + + - + + + + + - - - + + - +
  59 J. Łyczak - + + + - + + - + + + + + - - - + + - +
  60 R. Majer + + + + + + + - + + + + + - - - + + - +
  61 B. Małecka-Libera + - + + . . . . . . . . . . . . . . . .
  62 R. Mamątow - + + + + + + - + + + + + - - - + + - +
  63 M. Martynowski - + + + + + + - + + + + + - - - + + - +
  64 E. Matecka + - + + + + + + + + + - - + + + + + + +
  65 A. Mężydło + - + + + + + + + + + - - + + + + + + +
  66 G. Morawska-Stanecka - - + + - . . . . . . . . . . . . . . .
  67 K. Mróz . . . + + + + - + + + + + - - - + + - +
  68 B. Orzechowska ? + + + ? + + - + + + + + - - - + + - +
  69 S. Ożóg - + + + + + + - + + + + + - - - + + - +
  70 A. Pająk + + + + . + + - + + + + + - - - + + - +
  71 J. Pęcherz + - + + - + + + + + + - - + + + + + + +
  72 M. Pęk - + + + - + + - + + + + + - - - + + - +
  73 W. Piecha + + + . + + + - + + + + + - - - + + - +
  74 M. Plura + - . + + + + + + + + - - + + + + + + +
  75 A. Pociej ? - + + . + + + + + + - - + + + + + + +
  76 Z. Pupa ? + + + ? + + - + + + + + - - - + + - +
  77 J. Rotnicka + - + + - + + + + + + - - + + + + + + +
  78 J. Rusiecki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  79 S. Rybicki + - + + + + + + + + + - - + + + + + + +
  80 J. Sagatowska + + + + + + + - + + + + + - - - + + - +
  81 J. Sekuła ? - + + ? + + + + + + - - + + + + . + +
  82 M. Seweryński ? + + ? ? + + - + + + + + - - - + + - +
  83 W. Skurkiewicz - + + . . + + - + + + + + - - - + + - +
  84 K. Słoń + + + + + + + - + + + + + - - - + + - +
  85 L. Staroń . ? . . . + + + + + + + + + ? + ? + + +
  86 A. Szejnfeld ? - + + ? + + + . + + - - + + + + + + +
  87 A. Szwed ? + + + ? + + - + + + + + - - - + + - +
  88 R. Ślusarz + + + - + + + - + + + + + - - - + + - +
  89 R. Świlski + - + + . + + + + + + - - + + + + + + +
  90 D. Tobiszowska + + + . + + + - + + + + + - - - + + - +
  91 W. Tyszkiewicz ? - + + ? + + + + + + + + + + + + + + +
  92 K.M. Ujazdowski + - . + . + + ? + + + - - + + + + + + +
  93 J. Wcisła + - . + + + + + + + + - - + + + + + + +
  94 K. Wiatr ? + + + ? + + - + + + + + - - - + + - +
  95 J. Włosowicz + + + + . + + - + + + + + - - - + + - +
  96 A. Zając + + + + + + + - + + + . + - - - + + - +
  97 J. Zając ? + . + . + + - + + + + + - - - + + - +
  98 B. Zdrojewska + - + + - + + + + + + - - + + + + + + +
  99 B. Zdrojewski ? - . + . + + + + + + - - + + + + + + +
  100 W. Ziemniak + - + + . + + + + + + - - + + + + + + +
 
  Głosujących 91 93 82 89 72 95 95 95 95 96 96 95 96 96 96 96 96 94 95 94
  Za 51 44 81 86 45 94 95 47 95 96 95 50 49 49 49 49 95 93 49 94
  Przeciw 14 48 0 2 9 0 0 46 0 0 0 45 47 46 45 46 0 0 45 0
  Wstrzymało się 26 1 1 1 18 1 0 2 0 0 1 0 0 1 2 1 1 1 1 0
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15. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 10 i 11 września 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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     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 94 95 95 93 95 95 95 96 96 96 96 96 96 96 95 95 96 95 96 95
  Za 2 49 49 91 48 2 49 91 95 50 94 96 96 95 95 95 51 3 95 47
  Przeciw 91 45 46 1 46 92 46 5 1 46 0 0 0 0 0 0 45 92 0 46
  Wstrzymało się 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 2
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. 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
  1 R. Ambrozik - + - - . - - + - - - - + + + ? ? ? ?
  2 P. Arndt - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  3 W. Bernacki - + - - - - - + - - - - + + + ? ? ? ?
  4 H. Bieda - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  5 G. Bierecki - + - - - - - + - - - - + + + ? ? ? ?
  6 P. Błaszczyk - + - - - - - . - - - - + + + ? ? ? ?
  7 R. Bober - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  8 J. Bogucki - + - - - - - - - - - - + + + ? ? ? ?
  9 M. Borowski - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  10 B. Borusewicz - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  11 B. Borys-Damięcka . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  12 M. Bosacki - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  13 K. Brejza - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  14 M. Budner - + - - - - - + - - - - + + + ? ? ? ?
  15 J. Bury + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  16 J. Chróścikowski - + - - - - - + - - - - + + + ? ? ? ?
  17 A. Chybicka - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  18 L. Czarnobaj - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  19 G. Czelej - + - - - + - + - - - - + + + ? ? ? ?
  20 J. Czerwiński - + - - - - - + - - - - + + + ? ? ? ?
  21 D. Czudowska - + - - - - - + - - - - + + + ? ? ? ?
  22 W. Dobkowski - + - - - - - + - - - - + + + ? . ? ?
  23 R. Dowhan - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  24 A. Dunin - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  25 W. Durlak - + - - - - - + - - - - + + + ? ? ? ?
  26 J. Fedorowicz - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  27 Z. Frankiewicz - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  28 E. Gawęda - + - - - - - + - - - - + + + ? ? ? ?
  29 S. Gawłowski - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  30 B. Godyla - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  31 S. Gogacz - + - - - - - + - - - - + + + ? ? ? ?
  32 M. Golba - + - - - - - + - - ? - + + + ? ? ? ?
  33 A. Gorgoń-Komor - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  34 T. Grodzki - + + + + + + + + + + + + + ? + + + +
  35 J. Gromek + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  36 M. Gromko - + - - - - - + - - - - + + + ? ? ? ?
  37 J. Hamerski - + - - - - - + - - - - + + + ? ? ? ?
  38 J. Hibner - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  39 J.M. Jackowski - + + + - + + + ? ? + + + + + ? ? ? ?
  40 D. Jazłowiecka - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  41 M. Kamiński + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  42 S. Karczewski - + - - - - - + - - - - + + + ? ? ? ?
  43 K. Kleina - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  44 B. Klich - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  45 A. Kobiak + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  46 M. Koc - + - - - - - + - - - - + + + ? ? ? ?
  47 M. Kochan - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  48 A. Kołacz-Leszczyńska - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  49 W. Komarnicki - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  50 M. Komorowski - + - - - - - + - - - - + + + ? ? ? ?
  51 W. Konieczny + + + - + + + + - - + + + + + + + + +
  52 T. Kopeć - + - - - - - + - - - - + + + ? ? ? ?
  53 M. Kopiczko - + - - - - - + - - - - + + + ? ? ? ?
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     41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
  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 96 96 96 95 95 96 96 95 96 96 96 95 96 95 96 95 94 96 96
  Za 6 95 49 48 49 51 49 94 47 47 50 48 96 95 95 49 49 49 49
  Przeciw 90 1 46 47 46 45 46 1 48 47 45 46 0 0 0 0 0 0 1
  Wstrzymało się 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2 1 1 0 0 1 46 45 47 46
                   





Przemówienia i oświadczenia 
senatorów 

przekazane do protokołu, 
niewygłoszone 

podczas 15. posiedzenia Senatu





Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 15. posiedzenia Senatu

187

15. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 10 i 11 września 2020 r.

Przemówienie senatora Wiktora Durlaka  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Ze skutkami kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa zmaga się 
dziś cały świat. Największe i najsilniejsze gospodarki stoją przed wielkim wy-
zwaniem: jak uchronić się przed skutkami największego od 1870 r. kryzysu 
gospodarczego?

Bez wątpienia branża turystyczna jest jedną z tych gałęzi gospodarki, które 
najsilniej odczuwają skutki pandemii koronawirusa. Bez odpowiedniej i prze-
myślanej pomocy państwa upaść mogą tysiące firm turystycznych w Polsce. 
Dlatego niezbędne jest wprowadzenie nowych instrumentów wsparcia dla bran-
ży turystycznej.

W momencie wybuchu pandemii trudno było przewidzieć rzeczywiste skutki 
kryzysu oraz jego wpływ na całą branżę turystyczną. Dziś z perspektywy mi-
nionego czasu łatwiej jest określić, jakiej pomocy oczekują podmioty szeroko 
rozumianej branży turystycznej, z uwzględnieniem tych zawodów, w których 
praca ma charakter sezonowy.

Zaproponowane w tzw. tarczy antykryzysowej rozwiązania dla turystyki 
w mojej ocenie wychodzą naprzeciw aktualnym potrzebom i wyzwaniom, przed 
jakimi stoi cała branża turystyczna w tym momencie.

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapo-
bieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zakłada m.in. pomoc 
dla biur podróży w uzyskaniu środków na pokrycie wypłat za imprezy tury-
styczne, które na skutek pandemii nie doszły do skutku, a klienci zdecydowali 
się na odstąpienie od zawartych z organizatorami turystyki umów (utworzenie 
Turystycznego Funduszu Zwrotów).

Ponadto w ustawie znalazły się zapisy mówiące o tym, że przedsiębiorcy 
którzy nie opłacili składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdro-
wotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych za okres od 1 
czerwca do 31 sierpnia br., zostaną zwolnieni z obowiązku ich opłacania pod 
warunkiem wykazania przez nich znacznego uszczuplenia przychodów (o co 
najmniej 80% w stosunku do przychodu z tego samego miesiąca 2019 r.).

Nowelizacja przewiduje również, że o wypłatę świadczeń postojowych będą 
mogli ubiegać się prowadzący działalność sezonową piloci wycieczek i prze-
wodnicy turystyczni, którzy zawiesili działalność po 31 sierpnia ubiegłego roku 
i działalność wykonywali sezonowo nie dłużej niż 9 miesięcy w roku. Z postojo-
wego będą mogli skorzystać także agenci turystyczni. Z noweli wynika ponadto, 
że część branż, która do tej pory skorzystała z postojowego, będzie miała prawo 
do dodatkowego świadczenia.

Kolejnym rozwiązaniem, jakie przewiduje ustawa, jest utworzenie 
Turystycznego Funduszu Pomocowego, który będzie miał na celu wsparcie 
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w przyszłości organizatorów turystyki w sytuacjach nadzwyczajnych (podob-
nych do obecnego kryzysu wywołanego wybuchem epidemii COVID-19).

Reasumując, należy stwierdzić, iż zaproponowane w ustawie zmiany są ko-
nieczne i nie budzą kontrowersji, o czym może świadczyć fakt, iż w Sejmie nikt 
nie głosował przeciw przyjęciu nowelizacji tej ustawy, a tylko 1 poseł wstrzy-
mał się od głosu.
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Przemówienie senatora Beniamina Godyli  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Aktualnie branża turystyczna jest mocno zróżnicowana i potrzebuje natych-

miastowej pomocy. Niemniej jednak oprócz zajmowania się branżą turystycz-
ną należy zwrócić uwagę na problemy artystów i ludzi związanych z sektorem 
instytucji kultury, problemy, które spowodowała pandemia.

Przedstawiony projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwią-
zaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzyso-
wych oraz niektórych innych ustaw zakłada co do zasady wsparcie branży tu-
rystycznej. Dzisiaj widzimy wyraźnie, że kryzys branży turystycznej, również 
estradowej czy też kongresowej wywołany przez pandemię koronawirusa ma 
bardzo szeroki zasięg, jeżeli chodzi o skutki ekonomiczne. Jest o wiele gorzej, 
niż rząd zakładał jeszcze optymistycznie w marcu, w lutym czy w kwietniu. 
Powinniśmy zatem wdrożyć działania, które wzmocnią pierwotnie zakładaną 
pomoc kierowaną do przedstawicieli zawodów branżowych, takich jak arty-
ści, twórcy, organizatorzy turystyki, agenci turystyczni, piloci i przewodnicy. 
Kolejne miesiące upływają nieubłaganie, a rząd nie wprowadza żadnych kom-
pleksowych rozwiązań dla tego sektora gospodarki.

Przedłożony projekt w części wychodzi naprzeciw oczekiwaniom przedsię-
biorców z tej branży. Niemniej jednak zawiera on kilka błędów, które negatyw-
nie wpływają na jego odbiór. Z form wsparcia wyłączono touroperatorów oraz 
ograniczono dostęp do postojowego czy zwolnienia z ZUS tylko do pilotów i prze-
wodników, którzy pracują sezonowo, wyłączając z tego wsparcia tych, którzy 
pracują przez cały rok.

Pamiętać należy również o tym, że bon turystyczny nie pomoże przewodni-
kom turystycznym, transportowi turystycznemu, pilotom wycieczek, ponieważ 
za te usługi bonem płacić nie można. Zapewne każdy zdaje sobie sprawę, iż pie-
niądze z bonu turystycznego zostaną skierowane w stronę miejsc obleganych, 
tj. nad morzem czy też w górach. Niestety ominą one hotele położone w mniej 
popularnych miejscach. Dlatego też należy zastanowić się nad rozwiązaniem, 
które pomoże przedsiębiorcom znajdującym się w bardzo trudnej sytuacji fi-
nansowej ze względu na rodzaj wykonywanej działalności.

Podkreślam również po raz kolejny, iż wprowadzając zmiany oraz proponu-
jąc rozwiązania pomocowe, należy wziąć pod uwagę ich systemowy charakter 
oraz poświęcić dłuższą chwilę prawidłowej legislacji. Dziękuję.
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Przemówienie senatora Mieczysława Golby  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Wysoki Senacie!
2 marca tego roku, kiedy była przyjmowana pierwsza ustawa covidowa, nikt 

do końca nie wiedział, jaka będzie skala tego problemu, który dotknął nie tylko 
Polskę, ale i inne kraje. Na kondycję gospodarki składa się funkcjonowanie wielu 
podmiotów nieustannie ze sobą współpracujących. Ustawa o zmianie ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19 odnosi się do bieżącej sytuacji w branży turystycznej, 
tak ważnej, dzięki której Polska wciąż się rozwija. Wpłynie ona, ureguluje spra-
wy dotyczące możliwości wynagrodzenia pracowników tej sfery. Procedowana 
ustawa stanowi nieocenioną pomoc dla przedsiębiorstw z branży turystycznej 
oraz ich pracowników i da szansę na to, aby w dużej mierze uchronić te przed-
siębiorstwa przed falą bankructw. Nikt nie wie, jaki będzie dalszy rozwój pan-
demii w Polsce. Obecnie cały przemysł w Europie jest osłabiony. Wzmocni się 
ten, kto pierwszy dostrzeże, że inwestycje poczynione obecnie przełożą się bez-
pośrednio na rozwój gospodarczy całego kraju.

Ustawa zmierza również do tego, żeby wesprzeć naszych twórców i artystów, 
którzy ze względu na pandemię COVID-19 zostali pozbawieni możliwości albo 
bardzo ograniczono im możliwość prowadzenia działalności, a więc również 
zarobkowania. Nikt się nie spodziewał, jak głębokie będą skutki pandemii rów-
nież dla świata artystycznego. Jest potrzeba zabezpieczenia stabilności finan-
sowej w przypadku działalności w różnych sektorach gospodarki narodowej, 
także w kulturze, w rozrywce, rekreacji. Jest również potrzeba zapewnienia 
ciągłości dostępu do dóbr kultury narodowej, w szczególności zapewnienia bez-
piecznego uczestnictwa w wydarzeniach artystycznych z udziałem publiczności. 
Procedowana ustawa umożliwi instytucjom kultury, artystom oraz organiza-
cjom działającym w sferze kultury bezpieczne i stabilne funkcjonowanie w wy-
miarze finansowym w tym bezprecedensowym w naszej historii okresie.
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Przemówienie senatora Mariusza Gromki  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Czas pandemii COVID-19 sparaliżował zarówno życie społeczne, jak i gospo-

darcze całego świata. Polski rząd wprowadził rozwiązania chroniące obywateli 
i miejsca pracy oraz zapewnił wparcie dla przedsiębiorstw.

Omawiana dziś ustawa ma wprowadzić nadzwyczajne instrumenty, które 
wzmocnią pomoc skierowaną do zawodów branżowych tj. artystów, twórców, 
organizatorów turystyki, agentów turystycznych, pilotów i przewodników.

Ustawa zakłada utworzenie Turystycznego Funduszu Zwrotów, który ma 
umożliwić zwrot klientom biur podróży środków za wycieczki niewykorzy-
stane ze względu na pandemię COVID-19 i związane z nią zamrożenie branży 
turystycznej.

Ustawa przewiduje także dodatkowe świadczenia postojowe dla pilotów, or-
ganizatorów wycieczek i imprez oraz przewodników turystycznych. Kryterium 
jego udzielenia to spadek przychodu o co najmniej 80% i skorzystanie z takiego 
instrumentu w przeszłości. Z rozwiązania tego będą mogli skorzystać przedsię-
biorcy prowadzący działalność oznaczoną według PKD kodami: 49.39.Z – pozo-
stały transport lądowy pasażerski; 77.39.Z – wynajem i dzierżawa pozostałych 
maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych; 90.01.Z – działalność związana z wy-
stawianiem przedstawień artystycznych; 90.02.Z – działalność wspomagająca 
wystawianie przedstawień artystycznych; 93.29.Z – pozostała działalność roz-
rywkowa i rekreacyjna.

Dodatkowo ustawa przewiduje również zwolnienie ze składki na ubezpie-
czenie społeczne i zdrowotne dla przedsiębiorców, którzy nie opłacili składek 
za okres od 1 czerwca do 31 sierpnia br. Zostaną oni zwolnieni z obowiązku ich 
opłacania. Dotyczy to przedstawicieli szeroko rozumianej branży turystycz-
nej, która poniosła ogromne straty finansowe w wyniku pandemii COVID-19 
oraz wywołanych nią sytuacji kryzysowych. Wprowadzono kryterium obniże-
nia przychodu o co najmniej 80%. Chodzi tu o działalność oznaczoną kodami 
PKD: 55.10.Z – hotele i podobne obiekty zakwaterowania; 82.30.Z – działalność 
związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; 49.39.Z – pozostały trans-
port lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany; 77.39.Z – wynajem 
i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej 
niesklasyfikowane; 90.01.Z – działalność związana z wystawianiem przedsta-
wień artystycznych; 90.02.Z – działalność wspomagająca wystawianie przedsta-
wień artystycznych; 93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna; 
79.11.A – działalność agentów turystycznych; 79.90 A – działalność pilotów wy-
cieczek i przewodników turystycznych.

Dodatkowo od 1 stycznia 2021 r. ma zostać utworzony Turystyczny Fundusz 
Pomocowy, zasilany ze składek branży turystycznej. Ma stanowić reasekurację 
na rynku i być uruchamiany w sytuacjach nadzwyczajnych.
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Uważam, że konieczne jest wdrożenie w życie proponowanych w ustawie 
pilnych rozwiązań wychodzących naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom wy-
mienionych branż.
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Przemówienie senator Jolanty Hibner  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Pandemia na świecie utrzymuje się już prawie rok. W Polsce pierwszy przy-

padek zakażenia koronawirusem potwierdzono 4 marca 2020 r. Od tego czasu 
zarówno Sejm, jak i Senat RP pracuje nad ustawą o zmianie ustawy o szczegól-
nych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwal-
czaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. To już kolejna propozycja ustawy 
przedstawiona jako poselski projekt, bez szeroko zakrojonych konsultacji spo-
łecznych i opinii środowisk, których ten temat najbardziej dotyczy.

Ustawa oczywiście ma na celu wprowadzenie nadzwyczajnych instrumen-
tów, które wzmocnią pierwotnie zakładaną pomoc skierowaną do przedstawicieli 
zawodów branżowych, tj. artystów, twórców, organizatorów turystyki, agentów 
turystycznych, pilotów i przewodników, ze szczególnym uwzględnieniem tego, 
że w zawodach tych wykonywana praca często ma charakter sezonowy.

Ostatnie 6 miesięcy było i jest najdziwniejszym i najtrudniejszym czasem 
dla każdego, kto pracuje w branży turystycznej i eventowej. Choć biura podró-
ży, przewoźnicy czy hotelarze robią wszystko, na co pozwala im obecne prawo, 
to zgodnie przyznają, że straty, które zostały przez nich poniesione przez ostat-
nie pół roku, długo będą miały negatywny wpływ na ich działalność. Kilka dni 
temu, 2 września 2020 r., po raz kolejny zostały wprowadzone obostrzenia i za-
kazy lotów do najbardziej popularnych krajów, takich jak Malta czy Hiszpania. 
Inne kraje, wśród nich Egipt czy Cypr, wprowadziły wymogi okazywania bądź 
wykonywania testów na obecność koronawirusa przy wjeździe do kraju. To też 
nie sprzyja wyjazdom turystycznym do tych państw. Kolejnym problemem, 
który pojawi się już niebawem, będzie brak możliwości organizowania tzw. wy-
jazdów dalekiego zasięgu. W okresie zimowym było to jedno z głównych źródeł 
utrzymania biur podróży.

Może warto przypomnieć ostatnie dane GUS. Dane te pokazują kataklizm, 
który dotyczy tego środowiska. W drugim kwartale tego roku Warszawę od-
wiedziło prawie 90% mniej turystów niż przed rokiem. Epidemia wystraszyła 
zwłaszcza turystów zagranicznych – w porównaniu danymi z drugiego kwar-
tału 2019 r. ich liczba spadła o ok. 95%.

Podczas prac w Sejmie wiceminister rozwoju Andrzej Gut-Mostowy pod-
kreślał, że podstawowym celem nowych przepisów jest kwestia wypłat rekom-
pensat. Panie Ministrze, czy muszę panu przypominać, że w czerwcu tego roku 
niecałe 30% podróżnych zdecydowało się na przyjęcie vouchera? A co z resztą? 
To są setki milionów złotych, które branża będzie musiała zwrócić.

Przejdźmy jeszcze do branży artystycznej i kulturalnej. Warto na wstępie za-
znaczyć, że ministerstwo kultury na konsultacje społeczne przeznaczyło 3 dni. 
Projekt pojawił się na stronie rządu 1 września, a na opinie resort czekał do 
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3 września. Uważacie państwo, że to wystarczający czas? Gdyby nie wspólne 
spotkanie zainicjowane przez specjalny zespół ekspercki do spraw sytuacji te-
atru w czasie pandemii, powołany przez Instytut Teatralny i łączący wszystkie 
środowiska teatralne w Polsce, nie byłoby możliwe przygotowanie wspólnego 
i jednego stanowiska.

Nowe przepisy umożliwiają udzielanie wsparcia finansowego twórcom i ar-
tystom w postaci pomocy socjalnej przez ministra właściwego do spraw kultury 
i ochrony dziedzictwa narodowego albo wyznaczoną przez niego państwową in-
stytucję kultury, które będzie możliwe po złożeniu wniosków. Nowy program ma 
zrekompensować instytucjom kultury, stowarzyszeniom czy firmom z branży 
część przychodów utraconych w czasie pandemii. Wsparcie będzie dotoczyło 
okresu od 12 marca do 30 grudnia. Z projektu rozporządzenia wynika, że dzie-
dziny, które będzie obejmował program, to teatr, taniec i muzyka. I to jest dobre 
rozwiązanie. Niestety brakuje mi w tym dokumencie mowy o branży wysta-
wienniczej, która ucierpiała równie głęboko. Niezrozumiałe jest dla mnie tłu-
maczenie autorów projektów, że w trakcie zamrożenia działalności kulturalnej 
mniejsze były koszty organizacji wydarzeń.

Na koniec chciałbym zwrócić państwa uwagę na pismo od rzecznika małych 
i średnich przedsiębiorców, które trafiło do przewodniczącej Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności. Analiza ustawy o zmianie ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzyso-
wych oraz niektórych innych ustaw, wykonana przez przedsiębiorców, wskazuje 
na braki w 3 obszarach.

Pierwszy związany jest ze zwolnieniem z opłacania składek ZUS płatników 
składek prowadzących na dzień złożenia wniosku o zwolnienie z opłacania skła-
dek działalność oznaczoną według PKD, jako rodzaj przeważającej działalno-
ści, kodem 79.12.Z, 79.11.A, 79.11.B, 79.90.A, 93.19.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 49.39.Z, 
52.29.C, 77.39.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A, 93.29.B, 73.11.Z i 82.30.Z, 63.12. Z od 
dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Drugi obszar dotyczy świadczenia postojowego dla przedsiębiorców prowa-
dzących pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według PKD 2017, 
jako rodzaj przeważającej działalności, kodem 79.12.Z, 79.11.A, 79.11.B, 79.90.A, 
93.19.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 49.39.Z, 52.29.C, 77.39.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A, 
93.29.B, 73.11. Z, 82.30.Z i 63.12.Z od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 31 grudnia 
2020 r.

Trzeci obszar wiąże się z uwzględnieniem we wnioskowaniu o postojowe 
spadku przychodów z najważniejszych dla turystyki miesięcy – proponowane 
brzmienie przepisu art. 15zs ogranicza możliwość uwzględnienia we wniosku 
o świadczenie postojowe spadku przychodu z innego miesiąca aniżeli z miesiąca 
poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.

Końcowy wniosek jest jeden. Ustawa wprowadzająca nowe zapisy ma liczne 
luki spowodowane brakiem konsultacji z podmiotami, których dotyczy. Dziękuję 
za uwagę.
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Przemówienie senatora Janusza Pęcherza  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Rozpatrywana ustawa 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 to tzw. tarcza antykryzysowa dla branży turystycz-
nej, która to gałąź gospodarki ucierpiała chyba najbardziej z powodu pandemii. 
Ustawa wprowadza instrumenty mające wzmocnić pierwotnie zakładaną po-
moc dla przedstawicieli branży turystycznej, ze szczególnym uwzględnieniem 
jej charakteru sezonowego. Jest to ustawa oczekiwana i bardzo potrzebna, jed-
nak nie sposób nie wyrazić dezaprobaty dla przyspieszonego trybu pracy nad 
tym projektem.

Otóż poselski projekt ustawy złożony w Sejmie 13 sierpnia 2020 r. skiero-
wany został natychmiast do pierwszego czytania, bez jakichkolwiek konsulta-
cji publicznych. Na ten fakt zwraca uwagę m.in. Ogólnopolskie Porozumienie 
Związków Zawodowych, które jako strona społeczna nie miało możliwości wy-
rażenia swojej opinii wobec projektu. Pośpiech legislacyjny jest bardzo złym 
doradcą w tworzeniu prawa, w tym przypadku takiego, które uwzględniałoby 
liczne postulaty docierające ze środowiska przedsiębiorców z branży turystycz-
nej, eventowej, targowej i pokrewnych.

Nie kwestionując faktu, że uchwalona przez Sejm 14 sierpnia 2020 r. ustawa 
wychodzi naprzeciw wielu problemom, z jakimi borykają się przedsiębiorcy wy-
żej wymienionych branż, w aktualnej sytuacji związanej z obowiązującym sta-
nem epidemii wciąż pozostają kwestie wymagające wprowadzenia dodatkowych 
rozwiązań zaradczych. Świadczą o tym liczne pisma kierowane do senatorów, 
aby na tym etapie prac senackich wprowadzić niezbędne poprawki legislacyjne. 

Bardzo ważne moim zdaniem pismo wystosował rzecznik małych i średnich 
przedsiębiorstw do pani senator Marii Koc, przewodniczącej Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności Senatu RP, przedstawiając w nim dodatkowe uwagi 
i postulaty uwzględniające propozycje i potrzeby zgłaszane przez przedstawicieli 
8 organizacji branżowych i grup firm oraz specjalistów turystycznych z wnio-
skiem o ich uwzględnienie w dalszych pracach legislacyjnych. Większość uwag 
dotyczy konieczności zwolnienia z opłacania składek ZUS płatników składek 
prowadzących działalność oznaczoną według PKD 2007, nieuwzględnionych 
w ustawie z 14 sierpnia 2020 r., a którym według zgłaszających takie zwolnienie 
powinno być zdecydowanie przyznane, to m.in. kody 79.12.Z, 79.11.A, 79.11.B, 
93.19.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, a także konieczności przyznania świadczeń postojo-
wych dla przedsiębiorców prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą 
oznaczoną według PKD 2007 jako rodzaj przeważającej działalności z kodami 
m.in. 70.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 55.10.Z, 55.20.Z.
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Nieuwzględnienie tych grup jest niezrozumiałe, jeśli mówimy o komplek-
sowym rozwiązaniu problemów szeroko rozumianej branży turystycznej, któ-
ra najbardziej ucierpiała w wyniku sytuacji epidemiologicznej w kraju, ale i za 
granicą. W procedowanej ustawie zabrakło również rozwiązań dla olbrzymiej 
rzeszy firm branży targowej, organizatorów targów i operatorów obiektów tar-
gowych, firm świadczących usługi budowy i wyposażenia stoisk targowych, 
usługi transportu i spedycji itp. Z szacunków Polskiej Izby Przemysłu Targowego 
wynika, że firm, dla których usługi targowe stanowią główną działalność i które 
w ponad 60% osiągają przychód z usług na rzecz targów, jest ponad 600, a roczny 
ich obrót może wynosić ok. 3 miliardów zł. Ta branża w czasie obecnego stanu 
epidemicznego traci nawet 150 milionów zł miesięcznie, zatem wkrótce przekro-
czy to kwotę 1 miliarda zł. Polski rynek targowy zatrudnia ok. 20 tysięcy pra-
cowników etatowych i drugie tyle na umowy cywilnoprawne, nie licząc tysięcy 
pracowników, którzy są podwykonawcami dla firm targowych. Ta branża nie 
powinna zostać pominięta w tej ustawie, nad którą pracujemy obecnie w Senacie.

Dlatego bardzo ważne jest to, aby 2 postulaty z propozycjami poprawek 
Polskiej Izby Przemysłu Targowego zostały przyjęte przez Wysoką Izbę i za ta-
kimi poprawkami będę głosował. Będę także za wszystkimi poprawkami, które 
zostały przyjęte przez Komisję Gospodarki i Innowacyjności Senatu RP. Dziękuję 
za uwagę.
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Przemówienie senator Joanny Sekuły  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Szanowne Senatorki i Szanowni Senatorowie!
„Prawo jest to rozporządzenie rozumu dla dobra wspólnego nadane i pu-

blicznie obwieszczone przez tego, kto ma pieczę nad wspólnotą” – to słowa Jana 
Pawła II z ostatniej książki „Prawo i Tożsamość. Rozważania na przełomie ty-
siącleci” z 2005 r. Nie pierwszy raz przywołuję w swoich wystąpieniach słowa 
papieża Polaka, mając nadzieję, że do państwa z Prawa i Sprawiedliwości być 
może dotrze taki przekaz, skoro żaden inny nie dociera.

Procedujemy dzisiaj ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, któ-
ra ma pomóc branży turystycznej. Z jednej strony to dobrze, choć, z drugiej, mal-
kontenci zapytaliby: czemu tak późno? A przedsiębiorcy z branży turystycznej 
pytają: czemu nas nie słuchano parę miesięcy wcześniej?

Ja wiem, że dużo łatwiej jest napisać dobrą sztukę niż ustanowić dobre prawo, 
ale to nie oznacza, że możecie sobie państwo odpuścić, pójść na skróty. W związ-
ku z tym ja chciałabym zapytać, jaką intencję miał autor, wprowadzając do no-
welizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw zwolnie-
nie osób działających w imieniu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego 
z odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwej realizacji wypłat doko-
nywanych z funduszu zwrotów na rzecz podróżnego. Chodzi o art. 15ka ust. 20 
i analogiczny art. 15kc ust. 17, o wypłaty z funduszu pomocowego. O jakie szko-
dy chodzi, wyrządzone w jakich warunkach? Przypominam, że każdy urzędnik 
ma obowiązek działania z należytą starannością, więc ta należyta staranność 
jest podstawowym miernikiem do określenia prawidłowości działania funkcjo-
nariuszy. Czemu więc zapewnia się urzędnikom Ubezpieczeniowego Funduszu 
Gwarancyjnego swoisty glejt zwalniający ich z odpowiedzialności za czynności, 
które i tak mają wykonać z należytą starannością?
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15. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 10 i 11 września 2020 r.

Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W związku z uderzającą w sektor turystyczny pandemią COVID-19 i wyj-

ściem strony rządowej naprzeciw wszelkim organizatorom, nowelizacja ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sy-
tuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw ma na celu wprowadzenie 
nadzwyczajnych instrumentów, które wzmocnią pomoc skierowaną do przed-
stawicieli zawodów branżowych, tj. artystów, twórców, organizatorów turystyki, 
agentów turystycznych, pilotów i przewodników, ze szczególnym uwzględnie-
niem tego, że w zawodach tych często wykonywana praca ma charakter sezono-
wy. W ustawie pojawił się m.in. zapis dokładnie określający termin składania 
wniosków o przyznanie świadczeń na dofinansowanie wynagrodzeń pracowni-
ków, o których mowa w art. 15g i art. 15gg – wnioski te mogą być składane naj-
później w terminie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego 
lub stanu epidemii. Mowa jest również o możliwości uzyskania wypłaty środ-
ków pieniężnych na poczet realizacji umów o imprezy turystyczne – organizator 
może ubiegać się o wypłatę na rzecz podróżnego środków pieniężnych poprzez 
złożenie stosownego wniosku do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. 
UFG jest to bowiem instytucja powołana w 1990 r. w wyniku rozwoju rynku 
ubezpieczeń na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Środki na wypłaty będą po-
chodzić z nowo powołanego Turystycznego Funduszu Zwrotów, który zasilany 
będzie z budżetu państwa lub z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Ustawa 
mówi także o utworzeniu Turystycznego Funduszu Pomocowego, z którego bę-
dzie można uzyskać pożyczkę wykorzystaną na zwrot wpłat klientów w nad-
zwyczajnych okolicznościach. Nowelizacja z przedłożenia poselskiego określa 
również jasne zasady obowiązujące w przypadku pozyskania świadczeń posto-
jowych. Zdecydowanie popieram niniejsze przedłożenie.
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15. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 10 i 11 września 2020 r.

Przemówienie senatora Krzysztofa Brejzy  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Chciałbym zdecydowanie wesprzeć ideę ustawy o związku metropolitar-
nym w województwie pomorskim. Cieszę się z inicjatywy, która zapewni szanse 
rozwojowe całego regionu. Bo taka jest prawda o metropoliach – one nie tylko 
napędzają tereny włączone w metropolię, ale również są motorem rozwoju dla 
ościennych powiatów i gmin.

Taki projekt powinien być wypracowany z udziałem samorządowców. Warto 
odnotować, że tak było w tym przypadku. To jest przykład projektu ustawy wzor-
cowo wypracowanego – przykład z tych prac powinien wziąć rząd.
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15. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 10 i 11 września 2020 r.

Przemówienie senatora Beniamina Godyli  
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
W dyskutowanej sprawie należy wskazać, iż najważniejsza jest ochrona pra-

wa i interes lokatorów pokrzywdzonych reprywatyzacją. Projektowana ustawa 
o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decy-
zji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych 
z naruszeniem prawa, ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach 
pracowników oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami nowelizuje kwestie 
dotyczące działalności komisji weryfikacyjnej. Nowelizacja ustawy wprowadza 
mechanizm, który umożliwi skorygowanie działań prezydenta Warszawy po-
legających na odmowie wypłaty zasądzonych przez komisję na rzecz lokatorów 
odszkodowań i zadośćuczynień. Należy zatem wskazać, iż powinniśmy przy-
jąć rozwiązania kompleksowe, które spowodują, że nigdy więcej nie dojdzie do 
ludzkich tragedii. Ustawa dotycząca tak ważnej kwestii nie może być procedo-
wana w sposób chaotyczny. Uchwalenie proponowanych teraz zmian otwiera 
drogę do wypłaty odszkodowań przynajmniej dla części osób. Niemniej jednak 
nie zmienia to faktu, że sprawę należy załatwić w sposób kompleksowy. Ustawa 
nie rozwiązuje problemów związanych z roszczeniami dawnych właścicieli nie-
ruchomości przejętych na mocy dekretu o reformie rolnej, ustawy o przejęciu 
na własność państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej czy wielu 
innych ustaw obowiązujących do 1989 r.

Zwrócić należy również uwagę na to, iż ustawa odnosi się tylko do wybra-
nej grupy warszawskich lokatorów, zatem ma ona charakter cząstkowy w od-
niesieniu do problematyki reprywatyzacji. Ustawa pozornie nie odnosi się do 
rozwiązania kwestii reprywatyzacji w Polsce, ale w rzeczywistości takie roz-
wiązania przewiduje. Zatem jej wejście w życie prowadzić będzie do dalszego 
rozpowszechniania się problemów związanych z kompleksowym uregulowa-
niem tej materii.

W przedłożonej ustawie, pomimo jej słusznego celu, przewidziano rozwiąza-
nia, które budzą wątpliwości co do ich zgodności z Konstytucją RP. Ustawodawca 
wskazuje, iż jego głównym celem jest interes społeczny osób zamieszkujących 
na podstawie umów najmu lokale mieszkalne objęte procesem reprywatyzacji. 
Niemniej jednak należy wziąć pod rozwagę, czy projektodawca odpowiednio 
wyważył realizację tego celu, skoro narusza prawa spadkobierców nierucho-
mości warszawskich. Dziękuję bardzo
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15. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 10 i 11 września 2020 r.

Przemówienie senatora Janusza Pęcherza  
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Omawiana nowelizacja (tj. ustawa o zmianie ustawy o szczególnych zasadach 

usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieru-
chomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa, ustawy o komer-
cjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników oraz ustawy o gospodarce 
nieruchomościami) ma usprawnić postępowania toczące się przed komisją do 
spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących 
nieruchomości warszawskich wydanych z naruszeniem prawa, m.in. poprzez 
przeciwdziałanie przewlekłości toczących się postępowań i zwiększenie zaufa-
nia obywateli do komisji oraz jej rozstrzygnięć. Proponuje się poszerzenie do-
tychczasowego katalogu przesłanek będących podstawą do nałożenia obowiązku 
zwrotu równowartości nienależnego świadczenia, a także postuluje się wpro-
wadzenie rozwiązań, które zagwarantują wypłatę wynikających z ostatecznych 
decyzji komisji kwot z tytułu odszkodowania lub zadośćuczynienia na rzecz 
osób pokrzywdzonych w procesie reprywatyzacji nieruchomości warszawskich. 
Zaproponowane zmiany powinny wpłynąć pozytywnie na sytuację lokatorów 
nieruchomości warszawskich, których dotyczą decyzje wydawane przez ko-
misję. Wprowadzenie proponowanych rozwiązań powinno zapewnić rekom-
pensatę za szkody i krzywdy osobom zajmującym lokale w nieruchomościach 
warszawskich oraz wpłynąć pozytywnie na szybsze i sprawniejsze funkcjono-
wanie i procedowanie komisji.

Na etapie legislacyjnym w Sejmie do zaproponowanych rozwiązań nie zgłosił 
uwag samorząd komorniczy reprezentowany przez Krajową Radę Komorniczą. 
Z kolei w opinii Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa RP zwrócono uwagę 
na zmianę art. 214a ustawy o gospodarce nieruchomościami, która rozszerza 
katalog tzw. odmownych przesłanek dekretowych, co zdaniem opiniujących 
rodzić będzie skutki finansowe w postaci konieczności wypłaty przez Skarb 
Państwa odszkodowań na rzecz osób uprawnionych, które spełniły przesłanki 
zawarte w dekrecie warszawskim, a mimo to otrzymały odmowne decyzje de-
kretowe, których następnie nieważność została stwierdzona. W opinii podano 
także w wątpliwość przesłanki zawarte w pkcie 7 i 12 art. 214 ust. 1, które sta-
nowią klauzule generalne, a zatem mogą w procesie stosowania prawa budzić 
wątpliwości także w zakresie ich zgodności z art. 64 Konstytucji RP.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz wnioski z dyskusji podczas prac komisji 
Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, mogę stwierdzić, że 
pilne wprowadzenie procedowanej dzisiaj ustawy jest bardzo konieczne i będę 
głosował za jej przyjęciem przez Senat RP wraz z przegłosowanymi poprawkami.



Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 15. posiedzenia Senatu

202

15. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 10 i 11 września 2020 r.

Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Poselski projekt nowelizacji ustawy o szczególnych zasadach usuwania 

skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości 
warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa, ustawy o komercjalizacji i nie-
których uprawnieniach pracowników oraz ustawy o gospodarce nieruchomo-
ściami ma na celu usprawnienie postępowań toczących się przed Komisją ds. 
usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieru-
chomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa. Przewiduje się m.in. 
możliwość udzielenia pełnomocnictwa adwokatowi lub radcy prawnemu do 
reprezentowania komisji, a także poszerzenie dotychczasowego katalogu prze-
słanek będących podstawą nałożenia obowiązku zwrotu równowartości niena-
leżnego świadczenia. Ustawa wyłącza także możliwość zgłoszenia przez miasto 
stołeczne Warszawę sprzeciwu od decyzji komisji przyznających odszkodowa-
nie lub zadośćuczynienie. Ponadto w nowelizacji zaznaczono dokładnie, że oso-
ba składająca wniosek reprywatyzacyjny nie może być reprezentowana przez 
kuratora spadku.

Ogółem nowelizacja ma znacząco wpłynąć na usprawnienie pracy komisji, 
a także usprawnić i przyspieszyć toczące się postępowania oraz zwiększyć za-
ufanie Polaków do komisji.
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15. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 10 i 11 września 2020 r.

Przemówienie senatora Janusza Pęcherza  
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Emerytury osób z rocznika 1953 mają w tej Izbie już długą historię legisla-

cyjną. Mając to na uwadze, na początku X kadencji Senatu RP podjęto inicjaty-
wę ustawodawczą, aby sprawę nierównego potraktowania emerytów, głównie 
z rocznika 1953, doprowadzić w trybie pilnym do szczęśliwego rozwiązania 
prawnego. Już w grudniu 2019 r. do Sejmu RP wpłynął senacki projekt ustawy 
o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 
– druk nr 283 – który ostatecznie nie został wniesiony pod obrady, bo rząd 
wprowadził swój projekt – druk sejmowy nr 418. 19 czerwca 2020 r. uchwalo-
no nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z FUS, ograniczając ją do osób 
urodzonych w roku 1953.

W uchwalonej nowelizacji poszerzano – w stosunku do wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego – grupę emerytów, które mogą z niej skorzystać, o mężczyzn 
i osoby, które przeszły na inne rodzaje wcześniejszych emerytur, ale nie uregu-
lowano w niej jeszcze sytuacji wielu grup emerytów. Chodzi także o osoby z in-
nych roczników, w tym mężczyzn odchodzących na wcześniejsze emerytury 
branżowe, np. górników, nauczycieli, osób pracujących w szkodliwych warun-
kach. W ich przypadku emerytalne kryteria wiekowo-stażowe były określone 
odmiennie. Te grupy zawodowe czują się – w pełni zasadnie – poszkodowane 
przez ustawodawcę. Ustawodawca, nowelizując ustawę, powołał się na sentencję 
wyroku Trybunału Konstytucyjnego, jednak nie wziął pod uwagę faktu, że sen-
tencja wyroku nie dotyczy innych roczników jedynie dlatego, że pytanie zadał 
trybunałowi sąd rozpatrujący skargę na decyzję ZUS kobiety urodzonej w 1953 r.

Konstytucyjna zasada równości nakazuje, by naprawić błąd i zmienić prze-
pisy w odniesieniu do osób z innych roczników, pokrzywdzonych niekonsty-
tucyjnym przepisem, co do których TK nie miał możliwości się wypowiedzieć.

Trybunał zakwestionował niekonstytucyjny mechanizm obniżania podstawy 
obliczania emerytury bez uprzedzenia, a nie wysokość emerytury konkretne-
go rocznika. Stąd zaproponowane przez Senat zmiany w ustawie z 19 czerwca 
2020 r. wychodzą naprzeciw oczekiwaniom społecznym i są w pełni uzasad-
nione. Efektem tych regulacji będzie przywrócenie pełnej podstawy obliczania 
emerytury.

Projekt ustawy pozytywnie zaopiniowało Prezydium Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność” oraz Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. 
Negatywna opinia ministra finansów wynika tak naprawdę z analizy skutków 
ekonomicznych wprowadzonych zmian, ale nie może to w żaden sposób wpły-
nąć na konieczność równego traktowania obywateli wobec prawa.

W pełni popieram zaproponowane zmiany i będę głosował za wniesieniem 
do Sejmu procedowanego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach 
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dziękuję za uwagę.
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15. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 10 i 11 września 2020 r.

Przemówienie senatora Krzysztofa Brejzy  
w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad

Panie Rzeczniku!
Szkoda, że nie odpowiedział pan na moje pytania dotyczące związków z Ordo 

Iuris. Uważam, że nie można zasłaniać się ochroną danych osobowych czy też 
prawami obywatelskimi. Wszelkie związki Biura Rzecznika Praw Dziecka ze 
stowarzyszeniem Ordo Iuris powinny być jawne. Podobnie nie mogę zgodzić się 
z pana inicjatywą, by rzecznik praw dziecka uczestniczył w akcji ograniczania 
prawa do aborcji. Chodzi oczywiście o sprawę drakońskiego zaostrzenia tego 
prawa w przypadku ciężkich uszkodzeń płodu. Zmuszanie kobiety do urodze-
nia dziecka z bezmózgowiem, dziecka, które wkrótce umrze na oczach matki, 
jest czystym barbarzyństwem.
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15. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 10 i 11 września 2020 r.

Przemówienie senator Ewy Gawędy  
w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Informacja, którą przedstawił rzecznik praw dziecka, to rzeczowy i meryto-

ryczny dokument, który ukazuje ogromne zaangażowanie, z jakim pan Mikołaj 
Pawlak pochyla się nad problemami dotykającymi dzieci i młodzież. W świetle 
zapisów ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka stoi on na straży praw dziecka i dzia-
ła na rzecz ich ochrony, podejmując różnorakie działania. Chciałabym zwrócić 
uwagę na 2 aspekty działalności rzecznika.

Po pierwsze, chcę podkreślić zaangażowanie w postępowania przed sądem 
w sprawach dotyczących obrony interesów dzieci. W 2019 r. rzecznik praw dziec-
ka prowadził prawie 2 tysiące spraw w tym zakresie, w 242 przypadkach przy-
stępując do postępowania. To bardzo ważne, że w sprawach sądowych, w których 
często dzieci znajdują się pośrodku konfliktu zwaśnionych stron, mają one swo-
jego obrońcę – swojego rzecznika, który dba przede wszystkim o ich dobro. Tym 
bardziej warto zauważyć, że rzecznik praw dziecka zaangażował się w 617 spraw 
o charakterze międzynarodowym, które z reguły są mocno skomplikowane 
i bez merytorycznego wsparcia państwowych instytucji ciężko o pozytywne 
rozstrzygnięcie dla naszych obywateli.

Po drugie, pragnę zwrócić uwagę na działalność dziecięcego telefonu zaufa-
nia. W dobie dynamicznego rozwoju technologii komunikowania się na odle-
głość paradoksalnie wzrasta poczucie osamotnienia i lęk przed ujawnieniem 
swoich problemów w najbliższym otoczeniu. Przedstawione liczby, informujące, 
że w 2019 r. odnotowano ponad 23,5 tysiąca zgłoszeń, w tym ponad 3,8 tysią-
ca spraw interwencyjnych i ponad 19,5 tysiąca tzw. spraw zaufania, świadczą 
o tym, że działalność telefonu zaufania jest ciągle bardzo potrzebna. Dziękuję.
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Przemówienie senatora Beniamina Godyli  
w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Na wstępie chciałbym zaznaczyć, iż nie wszystko w przedłożonej informacji 

o działalności rzecznika praw dziecka za rok 2019 zasługuje na krytykę. W ni-
niejszym dokumencie znalazły się elementy, które wskazują na pozytywną po-
stawę wobec dzieci i chęć dbania o ich dobro. Przykładem tego jest położenie 
nacisku na ochronę dziecka od jego poczęcia.

Niemniej jednak wystąpienie rzecznika praw dziecka w dniu 9 września na 
posiedzeniu Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej należy uznać 
w sporej części za kontrowersyjne. Rzecznik praw dziecka swoje działania pro-
wadzi tylko i wyłącznie w jednym kierunku, nie uwzględniając potrzeb wszyst-
kich dzieci. Na pierwszy plan w przedstawionym wystąpieniu wysuwa się 
ideologia osoby pełniącej funkcję rzecznika praw dziecka, a nie merytoryczne 
sprawozdanie z podjętych działań.

Sprawozdanie dotyczące działalności w 2019 r. zawiera na wstępie list otwar-
ty o prawach dziecka, w którym podkreśla się, że każde dziecko ma prawo do 
ochrony swojej tożsamości. Mówi się w nim również o prawach naturalnych, 
nie o prawach stanowionych. Z treści listu wynika, że rzecznik praw dziecka 
uważa, iż zagrożone są prawa rodziców do wychowywania swoich dzieci oraz że 
przeprowadzane są „próby przeciwstawienia się naturze”. Zatem należy zasta-
nowić się, w jaki sposób chronione mają być prawa naturalne. Zapewne każdy 
zdaje sobie sprawę z tego, iż prawa stanowione są w większej mierze łatwiejsze 
do egzekwowania.

Rzecznik praw dziecka w żaden sposób nie odnosi się do problemów dzieci 
homoseksualnych i nie wskazuje, w jaki sposób zamierza chronić prawa tych 
dzieci. To właśnie dzieci homoseksualne są najbardziej narażone na krzyw-
dę i to one potrzebują pomocnej dłoni oraz tego, żeby ktoś był dla nich ostoją. 
Bardzo kontrowersyjną wypowiedzią było odniesienie się do dzieci poczętych 
metodą in vitro. Należy zastanowić się przede wszystkim nad tym, w jaki spo-
sób wpłynie to na psychikę dziecka, które wie, że jest na świecie właśnie dzięki 
tej metodzie. Jest to przecież metoda, która pozwala spełnić niejednokrotnie 
największe marzenie rodziców.

Należy poddać głębokiej refleksji wystąpienie rzecznika praw dziecka, któ-
ry pełni bardzo istotną funkcję na podstawie Konstytucji RP. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senator Jolanty Hibner  
w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Rzecznik praw dziecka stoi na straży szeroko rozumianych praw dziecka 

określonych w Konstytucji RP oraz Konwencji o prawach dziecka. Powinien 
być organem monokratycznym władzy państwowej, działającym na podsta-
wie Konstytucji RP. Przez ostatnich 20 lat, od kiedy w Polsce po raz pierwszy 
został powołany rzecznik praw dziecka, nie było na tym stanowisku osoby tak 
kontrowersyjnej jak obecnie panujący RPD, pan Mikołaj Pawlak. Warto przy-
pomnieć, że rzecznik „podejmuje działania mające na celu zapewnienie dziecku 
pełnego i harmonijnego rozwoju, z poszanowaniem jego godności i podmioto-
wości”. Powinien działać na rzecz szeroko rozumianej ochrony praw dziecka, 
strzec w szczególności ochrony zdrowia, prawa do nauki czy prawa do godziwych 
warunków socjalnych. Powinien podejmować czynności związane z ochroną 
dziecka przed przemocą, okrucieństwem czy złym traktowaniem. Główną jego 
zasadą powinno być dobro dziecka, z zasadą równości i poszanowania praw 
i obowiązków obojga rodziców.

W latach 2008–2018 tę funkcję pełnił profesjonalista, pozbawiony skrzywie-
nia ideologicznego i faktycznie zatroskany o los dzieci. Marek Michalak, poprzed-
ni RPD, jest wybitnym pedagogiem, który całe swoje życie zawodowe poświęcił 
pracy z dziećmi.

Z przykrością stwierdzam, że obecny rzecznik, pan Mikołaj Pawlak, jest naj-
gorszym rzecznikiem praw dziecka w historii. Jest nieprzygotowany do pełnienia 
tej funkcji, począwszy od tego, że nie spełnia podstawowych kryteriów ustawy, 
na podstawie której głosami PiS został wybrany na ten urząd. Naprawdę uwa-
żacie państwo, że wymóg 5-letniego doświadczenia w pracy z dziećmi lub na ich 
rzecz, jest tak trudny do spełnienia?

Jego wypowiedź w jednym z programów telewizyjnych dotycząca edukacji 
seksualnej w szkołach pokazała tylko jego pogardę w stosunku do dzieci, które 
zamiast chronić, piętnuje. Przytoczę te słowa, bo świadczą one o braku jakich-
kolwiek kompetencji do sprawowania tak ważnej funkcji: „A czy zagwarantuje 
pan, że wpuszczamy edukatorów do 20 tysięcy szkół i że nie będą wprowadzali 
takich treści, jak chociażby w Poznaniu, że wychwytują dziecko rozchwiane, za-
niedbane, któremu dają jakieś środki farmakologiczne, żeby zmieniać jego płeć 
bez wiedzy i zgody rodziców i lekarzy?”. Według rzecznika praw dziecka takie 
sytuacje „zdarzały się i były ostatnio rozpisywane w mediach”. Przypomnę, że 
na tę informacje zareagowały władze Poznania, które wezwały rzecznika praw 
dziecka do sprostowania informacji. Do tej pory sprostowanie to nie nastąpiło.

Lista zarzutów do RPD jest naprawdę długa. Może warto wspomnieć tutaj 
jeszcze o kilku wypowiedziach, które najbardziej nas rażą. Jak rzecznik praw 
dziecka może różnicować klapsy i bicie? Jak osoba, która ma chronić dzieci i mło-
dzież, może przeciwstawić „ideę LGBT” polskiemu rozumieniu patriotyzmu? 
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Dlaczego rzecznik ani razu nie zająknął się, jeśli chodzi o ,,deformę edukacji”? 
Do dziś nie ma żadnej reakcji ze strony RPD na problemy związane z psychia-
trią dziecięcą.

Rzecznik praw dziecka powinien stać na straży ochrony dzieci. Pan Mikołaj 
Pawlak, zamiast pracować nad poprawą jakości życia i bezpieczeństwa dzieci 
i młodzieży, pełni funkcję naczelnego ideologa dzieci. To jest niedopuszczalne. 
Tym bardziej teraz, w dobie pandemii.

Nawet przy dobrych chęciach nie jestem w stanie wymienić ani jednego dzia-
łania, za które mogłabym go pochwalić. Rola Mikołaja Pawlaka na stanowisku 
RPD wyczerpała się i powinien on jak najszybciej zostać odwołany z tej funkcji. 
Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senator Joanny Sekuły  
w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad

Szanowny Panie Rzeczniku!
Rozpocznę od cytatu z ustawy o RPD. W informacji dla Senatu pan ten 

przepis przytacza. „Rzecznik podejmuje działania mające na celu zapewnie-
nie dziecku pełnego i harmonijnego rozwoju, z poszanowaniem jego godności 
i podmiotowości”.

Panie Rzeczniku, ustawa o RPD nie różnicuje dzieci ze względu na płeć, ko-
lor skóry, wyznanie czy z jakiegokolwiek innego powodu. Nie mówi o żadnej 
ideologii. Mówi o tym, że każdemu dziecku – podkreśla: każdemu – należy się 
godność, szacunek i podmiotowe traktowanie.

Panie Rzeczniku, to nie żadne prawa natury decydują o narodzinach dziec-
ka. Tu nie działa żadne prawo, a powinna działać miłość, szacunek, wierność 
i dojrzałość. Oczywiście życie często weryfikuje nasze oczekiwania, ale dziecko 
to nie jest efekt działania prawa natury.

To nie natura określa płeć dziecka. Zmuszona jestem przybliżyć panu kwe-
stie stricte naukowe.

W ramach płci biologicznej rozróżnia się płeć chromosomalną kobiecą i mę-
ską, ale także liczne inne chromosomalne możliwości w ramach interpłciowo-
ści. Płeć nawet w wymiarze biologicznym nie jest jednoznaczna, wyróżnia się 
bowiem kilkanaście jej wymiarów. Jest płeć gonadalna, genitalna, gonadofo-
ryczna, hormonalna, metaboliczna itd. Pomiędzy tymi wymiarami nie musi 
być zgodności, co świadczy o różnorodności w zakresie płci.

W dokumencie, który pan załączył do informacji, popełnił pan straszną 
zbrodnię. W liście otwartym o prawach dziecka zlekceważył pan osoby, które 
jako rzecznik ma pan obowiązek chronić. Zlekceważył pan sporą grupę dzieci.

Panie Rzeczniku, pan, właśnie pan, nie powinien stygmatyzować. Człowiek 
dorosły często ma problem z określeniem własnej płci i często z tego powodu 
cierpi. A co dopiero dziecko? Pan wypowiada się o nauce w ten sposób, że ubiera 
ją pan w cudzysłów. O autorytetach mówi pan w cudzysłowie, mówi pan „mę-
drcy”. Przecież pan w ten sposób okazuje pogardę nie tylko dla dorosłych, ale 
właśnie dla dzieci. Panie Rzeczniku, ideologia to są ludzie. To nie jest jakiś bliżej 
nieokreślony, niespersonalizowany twór. Ideologię tworzą ludzie. Pana wystą-
pienie skierowane do Senatu jest pełne poniżenia właśnie dla ludzi.

Panie Rzeczniku, odwołuje się pan do prawa naturalnego, ale czymże jest 
to prawo naturalne? O tym można by długo dyskutować, można by mówić 
o Tomaszu z Akwinu, o Arystotelesie. Ale my nie mówimy dzisiaj o rozważa-
niach filozofów, tylko o realnych, współczesnych sprawach. I o prawie stano-
wionym, a nie naturalnym. Proszę zostawić te dywagacje filozoficzne, bo prawo 
naturalne tak bliskie Kościołowi katolickiemu nie jest wyznacznikiem norm. 
Te normy wyznacza prawo stanowione tu, w Senacie i w Sejmie. Nie może pan 
tego kwestionować.
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Na marginesie, o tym, że prawo naturalne się zmieniło, niech świadczy ten 
przykład, dotyczący stosowania antykoncepcji. „Żadna przyczyna, nawet naj-
poważniejsza, nie usprawiedliwia zapobiegania ciąży” – głosi Pius XI w ency-
klice Casti Connubii z 1930 r. i nazywa antykoncepcję „zbrodniczą wolnością”. 
Dopiero Pius XII zaczął zmieniać zdanie Kościoła w tej kwestii.

Panie Rzeczniku, jak to jest, że twierdzi pan z całą mocą, że rodzice mają 
prawo do przekazywania dziecku własnych poglądów na temat seksualności, 
wartości rodzinnych, zasad i idei, a nawet do decyzji o tym, kiedy taka wiedza 
do ich dzieci dotrze, a jednocześnie zabiera pan im to prawo, powołując się na 
jakieś ideologie i prawo natury.

Szanowny Panie Rzeczniku, dzieci potrzebują opiekuna i obrońcy swoich 
praw, a nie kogoś, kto pod płaszczykiem sprawowanej funkcji, będzie kwestio-
nował ich tożsamość, nie tylko płciową. Z przykrością stwierdzam, że nie spro-
stał pan zadaniu, jakie pan przyjął w ramach pełnienia funkcji rzecznika praw 
dziecka.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W swoim bardzo obszernym i rzeczowym sprawozdaniu rzecznik praw 

dziecka, pan Mikołaj Pawlak, przedstawia nam informację o działalności za rok 
2019 z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka. Istotnym aspektem jego 
działań są wystąpienia generalne kierowane do instytucji i podmiotów w związ-
ku z działalnością, chodzi zarówno o sprawy indywidualne, które zgłaszane są 
rzecznikowi, jak i o szerokie zagadnienia wymagające np. inicjatywy legisla-
cyjnej, zmiany praktyki lub wsparcia w rozwiązaniu zgodnym z dobrem dzie-
ci. Z uwagi na dostrzegane istotne zagrożenia dla praw dziecka, niezależnie od 
poszczególnych wystąpień generalnych, w szczególności w zakresie prawa do 
życia i wychowania w rodzinie, rzecznik opublikował w dniu 24 października 
2019 r. list otwarty o następującej treści, który chciałbym w mojej wypowiedzi 
zacytować, gdyż oddaje on sens misji, jakie w naszym społeczeństwie powinien 
w mojej opinii pełnić i pełni obecnie rzecznik praw dziecka.

„List otwarty o prawach dziecka do życia i wychowania w rodzinie.
Każde dziecko ma prawo do ochrony swojej tożsamości, w tym przede 

wszystkim stosunków rodzinnych – tak stanowi międzynarodowa Konwencja 
o Prawach Dziecka. Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowa-
nia i nauczania moralnego zgodnie ze swoimi przekonaniami – tak z kolei głosi 
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka wprost 
nakazuje chronić prawo dziecka do wychowania w rodzinie. Takie są właśnie 
prawa dziecka. Dlatego jako Rzecznik Praw Dziecka – praw jasno i jednoznacz-
nie określonych w przepisach obowiązujących od lat w naszym kraju – będę ich 
bronił i o nich głośno przypominał, zwłaszcza teraz, gdy próbuje się narzucać 
wypaczony sens tym prawom i gdy usiłuje się nadawać nowe znaczenia słowom. 
Rodzina jest największą wartością. To rodziny stanowią fundament społeczno-
ści, narodów, państw. Fundament ludzkości. Tak było, tak jest i tak pozostanie. 
Żadna poprawność polityczna nie powstrzyma mnie przed głoszeniem tej praw-
dy. To prawa natury stanowią, że ze związku mężczyzny i kobiety powstaje nowe 
życie – dziecko. Nie dwóch mężczyzn czy dwóch kobiet. Możliwość sztucznego 
zapładniania niczego tu nie zmienia – nadal potrzeba mężczyzny i kobiety, by 
stworzyć nowe życie. Żadne siły, nawet te wznoszące na sztandarach najbardziej 
szlachetne hasła, nie zmuszą mnie do zaprzeczenia tej oczywistości. To natura 
określa, że człowiek ma dwie płcie – męską i żeńską. Zmiany tego stanu rzeczy 
bywają wyjątkiem od reguły wyznaczonej przez naturę. Wyjątkiem, a nie nor-
mą. A wszelkie «naukowe» mnożenie płci to już ideologia. Żaden «mędrzec», wy-
stępujący nawet w najbardziej popularnych stacjach telewizyjnych, cytowany 
przez największe portale internetowe, nie spowoduje, że zacznę myśleć inaczej. 
Próby przeciwstawiania się naturze najczęściej kończą się katastrofą. Historia 
ludzkości zna wiele zgubnych skutków eksperymentów społecznych, skrajnych 
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ideologii czy prób budowania „nowych” społeczeństw. Podstawowych praw na-
tury nie da się obalić. Żaden rząd, żadna organizacja, żadne środowisko, nawet 
najbardziej wpływowe i bogate, nie zmuszą mnie, abym uczestniczył w społecz-
nej inżynierii. To właśnie prawa natury zapoczątkowały prawa stanowione. To 
dzięki nim społeczności, narody, państwa są w stanie funkcjonować, zapew-
niając bezpieczeństwo i szanse na rozwój kolejnym pokoleniom. Sens praw sta-
nowionych polega na tym, że wszyscy członkowie danej społeczności muszą się 
tym prawom podporządkować. Żadna ideologia nie zawróci mnie z drogi prze-
strzegania prawa. Na straży tych praw stoją ludzie specjalnie do takiej ochrony 
powołani. Nie mogą sobie wybierać, których praw będą bronić, a które zigno-
rują. Sens praw stanowionych nie pozwala na dowolną interpretację prawa na-
turalnego. Żaden polityk, żaden urzędnik, żaden «mędrzec» nie powstrzymają 
mnie, strażnika tych praw, przed ich obroną. Prawem stanowionym w Polsce 
jest prawo rodziców do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moral-
nego zgodnie ze swoimi przekonaniami. Rodzice mają prawo do przekazywania 
dziecku własnych poglądów na temat seksualności, wartości rodzinnych, zasad 
i idei, a nawet do decyzji, kiedy taka wiedza do ich dzieci dotrze. Rodzice mają 
prawo się nie zgodzić, by ich dziecko było poddawane propagandzie czy wpły-
wowi skrajnych ideologii, zwłaszcza tych, które przeciwstawiają się odwiecznym 
prawom natury. Żadna akcja, żadna moda, żadne protesty nie spowodują, że 
zapomnę o swoich obowiązkach, które nakazują mi stanowczo przeciwstawiać 
się próbom odbierania rodzicom ich praw. Z naturą nikt jeszcze nie wygrał. Ale 
zgubne ideologie mogą wyrządzić wiele szkód. Nie mogę się na to zgodzić. Nie 
mogę ulegać propagandzie, dać się wodzić fałszywym ideom, bezrefleksyjnie 
kierować się zasłyszanymi opiniami. Muszę zawsze pamiętać o podstawowych 
wartościach. I przede wszystkim o przestrzeganiu prawa. Wszyscy musimy tych 
praw przestrzegać. Także ci, którzy zapominają, że tolerancja oznacza również 
konieczność pogodzenia się z poglądem, iż to z natury wynika ochrona rodzi-
ny jako związku kobiety i mężczyzny, z którego powstaje nowe życie – dziecko. 
Jako Rzecznik Praw Dziecka apeluję do wszystkich: pamiętajmy o tym! Mikołaj 
Pawlak, Rzecznik Praw Dziecka”.

Na koniec chciałbym jeszcze podziękować za obszerne i rzeczowe sprawozda-
nie. Uważam, że Wysoka Izba powinna pozytywnie ocenić złożoną Informację 
o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2019 wraz z Uwagami o stanie 
przestrzegania praw dziecka.
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Krzysztofa Brejzę

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów  
Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
W nawiązaniu do informacji dotyczących tego, iż opracowany został raport 

końcowy z prac Podkomisji ds. Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego 
z dnia 10 kwietnia 2010 r., w trybie oświadczenia senatorskiego zwracam się do 
Pana Premiera z uprzejmą prośbą o odpowiedź na następujące pytanie: czy Pan 
Premier już wie, kiedy opublikowany zostanie raport końcowy z prac Podkomisji 
ds. Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego z dnia 10 kwietnia 2010 r., który 
według przedstawicieli podkomisji jest już gotowy?

Z wyrazami szacunku 
Krzysztof Brejza
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Krzysztofa Brejzę

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów,  
ministra aktywów państwowych Jacka Sasina

Szanowny Panie Premierze!
Wartość rynkowa spółek Skarbu Państwa na dzień 25 sierpnia 2020 r. wy-

nosiła w sumie 191 miliardów zł. To o blisko 50 miliardów zł mniej niż pod ko-
niec roku 2019. Pod koniec 2018 r. i 2017 r. wartość ta wynosiła odpowiednio 
293 miliardy zł i 319 miliardów zł. Od kilku lat wartość spółek Skarbu Państwa 
dramatycznie spada, świadczyć to może o licznych błędach w ich zarządzaniu.

W związku z tym w trybie oświadczenia senatorskiego zwracam się do Pana 
Premiera z uprzejmą prośbą o odpowiedzi na następujące pytania.

1. Jaki wynik finansowy (zysk/stratę) uzyskał Powszechny Zakład Ubezpieczeń 
Spółka Akcyjna w roku 2015?

2. Jaki wynik finansowy (zysk/stratę) uzyskał Powszechny Zakład 
Ubezpieczeń Spółka Akcyjna w roku 2016?

3. Jaki wynik finansowy (zysk/stratę) uzyskał Powszechny Zakład 
Ubezpieczeń Spółka Akcyjna w roku 2017?

4. Jaki wynik finansowy (zysk/stratę) uzyskał Powszechny Zakład 
Ubezpieczeń Spółka Akcyjna w roku 2018?

5. Jaki wynik finansowy (zysk/stratę) uzyskał Powszechny Zakład Ubezpieczeń 
Spółka Akcyjna w roku 2019?

6. Jaki wynik finansowy (zysk/stratę) uzyskał Powszechny Zakład 
Ubezpieczeń Spółka Akcyjna w I kwartale roku 2020?

7. Jaki wynik finansowy (zysk/stratę) uzyskał Powszechny Zakład Ubezpieczeń 
Spółka Akcyjna w II kwartale roku 2020?

Z wyrazami szacunku 
Krzysztof Brejza
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Krzysztofa Brejzę

Oświadczenie skierowane do wiceprezes Rady Ministrów, minister rozwoju 
Jadwigi Emilewicz

Szanowna Pani Premier!
W trybie oświadczenia senatorskiego zwracam się do Pani Premier z uprzej-

mą prośbą o odpowiedzi na następujące pytania dotyczące aktualnego stanu 
realizacji programu mieszkaniowego.

1. Ile mieszkań w części niekomercyjnej rządowego programu „Mieszkanie+” 
oddano do użytku w roku 2017?

2. Ile mieszkań w części niekomercyjnej rządowego programu „Mieszkanie+” 
oddano do użytku w roku 2018?

3. Ile mieszkań w części niekomercyjnej rządowego programu „Mieszkanie+” 
oddano do użytku w roku 2019?

4. Ile mieszkań w części niekomercyjnej rządowego programu „Mieszkanie+” 
oddano do użytku od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 10 września 2020 r.?

Z wyrazami szacunku 
Krzysztof Brejza
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Krzysztofa Brejzę

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury  
Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W lipcu br. doszło do startu samolotu z prezydentem Andrzejem Dudą na 

pokładzie. Samolot ten wystartował z lotniska w Babimoście bez pozwolenia 
na lot, a według ustaleń dziennikarzy w korespondencji pilota z więżą miały 
paść słowa „wieżyczko, jak to czasowo jest, bo tu z tyłu nas pytają najważniejsi 
pasażerowie, co się dzieje” oraz „z tyłu nas też naciskają”. 

W związku z tym, pytając w trybie oświadczenia senatorskiego, wdzięczny 
będę Panu Ministrowi za odpowiedzi na następujące pytania.

1. Czy Minister Infrastruktury, jako naczelny organ administracji rządowej 
właściwy w sprawach lotnictwa cywilnego, sprawujący nadzór nad polskim lot-
nictwem, podejmował jakiekolwiek czynności w sprawie tego incydentu? Jeśli 
tak, to kiedy i jakie?

2. Jakie są ustalenia po ewentualnych czynnościach kontrolnych dotyczących 
wspomnianego incydentu?

3. Czy prawdą jest, że kolumna prezydencka dotarła na lotnisko dopiero 12 
minut przed jego zamknięciem?

4. Czy prawdą jest, że poznańskim kontrolerom nikt nie zgłosił lotu, tak by 
przejęli ten lot?

Z wyrazami szacunku 
Krzysztof Brejza
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Krzysztofa Brejzę

Oświadczenie skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej 
Marleny Maląg

Szanowna Pani Minister!
Szefowa ZUS Gertruda Uścińska podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu 

stwierdziła, iż „według prognoz w 2059 r. na 100 osób w wieku produkcyjnym 
będzie przypadało 76 osób w wieku poprodukcyjnym”. Prezes ZUS stwierdzi-
ła ponadto, iż stopa zastąpienia, relacja przeciętnej emerytury do przeciętnego 
wynagrodzenia, wynosi obecnie 56,4 proc, jednak w kolejnych latach będzie 
konsekwentnie spadać. Jak zauważyła prezes ZUS, w 2040 r. będzie to 37 proc., 
a w 2060 r. (wedle najnowszych prognoz ZUS) – zaledwie 24,6 proc. Jak doprecy-
zowała szefowa ZUS, „to relacja do przeciętnego wynagrodzenia, co nie oznacza, 
że siła nabywcza tej emerytury będzie niższa”.

W związku z tym, pytając w trybie oświadczenia senatorskiego, wdzięczny 
będę za odpowiedzi na następujące pytania.

1. Czy Pani Minister zapoznała się z opracowaniami/analizami poświadcza-
jącymi dane ujawnione przez prezes ZUS?

2. Czy zgadza się Pani Minister, że dane te wskazują na to, że Polacy będą 
otrzymywać w przyszłości głodowe emerytury? 

3. W jakiej wysokości Polacy otrzymują przeciętną emeryturę w 2020 r.? 
Wdzięczny będę za wskazanie procentowej kwoty zastąpienia w 2020 r.

4. W jakiej wysokości Polacy otrzymają przeciętną emeryturę w 2021 r.? 
Wdzięczny będę za wskazanie procentowej kwoty zastąpienia w 2021 r. wg pro-
gnoz Pani Minister.

5. W jakiej wysokości Polacy otrzymają przeciętną emeryturę w 2022 r.? 
Wdzięczny będę za wskazanie procentowej kwoty zastąpienia w 2022 r. wg pro-
gnoz Pani Minister.

6. W jakiej wysokości Polacy otrzymają przeciętną emeryturę w 2023 r.? 
Wdzięczny będę za wskazanie procentowej kwoty zastąpienia w 2023 r. wg pro-
gnoz Pani Minister.

7. W jakiej wysokości Polacy otrzymają przeciętną emeryturę w 2024 r.? 
Wdzięczny będę za wskazanie procentowej kwoty zastąpienia w 2024 r. wg pro-
gnoz Pani Minister.

8. W jakiej wysokości Polacy otrzymają przeciętną emeryturę w 2025 r.? 
Wdzięczny będę za wskazanie procentowej kwoty zastąpienia w 2025 r. wg pro-
gnoz Pani Minister.

9. W jakiej wysokości Polacy otrzymają przeciętną emeryturę w 2030 r.? 
Wdzięczny będę za wskazanie procentowej kwoty zastąpienia w 2030 r. wg pro-
gnoz Pani Minister.
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10. W jakiej wysokości Polacy otrzymają przeciętną emeryturę w 2040 r.? 
Wdzięczny będę za wskazanie procentowej kwoty zastąpienia w 2040 r. wg pro-
gnoz Pani Minister. 

11. W jakiej wysokości Polacy otrzymają przeciętną emeryturę w 2060 r.? 
Wdzięczny będę za wskazanie procentowej kwoty zastąpienia w 2060 r. wg pro-
gnoz Pani Minister.

Z wyrazami szacunku 
Krzysztof Brejza
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Krzysztofa Brejzę

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego 
Zbigniewa Ziobry

Szanowny Panie Ministrze!
Dnia 31 lipca 2020 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o Instytucie Pamięci 

Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. 
Nowela ta wprowadziła trwałe nieprzedawnianie się karalności zbrodni 
komunistycznych.

W związku z tym w trybie oświadczenia senatorskiego zwracam się do Pana 
Ministra z prośbą o odpowiedź na następujące pytanie: czy minister sprawiedli-
wości dostrzega potrzebę zainicjowania procesu zabezpieczania akt postępowań 
związanych ze zbrodniami komunistycznymi, tak by uniemożliwić zniszczenie 
akt postępowań związanych ze zbrodniami komunistycznymi?

Z wyrazami szacunku 
Krzysztof Brejza
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Dowhana

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia  
Adama Niedzielskiego

Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o prawne przedłużenie czasu 
na podanie szczepienia przeciwko rotawirusom.

Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie obowiązkowych szczepień 
ochronnych przewiduje okres na szczepienie noworodków od szóstego do dwu-
dziestego czwartego tygodnia życia. Środowiska medyczne postulują przesu-
nięcie go do trzydziestego drugiego tygodnia życia.

Obowiązkowym szczepieniem mają być objęte dzieci urodzone po 31 grudnia 
2020 r. Różnicuje to sytuację dzieci, które należą do tej samej kategorii wiekowej 
i mieszczą się w grupie ryzyka, a urodziły się przed tą datą, przykładowo mając 
31 grudnia 2020 r. 24 tygodnie.

Konsultanci neonatologii i pediatrii zwracają również uwagę na to, iż na ryn-
ku dostępnych jest kilka preparatów, które mogą być podawane do trzydziestego 
drugiego tygodnia, a jednocześnie umożliwiają dobór preparatu przez pediatrę. 
Krótki czas na szczepienie stanowi problem dla młodych matek w czasie pan-
demii – zapisy do lekarzy są wydłużone oraz często brakuje niektórych leków 
w aptekach czy hurtowniach.

Środowiska medyczne i okołomedyczne przedstawiają także dodatkowe po-
stulaty dotyczące programu szczepień, m.in. rozszerzenie ochrony przed pneu-
mokokami oraz wprowadzenie obowiązkowego szczepienia na grypę.

Wnoszę o podjęcie działań uwzględniających powyższe postulaty i uwagi 
dotyczące nowelizacji rozporządzenia w sprawie obowiązkowych szczepień 
ochronnych.

Z poważaniem 
Robert Dowhan
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Dowhana

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia  
Adama Niedzielskiego

Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o podjęcie działań zmierza-
jących do usprawnienia funkcjonowania systemu gabinet.gov.pl, który według 
najnowszego rozporządzenia ministra zdrowia ma koordynować procedury 
postępowania wobec chorych z koronawirusem.

System gabinet.gov.pl, który ma wspomóc działania lekarzy w przypadku 
podejrzeń wystąpienia koronawirusa, okazał się niewydolny i w wielu przychod-
niach odmówił współpracy. Występują liczne problemy techniczne. Na nadanie 
uprawnień administratora należy czekać – wnioski składa się przez Centrum 
e-Zdrowia – a bez tego nie można upoważniać do korzystania z aplikacji kolej-
nych użytkowników, czyli w tym wypadku lekarzy. Taka sytuacja miała miejsce 
m.in. w Zielonej Górze. System działa już od roku, jednak lekarze nie otrzymali 
wcześniej instrukcji, jak w takich wypadkach postępować. Wnioski rozpatry-
wane są nawet 5 dni.

Jednocześnie zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia sanepid zobo-
wiązuje placówki do uruchomienia linii telefonicznej, która ma być całodobowa 
i czynna w święta, dostępnej dla inspekcji sanitarnej. Obecnie istnieje wśród 
medyków wiele wątpliwości dotyczących najnowszych rozporządzeń. System 
gabinet.gov.pl jest niewydolny, a środowisko lekarskie odnotowuje liczne pro-
blemy techniczne. Nie wspomaga to walki z koronawirusem, a jedynie spowal-
nia ją i utrudnia.

Wnoszę o podjęcie działań uwzględniających przedstawione postulaty i uwagi 
dotyczące systemu gabinet.gov.pl oraz aktualnych procedur wydanych w roz-
porządzeniu ministra zdrowia.

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 modernizacja i rozwój polskich kolei jest jednym 

z priorytetów obecnego rządu. Polska jest obecnie w trakcie realizacji najwięk-
szego w historii programu inwestycyjnego polskich kolei, a w ciągu najbliższych 
lat na ten cel przeznaczonych ma zostać ok. 100 miliardów zł.

Dzięki realizacji ambitnych założeń zawartych w różnych programach, 
takich jak np. Krajowy Program Kolejowy, Program Uzupełniania Lokalnej 
i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej „Kolej +” czy Program Inwestycji 
Dworcowych, modernizowane są linie kolejowe, dworce, przejazdy kolejowo-
-drogowe, wymieniany jest tabor, a także usprawniany kolejowy transport to-
warów. Powstają także nowe linie kolejowe, przystanki, perony i połączenia, co 
istotnie wpływa na zmniejszenie wykluczenia komunikacyjnego w mniejszych 
miejscowościach. Polska kolej się rozwija i modernizuje, rośnie też komfort i wy-
goda podróżowania koleją, a co za tym idzie systematycznie wzrasta liczba osób 
korzystających z tej formy transportu.

Pomimo że od 2015 r. następuje znaczące przyspieszenie inwestycji oraz 
wzrost nakładów na kolej, nadal wiele potrzebnych inwestycji czeka na reali-
zację, szczególnie w mniejszych gminach. Zapewne trudno jest w krótkim czasie 
nadrobić zaległości z poprzednich lat, kiedy ówczesne rządy nie były zaintere-
sowane rozwojem transportu kolejowego.

W dalszym ciągu są miejsca, na które zarówno samorządy, jak i mieszkań-
cy od lat zwracają uwagę i postulują wykonanie tam niezbędnych remontów 
infrastruktury kolejowej, która jest nie tylko w złym stanie, ale również często 
stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców.

Przykładem obiektu, który wymaga natychmiastowego remontu, jest wia-
dukt kolejowy w miejscowości Mystków, znajdujący się na trasie linii kole-
jowej nr 96 Tarnów – Lelechów, w ciągu drogi gminnej nr 29096K Mystków 
– Kamionka Wielka. Wiadukt ten jest ponad 100-letnim obiektem kamiennym 
o konstrukcji łukowej, pod którym biegnie droga gminna, stanowiąca jeden 
z najważniejszych ciągów komunikacyjnych w regionie – z Nowego Sącza przez 
Kamionkę Wielką w kierunku Mystkowa – z którego każdego dnia korzysta kil-
ka tysięcy użytkowników.

Obiekt ten od wielu lat znajduje się w bardzo złym stanie technicznym. Często 
w tym miejscu dochodzi do obrywania się kamiennych elementów wiaduktu, 
które, spadając na przebiegającą pod wiaduktem drogę, stwarzają realne za-
grożenie dla życia i zdrowia zarówno kierowców, jak i pieszych. Ponadto pod 



Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 15. posiedzenia Senatu

223

15. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 10 i 11 września 2020 r.

wiaduktem kolejowym w Mystkowie przejeżdżać mogą jedynie pojazdy nie wyż-
sze niż 2,3 m, co stało się szczególnie dotkliwe, kiedy zamknięty dla ruchu został 
most na rzece Kamienica, w ciągu ul. Kamiennej w Nowym Sączu, w związku 
z czym droga gminna Kamionka Wielka – Mystków stała się drogą objazdową 
dla wielu osób korzystających z tego połączenia drogowego.

Po wielu interwencjach gminy Kamionka Wielka zarządca obiektu w lutym 
br. wykonał tymczasowe zabezpieczenie sklepienia wiaduktu, niemniej jednak 
tylko kompleksowa przebudowa pozwoli całkowicie rozwiązać problemy wyni-
kające ze złego stanu technicznego tego obiektu.

Ze względu na przedstawiony problem zwracam się do Pana Ministra z proś-
bą o podjęcie działań zmierzających do szybkiego i kompleksowego remontu 
wspomnianego wiaduktu kolejowego w miejscowości Mystków.

Z poważaniem 
Wiktor Durlak
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Zygmunta Frankiewicza

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury  
Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
PKP Polskie Linie Kolejowe SA wystąpiły do gmin z pismami wzywającymi 

do przekształcania dróg wewnętrznych w drogi publiczne, które krzyżują się 
z liniami kolejowymi i są zabezpieczone przejazdami kolejowymi. Treść pisma 
uzasadniana jest rozporządzeniem ministra infrastruktury i rozwoju z dnia 
20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny od-
powiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami i ich usytuowanie.

W dalszej części pisma stwierdza się, że w razie pozostawienia drodze statusu 
drogi wewnętrznej przejazd kolejowy będzie przekształcony w przejazd kat. F, 
jeśli będzie podpisana odpłatna umowa, lub ów przejazd zostanie zlikwidowany 
w razie niepodpisania takiej umowy z użytkownikami. Ultimatum to uzasadnia 
się §12 wspomnianego rozporządzenia. Paragraf ten, poświęcony przejazdom 
kat. F, wspomina o umowie na użytkowanie przejazdu, lecz kładzie akcent nie 
na odpłatność, a na określenie sposobów zabezpieczenia i użytkowania. Należy 
też wspomnieć, że w treści omawianego rozporządzenia nigdzie nie wspomina 
o konieczności likwidacji przejazdów kolejowych.

W umowach proponowanych użytkownikom dróg (drogi leśne, rolne i po-
dobne) w istocie przerzuca się na użytkowników dróg wewnętrznych i przejaz-
dów odpowiedzialność za działanie rogatek oraz pokrywanie wszelkich kosztów 
(koszty podatkowe, koszty najmu terenu od PKP, amortyzacji, diagnostyki, re-
montów przejazdu oraz dróg w granicach przejazdu). Wydaje się, że te dzia-
łania PKP spowodowane są szukaniem finansów na realizację omawianego 
rozporządzenia.

Należy pamiętać, że umowy takie naruszałyby przepisy ustawy z dnia 
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471, 1087). 
Art. 28 ust. 1 tej ustawy brzmi: „Budowa, przebudowa, remont, utrzymanie 
i ochrona skrzyżowań dróg z liniami kolejowymi w poziomie szyn, wraz z za-
porami, urządzeniami sygnalizacyjnymi, znakami kolejowymi, jak również 
nawierzchnią drogową w obszarze między rogatkami, a w przypadku ich braku 
– w odległości 4 m od skrajnych szyn, należy do zarządcy kolei”.

Intencją rozporządzenia zmieniającego wymagania techniczne co do skrzyżo-
wań dróg z liniami kolejowymi było nie tylko poprawienie komfortu korzystania 
z przejazdów i przejść kolejowych, ale i zwiększenie bezpieczeństwa. Można prze-
widywać, że w razie likwidacji przejazdów na drogach wewnętrznych powstawać 
tam będą dzikie, niestrzeżone przejazdy i przejścia. W przypadku przejazdów 
kat. F stale zamkniętych na kłódki i otwieranych tylko przez użytkowników, 
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którzy podpisali umowy, można sobie wyobrazić utrudnienia dla służb ratun-
kowych w docieraniu do miejsc, gdzie jest potrzebna pomoc.

PKP sposobem realizacji rozporządzenia zaprzepaszcza intencji rozporządze-
nia, działa przeciwko interesowi społecznemu oraz doprowadza do nabrzmie-
wania napięć na terenach rolniczych między gminami a PKP.

W związku z tym zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na nastę-
pujące pytania.

1. Czy przejazdy kolejowe na drogach wewnętrznych przy braku umowy 
z użytkownikami będą nadal likwidowane?

2. Czy możliwe jest podciągnięcie skrzyżowań kolejowych z drogami we-
wnętrznymi, w uzasadnionych interesem społecznym przypadkach, do rozwią-
zania z §2 ust. 2, któremu podlegają skrzyżowania linii kolejowych z drogami 
wewnętrznymi podlegającymi PKP?

3. Czy Ministerstwo Infrastruktury ułatwia PKP uzyskanie odpowiednich 
dotacji na realizację rozporządzenia?

4. Czy, a jeśli tak, to kiedy, Ministerstwo Infrastruktury zamierza inter-
weniować w PKP co do sposobów rozwiązywania problemów związanych ze 
skrzyżowaniami linii kolejowych z drogami, których nie da się przekształcić 
w drogi publiczne?

Z poważaniem 
Zygmunt Frankiewicz
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Stanisława Gawłowskiego

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury  
Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Gmina Mielno i kilka sąsiadujących miejscowości stanowią jeden z większych 

kompleksów wypoczynkowo-rekreacyjnych polskiego wybrzeża. Wzdłuż kilku-
dziesięciu kilometrów piaszczystych plaż zlokalizowanych jest ponad kilkanaście 
tysięcy miejsc noclegowych. Przyjazd samochodem na wakacje to jedna z najczę-
ściej wybieranych form transportu. W związku z tym gmina, od lat borykając 
się z problemem liczby miejsc parkingowych, w 2013 r. wprowadziła parkomaty.

Rada Gminy w Mielnie uchwałą nr XX/229/16 z dnia 18 marca 2016 r. określi-
ła, że opłaty za parkowanie pobiera się w okresie od 1 czerwca do 15 września od 
poniedziałku do soboty, oprócz świąt, w godzinach od 8.00 do 24.00. Za sprawą 
wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 kwietnia 2016 r. uzna-
jącego soboty za dzień wolny od pracy zmieniono uchwałę, uwzględniając defi-
cyt miejsc postojowych występujących w okresie sezonu letniego. Na podstawie 
obserwacji z lat poprzednich: wprowadzenie opłat w soboty przyczyniło się do 
większej rotacji pojazdów na miejscach postojowych, a tym samym do większej 
dostępności miejsc postojowych dla odwiedzających.

Biorąc pod uwagę specyfikę gminy Mielno i sąsiadujących turystycznych 
miejscowości oraz uwzględniając fakt, że największy ruch turystyczny w okresie 
letnim przypada na soboty i niedziele, zwracam się do Pana Ministra z prośbą 
o wprowadzenie zmiany w art. 13b ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o dro-
gach publicznych polegającej na skreśleniu słowa „robocze” i pozostawieniu or-
ganom samorządowym swobody w tej materii.

Stanisław Gawłowski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Stanisława Gawłowskiego

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska  
Michała Wosia

Szanowny Panie Ministrze!
Gmina Mielno jest gminą turystyczną, która na podstawie ustawy o utrzyma-

niu czystości i porządku w gminach wszystkie nieruchomości objęła gminnym 
systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Dzięki wprowadzeniu 
1 kwietnia 2014 r. prawa miejscowego, które gminnym systemem gospodarowa-
nia odpadami komunalnymi objęło także nieruchomości niezamieszkałe, pro-
blem dzikich wysypisk w gminie Mielno zniknął. Dzięki tak rozbudowanemu 
systemowi mieleński samorząd nie finansuje odbioru odpadów z nieruchomości 
z budżetu gminnego – system finansuje się sam.

Wprowadzenie przepisu, który daje właścicielom nieruchomości nieza-
mieszkałych swobodę wyboru przystąpienia do gminnego systemu lub zawar-
cia umowy z przedsiębiorstwem odbierającym odpady komunalne, doprowadzi 
do całkowitego rozszczelnienia systemu, który był mozolnie tworzony od lipca 
2013 r. System ten stworzono z myślą o czystej i zadbanej, wolnej od dzikich 
składowisk gminie.

Wprowadzenie takich niekorzystnych zapisów ustawowych skłoni nieuczci-
wych właścicieli nieruchomości do podrzucania odpadów do miejskich koszy 
ulicznych i pojemników z odpadami wystawianych przez właścicieli czy też do 
wyrzucania śmieci do lasów lub przydrożnych rowów.

W związku z tym zwracam się do Pana Ministra z prośbą o zaniechanie 
wprowadzenia tej niekorzystnej dla samorządów zmiany w ramach aktualnie 
procedowanej nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach, tj. zmiany dotyczącej dobrowolnego przystąpienia właścicieli nierucho-
mości niezamieszkałych do gminnego systemu odbioru odpadów komunalnych.

Stanisław Gawłowski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Stanisława Gawłowskiego

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska  
Michała Wosia

Szanowny Panie Ministrze!
W imieniu mieszkańców gminy Mielno zwracam się z prośbą o uwzględ-

nienie w aktualnie procedowanej nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach zmiany dotyczącej naliczania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w zależności od ilości zużytej wody.

Zmiana ta dotyczyłaby możliwości wystawienia przez gminę zawiadomienia 
w przypadku zmiany ilości zużytej wody, która jest podstawą naliczania opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Gminy turystyczne (w szczególno-
ści nadmorskie) wybierają rozliczanie mieszkańców oraz właścicieli nierucho-
mości świadczących usługi hotelarskie w zależności od zużycia wody w danej 
nieruchomości za rok poprzedni. Jest to najbardziej wiarygodna i miarodajna 
forma rozliczenia. Żadna z pozostałych nie pozwala właściwie skalkulować kosz-
tów systemowych związanych z nadprodukcją odpadów komunalnych, spowo-
dowaną przez odwiedzających teren gminy turystów. W związku z tym, że ilość 
zużytej wody zmienia się co roku, właściciele nieruchomości zobligowani są do 
składania nowych deklaracji, co jest niejednokrotnie uciążliwe zarówno dla sa-
mych właścicieli, jak i dla gmin oraz zakładów wodociągowych. Proponowana 
zmiana miałaby taki sam charakter jak art. 6m ust. 2a, odnoszący się do uchwa-
lenia nowych stawek opłat.

Poza tym aktualnie właściciele nieruchomości w gminie Mielno składają  
ok. 2500 deklaracji rocznie. Dla porównania miasto Koszalin przyjęło jednora-
zowo ok. 8000 deklaracji, bez konieczności składania ich co roku. Liczba wytwa-
rzanych dokumentów mogłaby ulec znaczącemu zmniejszeniu, gdyby do ustawy 
dodano zaproponowany punkt.

Mając to wszystko na uwadze, proszę o wsparcie przedstawionej inicjatywy.

Stanisław Gawłowski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Stanisława Gawłowskiego

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia  
Adama Niedzielskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego opuszcza Zegrze Pomorskie. 

Całoroczne bezpieczeństwo i szybka pomoc medyczna, na którą mogli liczyć 
mieszkańcy oraz turyści przebywający na Pomorzu Zachodnim, są zagrożo-
ne. Przestało istnieć stowarzyszenie, które zarządzało lotniskiem w Zegrzu 
Pomorskim, ponieważ teren przejęło wojsko, które wprowadziło zakaz startów 
i lądowań obcych statków powietrznych.

Już w tym sezonie letnim otwarcie bazy było zagrożone, jednak udało się po-
rozumieć na okres od 1 czerwca 2020 r. do 5 września 2020 r.

Ekipa medyczna w sezonie interweniuje średnio 140 razy. W tej chwili nasz 
region został poza podstawowym zasięgiem śmigłowców stacjonujących w ca-
łorocznych bazach LPR w Goleniowie, Bydgoszczy i Gdańsku.

Liczba interwencji podjętych przez LPR pokazuje, jak bardzo potrzebna jest 
całoroczna baza LPR dla naszego regionu.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o odpowiedź na pytania.
1. Jak Pan Minister zamierza rozwiązać ten problem?
2. Czy LPR otrzyma zgodę na korzystanie z lotniska?
3. Czy rozważa Pan utworzenie całorocznej bazy LPR na terenie powiatu 

koszalińskiego?

Stanisław Gawłowski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Beniamina Godylę

Oświadczenie skierowane do ministra klimatu Michała Kurtyki  
oraz do ministra środowiska Michała Wosia

Szanowni Panowie Ministrowie!
W związku z brakiem wyjaśnienia, skąd biorą się w Kędzierzynie-Koźlu 

okresowe podwyższenia stężenia poziomu benzenu w powietrzu, oraz dużym 
zainteresowaniem lokalnej społeczności tym problemem, zwracam się z prośbą 
o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania.

1. Czy Główny Inspektor Ochrony Środowiska zlecił w 2020 r. opolskim 
inspektorom ochrony środowiska przeprowadzanie kontroli zakładów znaj-
dujących się w Kędzierzynie-Koźlu, które w swojej działalności wykorzystują 
benzen? A jeśli tak, to w jakich terminach oraz wobec jakich podmiotów?

2. Jakie działania zostały podjęte od stycznia przez opolski WIOŚ w celu roz-
wiązania problemu pików benzenu?

3. Ile razy od stycznia 2020 r. do 10 września 2020 r. na terenie Kędzierzyna-
Koźla były przeprowadzone kontrole w trybie interwencyjnym i jakie są ich 
efekty?

4. Według odpowiedzi uzyskanej z  Ministerstwa Klimatu (pismo 
03980200307475RPW/7934/2020 z dnia 24 lutego 2020), w grudniu 2019 r. 6 kon-
troli na terenie zakładów w Kędzierzynie-Koźlu zakończyło się stwierdzeniem 
naruszeń. Proszę o udzielenie szczegółowych informacji na ich temat.

4.1. Proszę o wskazanie podmiotów, w których podczas 6 kontroli w grudniu 
2019 r. stwierdzono naruszenia.

4.2. Proszę o szczegółowe wyjaśnienie stwierdzonych przez opolski WIOŚ 
nieprawidłowości i wskazanie, jakie konkretnie uchybienia stwierdzono w kon-
trolowanych zakładach.

4.3. Czy stwierdzenie naruszeń w którymkolwiek przypadku mogło mieć 
związek z wystąpieniem na terenie Kędzierzyna-Koźla tzw. pików benzenu?

4.4. W jakiej wysokości mandaty karne otrzymały kontrolowane podmioty 
w wymienionych przypadkach? Czy zostały wymierzone kary administracyjne?

5. Czy są już znane częściowe wyniki projektu badawczego prowadzanego na 
terenie Kędzierzyna-Koźla przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, ma-
jącego ustalić źródło pochodzenia podwyższonych stężeń benzenu w powietrzu?

6. Zgodnie z udzieloną mi przez Ministerstwo Klimatu odpowiedzią (pismo 
03980200307475RPW/7934/2020 z dnia 24 lutego 2020), rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. normuje maksymalnie jednogodzinne stę-
żenie benzenu w powietrzu na poziomie 30 µg/m3 W okresie od stycznia 2020 r 
do 06 września 2020 r norma 30 µg/ m3 została przekroczona ponad 26 razy, 
osiągając nawet 106,7 µg/m3 w dniu 6 kwietnia, 153 µg/m3 w dniu 1 sierpnia oraz 
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131,9 µg/m3 w dniu 4 września. Wg udzielonej mi przez Ministerstwo Klimatu 
odpowiedzi, w przypadku stwierdzenia podwyższonych jednogodzinnych stężeń 
benzenu inspektorzy opolskiego WIOŚ przeprowadzają pomiary w okolicach za-
kładów zlokalizowanych w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Szkolnej 15. W związku 
z tym proszę o udzielenie informacji na następujące pytania.

6.1. Czy w  terminach wskazanych w  przedstawionej tabeli, kiedy to 
w Kędzierzynie-Koźlu występowały piki benzenu, inspektorzy opolskiego WIOŚ 
dokonali pomiarów? Jakie były ich wyniki?

6.2. Czy inspektorzy opolskiego WIOŚ w każdym ze wskazanych w tabe-
li terminie wystosowali zapytania do firm potencjalnie związanych z emisją 
benzenu dotyczące udzielenia informacji o wystąpieniu w ich zakładach sytu-
acji nadzwyczajnych?

6.3. Czy któryś z zakładów, a jeśli tak, to który, we wskazanych terminach 
udzielił opolskiemu WIOŚ informacji, że w jego przypadku wystąpiła sytuacja 
nadzwyczajna, która skutkowała zwiększeniem poziomu emisji benzenu?

Z wyrazami szacunku 
Beniamin Godyla
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Oświadczenie złożone 
przez senator Agnieszkę Gorgoń-Komor

Oświadczenie skierowane do marszałka Senatu  
Tomasza Grodzkiego

Szanowny Panie Marszałku!
Żyjemy w czasach, gdy tradycyjne media tracą swoją pozycję, znaczenie 

i spada zainteresowanie nimi. Zastępowane są nowoczesnymi technologiami 
komunikacyjnymi, które, mając zasięg globalny, zmieniają dynamikę przekazu 
i niejednokrotnie prowadzą do zmian społecznych. Jak ważny jest dostęp do in-
ternetowych narzędzi komunikacyjnych pokazują wydarzenia Arabskiej Wiosny 
z lat 2010–2012. Dzięki mediom społecznościowym uzyskano dostęp do relacji, 
które nie mogły zostać przeprowadzone za pośrednictwem tradycyjnych me-
diów. Media społecznościowe zdemokratyzowały i zdecentralizowały przekaz.

Obecnie Senat, jako jedyna instytucja niezależna od wpływów partyjnych 
Zjednoczonej Prawicy, powinien docierać ze swoim przekazem do jak największej 
liczby odbiorców w Polsce i na świecie. Jako Senat musimy upowszechniać do-
stęp do treści, które powstają podczas obrad plenarnych oraz podczas posiedzeń 
komisji. Dlatego tak ważny jest dostęp do bezpośrednich transmisji na różnych 
platformach komunikacyjnych w internecie. Bez odpowiedniej komunikacji 
i dostępu do informacji demokracja będzie zagrożona. Obecnie Telewizja Polska 
oraz Polskie Radio to tak naprawdę media rządowe, która obecnie „oszczędnie” 
pokazują prace Senatu, a jeśli już to robią, to starają się pokazać naszą pra-
cę w negatywnym kontekście lub ją deprecjonują. Zwracam się zatem do Pana 
Marszałka z wnioskiem o rozszerzenie transmisji na żywo z posiedzeń Senatu 
oraz komisji o platformę internetową YouTube.

Uzasadnienie. 
Obecnie relacje live z posiedzeń Senatu i komisji senackich odbywają sią za 

pośrednictwem Senat TV i platformy mediów społecznościowych Facebook. 
Niestety transmisje live zapewniane przez Senat TV za pośrednictwem prze-
glądarki internetowej są mało przyjazne dla odbiorców, proponowane narzędzie 
jest mało funkcjonalne. Co do Facebooka, za pośrednictwem którego obecnie 
transmitowane na żywo są obrady Senatu, to pozwala on na oglądanie trans-
misji tylko posiadaczom konta na Facebooku, zaś osoby, które go nie mają, nie 
mogą oglądać obrad Senatu i komisji w streamingu. Również aplikacja Watch, 
której właścicielem jest Facebook, a która dostępna jest w nowych modelach te-
lewizorów, nie jest narzędziem spełniającym oczekiwania użytkowników, co 
powoduje ograniczony dostęp do transmisji na żywo. Warto również zauważyć, 
że Facebook umożliwia komentowanie obrad uczestnikom transmisji. Nadawca 
obrad, czyli Senat, który jest właścicielem konta na Facebooku nie ma możliwości 
wyłączenia komentarzy i nie może ich moderować, co skutkuje tym, że podczas 
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transmisji w komentarzach bardzo często pojawiają się wulgarne treści nieli-
cujące z powagą Senatu. Wyłączyć komentarze może jedynie odbiorca treści, 
czyli właściciel konta na Facebooku. Uprzedzając ewentualne uwagi o prawie 
do wolności słowa, chciałabym przypomnieć, że wolność nie oznacza swawoli, 
obrażania kogokolwiek i szerzenia nienawiści, z czym spotykamy się w komen-
tarzach pod transmisjami Senatu. Demokracja opiera się na wolności słowa, ale 
należy pamiętać, aby słowo nie krzywdziło. 

Dlatego wnoszę, aby do zestawu narzędzi transmitujących obrady Senatu 
i komisji na żywo włączyć usługę YouTube. Dostęp do tej platformy komunika-
cyjnej nie wymaga posiadania prywatnego konta. Wszystkie urządzenia mobil-
ne posiadają wbudowane aplikacje YouTube. Aplikacja pozwala na wyłączenie 
lub moderowanie komentarzy podczas transmisji. Nowe modele telewizorów 
posiadają sprawnie działającą aplikację YouTube, a na telewizory, które nie po-
siadają tej aplikacji, w łatwy sposób można udostępnić transmisję z telefonu 
komórkowego.

W związku z przedstawioną sytuacją bardzo proszę o uruchomienie równo-
legle do transmisji live prowadzonych na Facebooku transmisji obrad na kanale 
YouTube od następnych obrad Senatu i komisji senackich.

Agnieszka Gorgoń-Komor
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Oświadczenie złożone 
przez senator Agnieszkę Gorgoń-Komor

Pragnę odnieść się do wydarzeń, jakie mają miejsce w Polsce od dłuższego 
czasu, a nabrały intensywności w ostatnich tygodniach.

Ośmielam się powiedzieć, że koalicja rządząca Zjednoczona Prawica daje 
przyzwolenie na szerzenie nienawiści. Przez ostatnie 30 lat nie byłam świadkiem 
w Polsce tak skrajnej nieodpowiedzialności polityków. Pragnę przypomnieć, że 
nieodpowiedzialność polityków zawsze prowadzi do narodowej katastrofy. Nie 
jest to wina obywateli, tylko zawsze wina polityków. Polityków, którzy swoim 
zaniedbaniem, brakiem odpowiedzialności, obojętnością na zło, cynizmem, po-
lityczną kalkulacją, niewiedzą, zwyczajną głupotą lub nierzadko szaleństwem 
sprowadzają na narody nieszczęścia.

Rządząca piąty rok Zjednoczona Prawica otworzyła polską puszkę Pandory, 
wypuszczając z niej brak tolerancji wobec inności, ksenofobię, skrajny nacjona-
lizm, lekkość szerzenia nienawiści, umiejętność rozpalania złości i szczucia jed-
nych Polaków na drugich Polaków. Chcę uświadomić koleżankom i kolegom ze 
Zjednoczonej Prawicy, że za losy narodów, a zwłaszcza za ich upadek, zawsze od-
powiedzialni są politycy. Jeśli nie zaniechacie tej metody zarządzania państwem, 
jeśli natychmiast nie zamkniecie tej puszki Pandory. będziecie odpowiedzialni 
za całe zło i krzywdy, jakie z tego powodu spadną na ludzi, będziecie odpowie-
dzialni za przyszłe wydarzenia, które mogą okazać się tragiczne w skutkach.

Od dłuższego czasu jesteśmy świadkami brutalnego i cynicznego zarządzania 
polskim narodem za pomocą strachu i nienawiści. Mówiąc o miłości do ojczy-
zny, napuszczacie Polaków jeden na drugiego. Sączycie Polakom każdego dnia 
jad propagandowej nienawiści poprzez media rządowe, mówiące nieprawdę lub 
tą prawdą manipulujące. Budujecie Polskę opartą o niedobre emocje i wiarę, 
że racja jest wyłącznie po waszej stronie. Ale zaręczam, tak nie jest, świat jest 
bardziej złożony, niż Zjednoczonej Prawicy się wydaje. Swoim postępowaniem 
podpalacie Polskę.

Ta nieodpowiedzialna obojętność na krzywdę innych wywiera katastrofal-
ne skutki w sferze społecznej. Jeśli nie zatrzymacie tego szaleństwa, opartego 
na braku tolerancji i chęci udowodnienia na siłę, że możliwy jest tylko jeden 
katolicko-narodowy model państwa, to ze skutkami tego szaleństwa będziemy 
musieli zmagać się przez następne pokolenia.

Przez wasze działania i zaniechania część obywateli dostała przyzwolenie 
na używanie siły fizycznej wobec przeciwników politycznych, którzy mają inne 
poglądy lub inaczej wyglądają. I oni tej przemocy używają. Władza udaje, że nie 
widzi przejawów agresji, a bandyci wiedzą, że ta władza nie spieszy się z egze-
kwowaniem prawa, więc czują się bezkarni i bezpieczni, a w swojej bezczelności 
posuwają się coraz dalej, eskalując przemoc fizyczną.

Zamykacie oczy na to, że w Polsce w roku 2020 bije się ludzi za posiadanie 
innego koloru włosów lub skóry. Nie chcecie widzieć, że bije się obcokrajowców, 
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którzy przyjechali zwiedzać nasz kraj, tutaj mieszkają lub się uczą. Wciąż sły-
szymy o napadach na obcokrajowców w tramwajach i autobusach. Ludzie, którzy 
się wyróżniają, nie czują się dzisiaj w Polsce bezpieczni. Proszę państwa, czegoś 
takiego w tolerancyjnej Polsce nie było przez ostatnie 30 lat.

Nie boje się powiedzieć, że moim zdaniem jest w tej chwili w Polsce przyzwo-
lenie na zachowania ksenofobiczne lub wręcz faszystowskie. I to nie jest ciche 
przyzwolenie, ale jasny przekaz, który idzie do grup nacjonalistyczno-faszy-
stowskich, mówiący: cokolwiek zrobicie, to wam się daruje; nas nie musicie się 
obawiać; my szanujemy prawdziwych Polaków i pilnujemy, aby wam się nic nie 
stało, możecie bić i napadać na wszystkich innych. To straszne, jeśli to prawda.

Przykładem może być wydarzenie z ostatnich tygodni, mające miejsce 
w Gdańsku. Zgromadzenie nacjonalistów było tam wręcz ochraniane przez 
policję polską i nikt nie reagował na zabronione w Polsce faszystowskie gesty. 
Tymczasem często jest tak, że pokojowe demonstracje ludzi o innych poglądach 
niż preferowane przez Zjednoczoną Prawicę są brutalnie tłumione.

Szanowni Państwo Członkowie Zjednoczonej Prawicy, możecie nadal nie 
zauważać nienawiści, jaka za waszym przyzwoleniem rozlewa się na cały kraj. 
Możecie udawać, że nic szczególnego się nie dzieje, że nie ma problemu, ale za-
chowania prowadzące do brutalizacji życia społecznego niczego dobrego nie 
wróżą. Brakiem reakcji na łamanie prawa zrażacie do siebie znaczną część tole-
rancyjnego i spokojnego polskiego społeczeństwa. Jak historia pokazuje, wiecznie 
rządzić nie będziecie i ktoś kiedyś odpowie za to przyzwolenie, za brak egzekwo-
wania prawa i za szerzenie nienawiści do innych ludzi.

Chciałabym jeszcze powiedzieć kolegom ze Zjednoczonej Prawicy, aby się nie 
zdziwili, jeśli za jakiś czas nienawiść, na którą zezwalacie, skierowana zostanie 
przeciwko wam i waszym poplecznikom. Młode pokolenie jest inne – to jest poko-
lenie tolerancyjnych ludzi, którzy wiedzą, jak świat wygląda, to pokolenie, które 
nie daje sobą tak łatwo manipulować. Prawdopodobnie to oni zdecydują o wyni-
ku następnych wyborów. Pamiętajcie, zło tak jak i dobro zawsze wraca do autora. 
Może zajmuje to trochę czasu, ale, pamiętajcie, kto sieje wiatr, ten zbiera burzę.

Apeluje do wszystkich Polaków, aby nie dali się ponieść rzece nienawiści roz-
lanej z narodowej puszki Pandory przez obóz rządzący obecnie Polską. Apeluję 
do rodaków: nie wierzcie, że musimy żyć w nienawiści do siebie, nie wierzcie 
w kłamstwa, które słyszycie z mediów rządowych, nie poddawajcie się manipu-
lacji. Jeśli nie zahamujemy nienawiści, na którą jest dzisiaj przyzwolenie, skoń-
czy się to katastrofą dla naszego państwa, narodową katastrofą. I to nie będzie 
powód do dumy, tylko jeszcze jedna data narodowej tragedii.

Pamiętajmy, nie możemy być obojętni wobec szerzonej nienawiści, nie mo-
żemy być obojętni, gdy widzimy, że przeszłość jest naciągana, dopasowywana 
do aktualnej polityki. Nie możemy być obojętni, gdy jakakolwiek mniejszość jest 
dyskryminowana, „bo jeśli będziemy obojętni, jakieś Auschwitz spadnie nam 
znowu z nieba”. Mówił o tym 27 stycznia 2020 r. w Oświęcimiu pan Marian 
Turski, więzień obozu koncentracyjnego, obozu, który okazał się „ostatecznym 
rozwiązaniem”, efektem obecnej przez lata obojętności na nienawiść szerzoną 
przez niemiecki faszystowski rząd. Jeśli nie postawimy tamy wobec szerzenia 
w Polsce nienawiści, prędzej czy później znajdą się ludzie, którzy będą chcieli 
wykluczyć ze społeczeństwa wszystkich „innych”, a to już jeden krok do nowe-
go Auschwitz.

Mam jednak nadzieję, że „prawdziwi Polacy” opamiętają się w porę, przesta-
ną pogłębiać podziały społeczne i pozwolą wrócić Polsce tolerancyjnej i przy-
jaznej dla wszystkich jej mieszkańców. Bo w Polsce jest miejsce dla wszystkich 
– dla konserwatystów, liberałów, narodowców, zielonych, ludowców, katolików, 
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prawosławnych, protestantów, dla przedstawicieli innych wyznań, jak również 
dla niewierzących. Jednakże nie powinno być miejsca dla ludzi siejących niena-
wiść i używających argumentów siłowych wobec ludzi mających inne poglądy.

W  imię Najjaśniejszej Rzeczypospolitej proszę koleżanki i  kolegów ze 
Zjednoczonej Prawicy, aby się opamiętali i natychmiast zaczęli egzekwować 
łamane dotychczas prawo, tak aby obojętność władzy na przemoc już więcej nie 
zachęcała podłych ludzi do czynienia zła ludziom dobrym.

Na szczęście, jak wiemy z mitologii, na dnie puszki Pandory była jednak 
nadzieja.

Agnieszka Gorgoń-Komor
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Marię Jackowskiego

Oświadczenie skierowane do marszałka Senatu RP  
Tomasza Grodzkiego

Do mojego biura senatorskiego zwracają się obywatele zaskoczeni informacją 
internetową dotyczącą pracy Senatu RP. 

Szczególne dziwi informacja w zakładce „Prace”, gdzie kalendarz (stan z 11 
września 2020 r.) do odszukiwania posiedzeń Senatu jest w języku angielskim. 
Moi rozmówcy wskazują, że Senat RP jest polskim Senatem i wszelkie informa-
cje powinny być przede wszystkim w naszym ojczystym języku.

Jan Maria Jackowski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Marię Jackowskiego

Oświadczenie skierowane do ministra klimatu  
Michała Kurtyki

Do mojego biura senatorskiego zwracają się zarządcy cmentarzy parafial-
nych informujący o problemach związanych z wywozem śmieci z nekropolii.

W wielu miejscach w Polsce gminne zakłady komunalne zajmujące się wy-
wozem odpadów wypowiedziały umowy na wywóz śmieci, które były zawarte 
z parafiami. Decyzje te powodowane są odmową przyjmowania śmieci cmen-
tarnych przez regionalne wysypiska. Ta sytuacja powoduje, iż na cmentarnych 
śmietnikach zalegają sterty odpadów, co samo w sobie prowadzi do niebezpie-
czeństwa zanieczyszczenia środowiska.

W związku z tym proszę o informację, czy są prowadzone prace nad uregu-
lowaniem tego problemu.

Jan Maria Jackowski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Stanisława Karczewskiego

Oświadczenie skierowane do minister funduszy i polityki regionalnej  
Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak

Szanowna Pani Minister!
Zwrócił się do mojego biura senatorskiego wójt gminy Głowaczów, powiat 

kozienicki, przedstawiając ważny problem, z którym od lat boryka się gmina.
Sprawa dotyczy prowadzonego postępowania administracyjnego z odwo-

łania gminy Głowaczów od decyzji wydanej przez Centrum Projektów Polska 
Cyfrowa w dniu 8 lutego 2018 r., nr CPPC-WP.411.28.10.2017/KPI, która nakazuje 
zwrot dofinansowania w wysokości 207 tysięcy 150 zł i 24 grosze otrzymanego 
na realizację projektu pod nazwą: ,,Internet szansą na szybki rozwój w gminie 
Głowaczów”, przeprowadzanego w ramach programu „Innowacyjna gospodar-
ka 2007–2013”.

W dniu 12 stycznia 2011 r. Centrum Projektów Polska Cyfrowa zawarło z gmi-
ną Głowaczów umowę o dofinansowanie wspomnianego projektu, polegającego 
na wybudowaniu infrastruktury dostępu do internetu, dostawie komputerów 
oraz usłudze przeprowadzenia niezbędnego szkolenia.

CPPC przeprowadziło kontrolę ex post realizacji, skupiając się na procedurze 
udzielenia zamówienia przez beneficjenta. Kontrola ta zakończyła się wydaniem 
w 2014 r. decyzji określającej kwotę dofinansowania przypadającą do zwrotu.

Gminie Głowaczów zarzuca się m.in. nieprawidłowości wynikające z naru-
szenia ustawy – Prawo zamówień publicznych, tj. wydłużenie poprzez aneks 
do umowy z wykonawcą projektu o 40 dni terminu realizacji przedsięwzięcia 
wybudowania infrastruktury do przesyłu internetu. Gmina podnosi jednak, że 
przedłużenie terminu wynikało z warunków niezależnych od zamawiającego.

Rozstrzygnięcia zawarte w decyzji wzbudziły sprzeciw gminy Głowaczów, 
która złożyła odwołanie, w związku z czym decyzja była rozpatrywana przez 
organ wyższej instancji, a następnie wojewódzki sąd administracyjny. W 2015 
oraz 2016 r. beneficjent dokonał zwrotu należności, niemniej jednak zaskarżył 
skargą kasacyjną wyrok WSA.

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. akt II GSK 376/16) za-
miana przez beneficjenta terminu wykonania zamówienia stanowiła zamianę 
istotną w tej kwestii, a zaistniała ona ze względu na niespotykanie złą sytuację 
meteorologiczną na przełomie 2012 i 2013 r. na terenie gminy Głowaczów, która 
to sytuacja fizycznie uniemożliwiła budowę masztu. Beneficjent nie miał wpły-
wu na panujące warunki atmosferyczne. Dodatkowo nakaz zwrotu dofinanso-
wania wynikałby jedynie ze względów formalnych, a nie naruszeń w zakresie 
realizacji inwestycji.
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W ocenie NSA niezasadnie i automatycznie przyjęto, że dłuższy termin re-
alizacji umowy pozwoliłby potencjalnym oferentom na złożenie znacząco od-
miennych ofert.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa rozpatrzyło sprawę, ponownie wydając 
w 2018 r. decyzję, o której mowa na wstępie. Gmina Głowaczów ponownie złożyła 
odwołanie, dochowując wymaganego w pouczeniu terminu.

Postępowanie jest w toku już prawie 2 lata, do chwili obecnej nie zostało 
zakończone.

Gmina Głowaczów zwróciła się do mojego biura z prośbą o pomoc w ustaleniu:
— czy organ kontrolujący przeprowadził w toku postępowania dowody ce-

lem potwierdzenia bądź wykluczenia, że termin umowy został przedłużony 
bezzasadnie;

— czy zastosowane przez gminę Głowaczów warunki udziału w postępowa-
niu odbiegają od powszechnie stosowanych standardów.

Zwracam się do Pani Minister z uprzejmą prośbą o rozpatrzenie sprawy gmi-
ny Głowaczów oraz udzielenie odpowiedzi na przedstawione pytania.

Stanisław Karczewski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Wojciecha Koniecznego

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska  
Michała Wosia

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z napływającymi do mojego biura senatorskiego sygnałami do-

tyczącymi gospodarki odpadami komunalnymi poczułem się zobowiązany wy-
stosować do Pana Ministra niniejsze pismo.

W ciągu ostatnich kilku lat zaobserwować można drastyczny wzrost cen za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jedną z istotnych przyczyn wzrostu 
kosztów jest wysokość tzw. opłaty marszałkowskiej, która została ustalona przez 
Ministra Środowiska. W 2017 r. opłata ta wynosiła 24,15 zł od tony składowanych 
odpadów, z kolei w 2020 r. wynosi ona 270 zł za tonę! Bardzo wysokie ceny usług 
wymuszają zwiększenie opłat pobieranych od mieszkańców, co z kolei ma wpływ 
na funkcjonowanie gospodarstw domowych. Obecny stan prawny wskazuje, iż 
gmina nie może dofinansować z własnych środków systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi. Zgodnie z ustawą dotyczącą utrzymania czystości 
i porządku w gminach środki pochodzące z opłaty powinny pokryć koszty funk-
cjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Kolejne wzrosty 
opłat spotykają się z niezrozumieniem, niezadowoleniem, a także protestami 
mieszkańców, którzy nie godzą się na podwyżki.

Kolejny problem stanowi zmieniana decyzjami Sejmu RP ustawa o utrzyma-
niu czystości i porządku w gminach. Wzrost wymagań dla firm, które zajmują 
się odbieraniem odpadów oraz prowadzeniem instalacji do przetwarzania od-
padów komunalnych, spowodował, że z rynku wyeliminowane zostały mniej-
sze firmy. W efekcie zdarza się, że do przetargu przystępują zaledwie 2 firmy, 
a czasem zgłasza się tylko 1.

Prośbę o interwencję w tej sprawie otrzymałem ze strony Rady Miejskiej 
w Kłobucku oraz wójta gminy Kruszyna. Przedstawione problemy nie doty-
czą jednak jedynie tych gmin, ale wszystkich samorządów gminnych w Polsce.

Sytuacja jest bardzo poważna, w związku z tym pragnę zadać następujące 
pytanie: co wpływa na zwiększenie tzw. opłaty marszałkowskiej? Uprzejmie 
proszę o udzielenie odpowiedzi.

Wojciech Konieczny
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Oświadczenie złożone 
przez senator Małgorzatę Kopiczko

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury  
Andrzeja Adamczyka

W imieniu mieszkańców Reszla (województwo warmińsko-mazurskie) zwró-
cił się do mnie burmistrz tego miasta z prośbą o wsparcie jego zabiegów doty-
czących przywrócenia połączenia kolejowego w tej miejscowości.

Wykluczenie komunikacyjne dotknęło swego czasu gminy północno-wschod-
niej Polski. Efektem tego wykluczenia był spadek standardów życia mieszkań-
ców. Trudności z dotarciem do takich miast jak Reszel spowodowały znaczne 
obniżenie zainteresowania tym regionem w różnych sektorach, od turystyki 
do przedsiębiorczości i przemysłu. Zamknięcie „drogi do świata” utrudniło co-
dzienne życie osób starszych i ubogich, dla których kolej była najtańszym i często 
jedynym środkiem komunikacji, zapewniającym dostęp do tak podstawowych 
spraw jak opieka medyczna czy praca.

W związku z tym proszę o rozważenie możliwości likwidacji problemu wy-
kluczenia komunikacyjnego miejscowości Reszel i pozytywne rozpatrzenie 
wniosku burmistrza i mieszkańców w sprawie odbudowy połączenia kolejo-
wego. W załączeniu przedstawiam korespondencję w przedmiotowej sprawie.

Z poważaniem 
Małgorzata Kopiczko
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Oświadczenie złożone przez senatorów 
Krzysztofa Kwiatkowskiego i Wadima Tyszkiewicza

Oświadczenie skierowane do ministra edukacji narodowej  
Dariusza Piontkowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z rozpoczęciem roku szkolnego – pierwszego, który od począt-

ku odbywa się w czasie trwającej epidemii koronawirusa, co będzie skutkować, 
jeśli w szkołach pojawią się zakażenia, potrzebą wprowadzenia nauki w trybie 
zdalnym lub hybrydowym – prosimy o szczegółowe informacje w poniższym 
zakresie.

Jakie działania od marca do września 2020 r. podejmowało ministerstwo 
w zakresie wsparcia samorządów, szkół lub bezpośrednio uczniów w celu za-
pewnienia zarówno nauczycielom, jak i osobom uczącym się niezbędnego sprzę-
tu komputerowego oraz możliwości łączenia internetowego, umożliwiającego 
uczestnictwo w zajęciach szkolnych w systemie zdalnym? Prosimy zwłaszcza 
o informację, jakie działania podjęło ministerstwo w zakresie pomocy dzieciom 
z rodzin niezamożnych, także tym uczniom, którzy już w miesiącach marzec – 
czerwiec 2020 r. nie brali udziału w zajęciach, często faktycznie znikając z po-
wszechnego systemu edukacji.

Jakie działania podjął resort w zakresie wsparcia nauczycieli w rozwijaniu 
umiejętności prowadzenia zajęć przez internet? Prosimy o szczegółowy wykaz 
przygotowanych, przeprowadzonych, sfinansowanych lub współfinansowanych 
zajęć i szkoleń dla nauczycieli, wraz z wykazem miejsc ich realizacji, harmono-
gramem przeprowadzenia i wskazaniem liczby nauczycieli, których one objęły, 
oraz informacją, z jakich miast i gmin nauczyciele ci pochodzili.

Prosimy o szczegółowe przedstawienie wszystkich aktów prawnych (roz-
porządzeń, zarządzeń, wytycznych, pism) kierowanych do samorządów, kura-
toriów, inspekcji sanitarnych, jak i samych szkół, w których resort ustalił lub 
rekomendował procedury postępowania w procesie nauczania w czasie trwa-
jącej pandemii koronawirusa.

Prosimy o informację o ewentualnych działaniach prowadzonych w celu 
podniesienia, praktycznie lub profilaktycznie, poziomu odporności uczniów 
i nauczycieli, takich jak np. wsparcie finansowe zakupu szczepionek na grypę, 
akcje promujące szczepienia lub akcje edukacyjne w zakresie postaw ogranicza-
jących możliwość zakażania koronawirusem.

Prosimy także o informacje o innych aktywnościach i działaniach minister-
stwa w zakresie wsparcia uczniów, rodziców lub nauczycieli w czasie epidemii.

Krzysztof Kwiatkowski  
Wadim Tyszkiewicz
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Oświadczenie złożone przez senatorów 
Krzysztofa Kwiatkowskiego i Wadima Tyszkiewicza

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia  
Adama Niedzielskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z informacjami o drastycznym spadku liczby osób, które roz-

poczęły leczenie onkologiczne w czasie epidemii koronawirusa, szczególnie 
w II kwartale 2020 r., prosimy o szczegółowe informacje na następujące tematy.

1. Ile osób rozpoczęło leczenie onkologiczne w marcu, kwietniu, maju, czerw-
cu, lipcu, sierpniu 2020 r.?

2. Ile osób w omawianym czasie otrzymało tzw. kartę DiLO umożliwiającą 
przeprowadzenie badań i diagnostyki poprzedzającej rozpoczęcie faktycznego 
leczenia?

Prosimy o porównanie przedstawionych danych z danymi za analogiczne 
okresy w 2019 r.

Choroby nowotworowe to wyjątkowo częsta przyczyna zgonów Polek 
i Polaków. Codziennie nowotwór złośliwy rozpoznaje się u ok. 500 osób, spo-
śród których ok. 270 umiera. W przypadku COVID-19 (koronawirus) przy po-
dobnej liczbie rozpoznań, czyli kilkuset dziennie, liczba zgonów wynosi od kilku 
do kilkunastu dziennie.

Jednocześnie prosimy o informację o wszystkich działaniach, które państwo 
podejmowaliście, żeby w Polsce nie doszło do zapaści w zakresie leczenia osób 
chorych na choroby nowotworowe.

Krzysztof Kwiatkowski 
Wadim Tyszkiewicz
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Oświadczenie złożone przez senatorów 
Krzysztofa Kwiatkowskiego i Wadima Tyszkiewicza

Oświadczenie skierowane do pełniącego obowiązki prezesa  
Narodowego Funduszu Zdrowia Filipa Nowaka

Szanowny Panie Prezesie!
W związku z informacjami o drastycznym spadku liczby osób, które roz-

poczęły leczenie onkologiczne w czasie epidemii koronawirusa, szczególnie 
w drugim kwartale 2020 r., prosimy o szczegółową informację w następują-
cym zakresie.

Ile osób rozpoczęło leczenie onkologiczne w miesiącach marcu, kwietniu, 
maju, czerwcu, lipcu, sierpniu 2020 r.?

Ile osób w tym czasie (jw.) otrzymało tzw. kartę DILO, umożliwiającą przepro-
wadzenie badań i diagnostyki poprzedzającej rozpoczęcie faktycznego leczenia?

Ile osób w tym czasie (jw.) przerwało proces leczenia onkologicznego lub 
musiało zmienić miejsce leczenia w związku z utrudnieniami w jego kontynu-
owaniu w placówce, w której leczenie to rozpoczęli?

Prosimy o porównanie przedstawionych danych z analogicznymi okresami 
z 2019 r.

Choroby nowotworowe to wyjątkowo częsta przyczyna zgonów Polek 
i Polaków. Nowotwór złośliwy rozpoznaje się średnio u ok. 500 osób dziennie, 
spośród których ok. 270 umiera. W przypadku COVID-19 (koronawirus) przy 
podobnej liczbie rozpoznań – u ok. kilkuset osób dziennie. Liczba zgonów z po-
wodu COVID-19 wynosi od kilku do kilkunastu dziennie.

Jednocześnie prosimy o informację o wszystkich działaniach, jakie państwo 
podejmowaliście, żeby w Polsce nie doszło do zapaści w zakresie leczenia osób 
chorych na choroby nowotworowe.

Krzysztof Kwiatkowski  
Wadim Tyszkiewicz
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Filipa Libickiego

Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi  
Jana Krzysztofa Ardanowskiego, do prezesa Agencji Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa Tomasza Nowakowskiego  
oraz do rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara

Szanowni Panowie!
Zwrócił się do mnie ostatnio pan W. G., zamieszkały w województwie podla-

skim. Pan G. przedstawił mi sprawę utraty przez niego gospodarstwa rolnego. 
Twierdzi on, że stało się tak na skutek bezprawnego wypowiedzenia umów, które 
zawarł m.in. z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Dla uszczegółowienia sprawy załączam – dość mało precyzyjny – list, który 
skierował do mnie pan G. oraz kopię interwencji podlaskiego posła poprzednich 
kadencji, pana Damiana Raczkowskiego.

Będę wdzięczny za udzielenie wyczerpującej odpowiedzi, a także, o ile to 
możliwe, pomoc w tej sprawie.

Z wyrazami szacunku 
Jan Filip Libicki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Filipa Libickiego

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia  
Adama Niedzielskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwrócili się do mnie przedstawiciele Fundacji Sue Ryder w Warszawie, 

którzy przedstawili mi problem sporu, jaki toczą z Narodowym Instytutem 
Reumatologii, Geriatrii i Rehabilitacji. Jest to spór o dom przy ul. Piasta 10 
w Konstancinie, który jest obecnie oddziałem tego instytutu, ufundowany przez 
patronkę fundacji.

Zwracam się do Pana Ministra o przedstawienie mi stanowiska instytutu 
i ministerstwa – jako jednostki go nadzorującej – w tej sprawie.

Załączam kopię pisma, jakie otrzymałem od Fundacji Sue Ryder.

Z wyrazami szacunku 
Jan Filip Libicki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Filipa Libickiego

Oświadczenie skierowane do prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
Aleksandry Hadzik

Szanowna Pani Prezes!
Zwrócił się do mnie ostatnio pan W. K., interweniujący w imieniu swego ojca 

N. K. Obaj panowie przedstawili mi następującą sprawę – cytuję korespondencję.

„Szanowny Panie Senatorze!
Piszę do Pana w imieniu mojego taty N. K., który stara się w KRUS o przy-

znanie tzw. 500+ dla seniora.
Poniżej przesyłam pismo mojego taty opisujące jego sytuację.
Wcześniej wysłałem już prośbę wraz z dokumentacją medyczną do Pani se-

nator Lidii Staroń. Jeśli to możliwe, proszę poprosić Panią senator o przekazanie 
panu tych dokumentów.

W załącznikach przesyłam kopie obydwu odmownych decyzji KRUS oraz 
odwołanie i prośbę, którą wcześniej skierowaliśmy do Pani Senator Lidii Staroń.

Proszę bardzo o pomoc.

«Szanowni Państwo!
Zwracam się do Państwa z prośbą o pomoc i interwencję w mojej sprawie do 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
Mam 85 lat i jestem rencistą, mieszkam sam, otrzymuję rentę KRUS w wy-

sokości 1200 zł. Obecnie staram się o dodatkową rentę, tzw. 13, w KRUS z po-
wodu mojego złego stanu zdrowia. Po pierwszej komisji, na której stawałem 
24.02.2020, moją prośbę lekarz rzeczoznawca KRUS odrzucił, uzasadniając 
następująco:

‘Nie stwierdza się niezdolności badanego do samodzielnej egzystencji’.
Od tej decyzji złożyłem odwołanie. Zostało ono jednak rozpatrzone nega-

tywnie, bez wzywania mnie do stawiania się przed komisją lekarską. Lekarz 
rzeczoznawca uzasadnił je tak samo jak pierwszą decyzję:

‘Komisja Lekarska Kasy po przeanalizowaniu przedstawionej dokumentacji 
leczenia i badań dodatkowych nie stwierdziła naruszenia sprawności organizmu 
w stopniu powodującym niezdolność do samodzielnej egzystencji’.

Mój obecny stan zdrowia nie pozwala mi na samodzielną egzystencję. Leczę 
się od wielu lat. Mam zaawansowaną osteoporozę i problemy z kręgosłupem, 
jestem po wszczepieniu by-pasów, po przebytych zawałach serca. W ubiegłym 
roku jesienią przeszedłem ciężkie zapalenie płuc, z powodu którego byłem ho-
spitalizowany. Na przełomie stycznia i lutego br. miałem silne stany lękowe 
i potrzebowałem całodobowej obecności kogoś w domu. Lekarz psychiatra zdia-
gnozowała depresję. Z powodu osteoporozy i bólów kręgosłupa mam trudności 
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z poruszaniem się i z ogromnym trudem samodzielnie ubieram się. Nie jestem 
w stanie samodzielnie przejść do łazienki oraz samodzielnie umyć się. W tych 
codziennych czynnościach musi pomagać mi rodzina z sąsiedztwa. Bardzo 
poważnym utrudnieniem jest przygotowanie i zażywanie przeze mnie leków, 
których muszę przyjmować znaczne ilości i które codziennie rano i wieczorem 
przygotowuje i podaje mi sąsiadka. Samodzielne zażywanie leków jest dla mnie 
bardzo trudne ze względu na moje problemy ze wzrokiem, pamięcią i koncentra-
cją. W domu codziennie musi zostać rozpalony ogień w piecu, co również musi 
dla mnie zrobić sąsiadka, ponieważ nie jestem w stanie samodzielnie tego wy-
konać. Najbliższy sklep, w którym mogę zaopatrzyć się w podstawowe produkty 
żywnościowe, znajduje się w odległości 6 km od mojego miejsca zamieszkania, 
dlatego wszystkie zakupy wykonuje dla mnie rodzina z sąsiedztwa.

Mój stan zdrowia nie pozwala mi na wykonywanie codziennych normal-
nych życiowych czynności, dlatego zwracam się do Państwa z prośbą o pomoc 
i interwencję w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Zwracam się z tą 
sprawą do Państwa, ponieważ od ostatniej decyzji KRUS nie przysługuje mi 
już odwołanie. 

Do mojej prośby załączam obydwa odmowne orzeczenia komisji lekarskiej 
KRUS Oddział Łódź.

Z poważaniem
N. K.»”

Będę wdzięczny za udzielenie wyczerpującej odpowiedzi, a także – o ile to 
możliwe – pomoc w tej sprawie. Załączam kopię decyzji KRUS.

Z wyrazami szacunku 
Jan Filip Libicki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Filipa Libickiego

Oświadczenie skierowane do pełnomocnika rządu  
do spraw osób niepełnosprawnych Pawła Wdówika

Szanowny Panie Ministrze!
Zwrócił się do mnie ostatnio pan T. K., przedstawiając kwestię dotyczącą 

tego, aby osoby z rentą socjalną i niezdolne do samodzielnej egzystencji mogły 
ubiegać się o dodatek pielęgnacyjny w ZUS (jego list zamieszczam w całości).

„Dzień dobry! Przypominam o sobie. Jakieś postępy w związku z korektą 
prawa, by niepełnosprawni z rentą socjalną i niezdolni do samodzielnej egzy-
stencji mogli ubiegać się o dodatek pielęgnacyjny w ZUS? Niżej zacytuję dla Pana 
Senatora, czego się samodzielnie dowiedziałem.

Proszę o odpowiedź SMS-em na nr (…). Nie odzywałem się, gdyż chciałem 
przeczekać, aż sytuacja z koronawirusem się unormuje, ale nie zanosi się na to.

T. K.”.
Odpowiedź pani poseł Iwony Hartwich:
„Z uwagi na brak ujednoliconego systemu orzecznictwa i brak podejmowa-

nia działań ze strony rządowej mających na celu wprowadzenie skutecznego 
systemu orzecznictwa sytuacja, o której pan pisze, w obowiązującym systemie 
prawnym istotnie występuje. Pragnę zauważyć, że podejmowane przez rząd 
w 2018 r. próby i przedstawiane przez rządzących propozycje miały m.in. na 
celu wypracowanie nowych zasad orzekania i zintegrowanie instytucjonalnego 
rozproszenia oraz jego uciążliwych dla wszystkich stron tego procesu skutków.

Z przykrością informuję, że od tego momentu rząd nie podejmuje skutecz-
nych działań mających na celu wprowadzenie wyżej wymienionych propozycji. 
Pomimo tego zapewniam pana, że tematyka ta nie pozostaje mi obca”.

Odpowiedź z ZUS:
„Osoby mające rentę socjalną nie mogą mieć przyznanego dodatku pielęgna-

cyjnego. Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (DzU z 2018 r. poz. 
1340 z późn. zm.) nie zawiera wprost zapisu odnośnie do dodatku pielęgnacyj-
nego, ale w art. 15 w sprawach nieuregulowanych w ustawie odsyła między in-
nymi do ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 
(DzU z 2017 r. poz. 1383 z późn. zm.). We wskazanych artykułach brak jest art. 75 
ustawy emerytalnej, która określa, że dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobie 
uprawnionej do emerytury lub renty, jeżeli osoba ta została uznana za całkowicie 
niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo ukończyła 75 lat życia. 
Teksty powołanych ustaw można odnaleźć na stronie www.prawo.sejm.gov.pl”.

Odpowiedź prawnika z portalu www.integracja.org:
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„Jak stwierdził Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 20 września 2012 r., 
sygn. akt I UK 227/12 – «Przepis art. 15 pkt 1 ustawy o rencie socjalnej wymie-
niający enumeratywnie wszystkie przepisy ustawy o emeryturach i rentach, 
które znajdują odpowiednie zastosowanie w sprawach nieuregulowanych ustawą 
o rencie socjalnej, nie odsyła do odpowiedniego stosowania art. 75 ust. 1 ustawy 
o emeryturach i rentach. Wynika z tego, że osobie uprawnionej do renty socjalnej 
taki dodatek nie przysługuje, bowiem i ustawa o rencie socjalnej nie przewiduje 
takiego dodatku dla osoby uprawnionej do świadczenia, która jest niezdolna do 
samodzielnej egzystencji».

G. J., prawnik”.

Będę wdzięczny za udzielenie wyczerpującej odpowiedzi, a także – o ile to 
możliwe – pomoc w tej sprawie.

Z wyrazami szacunku 
Jan Filip Libicki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Filipa Libickiego

Oświadczenie skierowane do pełnomocnika rządu  
do spraw osób niepełnosprawnych Pawła Wdówika

Szanowny Panie Ministrze!
Zwrócił się do mnie ostatnio pan Z. D. (zam. w K. przy ul. F. 21), który przed-

stawił następującą kwestię związaną z miejscami parkingowymi dla osób z nie-
pełnosprawnościami przed placówkami ochrony zdrowia. Jego list zamieszczam 
w całości.

„Szanowny Panie Senatorze!
Zwracam się z prośbą o interwencję w sprawie liczby miejsc parkingowych 

dla osób niepełnosprawnych przy placówkach ochrony zdrowia.
Z mojej obserwacji wynika, że są ośrodki, w których nie ma żadnych miejsc 

parkingowych albo ich liczba jest niewystarczająca. Przed jednym ze szpita-
li w Pomorskiem widziałem, jak straż miejska zaparkowała na miejscu wy-
łączonym z ruchu, włączając w swoim pojeździe sygnały świetlne w postaci 
niebieskich świateł błyskowych, tak aby stał się on pojazdem uprzywilejo-
wanym. Wtedy zaczęło się «polowanie» na kierujących, którzy wobec braku 
miejsc parkingowych byli zmuszeni do postoju w miejscach nie zawsze do tego 
przeznaczonych. Straż wykazała się całkowitym brakiem empatii. Bez oznak 
wrażliwości zakładano blokady na koła i banderole z numerem telefonu do 
straży miejskiej. Pewnie zapomniano, że do szpitali przyjeżdżają ludzie słabi 
i schorowani.

W tym miejscu rodzi się pytanie, czy szpitale muszą zarabiać na ludziach 
chorych. Przecież te szpitale wybudowano z naszych podatków.

Pisałem do różnych instytucji, ale odpowiedź była zawsze mniej więcej tej 
treści: wyznaczenie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych i pobie-
ranie opłat za postój pojazdów poza drogami publicznymi należy do zarządcy 
terenu lub jego właściciela; parkowanie na parkingu przyszpitalnym jest usługą 
wykraczającą poza zakres świadczeń finansowanych ze środków publicznych.

Proszę zadać sobie pytanie, co czuje człowiek, który po wyjściu z budynku 
szpitala ze zdiagnozowaną chorobą widzi blokadę na kołach.

Kuriozalna sytuacja miała miejsce w szpitalu powiatowym w Bytowie, gdzie 
wyznaczono płatne miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Po szumie 
medialnym zarząd szpitala odstąpił od tego nonsensownego pomysłu. Wydaje 
mi się, że przedstawiłem istotę sprawy. Nie chcę się dalej rozpisywać. Liczę, że 
Pan Senator zajmie się moim zgłoszeniem.

Pozostaję z szacunkiem
Z. D.”.
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Będę wdzięczny za udzielenie wyczerpującej odpowiedzi, a także – o ile to 
możliwe – pomoc w tej sprawie.

Z wyrazami szacunku 
Jan Filip Libicki



Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 15. posiedzenia Senatu

254

15. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 10 i 11 września 2020 r.

Oświadczenie złożone 
przez senatora Adama Szejnfelda

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury 
i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego

Piła jest miastem, które w czasie walk w trakcie II wojny światowej zostało 
niemalże całkowicie zniszczone. Zrównano je bowiem z ziemią w stopniu niepo-
równywalnym do innych. Z tej przyczyny w mieście zachowały się tylko nielicz-
ne kamienice i budynki sprzed wojny. Jeszcze mniej jest takich, które posiadają 
status zabytku. Piła to też miasto o ogromnych tradycjach kolejowych. Z tych 
powodów jednym z nielicznych, ale znakomitych zabytków w tej dziedzinie jest 
wspaniała stara parowozownia. Parowozownia ta jest, a właściwie mogłaby być, 
niekwestionowaną atrakcją stolicy Wielkopolski Północnej, i to nie tylko dla 
miłośników zabytków techniki czy kolejnictwa. Mogłaby ona bowiem stać się 
miejscem wspaniale nadającym się na cele szerzenia kultury, sztuki, oświaty, 
także prezentacji wystaw czy zorganizowania w niej muzeum.

Niemal 140-letnia parowozownia, o której mowa, jest niewątpliwie zabytkiem 
klasy europejskiej. Projekt pilskiego „Okrąglaka” znalazł się bowiem w encyklo-
pedii pruskiej i stanowił w przeszłości wzór do budowania podobnych parowo-
zowni, a więc pilska parowozownia była pierwszą taką zbudowaną na świecie. 
Do dziś zachowała się wewnątrz obiektu m.in. ręcznie poruszana obrotnica, co 
samo w sobie jest ewenementem. Niestety, obiekt ten, ze względu na sprawy wła-
snościowe oraz brak środków na rewitalizację, stoi i niszczeje. Pewnie gdyby nie 
zainteresowanie i zaangażowanie władz miasta Piły, moglibyśmy już nawet nie 
myśleć o parowozowni jako obiekcie nadającym się do remontu, modernizacji 
i ponownego wykorzystania.

Stara parowozownia w Pile jest wpisana do rejestru zabytków. Wpis taki 
powinien być niejako potwierdzeniem, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego przejmuje pieczę nad tym obiektem, czego mieszkańcy Piły ocze-
kują, gdyż bezsprzecznie obiekt ten jest bezcennym dziełem architektury i bu-
downictwa, stanowiącym świadectwo przeszłości, należącym do dziedzictwa 
kulturowego tych terenów. Jego zachowanie niewątpliwie leży zatem w intere-
sie publicznym.

W całym kraju odnawia się w ostatnich latach zabytki techniki i architek-
tury dworcowej. Miało to miejsce także w Pile wobec budynków dworca PKP 
Piła Główna. Na marginesie chciałbym zaznaczyć, iż niestety do dzisiaj nie do-
konano w ramach tego zadania remontu i rewitalizacji zabytkowego podziem-
nego przejścia prowadzącego z miasta pod torami do budynku samego dworca. 

Jako wielkopolski senator zwracam się zatem do Pana Ministra z zapytaniem: 
czy władze miasta Piły i mieszkańcy ziemi pilskiej oraz wszyscy miłośnicy hi-
storii i tradycji kolejnictwa oraz sprzymierzeńcy zachowania dóbr kultury mogą 



Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 15. posiedzenia Senatu

255

15. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 10 i 11 września 2020 r.

liczyć na wsparcie Pana Ministra w zakresie sfinansowania niezbędnych prac 
mających na celu restaurację i stworzenie możliwości nowego wykorzystania 
pięknego, zabytkowego obiektu pilskiej parowozowni?

Z poważaniem 
Adam Szejnfeld
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Adama Szejnfelda

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia  
Adama Niedzielskiego

„Poradnia zamknięta do odwołania. Wejście możliwe jest tylko w uzasad-
nionych przypadkach. Prosimy rejestrować się telefonicznie”… i tu podany jest 
numer telefonu do rejestracji. Takie informacje od kilku miesięcy znajdujemy 
na drzwiach prawie każdej placówki podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce.

Powołując się na liczne opinie, a także kierowane do mnie prośby o interwen-
cję w sprawie zasad funkcjonowania placówek podstawowej opieki zdrowotnej, 
w tym dostępności usług medycznych ze strony lekarzy rodzinnych, obecną 
sytuację muszę uznać za trudną do zaakceptowania. Dochodzi bowiem do tego, 
że ludzie, którzy opłacają składki na ubezpieczenie zdrowotne, uważają, że pod-
legają wykluczeniu medycznemu. I trudno się dziwić. Przyczyną są problemy 
z zarejestrowaniem się do lekarza rodzinnego, a także wprowadzenie systemu 
kontaktów pacjenta z lekarzem na zasadzie „teleporady”. Wielu pacjentów nie 
ma tyle czasu ani nerwów, aby godzinami siedzieć z telefonem i próbować do-
dzwonić się do lekarza. Połączenia telefoniczne są wiecznie zajęte. Nie stworzo-
no w zasadzie żadnej alternatywy dla kontaktu telefonicznego. Najczęściej nie 
ma możliwości skorzystania z innego systemu komunikacji, np. ze skrzynki 
e-mailowej albo SMS-ów.

W tym kontekście obywatele dziwą się, że stan zapaści, który występuje w pu-
blicznej opiece zdrowotnej, nie dotyczy prywatnych placówek opieki zdrowot-
nej. Tam bowiem wszystko funkcjonuje w zasadzie bez większych problemów, 
oczywiście w reżimie sanitarnym. Podobnie zresztą sprawy mają się z aptekami. 
A zatem niektórym pacjentom może się wydawać, że zagrożenie koronawiru-
sem występuje tylko w tych placówkach, które są zarządzane przez administra-
cję publiczną, a nie ma go tam, gdzie działa sektor prywatny. Czy to możliwe? 
Nasuwa się pytanie, dlaczego w prywatnej służbie zdrowia można wprowadzić 
rozwiązania służące pacjentom, a w publicznych placówkach ochrony zdrowia 
już nie. Czy pacjent, który zapłaci za wizytę prywatną, jest mniej narażony na 
zarażenie się wirusem SARS-CoV-2 niż ten, który także płaci za swoje leczenie, 
lecz robi to poprzez składki na NFZ?

W niezwykle trudnej sytuacji są określone grupy pacjentów, w tym przede 
wszystkim osoby z podejrzeniem choroby nowotworowej oraz te, które już cho-
rują na nowotwory. Lekarz rodzinny to lekarz pierwszego kontaktu. To on zatem 
wystawia skierowania na badania, skierowania do specjalistów. Bez takiego skie-
rowania drzwi innych lekarzy oraz placówek zdrowia są dla pacjentów w zasa-
dzie zamknięte, a co za tym idzie, szansa na skuteczne zapobieganie chorobom, 
a także ich późniejsze leczenie, radykalnie się zmniejsza, niekiedy wręcz do zera. 
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Dzisiaj żaden specjalista nie przyjmie pacjenta bez skierowania od lekarza ro-
dzinnego. Kto w takich sytuacjach weźmie odpowiedzialność za tak bezmyślne 
narażanie zdrowia i życia pacjentów?

W związku z przedstawionymi problemami chcę prosić Pana Ministra o po-
danie informacji, jakie działania zamierza podjąć rząd w celu usprawnienia 
funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej. Jednocześnie chciałbym za-
pytać o to, jakie działania zostały bądź zostaną jeszcze podjęte, aby nieść pomoc 
osobom będącym w szczególnej sytuacji życiowej i zdrowotnej, w tym osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym oraz tym, które nie mają fizycznej moż-
liwości samodzielnego telefonicznego skontaktowania się z lekarzem.

Z poważaniem 
Adam Szejnfeld
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Aleksandra Szweda

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury  
Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Pomimo systematycznej poprawy stan polskich dróg samorządowych wciąż 

stanowi jedną z podstawowych barier ograniczających wzrost poziomu bezpie-
czeństwa ruchu drogowego. Jest on także czynnikiem obniżającym aktywność 
gospodarczą i inwestycyjną oraz konkurencyjność regionów i poszczegól-
nych ośrodków gospodarczych. Dlatego cieszą mnie działania rządu premiera 
Mateusza Morawieckiego, które wychodzą naprzeciw potrzebom samorządów. 
Mam na myśli ustanowienie historycznego programu wsparcia przebudowy 
dróg gminnych i powiatowych.

Zgodnie z  informacją znajdującą się na stronie ministerstwa ustawą 
z 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz.U. poz. 2161, 
z późn. zm.) powołany został nowy mechanizm wsparcia jednostek samorządu 
terytorialnego realizujących inwestycje na drogach samorządowych. Fundusz 
Dróg Samorządowych stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji 
zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. 
Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infra-
struktury drogowej na szczeblu lokalnym. Infrastruktura ta stanowi ważny 
element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczynia 
się do poprawy poziomu życia obywateli. Fundusz ma również na celu popra-
wę bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci 
drogowej, a także zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyj-
nych. Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej stanowi działanie komplemen-
tarne do inicjatyw podejmowanych na szczeblu krajowym w odniesieniu do 
budowy systemu autostrad i dróg ekspresowych, przyczyniając się tym samym 
do stworzenia spójnego i zintegrowanego systemu transportowego. Tak duże 
wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego jest możliwe dzięki solidar-
nemu finansowaniu Funduszu Dróg Samorządowych zarówno przez budżet 
państwa, jak i przez państwowe osoby prawne i jednoosobowe spółki Skarbu 
Państwa. W ten sposób powstało narzędzie o niespotykanych dotychczas moż-
liwościach, które pozwala nam pomagać samorządom, szczególnie tym mniej 
zamożnym, w rozwijaniu infrastruktury transportowej i poprawianiu bezpie-
czeństwa ruchu drogowego.

Uprzejmie proszę o informację, jak wyglądało wsparcie remontów dróg 
gminnych i powiatowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w roku 
2019 i 2020 (oraz w ramach innych programów wsparcia od roku 2016) w moim 
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regionie, tj. w powiatach dzierżoniowskim, kłodzkim i ząbkowickim w woje-
wództwie dolnośląskim.

Aleksander Szwed
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Ryszarda Świlskiego

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów  
Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
Uprzejmie proszę o informację, kiedy konkretnie polskie lotniska otrzymają 

obiecane przez polski rząd w maju br. pieniądze z tarczy przewidzianej dla lot-
nisk w wysokości 142 milionów zł.

W marcu br. zatrzymano ruch lotniczy, prosząc o niezamykanie portów lot-
niczych ze względu na konieczność utrzymania łańcuchów dostaw w gospodar-
ce (w tym wypadku chodziło głównie o ładunki cargo). Mamy teraz wrzesień, 
czyli minęło 7 miesięcy, a dalej jesteśmy na etapie uzyskiwania akceptacji – te-
raz unijnych, ale wcześniej przez kilka miesięcy trwało powstawanie projektu 
rozporządzenia i tzw. uzgodnienia międzyresortowe.

Przypomnę również, że wejście w życie rozporządzenia nie jest jednoznaczne 
z wypłatą pieniędzy, ponieważ rozporządzenie wchodzi w życie 30 dni od jego 
publikacji. Następnie porty lotnicze muszą złożyć wniosek i czekać na wypłatę, 
czyli kolejne dni będą płynąć.

Proszę więc Pana Premiera, jako osobę z dużym stażem i wykształceniem 
bankowym i ekonomicznym, o wyjaśnienie, jak można pieniądze przeznaczone 
na utrzymanie płynności przedsiębiorstw (w tym wypadku portów lotniczych), 
wypłacać po przeszło 9 miesiącach. Wydawało mi się, że pieniądze na ratowanie 
płynności, zgodnie z zasadami ekonomii, powinno się wypłacać natychmiast, 
gdyż bez nich firmy nie są w stanie pokrywać swoich zobowiązań.

Z poważaniem 
Ryszard Świlski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Wadima Tyszkiewicza

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury  
Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z wieloma kontrowersjami i niejasnościami związanymi zarówno 

z egzekwowaniem zaległych lub domniemanych opłat za abonament RTV, jak 
i z kompetencjami Poczty Polskiej SA w tym zakresie proszę o ustosunkowanie 
się do przedstawionych niżej kwestii.

Analizując przypadki związane z egzekwowaniem zaległych opłat za abona-
ment przez Pocztę Polską SA oraz powołując się na orzecznictwo sądowe i litera-
turę tematu, domniemam, że Poczta Polska jako wierzyciel należności z tytułu 
wymienionych opłat nie może być jednocześnie organem egzekucyjnym. Ponadto 
Poczta Polska SA nie została wyposażona w środki prawne, które to pozwoli-
łyby jej na korzystanie z danych osobowych abonentów, którzy przed wejściem 
w życie ustawy z dnia 21.04.2005 r. o opłatach abonamentowych zaprzestali 
wnoszenia opłaty abonamentowej. Z chwilą wejścia w życie ustawy o opłatach 
abonamentowych z dnia 21.04.2005 r. utraciły ważność dokumenty złożone pod 
rządami poprzedniej ustawy. Stąd też wynika brak uprawnień Poczty Polskiej 
SA do posługiwania się dokumentami rejestracyjnymi sprzed 21.04.2005 r. i na 
tej podstawie wzywania obywateli RP do uiszczania zaległych opłat abonamen-
towych, a w kolejnym roku – do wystawiania tytułów wykonawczych.

Przytaczam przykłady orzecznictwa sądowego odnoszące się do analizowa-
nego tematu.

1. Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale 7 sędziów, sygn. akt I FPS 4/06 
z dnia 25.06.2007 r., orzekł: „Wydanie postanowienia zawierającego stanowisko 
wierzyciela w zakresie zgłoszonych zarzutów, o których mowa w art. 34 usta-
wy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 
(DzU 2002 nr 110 poz. 968, ze zm.), w przypadku, gdy wierzycielem jest Skarb 
Państwa reprezentowany przez kierownika statio fisci – Naczelnika Urzędu 
Skarbowego, który jednocześnie jest organem egzekucyjnym, należy uznać za 
bezprzedmiotowe”.

2. Pogląd analogiczny jak w pkcie 1 wyraził Wojewódzki Sąd Administracyjny 
w Łodzi w wyroku z dnia 26 kwietnia 2005 r., sygn. Akt SA/Łd 146/05.

3. Autorzy „Komentarza do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w ad-
ministracji*” podzielili zdanie zgodne z orzecznictwem Naczelnego Sądu 
Administracyjnego z pktu 1.

* R. Hauser i Z. Leoński, „Komentarz do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji”,  
 Wydawnictwo C.H. Beck, 2003 rok, s. 105
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4. Podobne stanowisko wyrażono w opracowaniu „Administracyjne postępo-
wanie egzekucyjne”**, gdzie stwierdzono: „W przypadku, gdy organ egzekucyjny 
jest jednocześnie wierzycielem, to faza postępowania badania dopuszczalności 
egzekucji w ogóle nie występuje. Organ egzekucyjny będący jednocześnie wie-
rzycielem już na etapie sporządzania tytułu wykonawczego powinien ocenić, czy 
egzekucja jest dopuszczalna. W razie stwierdzenia niedopuszczalności egzekucji 
organ ten po prostu nie przystępuje do sporządzenia tytułu wykonawczego”.

5. W „Postępowaniu egzekucyjnym w administracji – komentarz”*** auto-
rzy stwierdzili: „Przepis art. 34 §1 nie będzie miał zastosowania w przypadku, 
gdy organ egzekucyjny i wierzyciel to ten sam podmiot (…). Jest oczywistym, że 
potrzeba uzyskania stanowiska wierzyciela przed rozpatrzeniem przez organ 
egzekucyjny zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji nie występuje w sytu-
acji, gdy egzekucja została wszczęta z urzędu przez organ egzekucyjny będący 
zarazem wierzycielem, na podstawie wystawionego przez siebie tytułu wyko-
nawczego, a więc przez jeden i ten sam podmiot, co oznacza też, iż nie zachodzą 
podstawy prawne do oddzielnego wypowiadania się przez ten podmiot o zasad-
ności zgłoszonego zarzutu – najpierw jako wierzyciel i oddzielnie – jako organ 
egzekucyjny. Przyjmowanie stanowiska odmiennego, a więc przyjmowanie, że 
stanowisko w formie podlegającego zaskarżeniu postanowienia wierzyciel obo-
wiązany jest zajmować także wtedy, gdy jest on równocześnie organem egzeku-
cyjnym, wskazywać musiałoby na to, że ustawodawca jest nieracjonalny, skoro 
temu samemu podmiotowi (wierzycielowi będącemu zarazem organem egze-
kucyjnym), w tejże samej kwestii (zasadność zarzutów w sprawie prowadzenia 
postępowania egzekucyjnego) nakazuje wypowiadać się dwukrotnie, przyjmu-
jąc przy tym zasadę, że jako organ egzekucyjny podmiot ten związany jest swo-
ją wypowiedzią wyrażoną w odpowiedniej formie w roli wierzyciela i że każde 
z tych stanowisk, wyrażone przez ten sam podmiot występujący w różnej roli, 
podlega odrębnej kontroli instancyjnej i sądowo-administracyjnej. Przeciwnie, 
za w pełni racjonalne uznać należy takie stanowisko w rozpatrywanej kwestii, 
które kierując się z jednej strony potrzebą sprawnego funkcjonowania organu 
egzekucyjnego, z drugiej zaś strony w niczym nie ograniczając prawa zobowią-
zanego do obrony jego interesu prawnego, przyjmuje brak podstawy prawnej 
do wydawania postanowienia zawierającego stanowisko wierzyciela w zakresie 
zgłoszonych przez zobowiązanego zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji 
wówczas, gdy tym wierzycielem jest sam organ prowadzący tę egzekucję”.

Z uwagi na przedstawione kwestie proszę o odpowiedź na następujące 
pytania.

1. Na podstawie jakich przepisów prawa Poczta Polska SA poucza dłużnika 
o prawie do odwołania się od postanowienia wydanego w sprawie domniemanej 
zaległości abonamentowej do wierzyciela, czyli Poczty Polskiej SA?

2. Na jakiej podstawie prawnej Poczta Polska SA dysponuje danymi osobowy-
mi byłych abonentów, którzy przed 2005 r. posiadali i wyrejestrowali odbiorniki 
telewizyjne i radiowe?

3. Czy Poczta Polska SA dysponuje zgodami do przetwarzania danych osobo-
wych wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, którym wystawiła tytu-
ły wykonawcze w oparciu o zgłoszenia dokonane przed dniem wejścia w życie 
ustawy z dnia 21.04.2005 r.?

** T. Jędrzejewski, M. Masternak, P. Rączka, „Administracyjne postępowanie egzekucyjne”,  
 Wydawnictwo TNOiK, 2002 rok, s. 102.

*** T. Jędrzejewski, P. Rączka, „Postępowanie egzekucyjne w administracji – komentarz”,  
 Wydawnictwo Info Trade, Gdańsk, 2000 rok, s. 103
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4. Jaka jest rola Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w kwestiach dotyczą-
cych opłat abonamentowych i ich egzekucji oraz jaka jest relacja prawna po-
między KRRiT a Pocztą Polską SA w zakresie egzekucji wymienionych opłat 
abonamentowych RTV?

5. Która instytucja jest wierzycielem opłat abonamentowych RTV?

Wadim Tyszkiewicz
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Wadima Tyszkiewicza

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury  
Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Mając na uwadze postulaty przedstawione przez przedstawicieli samorządów 

lokalnych, odnoszące się do podjęcia prac legislacyjnych w przedmiocie zmiany 
przepisów dotyczących instalacji stacjonarnych urządzeń rejestrujących nadzo-
rowanych przez Inspekcję Transportu Drogowego oraz braku możliwości insta-
lowania atrap tych urządzeń przez samorządy, pragnę wyrazić swoje poparcie 
wobec zmiany powyższego.

Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. 
o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o strażach gminnych 
(Dz.U. poz. 1335). Przedmiotowa nowelizacja uchyliła przepisy będące podstawą 
prawną kontroli ruchu drogowego dokonywanej przez straże gminne (miejskie) 
przy użyciu fotoradarów.

Zmiana ta negatywnie wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa.
Instytut Transportu Samochodowego przygotował raport przedstawiający 

stan bezpieczeństwa na polskich drogach za okres styczeń – sierpień 2016 r. 
Wnioski z niego płynące są alarmujące.

Z uzyskanych danych jednoznacznie wynika, że w 43 miejscowościach, w któ-
rych przed 1 stycznia 2016 r. funkcjonowały fotoradary straży miejskich i gmin-
nych, zagrożenie wzrosło zdecydowanie bardziej niż we wszystkich obszarach 
i ogółem na wszystkich drogach.

Jak wynika ze wspomnianego raportu, w miejscowościach pozbawionych 
funkcjonujących do 31 grudnia 2015 r. fotoradarów stacjonarnych w okresie od 
maja do sierpnia 2016 r. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego:

– liczba wypadków wzrosła o 24%,
– liczba ofiar śmiertelnych wzrosła o 46% (41 ofiar wobec 28 ofiar rok 

wcześniej),
– liczba rannych wzrosła o 23%.
Jak wskazują autorzy raportu, „dla zatrzymania negatywnych tendencji 

w wypadkowości należy zintensyfikować nadzór nad przestrzeganiem przez 
kierowców limitów prędkości”.

Niestety, należy przyjąć do wiadomości, że od wielu lat Polska znajduje się 
w czołówce niechlubnej klasyfikacji dotyczącej śmiertelnych zdarzeń drogowych.

Komisja Europejska opublikowała wstępne dane o ofiarach śmiertelnych 
wypadków drogowych w krajach UE w 2019 r. Wynika z nich, że Polska jest 
trzecim najniebezpieczniejszym krajem, z wynikiem 77 zabitych na 1 milion 
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mieszkańców! Jakby tego było mało, zanotowaliśmy pogorszenie bezpieczeń-
stwa w stosunku do 2018 r.

Z pewnością najwyższy już czas zadbać o bezpieczeństwo Polaków na 
drogach.

Fotoradary niewątpliwie mają wpływ na poprawę bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym. Ich rola polega na tym, że w określonym miejscu kierowcy – na wi-
dok fotoradaru – zwalniają, zmniejszają prędkość i zwiększają ostrożność. Ma 
więc sens ustawianie fotoradarów zwłaszcza w miejscach, w których szczególnie 
zależy nam na ograniczeniu prędkości (w okolicach szkół, przedszkoli, szpita-
li, na głównych tzw. przelotowych ulicach miast). Taka praktyka, jak wynika 
z podanych statystyk, z pewnością przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa.

W związku z tym w trosce o najwyższe znane mi wartości, czyli zdrowie 
i życie ludzkie, z całą mocą popieram inicjatywę wprowadzenia działań zmie-
rzających do przywrócenia samorządom możliwości instalowania fotoradarów, 
a co za tym idzie – poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wpływy z mandatów są sprawa drugorzędną. To jest kwestia do ustalenia. 
Przede wszystkim chodzi tutaj o zdrowie i życie ludzi.

Z poważaniem 
Wadim Tyszkiewicz
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Oświadczenie złożone przez senatorów 
Wadima Tyszkiewicza i Krzysztofa Kwiatkowskiego

Oświadczenie skierowane do wiceprezes Rady Ministrów, minister rozwoju 
Jadwigi Emilewicz

Szanowna Pani Premier!
W ostatnich latach dużo uwagi poświęca się sprawom mieszkań dla pol-

skich rodzin. Trwają prace nad zmianą szeroko rozumianych ustaw regulu-
jących uprawnienia do nabywania mieszkań. W trakcie zmian pakietu ustaw 
mieszkaniowych nie uregulowano kwestii możliwości nabycia lokali z zaso-
bów towarzystw budownictwa społecznego. W obowiązującym art. 33e ust. 2 
ustawy z dnia z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania 
budownictwa mieszkaniowego (Dz.U.2019.0.2195) – który brzmi następująco: 
„przeniesienie własności lokalu mieszkalnego przez towarzystwo budownictwa 
społecznego może nastąpić wyłącznie na rzecz osoby fizycznej, będącej jedno-
cześnie najemcą lokalu mieszkalnego i stroną umowy w sprawie partycypacji 
w kosztach budowy tego lokalu” – uregulowano możliwość nabycia takich loka-
li wyłącznie przez osoby, które łącznie spełniają 2 warunki: są najemcą lokalu 
i były stroną umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy wynajmowa-
nego lokalu. Oznacza to – tak jest w odniesieniu do gminy Nowa Sól – Miasto, 
której władze zwróciły się o pomoc – że mieszkańcy nie mogą kupić wynajmo-
wanych lokali zasobów TBS.

Gmina Nowa Sól – Miasto była jedynym wspólnikiem zlikwidowanego TBS 
Sp. z.o.o. w Nowej Soli (likwidacja w grudniu 2014 r.) i w wyniku likwidacji 
majątku TBS przejęła budynek mieszkalny wybudowany z udziałem środków 
BGK. TBS Sp. z o.o. w Nowej Soli zawarła umowę kredytu na budowę budynku 
mieszkalnego. Umowa nr 11999966/14/2001 z dnia 2 listopada 2001 r. została 
w całości spłacona w lutym 2014 r. Budynek został oddany do użytku w 2002 r. 
W grudniu 2014 r. TBS zostało zlikwidowane, a budynek mieszkalny przejął je-
dyny wspólnik, czyli gmina Nowa Sól – Miasto. Od 1 stycznia 2015 r. budynek 
pozostaje w zasobach komunalnych gminy Nowa Sól – Miasto. Najemcy, którzy 
zawarli umowy z TBS, kontynuują najem. W dacie zasiedlania wybudowanego 
budynku, tj. w 2002 r., najemcy mieszkań nie byli partycypantami w kosztach 
budowy budynku. Nie było stosownych uregulowań prawnych. Dopiero zmiana 
stanu prawnego po dniu 15 października 2004 r. na mocy ustawy z dnia 27 sierp-
nia 2004 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa 
mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.2004.213.2157) 
wprowadziła zasady partycypacji w kosztach budowy mieszkań na wynajem.

Wprowadzone zasady ograniczają prawa najemców do nabycia zasiedlone-
go lokalu. Mogą to zrobić tylko ci najemcy, którzy byli stroną umowy o najem 
lokalu mieszkalnego w zasobach TBS i jednocześnie stroną umowy w sprawie 
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partycypacji w kosztach budowy tego lokalu, przy czym umowa partycypacji 
winna być zawarta w chwili zawierania umowy najmu lokalu. Ponadto regula-
cja art. 33f ust. 1 wyklucza zastosowanie bonifikaty do ceny ewentualnie sprze-
dawanego lokalu.

W przypadku wymienionej gminy budynek zlikwidowanego TBS stanowi 
mienie komunalne. Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami gmina 
może stosować bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych. W odniesieniu 
do lokali w budynku zlikwidowanego TBS gmina nie może dokonać sprzedaży 
z uwagi na brak partycypacji najemcy w kosztach budowy, a ponadto nie może 
zastosować bonifikaty.

Utrzymywanie 2 różnych trybów sprzedaży lokali z zasobów komunalnych 
jest niezrozumiałe dla mieszkańców gminy, najemców lokali w budynku TBS, 
którzy czują się pokrzywdzeni i rozczarowani. Do czasu, gdy istniał TBS, najem-
cy opłacali wyższy czynsz niż czynsz obowiązujący w lokalach komunalnych, 
a po likwidacji TBS, pomimo że budynek jest mieniem komunalnym, nie mogą 
nabyć prawa własności lokalu.

Uważam, że nie jest to jednostkowa sytuacja w skali kraju. Dbając o reali-
zację zasady równego traktowania najemców w lokalach komunalnych, zasady 
praw nabytych i racjonalności ustawodawcy, należałoby zrównać uprawnienia 
najemców lokali komunalnych, wprowadzić prawną możliwość nabycia lokali 
przez najemców, którzy nie byli stroną w umowach partycypacji (tym bardziej 
że w czasie budowania budynku nie było takiego obowiązku prawnego) oraz 
możliwość udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży.

W związku z tym zwracamy się do Pani Premier z następującymi pytaniami.
1. Czy trwają prace nad zmianą zapisów ustawy o niektórych formach po-

pierania budownictwa mieszkaniowego, które umożliwią wymienionym na-
jemcom nabycie lokalu?

2. Jeśli takie prace trwają, to czy zostanie wprowadzona możliwość nabycia 
lokalu? Kiedy stosowne regulacje prawne wejdą w życie?

Uprzejmie prosimy Panią Premier o  odniesienie się do poruszonych 
zagadnień.

Wadim Tyszkiewicz 
Krzysztof Kwiatkowski
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Oświadczenie złożone przez senatorów 
Wadima Tyszkiewicza i Krzysztofa Kwiatkowskiego

Oświadczenie skierowane do ministra edukacji narodowej  
Dariusza Piontkowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
1 września 2020 r., przy zastosowaniu rozwiązań prawnych potrzebnych do 

organizacji pracy szkoły w czasie epidemii, wprowadzonych na mocy rozporzą-
dzeń ministra edukacji narodowej, rozpoczął się kolejny rok szkolny. Do szkół 
powrócili uczniowie, którzy przystąpili do nauki w modelu tradycyjnym, czyli 
poprzez uczestnictwo w zajęciach organizowanych w szkołach.

Część z tych uczniów w celu dotarcia do szkoły, która jest oddalona od 
ich miejsca zamieszkania, korzysta każdego dnia ze środków publicznego 
transportu zbiorowego. Dotyczy to zarówno uczniów szkół podstawowych, 
w tym tych najmłodszych, uczęszczających do klas 1–3, jak i uczniów szkół 
ponadpodstawowych.

Pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że na mocy rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ogra-
niczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1356) w środkach publicznego transportu zbiorowego obowiązują 
limity, które dopuszczają przewóz w tym samym czasie nie większej liczby osób 
niż wynosi:

a) 100% liczby miejsc siedzących albo
b) 50% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w doku-

mentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu 
środka transportu albo pojazdu, przy jednoczesnym pozostawieniu w środku 
transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.

Przywołane przepisy w znaczny sposób ograniczają możliwości przewozo-
we operatorów publicznego transportu zbiorowego. Co prawda obowiązują one 
w takim brzmieniu już od 1 czerwca 2020 r. (wcześniej były jeszcze bardziej ry-
gorystyczne), ale wówczas, aż do końca roku szkolnego 2019/2020, zajęcia w szko-
łach były prowadzone zdalnie, a zatem uczniowie nie korzystali z publicznego 
transportu zbiorowego w celu dotarcia do szkół.

Wymienione limity, dopuszczające przewóz określonej liczby pasażerów, 
prowadzić będą od dnia 1 września 2020 r. do sytuacji, w której nie wszyscy 
uczniowie chcący skorzystać z możliwości dojazdu do szkoły i powrotu z niej 
środkami publicznego transportu zbiorowego będą mogli to zrobić. Sytuacja jest 
trudna, ponieważ operatorzy publicznego transportu zbiorowego nie posiadają 
dodatkowych pojazdów, które mogłyby zostać wykorzystane do wzmocnienia 
kursów w godzinach szczytów przewozowych, i tym samym nie mogą zapewnić 
wszystkim zainteresowanym przewóz w określonym kierunku.
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Komunikacja miejska organizowana przez gminę Nowa Sól – Miasto ob-
sługuje poza miastem Nowa Sól pięć innych gmin: Kolsko, Kożuchów, Nowa 
Sól, Otyń i Siedlisko. W jej ramach wykonywane są połączenia na terenie każ-
dej z wymienionych gmin, zapewniające dojazd do szkół podstawowych poło-
żonych na ich terenie, jak również połączenia międzygminne, umożliwiające 
dotarcie do szkół ponadpodstawowych położonych na terenie gminy Nowa Sól 
– Miasto i gminy Kożuchów. Najdłuższa linia komunikacyjna łącząca gminę 
Kolsko z miastem Nowa Sól liczy blisko 37 km. W godzinach szczytów przewo-
zowych (poranny i popołudniowy) operator publicznego transportu zbiorowe-
go – Międzygminne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „SubBus” Sp. z o.o. – do 
obsługi wszystkich linii komunikacyjnych wykorzystuje cały tabor pozostający 
do jego dyspozycji, tj. 25 autobusów. Jedynie 2 pojazdy stanowią rezerwę i są wy-
korzystywane w nagłych sytuacjach (awarie, kolizje itp.), jednakże ze względu 
na opisaną sytuację także te pojazdy zostaną skierowane do obsługi kursów li-
niowych od dnia 1 września 2020 r.

Obowiązujące limity, wynikające z przywołanych przepisów, wpływają rów-
nież na wzrost kosztów związanych z obsługą komunikacji miejskiej (zaangażo-
wanie dodatkowego dostępnego taboru, dublowanie połączeń) przy jednoczesnym 
znacznym spadku przychodów z tytułu sprzedaży biletów komunikacji miej-
skiej. Jest to dużym obciążeniem dla budżetów gmin Nowosolskiego SubObszaru 
Funkcjonalnego, przy i tak znacznym ich nadwyrężeniu spowodowanym skut-
kami epidemii koronawirusa COVID-19. W efekcie każde próby rozwiązania tej 
trudnej sytuacji, takie jak zaangażowanie dodatkowych pojazdów i kierowców 
do obsługi linii komunikacyjnych, zagęszczenie połączeń w przypadkach, kie-
dy jest to możliwe, czy nawet zlecenie w części usługi realizowania przewozów 
o charakterze publicznym podmiotom zewnętrznym (innym przewoźnikom), 
wymaga zaangażowania dodatkowych środków budżetowych, co pogłębia i tak 
już trudną sytuację finansową jednostek samorządu terytorialnego.

Mając to wszystko na uwadze i kierując się przede wszystkim dobrem na-
szych mieszkańców, zwracamy się z prośbą o pochylenie się nad przedstawio-
nym problemem i spowodowanie zniesienia limitów dopuszczających przewóz 
określonej liczby pasażerów środkami publicznego transportu zbiorowego, bo-
wiem ich dalsze obowiązywanie prowadzić będzie do znacznych ograniczeń 
w przemieszczaniu się uczniów powracających z dniem 1 września 2020 r.  
do szkół.

Do wiadomości ministra zdrowia, pana Adama Niedzielskiego.

Wadim Tyszkiewicz 
Krzysztof Kwiatkowski
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Oświadczenie złożone przez senatorów 
Wadima Tyszkiewicza i Krzysztofa Kwiatkowskiego

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia  
Adama Niedzielskiego

Szanowny Panie Ministrze!
1 września 2020 r., przy zastosowaniu rozwiązań prawnych potrzebnych 

do organizacji pracy szkoły w czasie epidemii wprowadzonych na mocy roz-
porządzeń ministra edukacji narodowej, rozpoczął się kolejny rok szkolny. Do 
szkół powrócili uczniowie, którzy przystąpili do nauki w modelu tradycyjnym, 
czyli poprzez uczestnictwo w zajęciach organizowanych w szkołach.

Część z tych uczniów w celu dotarcia do szkoły, która jest oddalona od 
ich miejsca zamieszkania, korzysta każdego dnia ze środków publicznego 
transportu zbiorowego. Dotyczy to zarówno uczniów szkół podstawowych, 
w tym tych najmłodszych, uczęszczających do klas 1–3, jak i uczniów szkół 
ponadpodstawowych.

Pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że na mocy rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ogra-
niczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1356) w środkach publicznego transportu zbiorowego obowiązu-
ją limity, które dopuszczają przewóz w tym samym czasie nie większej liczby 
osób niż wynosi:

a) 100% liczby miejsc siedzących albo
b) 50% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w doku-

mentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu 
środka transportu albo pojazdu, przy jednoczesnym pozostawieniu w środ-
ku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.

Przywołane przepisy w znaczny sposób ograniczają możliwości przewozo-
we operatorów publicznego transportu zbiorowego. Co prawda obowiązują one 
w takim brzmieniu już od 1 czerwca 2020 r. (wcześniej były jeszcze bardziej 
rygorystyczne), ale wówczas, aż do końca roku szkolnego 2019/2020, zajęcia 
w szkołach były prowadzone zdalnie, a zatem uczniowie nie korzystali z pu-
blicznego transportu zbiorowego w celu dotarcia do szkół.

Wymienione limity, dopuszczające przewóz określonej liczby pasażerów, 
prowadzić będą od dnia 1 września 2020 r. do sytuacji, w której nie wszyscy 
uczniowie chcący skorzystać z możliwości dojazdu do szkoły i powrotu z niej 
środkami publicznego transportu zbiorowego będą mogli to zrobić. Sytuacja 
jest trudna, ponieważ operatorzy publicznego transportu zbiorowego nie po-
siadają dodatkowych pojazdów, które mogłyby zostać wykorzystane do wzmoc-
nienia kursów w godzinach szczytów przewozowych, i tym samym nie mogą 
zapewnić wszystkim zainteresowanym przewóz w określonym kierunku.
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Komunikacja miejska organizowana przez gminę Nowa Sól – Miasto obsłu-
guje poza miastem Nowa Sól pięć innych gmin: Kolsko, Kożuchów, Nowa Sól, 
Otyń i Siedlisko. W jej ramach wykonywane są połączenia na terenie każdej 
z wymienionych gmin, zapewniające dojazd do szkół podstawowych położo-
nych na ich terenie, jak również połączenia międzygminne, umożliwiające 
dotarcie do szkół ponadpodstawowych położonych na terenie gminy Nowa Sól 
– Miasto i gminy Kożuchów. Najdłuższa linia komunikacyjna łącząca gminę 
Kolsko z miastem Nowa Sól liczy blisko 37 km. W godzinach szczytów przewo-
zowych (poranny i popołudniowy) operator publicznego transportu zbiorowego 
– Międzygminne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „SubBus” Sp. z o.o. – do 
obsługi wszystkich linii komunikacyjnych wykorzystuje cały tabor pozosta-
jący do jego dyspozycji, tj. 25 autobusów. Jedynie 2 pojazdy stanowią rezerwę 
i są wykorzystywane w nagłych sytuacjach (awarie, kolizje itp.), jednakże ze 
względu na opisaną sytuację także te pojazdy zostaną skierowane do obsługi 
kursów liniowych od dnia 1 września 2020 r.

Obowiązujące limity, wynikające z przywołanych przepisów, wpływa-
ją również na wzrost kosztów związanych z obsługą komunikacji miejskiej 
(zaangażowanie dodatkowego dostępnego taboru, dublowanie połączeń) 
przy jednoczesnym znacznym spadku przychodów z tytułu sprzedaży bile-
tów komunikacji miejskiej. Jest to dużym obciążeniem dla budżetów gmin 
Nowosolskiego SubObszaru Funkcjonalnego, przy i tak znacznym ich nadwy-
rężeniu spowodowanym skutkami epidemii koronawirusa COVID-19. W efek-
cie każde próby rozwiązania tej trudnej sytuacji, takie jak zaangażowanie 
dodatkowych pojazdów i kierowców do obsługi linii komunikacyjnych, za-
gęszczenie połączeń w przypadkach, kiedy jest to możliwe, czy nawet zlecenie 
w części usługi realizowania przewozów o charakterze publicznym podmiotom 
zewnętrznym (innym przewoźnikom), wymaga zaangażowania dodatkowych 
środków budżetowych, co pogłębia i tak już trudną sytuację finansową jedno-
stek samorządu terytorialnego.

Mając to wszystko na uwadze i kierując się przede wszystkim dobrem na-
szych mieszkańców, zwracamy się z prośbą o pochylenie się nad przedstawio-
nym problemem i spowodowanie zniesienia limitów dopuszczających przewóz 
określonej liczby pasażerów środkami publicznego transportu zbiorowego, 
bowiem ich dalsze obowiązywanie prowadzić będzie do znacznych ograniczeń 
w przemieszczaniu się uczniów powracających z dniem 1 września 2020 r. do 
szkół.

Do wiadomości ministra edukacji narodowej, pana Dariusza Piontkowskiego.

Wadim Tyszkiewicz 
Krzysztof Kwiatkowski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jerzego Wcisłę

Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi  
Jana Krzysztofa Ardanowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Już ok. 5 lat mają plany utworzenia jedynego w Polsce północno-wschod-

niej zakładu rehabilitacji leczniczej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
w Supraślu. Jest przygotowany budynek, odstąpiony przez powiat białostocki 
na ten cel z 40-procentową obniżką, czyli o 7 milionów zł mniej od wycenio-
nej wartości. W 2016 r. podpisano list intencyjny w sprawie budowy ośrodka. 
Przychylność samorządu białostockiego od początku wiąże się z nadzieją, że 
ośrodek przyczyni się do rozwoju lokalnego. W obiekcie miało znaleźć zatrud-
nienie ok. 100 osób.

Lokalizacja ma znaczące walory zdrowotne. Supraśl jest jednym z najmłod-
szych uzdrowisk w Polsce, pobyt w nim szczególnie sprzyja leczeniu chorób 
układu oddechowego (mikroklimat Puszczy Knyszyńskiej). Znajdują się tu bo-
gate złoża borowiny.

Z  dobrodziejstw ośrodka miało korzystać 300 rolników jednocześnie. 
Szczególnie z obszaru województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. 
W tym obszarze żyje ok. 140 tysięcy rolników.

W całej Polsce jest jedynie 5 tego typu ośrodków. Co roku korzysta z nich ok. 
14 tysięcy uprawnionych. Niestety, wszystkie ośrodki są znacznie oddalone od 
naszego regionu – najbliższe o 400–700 km.

Ośrodek w Supraślu miał zacząć przyjmować rolników na rehabilitację 
w 2019 r. Dzisiaj nie wiadomo, czy w ogóle powstanie.

Proszę Pana Ministra o przeanalizowanie stanu przygotowań do utworzenia 
ośrodka rehabilitacyjnego w Supraślu. Jestem przekonany, że deklarowane przez 
Pana Ministra zaangażowanie na rzecz rolników przyniesie skutek w postaci 
dobrych decyzji dla tej inicjatywy. Sam wychowałem się w rodzinie rolniczej 
i wiem, o jak ważnej sprawie do Pana Ministra piszę.

Proszę też o informację, czy istnieje zagrożenie dla podjętej już przed laty 
decyzji, dla której poczyniono istotne przygotowania ze znaczącym udziałem 
samorządu powiatu białostockiego.

Z poważaniem 
Jerzy Wcisła
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Józefa Zająca

Oświadczenie skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej 
Marleny Maląg

Szanowna Pani Minister!
W związku z wątpliwościami zgłaszanymi przez organizacje zajmujące się 

zarządzaniem bezpieczeństwem pożarowym, a dotyczącymi przepisów rozpo-
rządzenia ministra pracy i polityki społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie 
wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma 
być prowadzony żłobek lub klubik dziecięcy (Dz.U. z 2019 r. poz. 72) – m.in. §1 
ust. 2 pkt 4 i §1 ust. 3 – uprzejmie proszę o odpowiedź na następujące pytania:

1. Czy w myśl wymienionych przepisów istnieje obowiązek zapewnienia 
w lokalu przejścia ewakuacyjnego z każdego pomieszczenia, gdzie znajdują się 
dzieci, do dwóch wyjść ewakuacyjnych, tak aby zachować przejście przez nie 
więcej niż dwa pomieszczenia, łącznie z pomieszczeniem przeznaczonym do 
przebywania dzieci?

2. Czy lokale usługowe (mieszkalne) dostosowane do funkcji żłobka w myśl 
rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w spra-
wie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym 
ma być prowadzony żłobek lub klubik dziecięcy, powinny podlegać procedurze 
zmiany sposobu użytkowania lokalu usługowego lub mieszkalnego na funkcję 
żłobka w trybie i na zasadach określonych w ustawie – Prawo budowlane (Dz.U. 
z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.)?

Z przytoczonego rozporządzenia, co widać po jego dokładnej analizie, nie 
wynika konieczność zapewnienia dwóch dojść z pomieszczeń z dziećmi do wyjść 
ewakuacyjnych (wymagane są m.in. dwa wyjścia z lokalu), czyli drzwi ewaku-
acyjnych i ewentualnie okna umożliwiającego wyjście w bezpieczny sposób.

Rozporządzenie o szczególnym charakterze zostało wydane w celu ułatwienia 
procedury organizacji oraz prowadzenia żłobków i tak jest ono rozumiane przez 
społeczeństwo. Niezrozumiały jest wobec tego fakt występowania utrudnień po-
legających na żądaniu zmiany przeznaczenia lokalu, który posiada przeznacze-
nie usługowe lub mieszkalne, do funkcji żłobka, pomimo że dostosowano go już 
do warunków zawartych w rozporządzeniu. Niejasność przepisów powoduje, że 
komendy miejskie i powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w swoich opiniach 
(decyzjach) dotyczących tych lokali wymagają takich właśnie rozwiązań technicz-
nych oraz przeprowadzenia procedury formalnej zmiany przeznaczenia lokalu.

Józef Zając
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Józefa Zająca

Oświadczenie skierowane do komendanta głównego  
Państwowej Straży Pożarnej Andrzeja Bartkowiaka

Szanowny Panie Komendancie!
W związku z kierowanymi do mojego biura senatorskiego zgłoszeniami do-

tyczącymi problemów rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, 
którzy wdrażają przepisy w zakresie ochrony przeciwpożarowej w życie, jak rów-
nież w związku z wyjaśnieniami istotnych zawiłości tych przepisów, zawartymi 
w odpowiedziach na kierowane przeze mnie oświadczenia senatorskie (https://
www.senat.gov.pl/sklad/senatorowie/nowe-oswiadczenia-senatorskie,27,9.
html; https://www.senat.gov.pl/sklad/senatorowie/nowe-oswiadczenia-sena-
torskie,27,10.html), zwracam się z prośbą o rozpowszechnianie ww. odpowiedzi 
w podległych Panu Komendantowi jednostkach organizacyjnych.

Józef Zając
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senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14
senator Wojciech Piecha  . . . . . . . . . . . . . . . . 14
senator Magdalena Kochan .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14
senator Wojciech Piecha  . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Wznowienie obrad
Głosowanie nr  3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Uzupełnienie porządku obrad
Punkt 1. porządku obrad: ustawa o  zmianie ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobiega-
niem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, in-
nych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)
senator Adam Szejnfeld .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15
poseł Grzegorz Matusiak  . . . . . . . . . . . . . . . . 16
senator Adam Szejnfeld .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16
senator Joanna Sekuła .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16
senator Adam Szejnfeld .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17
poseł Grzegorz Matusiak  . . . . . . . . . . . . . . . . 17
senator Adam Szejnfeld .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17
poseł Grzegorz Matusiak  . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Wystąpienie przedstawiciela rządu
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Rozwoju 
Andrzej Gut-Mostowy .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17

Zapytania i odpowiedzi
senator Adam Szejnfeld .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Rozwoju 
Andrzej Gut-Mostowy .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19

senator Adam Szejnfeld .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Rozwoju 
Andrzej Gut-Mostowy .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20
senator Adam Szejnfeld .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20
sekretarz stanu 
w Ministerstwie Rozwoju 
Andrzej Gut-Mostowy .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20
zastępca dyrektora  
Departamentu Turystyki  
w Ministerstwie Rozwoju 
Dominik Borek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
senator Władysław Komarnicki  . . . . . . . . . . . . 21
sekretarz stanu 
w Ministerstwie Rozwoju 
Andrzej Gut-Mostowy .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22
senator Joanna Sekuła .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22
sekretarz stanu 
w Ministerstwie Rozwoju 
Andrzej Gut-Mostowy .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23
członek zarządu  
Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego 
Marek Niechciał  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
senator Adam Szejnfeld .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24
sekretarz stanu 
w Ministerstwie Rozwoju 
Andrzej Gut-Mostowy .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24
senator Władysław Komarnicki  . . . . . . . . . . . . 25
sekretarz stanu 
w Ministerstwie Rozwoju 
Andrzej Gut-Mostowy .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25
sekretarz stanu 
w Ministerstwie Rozwoju 
Andrzej Gut-Mostowy .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26
zastępca dyrektora  
Departamentu Turystyki  
w Ministerstwie Rozwoju 
Dominik Borek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26
zastępca dyrektora  
Departamentu Turystyki  
w Ministerstwie Rozwoju 
Dominik Borek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
senator Joanna Sekuła .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27
sekretarz stanu 
w Ministerstwie Rozwoju 
Andrzej Gut-Mostowy .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27

Otwarcie dyskusji
senator Aleksander Pociej  . . . . . . . . . . . . . . . 28
senator Adam Szejnfeld .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28
senator Władysław Komarnicki  . . . . . . . . . . . . 30

Zamknięcie dyskusji
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Punkt 2. porządku obrad: drugie czytanie projektu 
ustawy o  zmianie ustawy o  szczególnych rozwiąza-
niach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i  zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i In-
nowacyjności

senator sprawozdawca Wojciech Piecha  . . . . . . . 32
Zapytania i odpowiedzi

senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 33
senator Wojciech Piecha  . . . . . . . . . . . . . . . . 33
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 33
senator Wojciech Piecha  . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Wystąpienie przedstawiciela rządu
sekretarz stanu 
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej 
Iwona Michałek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34

Zapytania i odpowiedzi
sekretarz stanu 
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej 
Iwona Michałek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
senator Magdalena Kochan .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 35
sekretarz stanu 
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Iwona Michałek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
sekretarz stanu 
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej 
Iwona Michałek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
zastępca dyrektora  
Departamentu Ubezpieczeń Społecznych  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Eliza Wiśniewska  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Otwarcie dyskusji
senator Magdalena Kochan .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36
senator Bogdan Borusewicz  . . . . . . . . . . . . . . 37

Zamknięcie dyskusji
Wystąpienie przedstawiciela rządu

sekretarz stanu 
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Iwona Michałek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Skierowanie projektu ustawy do Komisji Gospodar-
ki Narodowej i Innowacyjności

Punkt 3. porządku obrad: drugie czytanie projektu 
ustawy o  związku metropolitalnym w  województwie 
pomorskim

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i  Admini-
stracji Państwowej

senator sprawozdawca Krzysztof Kwiatkowski .  .  . 38
Zapytania i odpowiedzi

senator Michał Seweryński  . . . . . . . . . . . . . . 38
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . . 39
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 39
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . . 39
senator Ryszard Świlski  . . . . . . . . . . . . . . . . 39
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40
senator Bogdan Zdrojewski  . . . . . . . . . . . . . . 40
senator Ryszard Świlski  . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Wystąpienie przedstawiciela rządu
sekretarz stanu 
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych  
i Administracji  
Paweł Szefernaker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Zapytania i odpowiedzi
senator Leszek Czarnobaj .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42
sekretarz stanu 
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych  
i Administracji  
Paweł Szefernaker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
senator Kazimierz Kleina .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 43
sekretarz stanu 
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych  
i Administracji  
Paweł Szefernaker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
senator Krzysztof Brejza  . . . . . . . . . . . . . . . . 44
sekretarz stanu 
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych  
i Administracji  
Paweł Szefernaker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
senator Leszek Czarnobaj .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44
sekretarz stanu 
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych  
i Administracji  
Paweł Szefernaker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Otwarcie dyskusji
senator Ryszard Świlski  . . . . . . . . . . . . . . . . 45
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . . 46
senator Sławomir Rybicki  . . . . . . . . . . . . . . . 48
senator Jerzy Wcisła .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 49
senator Zygmunt Frankiewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . . . . . 51
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . . . . . 53
senator Kazimierz Michał Ujazdowski .  .  .  .  .  .  .  . 53
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 54
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . . 55
senator Ryszard Świlski  . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Zamknięcie dyskusji
Wystąpienie przedstawiciela rządu

sekretarz stanu 
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych  
i Administracji  
Paweł Szefernaker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
prezydent miasta Sopotu  
Jacek Karnowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Wznowienie obrad
Punkt 3. porządku obrad: drugie czytanie projektu 
ustawy o  związku metropolitalnym w  województwie 
pomorskim (cd.)

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu
Głosowanie nr  4 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 59
Podjęcie uchwały

Punkt 4. porządku obrad: ustawa o  zmianie ustawy 
o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych 
decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomo-
ści warszawskich, wydanych z  naruszeniem prawa, 
ustawy o  komercjalizacji i  niektórych uprawnieniach 
pracowników oraz ustawy o  gospodarce nieruchomo-
ściami

Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Te-
rytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komi-
sji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

senator sprawozdawca Aleksander Pociej  . . . . . . 59
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Wystąpienie przedstawiciela rządu
sekretarz stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Sebastian Kaleta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Zapytania i odpowiedzi
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . . 63
sekretarz stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Sebastian Kaleta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Senator Bogdan Borusewicz  . . . . . . . . . . . . . . 65
sekretarz stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Sebastian Kaleta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .66
sekretarz stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Sebastian Kaleta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 67
sekretarz stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Sebastian Kaleta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 67
sekretarz stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Sebastian Kaleta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 68
sekretarz stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Sebastian Kaleta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 69
sekretarz stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Sebastian Kaleta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
senator Marek Borowski  . . . . . . . . . . . . . . . . 69
sekretarz stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Sebastian Kaleta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
senator Marek Borowski  . . . . . . . . . . . . . . . . 70
sekretarz stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Sebastian Kaleta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
senator Marek Borowski  . . . . . . . . . . . . . . . . 70
sekretarz stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Sebastian Kaleta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
senator Marek Borowski  . . . . . . . . . . . . . . . . 71
sekretarz stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Sebastian Kaleta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
senator Joanna Sekuła .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 71
sekretarz stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Sebastian Kaleta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
senator Joanna Sekuła .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 71
sekretarz stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Sebastian Kaleta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
sekretarz stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Sebastian Kaleta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
zastępca prezydenta  
miasta stołecznego Warszawy  
Paweł Rabiej.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 73
senator Jan Maria Jackowski . . . . . . . . . . . . . . 74

zastępca prezydenta  
miasta stołecznego Warszawy  
Paweł Rabiej.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 74

Otwarcie dyskusji
senator Marek Borowski  . . . . . . . . . . . . . . . . 75
senator Aleksander Pociej  . . . . . . . . . . . . . . . 76
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 78
senator Bogdan Borusewicz  . . . . . . . . . . . . . . 79
senator Bogdan Zdrojewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 80

Zamknięcie dyskusji
Wystąpienie przedstawiciela rządu

sekretarz stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Sebastian Kaleta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Punkt 5. porządku obrad: informacja Ministra Zdro-
wia na temat dostępności do świadczeń zdrowotnych 
w okresie epidemii koronawirusa jak również przedsta-
wienie strategii działań w ochronie zdrowia w okresie 
jesienno-zimowym

sekretarz stanu 
w Ministerstwie Zdrowia  
Waldemar Kraska  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Zapytania i odpowiedzi
senator Agnieszka Gorgoń-Komor  . . . . . . . . . . 86
sekretarz stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Waldemar Kraska  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
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w Ministerstwie Zdrowia 
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sekretarz stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Waldemar Kraska  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
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sekretarz stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
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sekretarz stanu 
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Waldemar Kraska  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
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w Ministerstwie Zdrowia 
Waldemar Kraska  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
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sekretarz stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Waldemar Kraska  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . . 95
sekretarz stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Waldemar Kraska  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . . 96
sekretarz stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Waldemar Kraska  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 96
senator Dorota Czudowska .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 97
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sekretarz stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Waldemar Kraska  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
senator Beniamin Godyla .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 98
sekretarz stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Waldemar Kraska  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
senator Beniamin Godyla .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 99
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