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Porządek obrad
16. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
w dniach 29 i 30 września
oraz 13 i 14 października 2020 r.

1. Drugie czytanie projektu uchwały w 45-lecie ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce.
2. Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym.
3. Ustawa o zmianie ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego.
4. Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o działalności w 2019
roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji
w 2019 roku.
5. Informacja o działalności Rady Mediów Narodowych w 2019 r.
6. Ustawa o zmianie ustawy o Radzie Mediów Narodowych.
7. Informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie od 1 stycznia
2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
8. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19.
9. Ustawa o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn.
10. Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw.
11. Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów
oraz niektórych innych ustaw.
12. Ustawa o Funduszu Medycznym.
13. Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej
a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnionej współpracy
obronnej, podpisanej w Warszawie dnia 15 sierpnia 2020 r.
14. Informacja Ministra Spraw Zagranicznych na temat stanu polskiej dyplomacji.
15. Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw.

Oświadczenia senatorów są składane na końcu posiedzenia,
po wyczerpaniu porządku obrad.
Obecni senatorowie: według załączonej do protokołu listy obecności.
Obecni goście i przedstawiciele urzędów:
Kancelaria Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

– zastępca szefa kancelarii Paweł Mucha
– podsekretarz stanu Anna Surówka-Pasek

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

– poseł Katarzyna Piekarska
– poseł Waldemar Buda
– poseł Michał Szczerba

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

– zastępca szefa kancelarii Paweł Szrot

Instytut Pamięci Narodowej
– Komisja Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu

– prezes Jarosław Szarek
– dyrektor Biura Upamiętniania Walk
i Męczeństwa Adam Siwek

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

– przewodniczący Witold Kołodziejski
– wiceprzewodnicząca Teresa Bochwic

Ministerstwo Finansów

– sekretarz stanu Sebastian Skuza

Ministerstwo Infrastruktury

– sekretarz stanu Andrzej Bittel

Ministerstwo Klimatu

– sekretarz stanu Ireneusz Zyska

Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

– podsekretarz stanu Paweł Lewandowski

Ministerstwo Obrony Narodowej

– sekretarz stanu Marcin Ociepa

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji

– sekretarz stanu Paweł Szefernaker
– podsekretarz stanu Bartosz Grodecki

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

– sekretarz stanu Piotr Wawrzyk
– podsekretarz stanu Paweł Jabłoński

Ministerstwo Zdrowia

– podsekretarz stanu Sławomir Gadomski
– podsekretarz stanu Maciej Miłkowski

Zaproszeni goście:
Przewodnicząca Prezydium Obywatelskiego Parlamentu Seniorów – Krystyna Lewkowicz
Przedstawicielki Uniwersytetów Trzeciego Wieku: Irena Moskal, Anna Dawidowicz,
Teresa Bojanowicz, Jolanta Osińska, Lucyna Wasilewska, Elżbieta Rubinstein, Barbara
Korlak, Sławomira Pieńkowska, Zofia Niczke

(Początek posiedzenia o godzinie 11 minut 02)
(Posiedzeniu przewodniczą marszałek Tomasz
Grodzki oraz wicemarszałkowie Bogdan Borusewicz,
Gabriela Morawska-Stanecka, Michał Kamiński
i Marek Pęk)
Marszałek
Tomasz Grodzki
Otwieram szesnaste posiedzenie Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej X kadencji.
(Marszałek trzykrotnie uderza laską marszałkowską)
Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam panów senatorów Wiktora Durlaka oraz Ryszarda
Świlskiego. Listę mówców w sali posiedzeń Senatu
prowadzić będzie pan senator Ryszard Świlski.
W sali nr 217 listę mówców prowadzić będzie pan
senator Wiktor Durlak.
Szanowni Państwo Senatorowie, w związku ze
stanem epidemii podjąłem decyzję, po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów, o nadaniu temu posiedzeniu specjalnej formuły. Obrady będą toczyć
się jednocześnie w sposób tradycyjny oraz z wykorzystaniem środków porozumiewania się na
odległość, tj. w sposób zdalny. Zasady udziału senatorów w posiedzeniach Senatu w sposób zdalny
zostały określone w art. 67b Regulaminu Senatu.
Państwa senatorów zgromadzonych w sali posiedzeń oraz w sali nr 217 proszę o zapisywanie się
do pytań i do głosu w dyskusji u senatorów sekretarzy. Przypominam, że w sali posiedzeń będzie to pan
senator Ryszard Świlski, a w sali nr 217 pan senator
Wiktor Durlak. Panom senatorom sekretarzom proszę
również przekazywać wnioski o charakterze legislacyjnym, przemówienia w dyskusji oraz oświadczenia.
Proszę również o nieprzemieszczanie się między salami. Zarówno zabieranie głosu, jak i udział
w głosowaniach są możliwe z miejsc, które państwo zajmują.

Proszę, aby aplikacji w iPadzie nie uruchamiać
na terenie gmachu Senatu.
Czy wszyscy państwo znajdujący się w sali posiedzeń oraz w sali nr 217 mają wyłączone aplikacje
do zdalnego udziału w posiedzeniu?
Jeśli nie, proszę to wykonać.
Państwa senatorów biorących udział w posiedzeniu w sposób zdalny proszę z kolei o upewnienie
się, czy państwa iPady są podłączone do zasilania,
a kamery w nich włączone. Proszę także o zapewnienie takiego położenia iPada i obiektywu kamery, aby
byli państwo widoczni podczas połączenia.
Możecie państwo zapisywać się do pytań i do
głosu w dyskusji poprzez czat w aplikacji.
Wnioski o charakterze legislacyjnym, przemówienia w dyskusji oraz oświadczenia prosimy
przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres przesłany państwu uprzednio przez
Kancelarię Senatu.
Do państwa dyspozycji pozostaje także specjalny numer telefonu. Pod tym numerem możecie
państwo dokonywać konsultacji treści wniosków
o charakterze legislacyjnym czy zgłoszeń problemów technicznych.
Prosimy samodzielnie nie włączać mikrofonów. Zabranie głosu będzie możliwe dopiero
po jego udzieleniu przez marszałka Senatu oraz
po uruchomieniu mikrofonu przez informatyka
Kancelarii Senatu.
Informuję także, że za 15 minut zablokujemy
możliwość przyłączania się do posiedzenia. Jeżeli ktoś
z państwa senatorów nie zdąży dołączyć do posiedzenia przed zablokowaniem sesji w aplikacji bądź ktoś
z państwa straci połączenie, prosimy o kontakt telefoniczny pod numer uprzednio państwu przekazany.
Szanowni Państwo, przystąpimy teraz do głosowania, które ma na celu jedynie ustalenie listy
senatorów biorących udział w posiedzeniu.
Proszę o oddanie jakiegokolwiek głosu w celu
potwierdzenia obecności.
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Przypominam senatorom korzystającym z aplikacji do zdalnego udziału w posiedzeniu, że rozpoczęcie głosowania, tzw. ankietowania, w systemie
Webex spowoduje pojawienie się komunikatu. Aby
wziąć udział w głosowaniu, klikamy „OK”. Następnie
należy 2 razy wcisnąć przycisk „Przekaż” – lub
w niektórych tabletach „Submit” – po oddaniu głosu: w oknie głosowania oraz w odpowiedzi na pytanie o potwierdzenie.
Proszę o głosowanie i proszę o włączenie maszyny do głosowania.
(Rozmowy na sali)
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 87 senatorów i tylu senatorów w tej
chwili… (Głosowanie nr 1)
(Senator Sekretarz Wiktor Durlak: Panie
Marszałku, zgłaszam problem z głosowaniem
w sali na górze, w sali nr 217.)
Na czym polega problem?
(Senator Sekretarz Wiktor Durlak: Kilka osób
nie może oddać głosu.)
A część może, tak?
(Senator Sekretarz Wiktor Durlak: Tak.)
(Rozmowy na sali)
Proszę sprawdzić, czy karty są dobrze włożone
w czytniki. Moja karta dzisiaj za trzecim razem…
Lampka zaświeciła się na zielono za trzecim razem.
Czy świeci się zielona lampka?
Jeżeli powtórzymy to głosowanie, to… Proszę
o sygnał, czy u wszystkich świeci się zielona lampka przy karcie włożonej do czytnika.
(Senator Sekretarz Wiktor Durlak: Panie
Marszałku, proponuję jeszcze raz przeprowadzić
głosowanie, bo teraz u niektórych senatorów nic
się nie świeci.)
(Wesołość na sali)
To, że w tej chwili nie mrugają przyciski do głosowania, to jest okej. Przy miejscu na kartę jest taka
diodka, która jest albo czerwona, albo pomarańczowa,
albo zielona. Prawidłowo jest wtedy, gdy jest zielona.
(Senator Sekretarz Wiktor Durlak: No, u nas
to troszkę inaczej wygląda i nie ma takiej diodki,
Panie Marszałku.)
Poczekajcie państwo na górze chwilę.
Ogłaszam 3 minuty przerwy, żeby pani informatyk sprawdziła, jak wygląda sytuacja. Po przerwie
przeprowadzimy ponowne głosowanie, aby mieć
pewność, że wszyscy głosujący mogą oddać głos.
5 minut przerwy.
(Przerwa w obradach od godziny 11 minut 09
do godziny 11 minut 14)

Marszałek
Tomasz Grodzki
Wznawiam obrady.
Proszę o zajmowanie miejsc.
Według przekazanych informacji w sali nr 217
już jest wszystko w porządku.
Bardzo proszę o zajęcie miejsc, ponieważ ponownie przeprowadzimy głosowanie, które ma na
celu tylko i wyłącznie ustalenie listy senatorów biorących udział w posiedzeniu.
W związku z tym proszę o uruchomienie maszynki do głosowania i oddanie jakiegokolwiek głosu w celu potwierdzenia obecności.
Proszę o podanie wyników głosowania.
Widzę, że teraz z sali nr 217 jest więcej głosów,
ale generalnie jest o jeden mniej, bo jest 86 senatorów. Mam nadzieję, że to jest spowodowane chwilowym oddaleniem się od maszynki do głosowania.
Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 86
senatorów. (Głosowanie nr 2)
Informuję, że Sejm na siedemnastym posiedzeniu w dniu 17 września 2020 r. przyjął
część poprawek Senatu: do ustawy o zmianie
ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw; do
ustawy 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.
Informuję, że protokół czternastego posiedzenia Senatu zgodnie z Regulaminem Senatu jest
przygotowany do udostępnienia państwu senatorom. Jeżeli nikt z państwa senatorów nie zgłosi do
niego zastrzeżeń, to zostanie on przyjęty na kolejnym posiedzeniu.
Wysoki Senacie, informuję, że w dniu 10 sierpnia 2020 r. prezes Rady Ministrów przekazał do
Senatu dokument „Informacja Rady Ministrów
o realizacji w roku 2019 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej”. Dokument ten zawarty jest w druku
nr 181. W dniu 11 sierpnia 2020 r. skierowałem informację do Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej
i Społecznej. Komisja zapoznała się z dokumentem
i poinformowała mnie o tym.
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Państwo Senatorowie, informuję, że zgodnie
z decyzją Konwentu Seniorów to posiedzenie będzie kontynuowane 13 października br.
Projekt porządku obrad został wyłożony na ławach senatorskich.
W projekcie porządku obrad, który został państwu wysłany drogą elektroniczną, znajdował
się punkt: ustawa o zmianie ustawy o ochronie
zwierząt oraz niektórych innych ustaw. W związku z nieprzygotowaniem przez komisje senackie
sprawozdań w tej sprawie punkt ten nie został
uwzględniony w projekcie porządku obrad do zatwierdzenia przez Senat. Po przygotowaniu przez
komisje sprawozdań w tej sprawie porządek obrad
zostanie uzupełniony o ten punkt 13 października.
Proponuję rozpatrzenie punktów drugiego,
trzeciego, szóstego, od ósmego do jedenastego oraz
punktu trzynastego projektu porządku obrad, pomimo że sprawozdania komisji w sprawie tych
ustaw zostały dostarczone w terminie późniejszym
niż określony w art. 34 ust. 2 Regulaminu Senatu.
Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Wysoka
Izba przyjęła przedstawioną propozycję.
Wobec braku głosów sprzeciwu stwierdzam, że
Senat przedstawioną propozycję przyjął.
Wysoki Senacie, proponuję uzupełnienie porządku obrad o punkt: drugie czytanie projektu
uchwały w 45-lecie ruchu Uniwersytetów Trzeciego
Wieku w Polsce – i rozpatrzenie go jako punktu
pierwszego porządku obrad.
Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Wysoka
Izba przyjęła przedstawioną propozycję.
Proponuję – co wiąże się z prośbami resortów
– zmianę kolejności rozpatrywania następujących
punktów: ustawa o zmianie ustawy o transporcie
kolejowym – i rozpatrzenie go jako punktu drugiego, był to dotychczasowy punkt szósty porządku obrad; ustawa o zmianie ustawy o systemie
powiadamiania ratunkowego – i rozpatrzenie go
jako punktu trzeciego, był to dotychczas punkt piąty porządku obrad; sprawozdanie Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji z działalności w 2019 roku
wraz z Informacją o podstawowych problemach
radiofonii i telewizji w 2019 roku – i rozpatrzenie go jako punktu czwartego, był to dotychczasowy punkt jedenasty porządku obrad; informacja
o działalności Rady Mediów Narodowych w 2019 r.
– i rozpatrzenie go jako punktu piątego, był to
dotychczasowy punkt dwunasty porządku obrad; ustawa o zmianie ustawy o Radzie Mediów
Narodowych – i rozpatrzenie go jako punktu szóstego, był to dotychczas punkt dziesiąty porządku

obrad; informacja o działalności Instytutu Pamięci
Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie od 1 stycznia
2019 r. do 31 grudnia 2019 r. – i rozpatrzenie go
jako punktu siódmego, był to dotychczasowy punkt
trzynasty porządku obrad.
Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Wysoka
Izba przyjęła przedstawioną propozycję.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać
głos w sprawie przedstawionego porządku obrad?
Stwierdzam, że Senat zatwierdził porządek obrad szesnastego posiedzenia Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej X kadencji.
Informuję, że bezpośrednio po rozpatrzeniu punktu pierwszego, tj. drugie czytanie projektu uchwały w 45-lecie ruchu Uniwersytetów
Trzeciego Wieku, odbędzie się głosowanie w tej
sprawie. Pozostałe głosowania w sprawie rozpatrzonych punktów zostaną przeprowadzone pod
koniec drugiego dnia obrad, tj. 30 września br.
Jutro na prośbę resortu między godzinami 11.00
a 13.00 rozpatrzymy punkt czternasty, czyli informację ministra spraw zagranicznych na temat
stanu polskiej dyplomacji. Także jutro zostanie
rozpatrzony punkt dwunasty, dotyczący ustawy
o Funduszu Medycznym.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pierwszego porządku obrad: drugie czytanie
projektu uchwały w 45-lecie ruchu Uniwersytetów
Trzeciego Wieku w Polsce.
Witam obecnych na posiedzeniu panią
Krystynę Lewkowicz, przewodniczącą Prezydium
Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. (Oklaski)
Witam panie Irenę Moskal, Annę Dawidowicz,
Teresę Bojanowicz, Jolantę Osińską, Lucynę
Wasilewską, Elżbietę Rubinstein, Barbarę
Korlak, Sławomirę Pieńkowską, Zofię Niczkę
i pana posła Michała Szczerbę, przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Uniwersytetów
Trzeciego Wieku, a także pozostałych przybyłych
gości. (Oklaski)
Projekt rozpatrywanej uchwały został wniesiony przez grupę senatorów i zawarty jest w druku
nr 218.
Zgodnie z art. 84 ust. 6 Regulaminu Senatu
projekt ten po uzgodnieniu z klubami i kołami senackimi został włączony do porządku obrad z pominięciem pierwszego czytania.
Proszę upoważnionego przedstawiciela wnioskodawców, pana senatora Krzysztofa
Kwiatkowskiego, o przedstawienie projektu
uchwały.
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Senator
Krzysztof Kwiatkowski
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
A w sposób szczególny: Nasi Goście, Przedstawicielki
i Przedstawiciele Ruchu Uniwersytetów Trzeciego
Wieku!
Seneka napisał, że nigdy nie zestarzeje się serce, które kocha. W waszym przypadku nigdy nie
zestarzeje się umysł, który szuka odpowiedzi na
pytania, a to jest istota uniwersytetów trzeciego
wieku, gdzie szukacie odpowiedzi na różne pytania. Szukacie odpowiedzi na różne pytania, reprezentując ogromną społeczność. Dzisiaj według
Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce mamy
9,5 miliona osób powyżej sześćdziesiątego roku życia. W roku 2050 będzie to ok. 14 milionów Polek
i Polaków. Wy znaleźliście odpowiedź na pytanie,
jak zaktywizować, jak zaproponować ciekawą formułę wspólnej pracy, wspólnej edukacji polskich
seniorów.
Uchwała, którą mam zaszczyt prezentować,
także jako wiceprzewodniczący Parlamentarnego
Zespołu ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku,
przypomina, że w roku 2020 przypada czterdziesta piąta rocznica założenia pierwszego w Polsce
uniwersytetu trzeciego wieku. Jego inicjatorką
i założycielką była prof. Halina Szwarc, lekarka,
wykładowczyni akademicka i społeczniczka, kobieta niezwykła, bo tylko taka mogła wyjść z taką
inicjatywą. Prof. Halina Szwarc swoim życiorysem mogłaby obdarzyć całą grupę osób. To osoba,
która w czasie II wojny światowej zgłosiła się na
ochotnika do pracy w konspiracji Związku Walki
Zbrojnej. Z polecenia dowództwa polskiego podpisała volkslistę i, powołując się na niemieckie korzenie, wyjechała do Niemiec, gdzie prowadziła
pracę wywiadowczą, rozpoznając m.in. położenie
obiektów wojskowych w Hamburgu, co umożliwiło ich zniszczenie. Za to otrzymała angielskie odznaczenie. Pracowała też w berlińskim Archiwum
Medycyny Wojskowej i na podstawie zgromadzonych tam danych informowała o rozmieszczeniu
oddziałów niemieckich. W 1944 r. została zatrzymana. Torturowano ją i skazano na śmierć przez
rozstrzelanie. Wyroku na szczęście nie wykonano.
Po wojnie również była torturowana, szykanowana,
oskarżana o kolaborację, tym razem przez Urząd
Bezpieczeństwa Publicznego.
Ale to właśnie ta osoba, osoba z tak bogatymi
doświadczeniami i bagażem trudnych spraw,
którym musiała sprostać, wystąpiła z inicjatywą

powołania ruchu uniwersytetów trzeciego wieku. Polska była jednym z pierwszych krajów
na świecie – plasujemy się zaraz po Francji –
w których powstał ruch uniwersytetów trzeciego wieku. Ta idea po raz pierwszy pojawiła się
w roku 1975 w Centrum Medycznym Kształcenia
Podyplomowego w Warszawie. To właśnie prof.
Halinie Szwarc zawdzięczamy dynamiczny rozwój ruchu uniwersytetów trzeciego wieku, rozwój na skalę absolutnie niespotykaną w żadnym
innym kraju na świecie. Założony na warszawskich Bielanach uniwersytet trzeciego wieku
był drugim takim przedsięwzięciem w Europie.
Obecnie w Polsce funkcjonuje ich ponad 600, no
i mają one łącznie ok. 200 tysięcy słuchaczek
i słuchaczy. Sukces ruchu uniwersytetów trzeciego wieku to wynik umiejętności pani prof.
Haliny Szwarc, która potrafiła przewidywać
odległe w czasie następstwa i dobrze planować
działania.
Środowisko uniwersytetów trzeciego wieku było inicjatorem rozwoju polityki senioralnej
w Polsce – polityki współtworzonej z rządem,
z Sejmem, z Senatem, z organami samorządu terytorialnego – a także zorganizowanej aktywności osób starszych w środowiskach lokalnych, jak
również na poziomie regionalnym i krajowym.
Bardzo państwu za to dziękujemy. Dzisiaj gościmy
na tej sali nie tylko panią przewodniczącą Krystynę
Lewkowicz, ale i inne inicjatorki, założycielki, pomysłodawczynie, osoby zaangażowane w organizację uniwersytetów trzeciego wieku w Warszawie
i w kraju. Gorąco paniom dziękujemy.
Senat Rzeczypospolitej Polskiej jest przekonany
o szczególnej roli uniwersytetów trzeciego wieku
we współczesnej Polsce i o ich kluczowym znaczeniu dla aktywności i edukacji osób starszych.
Dzisiaj oddajemy hołd wyjątkowej kobiecie, pani
prof. Halinie Szwarc. Składamy podziękowania
wszystkim osobom współtworzącym ruch uniwersytetów trzeciego wieku.
Wcześniej miałem możliwość osobiście współpracować z państwem jako minister sprawiedliwości i jako prezes Najwyższej Izby Kontroli. Dla
mnie czymś zdumiewającym było to, że uniwersytety trzeciego wieku działają nie tylko w dużych
miastach, ale i w małych miejscowościach. Osoby
zaangażowane w ich działalność szukają odpowiedzi na różne pytania, pokazując, że chęć zrozumienia świata to nie jest coś, co towarzyszy nam tylko
w wieku młodzieńczym. Ta chęć może nam towarzyszyć przez całe nasze życie.
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Serdecznie państwu dziękujemy. Zaszczytem
dla drugiej izby polskiego parlamentu jest to, że
możemy uczcić, upamiętnić, przywołać tę ważną
rocznicę, czterdziestą piątą rocznicę powołania
pierwszego uniwersytetu trzeciego wieku, a przede
wszystkim podziękować państwu za współtworzenie tej wspaniałej idei w naszym kraju. Dziękuję
i gratuluję. (Oklaski)
Marszałek
Tomasz Grodzki
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające
nie dłużej niż minutę zapytania do upoważnionego przedstawiciela wnioskodawców. Nie ma takich
pytań.
Zatem otwieram dyskusję.
Jako pierwsza do głosu zapisała się pani senator Halina Bieda.
Senator
Halina Bieda
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni
Goście!
Tak jak już zostało powiedziane, liczba osób
w wieku poprodukcyjnym stale rośnie. Dziś jest
ich już ponad 20%. Mamy ponad 600 uniwersytetów trzeciego wieku, w których studiuje ponad
200 tysięcy słuchaczy. Ja myślę, że ta aktywność
ciągle będzie rosła.
Bardzo dziękuję wszystkim inicjatorom. Cieszę
się, że wszystkie kluby zgodnie i jednomyślnie taki
projekt uchwały złożyły. W imieniu klubu Koalicji
Obywatelskiej chciałabym bardzo serdecznie pogratulować, złożyć jak najlepsze życzenia dalszej
aktywności, nieustającej aktywności, bo jak to kiedyś zostało powiedziane, uczymy się przez całe życie. Ubolewać może tylko trzeba… i zachęcać, jak
myślę, panów do większej aktywności, ponieważ
blisko 80% słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku stanowią kobiety. Tak że zapraszamy też panów
do większej aktywności. A tych aktywności jest
bardzo wiele. To jest wolontariat, to są wykłady,
kursy, aktywności kulturalne, fizyczne, IT – można by wymieniać w nieskończoność.
Ja jeszcze raz gratuluję słuchaczom, gratuluję
też podmiotom, które prowadzą te uniwersytety
trzeciego wieku, i zwracam się z takim apelem,
aby je wspierać, bo myślę, że idea jest warta tego

wsparcia. Myślę, że my, wszyscy senatorowie, ze
swojej strony deklarujemy takie wsparcie i chęć
współpracy. A ponieważ 1 października to zwyczajowo dzień rozpoczęcia roku akademickiego,
więc vivat academia, vivant professores! Dziękuję
bardzo. (Oklaski)
Marszałek
Tomasz Grodzki
Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Głos zabierze pani profesor, senator Alicja
Chybicka, zdalnie.
Senator
Alicja Chybicka
Panie Marszałku! Szanowni Państwo! Dostojni
Goście!
Bardzo się cieszę, że taka uchwała zostanie za
chwilę podjęta przez Senat. Dlaczego? Dlatego, że
jako lekarz mogę powiedzieć jedno: uniwersytety
trzeciego wieku są pod każdym względem bezcenne. We Wrocławiu jest ich kilka, praktycznie przy
każdej wyższej uczelni. Miałam zaszczyt wykładać
w uniwersytecie trzeciego wieku i kiedy patrzyłam
na twarze słuchaczy, którzy byli uśmiechnięci, kobiety były uczesane, umalowane, przygotowane do
wyjścia, to wiedziałam, że pod względem zdrowotnym, zarówno z uwagi na zdrowie psychiczne, jak
i fizyczne, jest to bezcenne. Ten pomysł był bezcenny, ta uchwała jest jak najbardziej potrzebna i oddaje
to, co uniwersytety trzeciego wieku robią. Bardzo,
bardzo dziękuję i mam nadzieję, że uchwała zostanie
przyjęta przez aklamację. Dziękuję. (Oklaski)
Marszałek
Tomasz Grodzki
Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Głos zabierze pan senator Jan Maria Jackowski.
Senator
Jan Maria Jackowski
Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Czcigodni
Goście oraz te osoby, które się łączą z nami za pośrednictwem internetu!
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Ja chciałbym na wstępie podziękować panu senatorowi Kwiatkowskiemu – i wnioskodawcom
– za tę cenną inicjatywę. Chciałbym też podzielić
się taką refleksją. Otóż ja jestem senatorem z północnego Mazowsza. Spośród 600 uniwersytetów,
o których wspomina się w tekście projektu uchwały, 114 jest w województwie mazowieckim. No, siłą
rzeczy, tu jest największy potencjał demograficzny, największy także potencjał obszarowy i tych
uniwersytetów na Mazowszu, w województwie
mazowieckim jest najwięcej. My zazwyczaj koncentrujemy się na uniwersytetach trzeciego wieku
w dużych miastach, gdzie są ośrodki akademickie,
gdzie są bardzo ciekawe prelekcje, wykłady, przede
wszystkim jakieś zajęcia związane z językami, z aktywnością intelektualną, spotkania z ciekawymi
ludźmi, porady medyczne, jakieś kwestie związane
w ogóle z szeroko rozumianą medycyną. Ale ja bym
chciał zwrócić szczególną uwagę na uniwersytety
trzeciego wieku w środowiskach mniejszych, nie
w dużych miastach.
Tak się składa, że jestem senatorem z subregionu ciechanowskiego i w moim okręgu wyborczym działają uniwersytety trzeciego wieku
w Przasnyszu, Mławie, Ciechanowie, Żurominie.
Zazwyczaj te uniwersytety bardzo dobrze współpracują z administracją rządową, ale przede
wszystkim samorządową, ponieważ siedzibami
tych uniwersytetów są miejskie czy gminne ośrodki kultury, miejsca, które są taką przestrzenią zarządzaną przez samorząd. Ta współpraca na ogół
układa się bardzo dobrze, wyśmienicie, ponieważ
samorządowcy doskonale rozumieją konieczność
aktywności, szczególnie w ośrodkach na terenie
wiejskim, gdzie nie ma za dużo atrakcji, które
w sposób szczególny mogłyby zaktywizować i łączyć ludzi w wieku senioralnym. Z tego punktu
widzenia ta inicjatywa jest ze wszech miar cenna
i pożyteczna. Znam bardzo wielu seniorów, którzy
dzięki uniwersytetom trzeciego wieku znakomicie
odnajdują się w nowej roli po okresie aktywności
zawodowej, okresie bardzo intensywnym. To jest
dla nich ważne, bo jest to też niejako budowanie
środowiska. Powiem też, że często na spotkaniach,
na które jeżdżę, są spory polityczne, dyskusje. To
też jest, można powiedzieć, element edukacji obywatelskiej, bo seniorzy na spotkaniach z osobami,
które pełnią różne funkcje publiczne, i w samorządzie, i w parlamencie, i w innych instytucjach publicznych, podejmują różne tematy.
Chciałbym na koniec jeszcze raz podziękować wnioskodawcom i wyrazić zadowolenie

z faktu, że Senat zajmuje się tym problemem.
Jednocześnie wszystkim uniwersytetom, które
podejmują takie działania, czy organizacjom,
które animują działalność uniwersytetów trzeciego wieku, chciałbym pogratulować tej inicjatywy i powiedzieć, że jest to znakomita forma
aktywowania seniorów po okresie aktywności
zawodowej. Dziękuję. (Oklaski)
Marszałek
Tomasz Grodzki
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
O głos poproszę pana senatora Kazimierza
Michała Ujazdowskiego.
Senator
Kazimierz Michał Ujazdowski
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Chciałbym gorąco przyłączyć się do wyrazów
szacunku dla ruchu, który państwo stworzyliście i który działa z takim pożytkiem. Senator
Kwiatkowski zaczął od słów Seneki o żywotności. Ja
chcę powiedzieć, że żywotność starszego pokolenia
jest po prostu potrzebna młodszym pokoleniom,
nie tylko jemu samemu, ale całemu społeczeństwu.
Rozmawiamy tu z takim przekonaniem, że to jest
niezwykle kreatywna inicjatywa.
Ja chcę powiedzieć o jednej idei. Część
z nas przyszła do Senatu wprost z Parlamentu
Europejskiego, który w poprzedniej kadencji miał
takie poczucie, że choć nie wszystkie programy
unijne się sprawdziły, to bardzo dobrze sprawdził
się Erasmus. Na marginesie debaty o Erasmusie
dla młodego pokolenia wyrażana była idea, którą
warto rozważyć – być może Senat mógłby to wprowadzić do obiegu europejskiego, zasugerować Unii
Europejskiej – idea, aby stworzyć podobny program wymiany uniwersyteckiej seniorów, czyli
Erasmus senioralny. (Oklaski)
To jest zjawisko ogólne, europejskie. Starsi
ludzie nie tylko mają prawo podróżować, ale
także częstokroć podróżują z większym sensem niż młodsi. To jest okazja do budowania
relacji między narodami, do poznawania siebie
nawzajem. Poddaję to pod rozwagę, sugeruję,
byśmy pomyśleli o uchwale, która zaproponuje instytucjom Unii Europejskiej i parlamentom narodowym państw Unii Europejskiej
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uruchomienie Erasmusa dla seniorów jako dalszego kroku tej wspaniałej inicjatywy. Dziękuję
bardzo. (Oklaski)
Marszałek
Tomasz Grodzki
Dziękuję bardzo.
Przypominam, że z inicjatywy Polski powstała
speckomisja do spraw onkologii europejskiej. Z inicjatywy polskiej może powstać również program
uniwersytetów trzeciego wieku na poziomie europejskim. To niezwykle cenna inicjatywa.
Pan senator Jan Filip Libicki.
Senator
Jan Filip Libicki
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
W związku z sytuacją covidową pozwolę sobie
mówić z miejsca.
Chciałbym naszym gościom bardzo serdecznie podziękować za ten ponad 40-letni
dorobek, i powołać się, trochę w duchu tego,
o czym mówił pan senator Jackowski, na pewien przykład z mojego własnego okręgu wyborczego. Wielokrotnie byłem gościem spotkań
uniwersytetu trzeciego wieku, w różnych miejscowościach, w różnych gminach i mam pewne doświadczenie. Wielokrotnie spotkałem się
z taką sytuacją, w której mieszkańcy danej miejscowości, seniorzy, mówili: wie pan, nie mamy
jeszcze uniwersytetu trzeciego wieku, ale robimy
wszystko, żeby taki uniwersytet założyć. No i nawet w sytuacji, w której w danej gminie nie spełniano wszystkich kryteriów, tak żeby mógł on
powstać, tworzono filię uniwersytetu trzeciego
wieku gminy sąsiedniej. Widziałem, z jak wielkim zaangażowaniem walczono o to, aby taka filia powstała, i z jaką życzliwością ci, którzy mieli
już pełnowymiarowy uniwersytet trzeciego wieku, zabiegali o to, aby filia u sąsiadów powstała.
Tak więc myślę, że z jednej strony to jest wasz
dorobek, a z drugiej strony jest ta ogromna chęć
dzielenia się doświadczeniem z innymi. Za to
właśnie, za te ponad 40 lat i za tę wielką liczbę
uniwersytetów trzeciego wieku, która, że tak powiem, pączkowała w ramach pierwszej inicjatywy, chciałbym państwu, naszym gościom bardzo
serdecznie podziękować. Dziękuję. (Oklaski)

Marszałek
Tomasz Grodzki
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Głos zabierze pan senator Jerzy Fedorowicz,
zdalnie.
Senator
Jerzy Fedorowicz
Czy słychać mnie w tej chwili?
(Marszałek Tomasz Grodzki: Słychać.)
Jako wieloletni wykładowca literatury, historii
i teatru składam serdeczne gratulacje i podziękowania. To wszystko. (Oklaski)
Marszałek
Tomasz Grodzki
Dziękuję, Panie Senatorze.
To godny przykład zwięzłości, a wcale nie lapidarności wypowiedzi. Dziękuję bardzo.
Gos zabierze pani senator Agnieszka GorgońKomor, zdalnie.
Senator
Agnieszka Gorgoń-Komor
Dziękuję, Panie Marszałku.
Szanowni Państwo, ja, podobnie jak moi przedmówcy, chcę podziękować. Ja na co dzień zawodowo
mam do czynienia z wieloma seniorami, także przy
okazji kontaktów z radami seniorów i z samorządem
terytorialnym. To, co ci ludzie robią na co dzień dla
własnego środowiska, jest bardzo ważne i wymaga od
nas wielkiego szacunku. Jednak mają oni taki generalny problem, że wiele rzeczy, które są dla nich kosztochłonne, jak np. wyjazdy, pokrywają z własnej kieszeni.
My jako Senat, który ma inicjatywę ustawodawczą, powinniśmy pochylić się nad tym w przyszłości, tak aby
uregulować finansowanie tego, co w ramach polityki
senioralnej robią nasi seniorzy w naszych miastach,
w samorządach. Dziękuję bardzo i dziękuję za tak długi okres pracy na rzecz seniorów w Polsce. (Oklaski)
Marszałek
Tomasz Grodzki
Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Głos zabierze pan senator Bogdan Zdrojewski.
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Senator
Bogdan Zdrojewski
Dziękuję bardzo.
Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Goście!
Ja zabiorę głos w związku z wystąpieniem
kolegi senatora Kazika Michała Ujazdowskiego.
Razem byliśmy w Parlamencie Europejskim. On
rzeczywiście poruszył bardzo ważną sprawę à
propos Erasmus+ dla osób starszych, słuchaczy
uniwersytetów trzeciego wieku. Ja chciałbym to
tylko uzupełnić o ważne dane, jakie pojawiły się
podczas ostatnich posiedzeń dotyczących właśnie
programu Erasmus+ na lata po 2020, czyli po tym
roku, który mamy obecnie. Tam są 2 bardzo ważne zapisy, które znalazły się już w porządku obrad
komisji kultury i sportu. Otóż jest już rekomendacja dla uniwersytetu trzeciego wieku, bardzo ciekawa, obejmująca program dotyczący mobilności
osób starszych. Jest to projekt, który został inaczej
przygotowany, z odrębnymi środkami finansowymi. Ten program w chwili obecnej nie jest jeszcze
procedowany z tego powodu, że mamy do czynienia z pandemią. Uznano, że w czasie pandemii
Erasmus+ na rok 2021, czyli najbliższy, może stanowić dla osób starszych pewne zagrożenie. Ale
rzeczywiście warto poprzeć inicjatywę kolegi senatora, dlatego że trafiamy na bardzo podatny grunt.
Została złożona rekomendacja, program jest usytuowany w obszarze mobilności osób starszych, został też wyodrębniony i zaproponowany budżet na
lata 2020–2027. Przypomnę, że program Erasmus+
w tym okresie zostanie zwiększony ponad 2-krotnie. A program adresowany do osób starszych pojawia się po raz pierwszy. Dziękuję. (Oklaski)
Marszałek
Tomasz Grodzki
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Wadim Tyszkiewicz.
Senator
Wadim Tyszkiewicz
Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Szanowni
Goście!
Ja w imieniu samorządowców – i tych już nieaktywnych, zasiadających w ławach senackich,
i tych aktywnych, na co dzień współpracujących

z państwem – chciałbym bardzo podziękować
za te lata współpracy. Ja też w swoim mieście zakładałem uniwersytet trzeciego wieku i zawsze
trochę z sarkazmem mówiłem: kiedyś do was dołączę. A dzisiaj już bez sarkazmu mówię: dołączę
do was. Wszystkiego dobrego i dziękuję za wszystko. (Oklaski)
Marszałek
Tomasz Grodzki
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że pan senator
Aleksander Szwed złożył swoje przemówienie
w dyskusji do protokołu*.
Zamykam dyskusję.
Przystępujemy do głosowania nad projektem
uchwały w 45-lecie ruchu Uniwersytetów Trzeciego
Wieku w Polsce.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
(Głos z sali: Ktoś był przeciw?) (Wesołość na
sali)
Głosowało 90 senatorów, 89 – za, 1 – przeciw,
nikt się nie wstrzymał od głosu. (Głosowanie nr 3)
Wobec wyników głosowania stwierdzam,
że Senat podjął uchwałę w 45-lecie ruchu
Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce.
Proszę o podejście do stołu prezydialnego przewodniczącą Prezydium Obywatelskiego
Parlamentu Seniorów, panią Krystynę Lewkowicz.
Chciałbym wręczyć pani uchwałę.
(Wszyscy wstają) (Oklaski)
Przewodnicząca
Prezydium Obywatelskiego
Parlamentu Seniorów
Krystyna Lewkowicz
Bardzo dziękuję.
Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
To wielki dzień dla naszego środowiska, ponieważ uniwersytety trzeciego wieku stanowią, można
powiedzieć, siłę przewodnią wszystkich seniorów.
We wszystkich inicjatywach, we wszystkich dużych
projektach uniwersytety trzeciego wieku stanowiły
zawsze, można powiedzieć, lokomotywę.
* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.
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Ten dzień jest dla nas szczególnie ważny, ponieważ pozwala nam również, dzięki panu marszałkowi i państwu, odzyskać godność. Przypomnijcie
sobie państwo, że w 2016 r. seniorzy zostali z parlamentu wypędzeni. Dzisiejsze obrady z uchwałą i planowana na 1 października sesja plenarna,
również w gmachu parlamentu, są dla nas czymś
niezwykle ważnym. Bardzo wszystkim państwu
dziękuję w imieniu ponad 9,5 miliona polskich seniorów. Dziękuję bardzo. (Oklaski)
Marszałek
Tomasz Grodzki
Dziękuję bardzo pani przewodniczącej.
Ogłaszam 3 minuty przerwy technicznej.
Zapraszam przedstawicieli uniwersytetów do
gabinetu marszałka.
(Przerwa w obradach od godziny 11 minut 48
do godziny 11 minut 54)
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu drugiego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy
o transporcie kolejowym.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 205,
a sprawozdanie komisji – w druku nr 205 A.
Proszę sprawozdawcę Komisji Infrastruktury,
pana senatora Stanisława Lamczyka, o przedstawienie sprawozdania komisji.
senator sprawozdawca
Stanisław Lamczyk
Dziękuję.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowny
Panie Ministrze! Szanowni Państwo!
Przypadł mi zaszczyt przedstawienia w imieniu
Komisji Infrastruktury ustawy o zmianie ustawy
o transporcie kolejowym – ustawy implementującej do polskiego porządku prawnego tzw. część
techniczną IV pakietu kolejowego. Ustawa ma na
celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.
Założeniem ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym jest częściowe wdrożenie filaru technicznego IV pakietu kolejowego, który

obejmuje implementację do prawa krajowego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 797
z 2016 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolejowego w Unii Europejskiej w części dotyczącej
jednostek notyfikowanych.
Termin wdrożenia tej dyrektywy co do zasady został określony na dzień 16 czerwca 2019 r.,
przy czym państwa członkowskie mogły wykorzystać jednorazową prolongatę o 1 rok – pod warunkiem powiadomienia o tym Komisji Europejskiej
z odpowiednim wyprzedzeniem. Polska, podobnie jak większość państw członkowskich Unii
Europejskiej, skorzystała z prolongaty, a zatem
ostateczny termin wdrożenia filara technicznego
IV pakietu kolejowego został ustalony na dzień 16
czerwca 2020 r. Po wybuchu pandemii COVID-19
dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady
nr 700 z dnia 25 maja 2020 r. wydłużono termin
implementacji do dnia 31 października 2020 r.
Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej
warunkiem koniecznym do uznania notyfikacji
wymienionej jednostki w oparciu o dyrektywę jest
wykazanie, że państwo członkowskie implementowało w prawie krajowym rozdział VI dyrektywy
dotyczący jednostek notyfikowanych, tj. przepisy
od art. 27 do art. 45.
Z uwagi na te czynniki została podjęta decyzja o dwuetapowej realizacji procesu implementacji filara technicznego IV pakietu kolejowego.
W pierwszej kolejności zapewniona została transpozycja rozdziału VI dyrektywy z 2016 r., dyrektywy nr 797, żeby umożliwić jednostkom notyfikację
w oparciu o tę dyrektywę. Dlatego też ustawa ta
implementuje wymieniony rozdział VI dyrektywy nr 797 z 2016 r. w sprawie interoperacyjności
systemu kolei, dotyczący działalności jednostek
notyfikowanych i jednostek wyznaczonych do
przeprowadzania w ramach procedur oceny certyfikowanych pojazdów kolejowych oraz podsystemów strukturalnych, czyli elementów
infrastruktury kolejowej.
Kluczowe zmiany w ustawie o transporcie kolejowym związane są, po pierwsze, z dodaniem
wymogu posiadania osobowości prawnej przez
ubiegające się o notyfikację jednostki oceniające
zgodność. Po drugie, z dodaniem nowych wymagań odnoszących się do procedury ocen zgodności
i wydawania certyfikatów weryfikacji wynikającej
z dyrektywy. I po trzecie, z dodaniem przepisów
regulujących wyznaczanie i funkcjonowanie jednostek wyznaczonych, o których mowa w art. 45
dyrektywy.
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Projekt ustawy został wniesiony przez Radę
Ministrów w dniu 11 sierpnia 2020 r. To druk sejmowy nr 562. Jego pierwsze czytanie miało miejsce w Komisji Infrastruktury. Posłowie odrzucili
2 poprawki zgłoszone do projektu w drugim czytaniu. Ustawa została ostatecznie uchwalona 17
września 2020 r. w brzmieniu uwzględniającym
stanowisko Komisji Infrastruktury. Za przyjęciem
ustawy głosowało 436 posłów, 12 było przeciw, nikt
nie wstrzymał się od głosu.
Senacka Komisja Infrastruktury rozpatrzyła
ustawę na posiedzeniu w dniu wczorajszym i wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek.
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora sprawozdawcy związane z ustawą, nad którą
pracujemy.
Pan senator Aleksander Szwed.
(Rozmowy na sali)
Pan senator Szwed.
Senator
Aleksander Szwed
Dziękuję.
Słychać mnie, tak?
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Tak, słyszymy pana.)
Panie Marszałku, Panie Senatorze, mam pytanie, jeśli chodzi o procedowaną ustawę. Filar
techniczny IV pakietu kolejowego, o którym
pan mówił, zakłada wzmocnienie roli Agencji
Kolejowej Unii Europejskiej, która przejmuje niektóre kompetencje krajowych organów do spraw
bezpieczeństwa w państwach członkowskich Unii
Europejskiej. W przypadku Polski tym organem
jest prezes Urzędu Transportu Kolejowego. Mam
pytanie, czy na posiedzeniu komisji poruszali
państwo następującą kwestię: w związku z wejściem ustawy w życie jakie dodatkowe zadania
ma prezes Urzędu Transportu Kolejowego i w jakich przypadkach prezes może rozszerzyć zakres
uprawnień jednostkom wyznaczonym? Czy była
o tym mowa na posiedzeniu komisji? Dziękuję
bardzo.

Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Dziękuję.
Proszę bardzo.
Senator
Stanisław Lamczyk
Na posiedzeniu komisji nie rozmawialiśmy na
ten temat. No, jest taka możliwość, ale to wszystko
zależy od wytycznych europejskich.
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma.
Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Stanisław Lamczyk: Dziękuję.)
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac
parlamentarnych został upoważniony minister
infrastruktury.
Czy pan minister Andrzej Bittel pragnie zabrać
głos w sprawie rozpatrywanej ustawy?
Proszę bardzo.
Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Andrzej Bittel
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo!
Pan senator Lamczyk doskonale przybliżył zakres ustawy, więc ja już nie będę tego powtarzał.
Chciałbym podziękować za przyspieszenie rozpatrywania tego punktu, bo o to prosiłem i to jest
bardzo ważne. Jestem gotowy odpowiadać na pytania. I proszę o ewentualnie uchwalenie ustawy
bez poprawek.
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Dziękuję, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca trwające nie dłużej niż minutę zapytania do
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przedstawiciela rządu związane z omawianym
punktem porządku obrad.
Czy są takie pytania?
Pan senator Czerwiński. Proszę bardzo.
Senator
Jerzy Czerwiński
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Pierwsza kwestia to kwestia natury ogólnej.
Z dniem wejścia w życie ustawy… No, to jest bardzo krótki termin, na ogół dajemy 14 dni. Czy podmioty, które będą zobowiązane tą ustawą, zdołają
do wdrożenia tej ustawy się przygotować? No bo
ona, praktycznie biorąc, w momencie publikacji
staje się już prawem.
I druga sprawa, właściwie podstawowa dla
mnie, no, czysta prywata. Panie Ministrze, przeciętnego obywatela nie interesuje, jakie są systemy
uzgodnień, tylko czy kolej przyjeżdża na czas. Panie
Ministrze, proszę sprawdzić, ile razy pociąg, który
ma odjazd z Opola o godzinie 18.36 – to jest pendolino, które powinno być… no, nie wiem, jak to nazwać… no, specjalnie hołubione – spóźnił się i do
Warszawy przyjechał z opóźnieniem powyżej godziny. To może panu jakby w pewnym sensie nakreśli
czy też przybliży problem przeciętnego podróżnego.
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, to jest pytanie, na które chce
pan uzyskać odpowiedź w jaki sposób: w tej chwili
czy na piśmie?
(Senator Jerzy Czerwiński: A niech to będzie
na piśmie, sprawdzimy. No, może od momentu,
w którym po pandemii został reaktywowany ten
pociąg.)
Dziękuję bardzo.
Więcej pytań nie ma.
Dziękuję, Panie Ministrze…
(Senator Jerzy Czerwiński: No dobrze, ale było
jeszcze pierwsze pytanie.)
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie
Infrastruktury Andrzej Bittel: Udzielę odpowiedzi
na pierwsze pytanie.)
Aha, dobrze, okej. A jeżeli pan na drugie pytanie
może w tej chwili udzielić odpowiedzi, to oczywiście też poproszę.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Andrzej Bittel
Na drugie pytanie, jeśli chodzi o szczegółową statystykę, byłoby mi trudniej odpowiedzieć. Ja mogę
odpowiedzieć, patrząc przez pryzmat swoich doświadczeń wakacyjnych, bo bardzo często korzystałem z tego pociągu w niedzielę wieczorem… tzn.
w niedzielę o 18.30. Wtedy on generalnie się nie
spóźniał zbyt dużo, a na pewno nie więcej niż godzinę. Ale oczywiście taką statystykę przygotujemy i ją
panu senatorowi z przyjemnością przekażę, a sam
z nią wcześniej się zapoznam.
A jeśli chodzi o odpowiedź na pierwsze pytanie,
to jestem pewien, że te jednostki, które są objęte
zakresem ustawy, oczekują tego, aby jak najszybciej ona została uchwalona, i zdążą natychmiast do
niej się dostosować.
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Dziękuję, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury
Andrzej Bittel: Dziękuję bardzo.)
Więcej pytań nie ma.
Informuję, że przedstawiciel rządu zobowiązał
się do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytanie
zadane przez pana senatora Jerzego Czerwińskiego.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał się do głosu.
Dla porządku informuję, że panowie senatorowie Aleksander Szwed i Mariusz Gromko złożyli
swoje przemówienia w dyskusji do protokołu*.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone jutro.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzeciego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy
o systemie powiadamiania ratunkowego.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 204,
a sprawozdanie komisji – w druku nr 204 A.
Proszę sprawozdawcę Komisji Samorządu
Terytorialnego i Administracji Państwowej, pana
senatora Andrzeja Pająka, o przedstawienie sprawozdania komisji.

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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Senator Sprawozdawca
Andrzej Pająk
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
W imieniu Komisji Samorządu Terytorialnego
i Administracji Państwowej mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie z wczorajszego posiedzenia komisji, na którym była omawiana ustawa o zmianie
ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego. Ta
zmiana dotyczy zmiany ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego.
Głównym i zasadniczym celem tej ustawy
o zmianie ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego jest jej pewna modernizacja, korekta, zmiana, żeby system powiadamiania uczynić bardziej
sprawnym i żeby powiadomienie, które ma dotrzeć
do służb mających interweniować, mających nieść
pomoc, było jak najbardziej sprawne, jak najszybsze.
Ja tu sobie pozwolę na taką krótką wycieczkę,
jeżeli chodzi o historię. Akurat kiedy byłem starostą
suskim, wtedy te CPR powstawały, powstawały one
na szczeblu powiatu. Ich powstanie było wynikiem
doświadczeń samorządowców, którzy musieli się
bezpośrednio zmagać z różnymi tematami, związanymi z wypadkami samochodowymi czy z innymi
zdarzeniami losowymi. Mój powiat przeżył wtedy
np. taką dużą powódź, to był rok 2001. To była powódź na skalę ogólnopolską, bo wtedy i osuwiska
były, i nawet domy się zapadały pod ziemię. Wtedy
myśmy na szczeblu powiatu byli za tym, żeby takie
właśnie powiatowe centra powiadomienia ratunkowego były. I one powstawały. Notabene, jeżeli chodzi o powiat suski, to pamiętam, że on wtedy był
drugi w Małopolsce, po Tarnowie. Te centra funkcjonowały. Uważam, że początek był bardzo dobry,
one bardzo dobrze funkcjonowały.
Potem, bodajże w 2014 r., na mocy tej ustawy
z 2013 r. zaczęto dokonywać pewnej komasacji, jeśli chodzi o budowę centrów. Orędownikiem, jak
pamiętam, tej ustawy, tego budowania większych
centrów, już nie powiatowych, a w skali województwa, był ówczesny minister do spraw administracji,
pan Jerzy Miller. To on właśnie wprowadzał taką
rejonizację tych centrów. Uważam, że wtedy zaczęło to różnie działać, bo były np. takie przypadki, że
był wypadek, był problem w Stryszawie, ale poszła
informacja, że problem jest w Stryszowie, a to są
gminy zupełnie od siebie odległe, położone w różnych powiatach. Był też np. problem Sułkowic.
Jedne Sułkowice są w powiecie myślenickim, a drugie są w powiecie wadowickim. I również zdarzyło
się, że pomylono, pojechano nie w to miejsce, był

nawet przypadek śmiertelny. A więc to ma swoje
wady, stwarza problemy.
Dlatego myślę, że bardzo zasadniczą i bardzo
cenną sprawą jest to, że rząd zgłasza teraz pewne korekty, pewne poprawki, pewne zmiany, aby system
powiadamiania ratunkowego udoskonalić, uczynić
go bardziej przejrzystym i bardziej sprawnym.
Głównymi, zasadniczymi celami tej ustawy
o zmianie ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego jest odpowiedź na konieczność, na
potrzebę przeprowadzenia zmian w organizacji
i funkcjonowaniu centrów powiadania ratunkowego. Jej celem jest reorganizacja zadań powiązanych
z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkoleń
pracowników centrów powiadania ratunkowego. Dalej: wprowadzenie nadzoru, że tak powiem,
centralnego zarówno na poziomie lokalnym, jak
i centralnym. Chodzi tu o powołanie, utworzenie
takiego centrum pod nazwą KCMSPR – Krajowe
Centrum Monitorowania Systemu Powiadamiania
Ratunkowego. To jest po to, żeby to koordynować
i mieć to pod pełnym nadzorem.
Kolejny punkt to uregulowanie zagadnień związanych z funkcjonowaniem aplikacji mobilnej
„Alarm 112”, służącej do przekazywania zgłoszeń
alarmowych w formie krótkich wiadomości tekstowych. Te zadania są bardzo ściśle opisane w nowej
ustawie, w tej ustawie zmieniającej ustawę, bo, tak
jak już tu wspominałem, głównym celem tej ustawy
jest poprawa dostępności powiadamiania ratunkowego i maksymalne skrócenie czasu oczekiwania na reakcję służby ratunkowej, a tym samym
zwiększenie bezpieczeństwa obywateli i zwiększenie efektywności współdziałania służb.
Jest tu też temat związany z pracownikami,
z operatorami, z koordynatorami, bo do tej pory
brakuje tych kadr. Awans pracowników, którzy
byli tym objęci, był niewielki – ale nie było w tej
mierze wielkich możliwości, bo pracownicy centrów powiadamiania ratunkowego byli poza korpusem służby cywilnej. A ta ustawa właśnie daje
możliwość nowych stanowisk, wprowadza nowe
stanowiska, takie jak operator – no, takie do tej
pory jest – starszy operator, koordynator, koordynator-trener. To spowoduje, że na pewno będzie
istniała jakaś możliwość awansu tych pracowników. Poza tym jest dokładnie rozpisane, jaki jest
nabór operatorów, jakie muszą być szkolenia, kto
je ma przeprowadzić.
Są też opisane dokładnie zadania Krajowego
Centrum Monitorowania Systemu Powiadamiania
Ratunkowego, a więc to jakby uzupełnia regulacje,
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czyni ten system powiadomienia bardziej przejrzystym i na pewno go udoskonala.
Jak z tym będzie w przyszłości? Czy to się
sprawdzi? Wiadomo, że takie tematy najlepiej, że
tak powiem, weryfikuje się i koryguje już w bezpośrednim działaniu, ale mówię o tym z nadzieją, że
ta ustawa spowoduje poprawę obecnego systemu
powiadamiania ratunkowego.
Ustawa pochodzi z przedłożenia rządowego.
W Sejmie przeszła ona bodaj jednogłośnie, chyba
nie było głosu przeciwnego.
Jeśli chodzi o komisję senacką, to jej dyskusja
była bardzo krótka. Były tylko uwagi legislatora co
do tego pierwszego zatrudnienia, tego na 6 miesięcy, ale taka poprawka nie została przyjęta, nie
została zgłoszona. Ustawa bez kontrowersji została
przyjęta przez wszystkich członków komisji, a więc
wszyscy głosowali jednogłośnie. I w imieniu tej
komisji wnoszę do Wysokiego Senatu o przyjęcie
ustawy bez poprawek. Dziękuję bardzo.
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora sprawozdawcy.
Czy są takie pytania? Nie widzę zgłoszeń.
Dziękuję, Panie Senatorze Sprawozdawco.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do
prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony minister spraw
wewnętrznych i administracji.
Czy pan minister Paweł Szefernaker chciałby
zabrać głoś w sprawie rozpatrywanej ustawy? To
proszę bardzo.
Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych
i Administracji
Paweł Szefernaker
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
W sprawozdaniu pana senatora praktycznie
wszystkie istotne kwestie zostały poruszone. Ja
chciałbym dodać, że rzeczywiście pracujemy nad takim mechanizmem, dzięki któremu jak najbardziej
ulepszymy ten system – bo rzeczywiście są plusy
i minusy funkcjonowania centrów powiadamiania

ratunkowego w tej chwili w takiej, a nie innej formie. Na pewno plusem w dobie koronawirusa jest
to, że jeżeli w jednym miejscu mamy zachorowania,
to telefony w tej sprawie można przełączyć do innego punktu, dzięki temu, że jest to wszystko ujednolicone i procedury wszystkie wyglądają tak samo.
I rzeczywiście jest możliwość zastępowalności, tak
że w sytuacji, kiedy w jednym miejscu telefony są
zajęte, to jest możliwe także ich przekierowywanie,
by jak najszybciej były obsługiwane. Szybkość jest tu
niezwykle ważna. I to jest ten niezwykły plus tego,
że obecnie funkcjonuje to w taki, a nie inny sposób.
Dla państwa wiedzy: 10 sekund – to jest średni czas
oczekiwania na to, aż operator odbierze telefon.
Bardzo dziękuję komisji senackiej za pracę, za
to, że ten projekt trafił na posiedzenie plenarne
bez poprawek. Dziękuję pracownikom działu legislacji Sejmu. Dziękuję pracownikom MSWiA, którzy od dłuższego czasu przygotowywali tę ustawę.
Cieszę się, że możemy nad nią pracować w takim
konsensusie.
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Dziękuję, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przedstawiciela rządu związane z omawianym punktem
porządku obrad.
Czy są pytania? Nie ma.
Dziękuję, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusję.
(Głos z sali: Nie ma głosów w dyskusji.)
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał się do głosu.
Dla porządku informuję, że senatorowie
Aleksander Szwed, Beniamin Godyla i Mariusz
Gromko złożyli swoje przemówienia w dyskusji
do protokołu*.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone jutro.
(Rozmowy na sali)
Ogłaszam chwilę przerwy technicznej.
Poczekamy na przewodniczącego Krajowej Rady.
(Przerwa w obradach od godziny 12 minut 17
do godziny 12 minut 33)
* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Przystępujemy do łącznego rozpatrzenia
punktów czwartego oraz piątego porządku obrad: sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji o działalności w 2019 roku wraz
z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2019 roku; Informacja o działalności Rady Mediów Narodowych w 2019 r.
Tekst sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji zawarty jest w druku nr 140, a informacja Rady Mediów Narodowych – w druku nr 144.
Sprawozdania Komisji Kultury i Środków Przekazu
w sprawie tych dokumentów zawarte są w drukach
nr 140 S i 144 S.
Pragnę powitać na posiedzeniu Senatu przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,
pana Witolda Kołodziejskiego.
Panie Przewodniczący, 10 minut na pana czekaliśmy. Czy pana zegarek źle chodzi?
(Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji Witold Kołodziejski: Nie…)
Spóźnia się?
(Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji Witold Kołodziejski: Trzeba było, Panie
Marszałku, wyznaczyć taki termin posiedzenia
i godzinę… Należało zawiadomić mnie odpowiednio wcześniej.)
A pan nie wiedział, że będzie posiedzenie?
(Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji Witold Kołodziejski: Tak, ale te 2 dni…)
Dobrze…
(Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji Witold Kołodziejski: To była jedyna informacja, jaką dostałem, Panie Marszałku, a ja nie jestem niestety… Mam też inne zajęcia i nie mogę przez
2 dni czekać przy telefonie albo przed Senatem, kiedy
państwo łaskawie zechcą mnie zaprosić.)
Ale…
(Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji Witold Kołodziejski: I taka sytuacja już
kolejny raz się powtarza. Nie ma żadnego porządku obrad wcześniej, nie wiadomo, kiedy będzie
dany punkt posiedzenia, mamy jedynie zdawkowe informacje o ogólnym terminie posiedzenia
Senatu… Naprawdę trudno jest liczyć na to, że
później wszystkie organizacje będą przestawiały
cały swój kalendarz po to, żeby czekać na decyzję
kierownictwa Senatu.)
Panie Przewodniczący, to przestawienie wynikało z wniosków poszczególnych ministrów, którzy

prosili o przesuwanie swoich punktów. W związku
z tym ja złożę wniosek, żeby w ogóle nie uwzględniać takich wniosków ministrów.
(Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji Witold Kołodziejski: Trzeba dać szansę
odpowiednim organom na przygotowanie się i…)
Proszę bardzo, Panie Przewodniczący, proszę
o zabranie głosu. Zapraszam tutaj. Oczywiście
może pan mówić z miejsca, jeżeli pan chce, ale wydaje mi się, że wygodniej będzie panu stąd odpowiadać potem na ewentualne pytania.
(Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji Witold Kołodziejski: Dobrze. Czy słychać mnie dobrze z tego mikrofonu?)
Słychać dobrze.
Przewodniczący
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Witold Kołodziejski
Szanowny Panie Marszałku! Szanowni
Państwo!
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jak co roku
przedstawia swoje sprawozdanie z działalności
za rok poprzedni, czyli w tym przypadku za rok
2019, wraz z informacją o stanie rynku mediów
w Polsce. Te 2 dokumenty są bardzo obszerne, liczą kilkaset stron, tak że nawet résumé jest dokumentem obszernym. Ponieważ na posiedzeniu
komisji senackiej przedstawiałem dosyć szczegółowo nie samo sprawozdanie i informację, a właśnie
omówienie tych 2 dokumentów, co zajęło i tak dużo
czasu, i państwo senatorowie wyrażaliście swoje
niezadowolenie, że tak długo referuję te punkty,
w związku z tym proponuję dzisiaj przejść od razu
do dyskusji, bo myślę, że było sporo czasu, żeby się
zapoznać z tymi dokumentami, a członkowie komisji wysłuchali bardzo szczegółowej informacji na
temat tych dokumentów. Jeżeli taka jest państwa
wola, to oczywiście ja przedstawię i omówię te 2
dokumenty, ale sądzę, że, wychodząc naprzeciw
państwa oczekiwaniom, dobrze by było przejść od
razu do dalszych punktów.
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca trwające nie dłużej niż minutę zapytania do
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pana przewodniczącego związane z omawianym
sprawozdaniem.
Czy ktoś z państwa pragnie zadać takie pytanie?
Nie ma pytań do pana przewodniczącego.
Pragnąłbym powitać teraz na posiedzeniu Senatu przewodniczącego Rady Mediów
Narodowych…
(Głos z sali: Nieobecny.) (Wesołość na sali)
…pana Krzysztofa Czabańskiego, ale go nie
ma. Nie było go także na posiedzeniu komisji.
W związku z tym nie proszę pana przewodniczącego o zabranie głosu i przedstawienie informacji.
Senatorowie nie mogą też obecnie zgłaszać z miejsca trwających nie dłużej niż minutę zapytań do
pana przewodniczącego Czabańskiego, związanych
z omawianą informacją…
(Głos z sali: Pytanie?)
(Głos z sali: Pani senator Barbara
Borys-Damięcka.)
Proszę bardzo, pani senator Barbara BorysDamięcka… Ale, Pani Senator, nie ma pana przewodniczącego Czabańskiego.
(Senator Adam Szejnfeld: Ja w kwestii
formalnej.)
Proszę…
Senator
Barbara Borys-Damięcka
Panie Marszałku, trudno zadawać pytania nieobecnym. Chciałabym szczególnie zwrócić uwagę
na fakt kolejnej nieobecności przedstawicieli Rady
Mediów Narodowych, co jakby potwierdza nasze
wielokrotnie zgłaszane zarzuty o bezsensowność
powołania Rady Mediów Narodowych, które miały miejsce, i o brak jakiegokolwiek znaczenia działalności Rady Mediów Narodowych. To po prostu
martwy organ, powołany dla konkretnej osoby, żeby
mogła ona zarobić konkretną, wysoką sumę. I to
jest wszystko. Jeszcze raz podkreślam, że najwyższa pora, żebyśmy przystąpili do debaty na temat
odwołania, likwidacji Rady Mediów Narodowych
jako organu nikomu niepotrzebnego. Państwo się
reorganizuje, władza zastanawia się nad zmniejszeniem liczby ministerstw, pracowników urzędu
Rady Ministrów itd. Naprawdę powinniśmy się pochylić nad problemem funkcjonowania, a właściwie bezsensu funkcjonowania, niefunkcjonowania
Rady Mediów Narodowych, która przejęła część obowiązków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, nie
dopełnia tych obowiązków i nie wiadomo czym się

zajmuje. A to, że żaden przedstawiciel 5-osobowego składu Rady Mediów Narodowych nie bywa ani
na posiedzeniach komisji, ani na posiedzeniach plenarnych, jest jednym wielkim skandalem. Dziękuję.
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Pan senator Adam Szejnfeld.
Senator
Adam Szejnfeld
Przyłączam się do tej negatywnej refleksji pani
senator Borys-Damięckiej.
Panie Marszałku, proponuję, by zarządzić teraz
przerwę lub zmianę w zakresie punktów porządku obrad po to, żeby Prezydium Senatu się zebrało i uzgodniło stanowisko, co w takiej sytuacji robić.
Moim zdaniem Senat nie może i nie powinien przechodzić obojętnie nad sytuacją, w której przedstawiciele instytucji państwa – nie prywatnych firm, tylko
instytucji państwa – z tak ewidentnym lekceważeniem
powagi polskiego parlamentu traktują Senat. Senat jest
częścią polskiego parlamentu, nie obcego. W państwie
polskim jest wymagany wzajemny szacunek państwowych instytucji, szczególnie w przypadku takiej instytucji, jaką jest Senat. Proponuję rozważenie podjęcia
stosownych działań w tym zakresie. Dziękuję.
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Dziękuję, Panie Senatorze.
Ogłaszam 5 minut przerwy.
(Przerwa w obradach od godziny 12 minut 42
do godziny 12 minut 47)
Marszałek
Tomasz Grodzki
Przedłużam przerwę o 15 minut, do godziny 13.02.
Proszę członków Konwentu Seniorów do mojego gabinetu.
(Przerwa w obradach od godziny 12 minut 47
do godziny 13 minut 02)
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Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Wznawiam obrady.
Chcę powiedzieć, że Konwent Seniorów zebrał
się w związku z nieobecnością pana przewodniczącego Czabańskiego i stwierdził, że każdy urząd
powinien wykonywać ustawę i że musi wykonywać
Regulamin Senatu, który reguluje stosunki między
rządem a nami. Konwent i pan marszałek zwrócą
się na piśmie z żądaniem wyjaśnienia nieobecności
przewodniczącego Czabańskiego.
Ja apeluję do wszystkich senatorów o to, abyśmy wspólnie dbali o autorytet Senatu. Tego typu
sytuacje nadwerężają autorytet Senatu. I jest prośba o to, aby dbanie o autorytet senacki obejmowało
wszystkie ugrupowania polityczne i koła w Senacie.
A teraz proszę sprawozdawcę Komisji Kultury
i Środków Przekazu, panią senator Ewę Matecką,
o przedstawienie sprawozdania komisji w sprawie
sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
z działalności w 2019 r., a także o przedstawienie
sprawozdania komisji w sprawie informacji o działalności Rady Mediów Narodowych w 2019 r.
Senator Sprawozdawca
Ewa Matecka
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Przedstawiam sprawozdanie Komisji Kultury
i Środków Przekazu w sprawie sprawozdania
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w roku 2019.
Marszałek Senatu w dniu 2 czerwca 2020 r.
skierował do komisji sprawozdanie Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji z działalności w 2019 r. wraz
z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2019 r.; druk senacki nr 140. Po
wysłuchaniu informacji członków Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji oraz po przeprowadzeniu
dyskusji komisja przedstawia projekt uchwały
Senatu, w którym wnosi o odrzucenie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w roku 2019.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka)
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Dziękuję… Czy pani senator będzie uzasadniać
czy…)
Tak, tak.
Wysoka Izbo!

W posiedzeniu komisji kultury, na którym omawiane było sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji, uczestniczyli przewodniczący Krajowej
Rady Radiofonii i Telewizji oraz członkowie
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Ponieważ
było to posiedzenie poświęcone również informacji z działalności Rady Mediów Narodowych, na
naszym posiedzeniu komisji gościli również przedstawiciele Instytutu Bronisława Komorowskiego,
przedstawiciele Collegium Citivas, przedstawiciele Akademii Leona Koźmińskiego, przedstawiciele Rady Etyki Mediów, przedstawiciele
Towarzystwa Dziennikarskiego oraz Festiwalu
Wrażliwego, Fundacji Batorego i jeden przedstawiciel Rady Mediów Narodowych, był to przedstawiciel opozycji. W przeciwieństwie do reprezentacji
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w spotkaniu
tym nie uczestniczył przewodniczący Rady Mediów
Narodowych.
Odniosę się teraz do sprawozdania Krajowej
Rady Radiofonii i Telewizji. W dyskusji jako pierwszy głos zabrał przewodniczący Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji, pan Witold Kołodziejski,
i zwrócił pokrótce uwagę na najważniejsze kwestie
zawarte w przedstawionym komisji sprawozdaniu.
Ja omówię kilka tych najistotniejszych.
Zwrócił uwagę na ograniczone na rzecz Rady
Mediów Narodowych kompetencje Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji w zakresie polityki kadrowej w mediach publicznych. Omówił ustawowe
zadania, które wypełnia Krajowa Rada Radiofonii
i Telewizji, a które w głównej mierze skupiają
się na postępowaniach koncesyjnych, na kontroli nad działalnością nadawców, na opłatach abonamentowych, ustalaniu ich wysokości i dalszego
podziału, na organizowaniu współpracy międzynarodowej i na udziale w pracach legislacyjnych.
Przez pana przewodniczącego podnoszona była
kwestia konieczności zmiany ustawy o Krajowej
Radzie Radiofonii i Telewizji i nadania jej kompetencji w zakresie decydowania o polityce kadrowej
mediów publicznych i było to odniesienie do niewykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego
z 13 grudnia 2016 r.
Sprawozdanie jest bardzo obszerne i bardzo
szczegółowe, ale największą uwagę, w szczególności wszystkich zaproszonych ekspertów i gości,
zwróciło kilka spraw istotnych dla działalności
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Eksperci,
zaproszeni goście głównie podkreślali, że Krajowa
Rada Radiofonii i Telewizji, zgodnie z konstytucją
i ustawą o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji,
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ma stać na straży wolności mediów i pluralizmu
mediów, a przeniesienie kompetencji w zakresie
polityki kadrowej do Rady Mediów Narodowych
nie zwalnia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
z tego obowiązku. Wszyscy eksperci, zaproszeni
goście zwracali również uwagę na zapisy dotyczące
pluralizmu mediów i swoisty sposób interpretowania tego pluralizmu, gdyż w sprawozdaniu opisane
jest jego zagrożenie wynikające z koncentracji kapitału. Sugerowano i stwierdzano, że takie ujęcie
pluralizmu pozostaje w sprzeczności ze standardami międzynarodowymi, jak i zapisami konstytucji, a powinnością Rady Mediów Narodowych jest
dbać o pluralizm wewnętrzny w mediach publicznych, zwłaszcza teraz, kiedy tak hojnie media te są
obdarowywane specjalnymi dotacjami z budżetu
państwa. Przypomnę, że do tej pory jest to ok. 4
miliardów zł.
Dużo uwagi poświęcono sprawie etyki dziennikarzy i coraz liczniejszych skarg na nieetyczną
postawę dziennikarzy i na niedziałanie mediów
w interesie publicznym.
Goście, a w szczególności przedstawiciele
Towarzystwa Dziennikarskiego podnosili również
bardzo istotną sprawę, która dotyczyła wyników
kontroli Najwyższej Izby Kontroli, a mianowicie
sprawę braku badań w ramach monitoringu działalności mediów publicznych, a co dalej za tym
idzie, zwrotu 13 milionów zł niewykorzystanych
środków na przeprowadzanie tychże badań.
W trakcie dyskusji wskazywano również niezwykle częste, sugestywne, subiektywne, propagandowe i prorządowe przekazy „Wiadomości”
i agitację na rzecz partii rządzącej. Jednym słowem:
brak niezależności i brak obiektywizmu w kształtowaniu programu przez nadawców publicznych,
szczególnie w okresie wyborczym.
Sprawozdanie jest, jak już mówiłam, bardzo obszerne, zawiera wiele wcześniej opisanych zjawisk
udokumentowanych w formie graficznej. Niemniej
jednak największą uwagę w czasie dyskusji na posiedzeniu komisji poświęciliśmy zarówno sprawie
etyki, jak i sprawie braku publikacji badań.
To tyle, Szanowna Pani Marszałek, co do sprawozdania. Komisja wnosi, jak przedstawiłam na
wstępie, o odrzucenie tego sprawozdania.
Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
Bardzo dziękuję, Pani Senator.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senator sprawozdawcy.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać
takie pytanie?
(Senator Bogdan Borusewicz: Ja.)
Pan marszałek Bogdan Borusewicz. Proszę
bardzo.
(Senator Bogdan Borusewicz: W tej chwili rozpatrujemy 2 sprawozdania, także Rady Mediów
Narodowych…)
(Senator Ewa Matecka: Tak, ja za chwileczkę
przedstawię sprawozdanie.)
(Senator Bogdan Borusewicz: Aha, czyli… Bo ja
mam pytanie do tej części.)
(Senator Ewa Matecka: To jeśli można,
Szanowna Pani Marszałek…)
Czyli do tego, jak rozumiem, nie ma pytań?
Z sali nr 217 też nie?
W związku z tym, Pani Senator, bardzo proszę
o sprawozdanie.
Senator Sprawozdawca
Ewa Matecka
Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Przedstawiam sprawozdanie Komisji Kultury
i Środków Przekazu w sprawie informacji o działalności Rady Mediów Narodowych w 2019 r.
Marszałek Senatu w dniu 15 czerwca 2020 r.
skierował do komisji informację o działalności
Rady Mediów Narodowych w 2019 r.; druk senacki nr 144.
Po wysłuchaniu informacji członka Rady
Mediów Narodowych oraz po przeprowadzeniu
dyskusji na posiedzeniu w dniu 30 czerwca komisja przedstawia projekt uchwały Senatu, w którym
wnosi o odrzucenie informacji o działalności Rady
Mediów Narodowych w 2019 r.
Wysoki Senacie, w posiedzeniu komisji oprócz
wszystkich gości, których wymieniłam wcześniej, brał udział, jako jedyny przedstawiciel
Rady Mediów Narodowych i jednocześnie przedstawiciel opozycji, pan Juliusz Braun. Nieobecny
był przewodniczący Rady Mediów Narodowych,
pan Krzysztof Czabański, o czym już mówiłam
wcześniej.
Podczas dyskusji na posiedzeniu komisji swoje
stanowisko wobec przedstawionego sprawozdania
przedstawił zatem pan Juliusz Braun, jako członek
Rady Mediów Narodowych, i odniósł się do bardzo
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istotnych i bardzo ważnych kwestii. To, co najważniejsze w jego wypowiedzi, to informacja o tym, że
Rada Mediów Narodowych odeszła od przyjętego
wcześniej sposobu powoływania członków zarządu w drodze konkursowej. Podanych zostało kilka
przykładów, w tym ten jeden bardzo ważny, a mianowicie odwołania i ponownego powołania prezesa
Jacka Kurskiego bez konkursu.
Mówiono też o brakach odpowiednich zapisów
o kadencyjności zarządów i rad nadzorczych w statutach spółek. Mówiono o wadliwym regulaminie
Rady Mediów Narodowych, ograniczającym prawa
członków rady. Mówiono również o tym – i wskazywano jako zjawisko bardzo niepokojące – że Rada
Mediów Narodowych nie uczestniczy w posiedzeniach rad nadzorczych spółek, że w większości
decyzje Rady Mediów Narodowych są podejmowane stosunkiem 3:2 i że nie uwzględnia się głosów członków będących reprezentantami opozycji.
Senatorowie komisji kultury wskazywali podczas dyskusji na brak rzetelnego przedstawienia budżetu Rady Mediów Narodowych, w szczególności
odniesienia budżetu z roku 2019 do lat ubiegłych, co
pozbawia nas możliwości dokonania rzetelnej analizy, oceny kosztów działalności. Wskazywano na brak
oceny i analizy działań kontrolnych i wniosków, jakie wynikają z tych kontroli. Wskazywano na brak
informacji na temat sposobu załatwiania interwencji i sposobu załatwiania korespondencji. I ponowiono postulat o potrzebie podjęcia jak najszybszej
decyzji o likwidacji Rady Mediów Narodowych.
Na tym posiedzeniu kwestionowano również
politykę kadrową Rady Mediów Narodowych.
Komisja jednogłośnie wyraziła swoje niezadowolenie z powodu nieobecności na posiedzeniu przewodniczącego Rady Mediów Narodowych i nie
skorzystała z wyrażanej na sam koniec propozycji
przedstawiciela pana przewodniczącego, aby pytania senatorów co do tego sprawozdania sporządzić
na piśmie i na piśmie przekazać je panu przewodniczącemu. Senatorowie członkowie komisji nie
skorzystali z tej sugestii. Dziękuję bardzo.
Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
Bardzo dziękuję.
Powtarzam, że obecni senatorowie mogą zgłaszać z miejsca trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senator sprawozdawcy.
Pan marszałek Borusewicz.

Senator
Bogdan Borusewicz
Ja dziękuję. Pani sprawozdawca odpowiedziała
mi na pytanie, które chciałem zadać, czyli pytanie
o to, czy przewodniczący Czabański był obecny,
czy nieobecny, i czy ewentualnie, jeśli był nieobecny, przedstawił jakieś usprawiedliwienie swojej
nieobecności…
Senator
Ewa Matecka
Pan przewodniczący nie był obecny.
Senator
Bogdan Borusewicz
A czy przedstawił jakieś usprawiedliwienie
swojej nieobecności?
Senator
Ewa Matecka
Jeśli dobrze pamiętam, to usprawiedliwiał się
sytuacją epidemiczną. Chyba takimi względami
uzasadniał swoją nieobecność. Ale nie wiem, w jakiej formie to zostało przedstawione, czy telefonicznie, czy pisemnie. Tego nie pamiętam.
Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
Dziękuję bardzo.
Pan senator Leszek Czarnobaj. Proszę bardzo.
Senator
Leszek Czarnobaj
Dziękuję, Pani Marszałek.
Pani Senator, takie krótkie pytanie dotyczące
dostępu do telewizji, głównie do telewizji, poszczególnych ugrupowań politycznych. Czy państwo ten
wątek… No, chodzi o to, że różnorodność, równomierność dostępu jest jednym z fundamentów
rzetelnej informacji. Czy państwo w ogóle poruszaliście ten wątek? Czy on był jakoś przedstawiony, uwypuklony i przeanalizowany przez was jako
komisję?
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Senator
Ewa Matecka

Senator
Leszek Czarnobaj

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Tak, dosyć długo i dokładnie mówił o tym
przedstawiciel Towarzystwa Dziennikarskiego
oraz przedstawiciel rady etyki. Mówiono o tym
nierównym dostępie, mówiono o braku rzetelności
i obiektywizmu w przedstawionych materiałach,
szczególnie w okresie wyborczym. Tak, ten temat
był na tym spotkaniu omawiany.
Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.
Senator
Leszek Czarnobaj
Pani Senator, jeżeli można by było doprecyzować odpowiedź pani senator… Czego, w opinii
rady etyki i Towarzystwa Dziennikarskiego, dotyczyła ta nierzetelność? W ogóle nierzetelności czy
ta nierzetelność była skierowana do jednej grupy
społecznej, grupy politycznej, powiedzmy, jednych
chwalono, drugich ganiono? Czy mogłaby pani
przekazać nam taką informację?
Senator
Ewa Matecka
Nierzetelność dotyczyła nierównego obdarowywania czasem antenowym, jak również mało
obiektywnego albo nieobiektywnego przedstawiania aktualnej sytuacji. W przekazach medialnych, np. w „Wiadomościach”, przykładano wagę
do zdarzeń mniej czy mało znaczących, a te mało
wygodne nie były przedstawiane. Stąd podkreślano na posiedzeniu naszej komisji, że w takiej sytuacji odbiorca mediów publicznych nie jest w stanie
wyrobić sobie swojego własnego poglądu na to, co
rzeczywiście dzieje się w kraju, np. w odniesieniu
do wyborów.
Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
Dziękuję.
Proszę bardzo.

Pani Marszałek! Pani Senator!
Czy ten nieobiektywizm albo wręcz, można powiedzieć… A, nie powiem tego jednak. Czy ten nieobiektywizm dotyczył wyłącznie sfery politycznej,
czy też odnosił się również do grup społecznych?
Czy były jakieś grupy, które telewizja publiczna sobie upodobała? No, modny jest teraz temat napaści
na grupę LGBT. Czy również w tym zakresie, w odniesieniu do grup społecznych, Rada Etyki Mediów
i Towarzystwo Dziennikarskie wskazywały na nieobiektywizm i pewne przejaskrawianie?
Senator
Ewa Matecka
Owszem, było to poruszane na posiedzeniu komisji, szczególnie przez przedstawicieli
Towarzystwa Dziennikarskiego oraz Rady Etyki
Mediów, którzy zwracali uwagę na umiejętne manipulowanie wiadomościami, które objawia się
w taki oto sposób, że dość niechętnie… No, prawie
w ogóle nie mówi się prawdy o wydarzeniach społecznych i politycznych. Jeżeli chodzi o wydarzenia,
które mają miejsce w naszym życiu społecznym,
to mówiono również o tym, że tak formułowane
wiadomości mogą ukierunkowywać światopogląd
niektórych osób – odnoszę się czy to do spraw
związanych z LGBT, czy to do innego rodzaju zjawisk przedstawianych w telewizji – a także powodować wykluczające nastawienie wobec niektórych
środowisk.
Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
Dziękuję bardzo.
Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze o coś
zapytać?
(Rozmowy na sali)
Ale tylko senatorowie…
Senator Łyczak. Proszę bardzo, Panie Senatorze.
Senator
Józef Łyczak
Dziękuję, Pani Marszałek.
Zwracam się do pani senator. Chciałbym zapytać, czy na posiedzeniu członkowie komisji nie
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znaleźli ani odrobiny uczciwego przekazu mediów
publicznych i czy ewentualnie porównywano ten
przekaz do przekazu mediów komercyjnych, do
tego, jak te informacje są tam przekazywane. Czy
na ten temat również dyskutowano na posiedzeniu komisji?
Senator
Ewa Matecka
Na posiedzeniu komisji nie zajmowaliśmy się
programem ani misją mediów komercyjnych.
Mówiliśmy tylko o realizacji misji mediów publicznych i o tym, w jaki sposób ta misja jest zapisana zarówno w ustawie o mediach publicznych, jak
i w konstytucji. Mówiliśmy o tym, w jakim stopniu
ta misja jest wypełniania przez media publiczne.
(Senator Józef Łyczak: Rozumiem, że państwa
ocena tych mediów jest bardzo, bardzo negatywna.)
My rozpatrujemy dzisiaj sprawozdanie z działalności Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
oraz sprawozdanie z działalności Rady Mediów
Narodowych. Są to organy państwowe. Nie zajmujemy się dzisiaj żadnym innym sprawozdaniem.
Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
Dziękuję bardzo.
Pani senator Alicja Chybicka. Bardzo proszę
o zadanie pytania.
Senator
Alicja Chybicka
Pani Marszałek! Szanowni Państwo!
Chciałabym zapytać, czy na posiedzeniu komisji
poruszana była sprawa wpływu zarówno Krajowej
Rady, jak i samych mediów na postrzeganie pandemii koronawirusa w Polsce. Czy prezentowane
w mediach publicznych doniesienia odnoszące się
do pandemii są adekwatne do sytuacji, w jakiej jesteśmy? Ja niestety mam takie odczucie – a oglądam różne telewizje i czytam różne doniesienia
– że media publiczne tym różnią się od pozostałych, że w pewien sposób projektują one inny świat.
W tym świecie pandemii już nie ma, ta pandemia
ustępuje i jest coraz lepiej, podczas gdy twarde
dane pokazują, że nie do końca tak jest. Chciałabym
wiedzieć, czy to było omawiane na posiedzeniu komisji. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
Proszę bardzo.
Senator
Ewa Matecka
Dziękuję bardzo.
Na posiedzeniu komisji na temat informacji, jakie są przekazywane przez media w sprawie pandemii, nie rozmawialiśmy.
Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
Dziękuję bardzo.
Czy ktoś z państwa senatorów chce jeszcze zadać pytanie? Nie widzę chętnych.
Dziękuję bardzo, Pani Senator.
(Senator Ewa Matecka: Dziękuję bardzo.)
Otwieram łączną dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Bogdana
Zdrojewskiego.
Senator
Bogdan Zdrojewski
Bardzo dziękuję.
Zacznę od podziękowań. Chciałbym podziękować panu marszałkowi Bogdanowi Borusewiczowi
za zwrócenie uwagi na to, co jest najistotniejsze
w takich sprawozdaniach, czyli na właściwą reprezentację tych, do których powinna odnosić się
ta debata i ta dyskusja. Wydaje mi się, że to jest
niezwykle ważne. Dobrze, że zostało to mocno
podkreślone.
Zwrócę uwagę na fakt, że wszystkie sprawozdania mają autora, mają, krótko mówiąc, sprawozdawcę. Ten sprawozdawca powinien bronić
swojego sprawozdania, jak również odpowiadać
na pytania, które panie i panowie senatorowie
chcieliby zadać. Nie po raz pierwszy Senat znalazł
się w takiej sytuacji. Było tak także w przypadku
Trybunału Konstytucyjnego. Muszę przyznać, że
odbieram to nie tylko jako lekceważenie Senatu,
ale także jako lekceważenie wszystkich wyborców,
którzy powierzyli nam mandat. Z mojego punktu
widzenia jest to karygodne, niedopuszczalne i nie
powinno się powtarzać. To pierwsza rzecz.
Teraz druga rzecz, o której chcę powiedzieć.
Chcę oczywiście odnieść się do 2019 r., bowiem
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sprawozdania obejmują ten czas. Obserwując
aktywność tych 2 instytucji, mam wrażenie, że
krajowa rada radiofonii jest raczej krajową radą
likwidacji mediów publicznych. Obserwuję to
zwłaszcza w odniesieniu do radiowej Trójki, ale
także w kontekście innych elementów aktywności mediów publicznych. Podkreślam: publicznych,
tych, które powinny być publiczne.
Tak jak wielokrotnie podkreślałem jako minister kultury, traktuję media publiczne jako element polskiej racji stanu. Tak powinno być. Tak
duże państwo w Europie jak Polska, z wielomilionowym narodem, powinno posiadać suwerenną,
profesjonalną, obiektywną, transparentnie działającą, o najwyższych standardach grupę mediów
publicznych, zarówno tych telewizyjnych, jak i radiowych. Niestety tak nie jest. Chcę podkreślić,
że wszystko to, co dzieje się w obszarze mediów
publicznych, musi budzić daleko idący niepokój,
jak również przekonanie o tym, że ten fragment
polskiej racji stanu jest, powiedziałbym, mocno
nadszarpnięty.
Uwielbiam sytuację, w której pojawiają się pytania ze strony osób reprezentujących rząd o to,
czy w TVP Info, czy w Polskim Radiu są tylko i wyłącznie nieprawdziwe informacje. Oczywiście, że
nie. Pojawiają się tam także informacje prawdziwe. Gdyby były wyłącznie nieprawdziwe, gdyby
były tam tylko informacje o niskiej wiarygodności, to nie byłoby wątpliwości związanych z ich odczytaniem. Chcę wyraźnie podkreślić, że sposób
prowadzenia polityki informacyjnej w mediach publicznych jest taki, aby niezwykle sprytnie przeplatać rzeczy prawdziwe z nieprawdziwymi, opinie
prawdziwe, rzetelne z nierzetelnymi. To jest tzw.
rozproszenie wartości negatywnych wśród pozytywnych, tak aby doprowadzić do pewnego efektu
odbioru. Odbieram to jako działalność realizowaną
z pełną premedytacją, z pełną świadomością i ze
szkodą dla interesu państwa polskiego.
Kolejna rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę,
zaczynając bronić mediów publicznych w ich faktycznej aktywności. Oczywiście nikt, ani z opozycji, ani z bacznych obserwatorów, nie oczekuje od
mediów publicznych, aby były antypaństwowe, aby
za swój cel brały przede wszystkim atak na instytucje rządowe. Nie po to istnieją media publiczne.
Oczywiste jest, że stanowiąc pewien fragment państwa polskiego, instytucji publicznych, muszą wykonywać zadania, które są w zgodzie z interesem
państwa polskiego. Nie oznacza to jednak uprawiania fałszywej propagandy, dezinformacji czy

też akceptacji polityki wykluczeń. Chcę wyraźnie
podkreślić, że wielokrotnie odbierałem w mediach
publicznych wiadomości, programy, opinie, które
akceptowały politykę wykluczeń i to wobec rozmaitych grup społecznych, nie wymieniając ich, bo
jest ich zbyt dużo.
Kolejna sprawa, która dla mnie jest niezwykle
istotna w związku z tym sprawozdaniem, to jest to,
co podkreśliła pani senator, że instytucje będące
dzisiaj przedmiotem naszej oceny niezwykle słabo
realizowały zadania, które są wpisane albo w konstytucję, albo w określoną ustawę. Dziwię się, że
akurat Krajowa Rada nie protestuje, nie protestowała przeciwko, według mnie, niekonstytucyjnym
aktywnościom, odbierającym tym instytucjom ich
kompetencje. Nieprzypadkowo w konstytucję została wpisana jedna z tych instytucji i nieprzypadkowo nałożono na nią określone obowiązki. Ona nie
jest w stanie wywiązać się z nich także z tego powodu, że powstała instytucja de facto konkurencyjna
albo odbierająca pewną część kompetencji w sposób niekonstytucyjny. Nie wyobrażam sobie, żeby
instytucje, które są wpisane w konstytucję, były
upośledzone poprzez fakt powstania instytucji na
drodze ustawy, a nie zmiany konstytucji, a z taką
sytuacją mamy dziś do czynienia.
Chcę powiedzieć także troszkę o środkach finansowych. Zapadła decyzja, w okresie wchodzenia w poważny kryzys finansowy, o przyznaniu
telewizji publicznej gigantycznych środków finansowych w postaci 2 miliardów zł. Te środki
finansowe powinny być, o ile już zostały przekazane telewizji publicznej, wykorzystane na rzecz
poprawy rzetelności, wiarygodności i jakości programów, za którymi opowiada się ta część, do której te programy są adresowane, czyli publiczność.
Tak się niestety nie stało – środki finansowe zostały wykorzystane czy nadal są wykorzystywane
do prowadzenia polityki bardzo często niemającej
nic wspólnego z informacją.
Na koniec o oczekiwaniach. Ja oczywiście jestem zwolennikiem jak najszybszego zlikwidowania Rady Mediów Narodowych, właśnie tej
instytucji mającej charakter niekonstytucyjny,
a naruszającej kompetencje instytucji, która jest
przywołana w konstytucji. Jestem zwolennikiem
odzyskania także tych kompetencji, które wiążą się
z nadzorem nad personaliami. Niedopuszczalne
dla mnie jest tolerowanie sytuacji, w której wyniki
finansowe, ale także te wyniki, na które wszyscy
zwracają uwagę, czyli słuchalności, oglądalności, są niskie, a w przypadku Trójki są po prostu
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dramatycznie niskie. Dla mnie atak w niektórych
wypadkach przez samych szefów instytucji, którzy powinni dbać o kondycję tych podmiotów,
jest naruszeniem polskiej racji stanu w kulturze.
Wyrzucanie dziennikarzy o najwyższej klasie, największej wiedzy, profesjonalistów o największej
wrażliwości, umiejętności godzenia rozmaitych
interesów przede wszystkim po to, aby promować polską kulturę bez wykluczeń, bez cenzury,
bez mówienia, czy coś na liście przebojów ma się
znaleźć, czy też nie… Niestety z wielką przykrością,
z pewnym, powiedziałbym, dramatyzmem w moich emocjach chcę jeszcze raz powiedzieć, że według mnie instytucja, która została umieszczona
w konstytucji, aby chronić, bronić, tworzyć media
publiczne, jest de facto krajową radą likwidacji mediów publicznych. Dziękuję bardzo. (Oklaski)
Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
Bardzo dziękuję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Bogdana
Borusewicza.
Senator
Bogdan Borusewicz
Mówimy, powtarzamy od kilku lat, od przejęcia
przez PiS telewizji i radia publicznego, w zasadzie
to samo. Ja nie będę mówił o tym, co oglądaliśmy
w tym roku w czasie wyborów prezydenckich. To
była skrajna sytuacja, skrajna. Tyle nieobiektywnych informacji, ataków. No, można powiedzieć,
że lały się nieczystości na kandydatów, którzy byli
niezwiązani z Prawem i Sprawiedliwością, lały się
fekalia. Będę mówił o roku 2019, bo tego dotyczy
sprawozdanie.
Rozmawialiśmy, dyskutowaliśmy na posiedzeniu Komisji Kultury i Środków Przekazu bardzo
długo, omawialiśmy to bardzo dokładnie. Mieliśmy
też informacje od różnych instytucji, które zajmują
się monitoringiem programów telewizyjnych i radiowych. Oczywiście, gdy mówimy o sprawozdaniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, corocznie,
zawsze koncentrujemy się na telewizji publicznej.
I to nie bez przyczyny, nie bez przyczyny, ponieważ tam, w telewizji publicznej dokonuje się łamania ustawy o radiofonii i telewizji. Wszyscy to
widzimy, obserwujemy, a Krajowa Rada Radiofonii

i Telewizji uważa, że nic się nie dzieje i że nie ma
do tego kompetencji.
To ja przypomnę, jakie są kompetencje
Krajowej Rady, jakie są zadania radiofonii i telewizji. A Krajowa Rada jest zobowiązana pilnować
wykonywania tych zadań. W art. 1 opisującym zadania radiofonii i telewizji pierwszy punkt to jest
dostarczanie informacji, czyli nie dostarczanie
komentarzy, nie przeżuwanie tych informacji, ale
dostarczanie informacji. Nie ma w telewizji publicznej informacji. Jeżeli są, to jakieś marginalne, ponieważ wszystkie informacje są połączone
z komentarzem albo są same komentarze. Nie mówię, że to jest… To jest podstawowy błąd dziennikarski, ale przecież to jest zamierzony błąd, który
jest stosowany w telewizji publicznej, w znacznej
części też w radiu publicznym. Art. 6 pkt 1 ustawy
o radiofonii i telewizji stanowi, że Krajowa Rada
stoi na straży wolności słowa w radiu i telewizji,
zapewnia otwarty i pluralistyczny charakter radiofonii i telewizji. Kolejny przepis – art. 6 ust. 5 pkt 2
– mówi, że Krajowa Rada organizuje badania treści
i odbioru usług medialnych. Jakie badania zorganizowaliście? Żadnych badań nie organizowaliście.
Twierdzicie, że nie macie ku temu kompetencji.
(Głos z sali: Badania lekarskie.)
To wczytajcie się w ustawę. To jest przecież jasne, jasna jest treść tej ustawy. Następny przepis,
ust. 5a, stanowi, że do zadań Krajowej Rady należy
prowadzenie monitoringu rynku audiowizualnego
oraz oceny wykonywania obowiązków wynikających z ustawy przez te podmioty, czyli ocena realizacji tej ustawy. I to, jakie są tu zasady, jakie są
ustalenia na bazie tej ustawy czy jakie mogły być
ustalenia na bazie tej ustawy, jest dla mnie jasne.
I dlatego nie prowadzicie badań. Dlatego na pytanie, jaka jest sytuacja, odpowiadacie: no, nadawcy
mają swobodę w kształtowaniu programów. Tak,
mają swobodę, ale pod warunkiem, że stosują ustawę, a ustawa mówi jasno: pluralizm, bezstronność,
informacja. Czy jeżeli jest tak, że na wyświetlanym
pasku można przeczytać „Senat pod dyktando zagranicy – współczesna Targowica”, po czym jest
znak zapytania, a poniżej jest mowa, że jest początek trzydniowego posiedzenia i prac nad nowelą
ustawy takiej a takiej, to jest to informacja?
(Senator Leszek Czarnobaj: Znak zapytania?)
Tak, na końcu był znak zapytania.
To może ja także mogę tak zapytać: „Telewizja
publiczna pod dyktando Jacka Kurskiego przekazuje nieprawdziwe, kłamliwe informacje” i tu znak
zapytania.
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No, to jest jeden przykład z wielu.
Jest to także przykład tego, jak się traktuje instytucje państwa, czyli także samo państwo. Otóż
traktuje się je jako swoją własność, w której można
robić wszystko i w ogóle się za to nie odpowiada.
Art. 11 Karty praw podstawowych Unii
Europejskiej reguluje zasadę pluralizmu mediów
oraz łączy ją z prawami podstawowymi – mówi
o otrzymywaniu i przekazywaniu informacji oraz
idei bez ingerencji władz publicznych. Ja rozumiem, że uważacie w Krajowej Radzie Radiofonii
i Telewizji, że oczywiście nie ma żadnego styku
władz publicznych z kierownictwem telewizji publicznej, a Jacek Kurski sam to wszystko wymyśla,
nie działa na zlecenie władzy politycznej i rządu.
Jeżeli tak byście myśleli, to wykazalibyście się dużą
naiwnością. Ja tak naiwnym człowiekiem nie jestem.
Regulator, który nie prowadzi analiz emitowanych treści, nie może mieć wiarygodnej opinii
o tym, jakie to są treści, jakie są treści przekazywane w telewizji publicznej. A to są treści, które
zatruwają społeczeństwo, bo są to treści, które
wprowadzają elementy nienawiści do poszczególnych grup. Tak, nawet nie niechęci, lecz nienawiści. Był strajk nauczycieli – no to oczywiście
było: nauczyciele nie chcą uczyć, sprzeniewierzają się podstawowym prawom, które ma młodzież!
Dobrze, ale przecież nauczyciele też mają prawo do
tego, żeby walczyć o swoje, mają prawo do strajku.
I tak po kolei, kolejne grupy… Już nie będę tu mówił
o grupach mniejszości seksualnej.
Jeszcze raz powtarzam: Krajowa Rada
Radiofonii i Telewizji ma obowiązki konstytucyjne i obowiązki ustawowe. Tych obowiązków
Krajowa Rada nie wypełnia, dlatego będę głosował za odrzuceniem sprawozdania Krajowej Rady
i mam nadzieję, że ta sytuacja w końcu się zakończy. (Oklaski)
Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
Dziękuję bardzo.
Proszę o zabranie głosu panią senator Barbarę
Borys-Damięcką. Z miejsca, prawda?
Senator
Barbara Borys-Damięcka
Z miejsca.
Trudno powiedzieć, żebym miała zamiar zabrać głos w debacie, bo trudno mi nazwać to, co tu

dzisiaj mamy i przedstawiamy naszym widzom,
jeżeli oglądają nasze obrady, debatą. Tak na dobrą
sprawę my nie mamy z kim debatować, nie mamy
z kim się naradzać, nie mamy z kim zastanawiać
się nad sprawami dotyczącymi ulepszenia, poprawienia działania mediów publicznych i różnych instytucji związanych z mediami, ponieważ, jak już
tutaj zostało wielokrotnie powiedziane, szef Rady
Mediów Narodowych w ogóle się tu nie zjawia,
kompletnie lekceważy Senat. Nie ma go ani na posiedzeniach komisji, ani na tak zwanych debatach,
ani na naszych spotkaniach, więc po prostu zgłasza
swoje pełne désintéressement w sprawie tego, co
my chcemy powiedzieć i co my myślimy, tego, jakie
są nasze odczucia.
Proszę państwa, ja chciałabym zwrócić uwagę na to, że dopóki parlament, zarówno Sejm, jak
i Senat, będzie wyrażał zgodę na to, żeby media publiczne co jakiś czas dostawały olbrzymie sumy na
prowadzenie swojej działalności bez jakiejkolwiek
kontroli nad tym działaniem, to ten stan będzie
trwał. Nie jest żadną tajemnicą, że media publiczne nie są służebne wobec społeczności, to nie jest
radio i telewizja prospołeczna, dla mieszkańców
naszej Polski, to są media, które służą rządowi, po
prostu, służą rządowi, wykonują polecenia różnych
ważnych wyższych urzędników rządowych i czy
to są wybory, czy to są jakieś ważne uroczystości,
pod tym kątem i w tym kierunku prowadzą swoją
działalność. Powtarzam: tak długo, jak będziemy
finansować ten okropny stan naszych mediów publicznych, które nie są mediami publicznymi, ta
sytuacja będzie trwała. Żadna nasza debata, żadne
dyskusje nie odniosą żadnego skutku, w niczym
nie pomogą, ciągle będziemy świadkami jakichś
cyrkowych działań, np. takich, jak sprawa odwołania prezesa telewizji publicznej przez pana
Czabańskiego formalnie, oficjalnie, przed mikrofonami, a za chwilę, po jakimś czasie powołania go
z powrotem na stanowisko prezesa, bez żadnych
uzasadnień, cicho, skrycie, na skutek jakichś własnych, wewnętrznych narad itd. Taki stan dyskwalifikuje po prostu funkcjonowanie mediów, ich rolę
i znaczenie.
Druga sprawa, ostatnia, o której chcę powiedzieć, i najważniejsza. Media publiczne stały się
kuźnią aprofesjonalizmu dziennikarskiego, ponieważ przygotowują to ludzie, którzy chcą się zasłużyć, którzy służebnie podchodzą do decydentów
dających im takie czy inne zlecenia. To są ludzie,
którzy, jeżeli dalej będą szli tą drogą, prawdopodobnie nigdy nie zrozumieją, co to jest komentarz,
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co to jest informacja, co to są dane statystyczne,
kiedy je podajemy itd. I to się poszerza. Grono ludzi, którzy przychodzą do mediów publicznych,
bez przerwy się zmienia, przychodzą nowi ludzie,
którzy chcą robić karierę dziennikarską, i wpadają
w sidła azawodowe, nie uczą się żadnego zawodu
i nie potrafią wykonywać zawodu dziennikarza. My
możemy teraz narzekać, apelować, a finał jest taki,
że zarówno Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji,
jak i Rada Mediów Narodowych twierdzą przy okazji każdego naszego kontaktu, że nie są w stanie
załatwić pewnych rzeczy, nie mają kompetencji co
do pewnych kwestii i w pewnych sprawach nic nie
mogą zrobić. I tu zadaję pytanie: komu i czemu służą te 2 organy? Dziękuję.
Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
Bardzo dziękuję, Pani Senator.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Leszka
Czarnobaja.
Senator
Leszek Czarnobaj
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Szanowni Goście!
Przede wszystkim chciałbym się zwrócić do gości: nie ma obowiązku bycia tutaj, a jeżeli już państwo jesteście, to może warto posłuchać, bo jeśli
nawet się tym człowiek nie zajmuje, to może coś
wpadnie jednym uchem i się człowiek zastanowi,
że może oni trochę mają racji w tym, co mówią.
Bo wiedza zawsze jest czymś, co nakręca do myślenia inaczej. To nie znaczy, że lepiej czy gorzej,
ale w ogóle nakręca. Dlatego zachęcam do tego, żebyście chwilę… I dotyczy to również pani minister
czy pani, która w tej chwili sobie ucina pogawędkę.
Pani Marszałek, poprosi pani, żeby państwo…
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Państwo na razie jeszcze nie przeszkadzają. Jak
będą przeszkadzali, to ja zwrócę uwagę.)
Dobrze.
Szanowni Państwo, już piąty raz występuję,
żeby powiedzieć kilka słów na temat funkcjonowania szeroko rozumianej polskiej telewizji, radia i organów, które stoją na straży tych wartości,
o których dzisiaj była tutaj mowa nie w dyskusji,
nie w debacie, tylko w takich oświadczeniach, bo
można to nazwać oświadczeniami. Bo dzisiejsza

władza podchodzi do tego tak – tu parafrazuję tytuł
pewnego filmu – co mi zrobicie, jak my i tak mamy
władzę? Czyli ja czuję, że dzisiaj zarówno Krajowa
Rada, jak i rada mediów podchodzą do sprawy tak:
wy sobie mówcie, a my i tak swoje… Ale ja chcę
powiedzieć, żebyśmy nie ustawali w tym mówieniu, bo zawsze, w każdym działaniu przyjdzie kiedyś pewne otrzeźwienie, przyjdzie zastanowienie.
Dlatego warto o tym mówić.
I ja tu absolutnie się nie zgadzam z panią senator Borys-Damięcką – osobą znaną z radia,
telewizji, człowiekiem kultury – że to są media
rządowe. Nie, Pani Senator, to nie są media ani
narodowe, ani rządowe. To są media partyjne.
Proszę zauważyć… Wprawdzie to jest za rok 2019,
ale mechanizm w roku 2020 pokazuje fantastyczną polityczność tych mediów. To jest jeszcze
gorsze, bo gdyby pokazywali osiągnięcia rządu,
funkcjonowanie rządu, to też byłoby złe, bardzo złe, ale jeżeli pokazuje się to tylko w ujęciu
politycznym i partyjnym, to już jest tragiczne.
Gdyby zachęcano do komentarza… Ale komentarz zawsze jest ten sam. Jest jeden dobry, jak
w westernie, a reszta złych. I tak ta partyjna telewizja pokazuje dzisiejszą polską rzeczywistość.
I te ostatnie wydarzenia… Kiedy był jakiś tam
spór w rodzinie, to pokazywano zupełnie inne
rzeczy. A co dopiero pokazano? No wielki sukces:
porozumienie. Czyli to są stricte media polityczne. I państwo stojący na straży niezależnych mediów… Te elementy, które przeczytał marszałek
Borusewicz… Zwracał się tutaj do pana przewodniczącego Krajowej Rady, żebyście przeczytali,
wzięli sobie do serca i zrobili chociaż część tego,
co ustawodawca dał wam jako zadanie, jako kompetencję stania na straży niezależności mediów
publicznych.
A przecież media publiczne, proszę państwa,
to jest czwarta władza. A jednym z najważniejszych atrybutów każdej władzy jest niezależność,
obiektywizm, uczciwość itd., itd. Czy któryś
z tych atrybutów można przypisać dzisiejszej telewizji politycznej? Nie. Są 2 fantastyczne telewizje w Europie dzisiaj – Russia Today i Telewizja
Polska. To są fantastyczne przykłady. Niedługo studenci na wszystkich wydziałach dziennikarstwa
w cywilizowanych krajach będą się uczyć, jak nie
należy robić telewizji. I co jeszcze będzie pokazywane? Że były organy państwa, które stały na
straży niezależności. Niezależności od czego? Od
opozycji – jak rozumiem – od prawdy, od pokazywania tego, co jest uczciwe i rzetelne. Komentarz,
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komentarz i pokazywanie tylko nieuczciwie funkcjonujących przeciwników politycznych…
Szanowni Państwo, tak jak dzisiaj tu już padło
– musimy powtarzać to fantastyczne stwierdzenie
pana senatora Zdrojewskiego – media publiczne są
polską racją stanu, Panie Przewodniczący. Polską
racją stanu! Prawdziwe polskie media publiczne
– jeśli pan chce, to dodam jeszcze „narodowe” –
które stoją na straży niezależności, uczciwości,
obiektywizmu, pluralizmu itd., itd., to, co jest zapisane… Bo władza, która nie przestrzega prawa,
a wręcz odwrotnie, łamie je, to jest władza dyktatorska, władza zła, władza niedobra. I przyjdzie
kiedyś czas opamiętania.
Jak tu już dzisiaj zostało powiedziane, to jest
ważna część polskiego państwa, czwarta władza,
która ma wszystkim pozostałym patrzeć na ręce,
pomagać, pokazywać, wskazywać, dociekać, ale robić to w sposób rzetelny i uczciwy.
Te wszystkie argumenty dotyczące funkcjonowania tychże instytucji… Na straży funkcjonowania radia i telewizji stoją państwowe instytucje
powołane przez polski parlament i finansowane
w dużej części z budżetu państwa. Tak jak powiedziała senator sprawozdawca, pani senator
Matecka – 4 miliardy w 3 lata… Rozumiem, kiedy
byliśmy w okresie olbrzymiej prosperity w Europie
i świecie. Ale dzisiaj, przy takich problemach dotyczących funkcjonowania państwa w zakresie
finansów, problemach gospodarczych, które są
w świecie, w Europie i również w Polsce, włożenie
w funkcjonowanie telewizji 2 miliardów zł wymaga, aby te wszystkie parametry, które zostały zapisane w ustawie, były przestrzegane.
I teraz to, co zawsze mówimy, o co pytałem panią senator, taki przykład… Bo ciśnie się na usta
pytanie, chyba pan senator Łyczak o to pytał: czy
podczas posiedzenia komisji nie było żadnego fragmentu mówiącego o tym, że jest coś pozytywnego…
No jest, „Miś z okienka” na pewno jest pozytywny, jeśli jeszcze jest… ABC moje wnuki oglądają…
No, tam jeszcze ta polityka nie weszła, Miś Uszatek
jeszcze nie ma napisanego czegoś politycznego, ale
te wszystkie pozostałe rzeczy zapewne już są tak
podpisane.
I na koniec chciałbym zacytować… Aha, jeszcze tylko powiem… No, właśnie obiektywne pokazywanie… Jak czytałem zestawienie, to w nim
było tak: sztab jednej partii – 46 minut dostępu
do telewizji publicznej w jakimś tam okresie, sztab
pana prezydenta Andrzeja Dudy – 41 minut. No
i o co chodzi? W porządku? W porządku! No, tylko

później jest odpowiedni komentarz, jak to rzeczywiście wyglądało: w ciągu tych 46 minut było cały
czas pokazywanie złych rzeczy o tym kandydacie,
a w ciągu 41 minut pan prezydent Andrzej Duda
wychodził na obrońcę narodu i świata. No i to jest
ten obiektywizm.
I w ramach podsumowania, jak to jest w polskim życiu politycznym, kreowanym przez polityczną telewizję… Pan prezes Kurski ostatnio
powiedział tak: „Telewizja Polska nie faworyzowała w kampanii żadnego z kandydatów”. I to jest
najlepszy komentarz do tego, czym się zajmujemy,
jak ta telewizja wygląda i komu ona służy. Dziękuję
bardzo.
Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
Bardzo dziękuję.
Proszę bardzo, pan senator Bogdan Zdrojewski,
5 minut.
Senator
Bogdan Zdrojewski
Muszę powiedzieć, że dzisiejsza debata cieszy
się pewnym zainteresowaniem. Po swoim wystąpieniu otrzymałem pytania dotyczące mediów prywatnych z uwagą, że instytucja, którą opisujemy
dzisiaj, instytucja, która dała sprawozdanie, rzeczywiście nazywa się „Krajowa Rada Radiofonii
i Telewizji”, bez przymiotnika „publiczny”.
Oczywiście tak jest, jest ona władna w budowaniu
tego wszystkiego, co wiąże się przede wszystkim
z technologią, więc obejmuje także media inne niż
publiczne.
Ja już przy innej okazji wyrażałem swoją opinię
o programach np. TVN, chwaląc np. „Szkło kontaktowe” za kulturę, za wrażliwość, za błyskotliwość,
za różne takie rzeczy, ale generalnie rzecz biorąc,
chcę odnieść się do pytania, które na sali padało,
a nie ma na nie odpowiedzi.
Pierwsza sprawa, o której chcę powiedzieć, to
taka, że trzeba pamiętać, że tzw. telewizja publiczna posiada gigantyczną przewagę nad mediami
prywatnymi, i to niejednego rodzaju. Oczywiście
korzysta z reklam, tak samo jak media prywatne,
ale korzysta też z abonamentu, media prywatne
nie mają zaś takiej możliwości, korzysta z dotacji publicznych, rządowych – choćby te ostatnie
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2 miliardy zł – na co także nie mogą liczyć media
prywatne. Jednak jest jeszcze jeden element poważnej przewagi: to jest content, to jest bogate, niezwykłe archiwum, które powstawało po 1945 r., a także
wcześniej, w telewizji publicznej, wtedy, kiedy był
to podmiot monopolistyczny. Ten content, niezwykłej wartości, jeżeli chodzi o obraz, kulturę, filmy,
produkcje, ma istotne znaczenie dla pozycji mediów publicznych. I chcę podkreślić, że oczywiście
w związku z tym media prywatne są w sytuacji
zdecydowanie trudniejszej, ale sobie radzą.
Oglądając niektóre programy, wiem, czy one
są adresowane do szerokiej publiczności i czy one
mają charakter misyjny, czy też nie. Jeżeli pojawia
się np. program „Uwaga! Koronawirus” w TVN, to
ja wiem, że ten przekaz jest misyjny. Takiego programu w telewizji publicznej nie ma. Nie oznacza
to, że media publiczne nie informują o koronawirusie, o zagrożeniach. Ale jak obserwuję wypowiedzi
czy pana prezydenta, czy pana premiera odnoszące
się do koronawirusa, to muszę powiedzieć, że odbiegają one od prawdy, rzetelności, jednak telewizja
publiczna ich nie koryguje, nie korzysta z weryfikacji, na jaką dają szansę autorytety medyczne.
I to dla mnie jest bolesne. Jeżeli oglądam program
„Czarno na białym”, to wiem, że poruszane są tam
kwestie absolutnie bulwersujące, na które odpowiedź powinna się pojawić także w telewizji publicznej. Co się dzieje ze słynnym promem? No,
ta zardzewiała część, która jest ilustracją… Co się
dzieje z inwestycjami, które trwają o 3, 4 lata, 5
lat za długo i są 2 razy droższe, niż powinny być?
Uważam, że telewizja publiczna – jeszcze raz
podkreślę – nie powinna być antypaństwowa, ale
w propaństwowości powinna być niezwykle rzetelna, jeśli chodzi o stronę informacyjną, a niestety nie jest.
I ostatnia sprawa. Oczywiście jest ponad 200
kanałów, które znajdują się w prawie każdym pakiecie. Bardzo trudno jest oceniać wszystkie kanały
czy wszystkich nadawców. Są oni różni, często są
wyłącznie komercyjni. Ale chcę powiedzieć i podkreślić, że bardzo wiele programów misyjnych
zamiast znajdować się w obiegu publicznym, znajduje się na tych platformach, w tych kanałach czysto komercyjnych.
I na koniec już ostatnie zdanie, wracam do radiowej Trójki. Ja prawie wszystkich tych dziennikarzy, którzy albo zostali wyrzuceni, albo sami
odeszli, znałem albo z anteny, albo z pobytu w redakcjach. Pamiętam, jak wielu z nich uciekało od
polityki, każdej polityki, każdych sympatii, do

każdego rządu. Oni rzeczywiście mieli w sobie
takie poczucie konieczności realizacji misji. I obserwowałem ich na posiedzeniu naszej senackiej
komisji kultury, z jaką boleścią mówili o tym, co
z tą radiową Trójką się dzieje. Obserwowałem też
twarze tych, którzy za to odpowiadają, i na nich
nie widziałem żadnej troski, żadnego zażenowania,
żadnego bólu w związku z tym, że pewien fragment
polskiej kultury był tak dewastowany. I to też jest
bolesne.
Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo, pan senator Michał Seweryński.
(Senator Michał Seweryński: Z miejsca, jeśli
można.)
Proszę bardzo.
Senator
Michał Seweryński
To moje wystąpienie będzie bardzo krótkie.
Słucham bardzo uważnie, już nie pierwszy
raz, sprawozdań z działalności Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji i w ogóle dyskusji o mediach.
Najczęściej przeważa ton krytyczny. I słusznie. Bo
mamy prawo domagać się, żeby te media były coraz
lepsze i coraz bliższe tej swojej misji, którą mają
zadaną.
Powiem państwu, dlaczego nie czuję się tak
bardzo zaniepokojony tymi wszystkimi krytykami, które tutaj padły.
Po pierwsze, dlatego, że znam trochę świat –
wielu z nas zna trochę świat – i wiem, że prawie
wszędzie jest takie napięcie pomiędzy mediami publicznymi i prywatnymi, jakie jest u nas. I wiem, że
prawie wszędzie jest tak, że media publiczne z jakimś tam naddatkiem częściej reprezentują zdanie
rządowe, zdanie władzy panującej aniżeli opozycji
politycznej. To się zdarza we wszystkich krajach
demokratycznych, nie będę ich wymieniał.
Co mnie skłania do tego, żebym zachował pewien spokój w tym wszystkim, co zostało tutaj powiedziane bardzo krytycznie? Takie przekonanie,
że te media publiczne, bo o nich była ogólnie mowa,
ani nie są takie dobre, jak same utrzymują, ani nie
są takie złe, jak… Zwłaszcza opozycja polityczna,
opozycja w stosunku do rządu przypisuje im te
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różne cechy negatywne. Jest gdzieś in between.
Chcielibyśmy, żeby te media były lepsze, chcielibyśmy, żeby mniej zasługiwały na krytykę.
Niemniej jednak dla mnie kotwicą tego, że ład
medialny jest taki, jaki w państwie demokratycznym powinien być, jest to, że nie tylko media
publiczne w naszym kraju występują i działają.
I dobrze się stało, że pan senator Zdrojewski,
którego zawsze szanuję za rzetelność i elegancję wypowiedzi, powiedział coś o mediach prywatnych. Przecież one są tym dopełnieniem.
Gdyby nawet media publiczne były najbardziej
krytycznie oceniane, to demokratycznie wymaganym dopełnieniem są te media prywatne. Czyż
nie jest tak, że właściwie mają one większe możliwości? Policzmy tak dokładnie, ile jest kanałów telewizyjnych publicznych, a ile prywatnych.
I czy media prywatne nie mają pełnej wolności
wypowiedzi, pełnej wolności głoszenia tego, co
uważają za słuszne? Mają. I czy publiczność jest
na siłę przywiązana do mediów publicznych i nie
może pójść do tej oazy wolności i prawdy, jaką
są rzekomo media prywatne? Może sobie wybrać. Wspomniane procenty oglądalności świadczą o tym, że to nie jest tak, że tylko jakieś tam
zaplecze polityczne rządzącej partii ogląda publiczną telewizję i dla niego ona jest stworzona.
Słuchacze, widzowie mają wybór. I korzystają
z tej wolności wyboru. I w przestrzeni publicznej brzmi zarówno opinia mediów publicznych,
przez państwa niekiedy określanych jako partyjne, i mediów prywatnych, które z kolei inni
słuchacze mogliby uznać za antypartyjne, antyrządowe. I będziemy się chyba przekonywać, że
często tak właśnie jest.
Tak więc dla mnie kotwicą ładu medialnego
jest to, że są ci prorządowi, publiczni, jak państwo
mówią, pracownicy mediów, i że są media, które
nie są ani prorządowe, ani publiczne, tylko bardzo
często są antyrządowe, i które są również robione nie za pieniądze publiczne, tylko za prywatne,
i wcale nie potrzebują dotacji ze strony państwa,
bo są pieniądze, których oni używają, mają ich
pod dostatkiem, żeby głosić te prawdy, które uważają za stosowne.
Nie jestem zaniepokojony stanem mediów publicznych, stanem mediów prywatnych w Polsce,
wolnością mediów, która w Polsce jest. Chociaż, jak
powiedziałem, ani ten ład nie jest najlepszy, ani nie
jest najgorszy. Powinniśmy robić wszystko, także
poprzez krytyczne wypowiedzi tu, w tej Izbie, żeby
ten stan rzeczy był coraz lepszy. Dziękuję.

Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, pan senator Leszek Czarnobaj.
5 minut.
Senator
Leszek Czarnobaj
Pani Marszałek, już teraz z miejsca.
Panie Senatorze! Panie Profesorze!
Bardzo cieszę się z tego głosu pana profesora
jako reprezentanta Prawa i Sprawiedliwości. Tylko
proszę zauważyć, Panie Profesorze, że większość
naszych wypowiedzi nie dotyczy tego, że nie ma na
rynku medialnym zarówno mediów publicznych,
jak i prywatnych. Tu ma pan profesor rację, że rywalizacja między jedną a drugą grupą w Polsce i na
świecie była, jest i będzie. I również skłaniam się
ku temu, że z reguły media publiczne danego kraju
bardziej powinny stawać w obronie władzy publicznej niż media prywatne. Ale, Panie Profesorze, my
nie na to zwracamy uwagę. Jestem trochę mniej
spokojny niż pan profesor, dlatego że… My mówimy nie tylko, że nic nie szkodzi, ale wręcz że powinno być… że media publiczne również powinny
być obiektywne, pokazywać prawdę, nie manipulować, nie używać różnych trików itd.
Jeżeli spojrzymy na czas… Jeszcze raz przypomnę, Panie Profesorze: można pokazywać kogoś
przez pół godziny w sposób obiektywny, a kogoś innego można przez pół godziny pokazywać w sposób
kompletnie negatywny i powiedzieć: obydwaj mieli
po pół godziny dostępu. I chodzi tylko o to, aby media publiczne stały po stronie przekazywania wiedzy, również po stronie interesu Polski, oczywiście
– za tym oczywiście również się opowiadam, i to
zdecydowanie – a nie na straży dogmatów politycznych. No, jeżeli atakuje się grupy społeczne, które
były tutaj dzisiaj wymieniane… Robią to właśnie
media publiczne, a to chyba nie jest coś, co media powinny robić. I dlatego dyskutujemy o tym,
czy w ramach tego spokojnego podejścia, o którym mówił pan profesor, nie powinniśmy jednak
zabiegać o to, żeby polskie media publiczne stały
się takimi mediami publicznymi, jakie pan profesor zna z innych krajów demokratycznych. Ja nie
znam ich tak dobrze, ale o nich czytam i chciałbym,
żeby nasze media publiczne bardziej przypominały
media z demokratycznych państw Zachodu niż te
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z niedemokratycznych państw Wschodu. I to jest
ten spór. No, ja nie widzę sporu między mediami prywatnymi a publicznymi, choć zgadzam się
z panem profesorem, że rywalizacja między nimi
będzie trwała. Ta rywalizacja jest i miejmy nadzieję, że tak pozostanie, bo sfera mediów publicznych
powinna być sferą otwartą.
I ostatnie zdanie, Pani Marszałek, dotyczące
korzystania z… Panie Profesorze, gdyby było tak,
że każdy obywatel Rzeczypospolitej może bez ponoszenia dodatkowych opłat włączyć jedną, drugą,
trzecią, czwartą stację, to wtedy ja bym się zgodził.
Załóżmy jednak, że jadę do hotelu w województwie
X, które bardzo sprzyja obecnej władzy. Czy pan
myśli, że w tamtejszych hotelach jest dostęp do
TVN24? W większości nie. Ja byłem w jednym z takich hoteli i przez 4 dni naoglądałem się telewizji
publicznej aż potąd. Przy okazji zwróciłem uwagę na jedną rzecz. Panie Profesorze, pokazywano
wtedy strajki „żółtych kamizelek” w Paryżu. Okej,
ale co konkretnie pokazywano? Nie problem, tylko brutalność policji. W porządku, może taka brutalność jest potrzebna, żeby była oglądalność. Na
końcu jednak padł taki komentarz: proszę bardzo,
a w Polsce jest w porządku, ludzie protestują, chodzą, spacerują, policja im towarzyszy…
(Rozmowy na sali)
Panie Profesorze, na tym skończę. Jeśli pan profesor mówi, że tak jest, to jednak widzimy te sprawy
inaczej. Mam nadzieję, że nam obydwu wzrok się wyostrzy i zobaczymy kiedyś to samo. Dziękuję bardzo.
Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Ja dodam tylko jedno zdanie. Otóż nie w całej
Polsce można oglądać media prywatne. Znam takie
miejsca, gdzie nie ma takiej możliwości.
Proszę bardzo o zabranie…
(Senator Michał Seweryński: Przepraszam, Pani
Marszałek…)
Tak?
(Senator Michał Seweryński: Pani pozwoli, że
troszeczkę lekkości wprowadzę do tej dyskusji i na
tej samej zasadzie dodam: ale wtedy można wyłączyć media publiczne.)
Tylko że wtedy w ogóle nie byłoby dostępu do
wiadomości.
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, pan senator Wadim Tyszkiewicz.

Senator
Wadim Tyszkiewicz
…Sprowokował mnie do zabrania głosu. No, tyle
dobrego słyszałem na temat pana profesora, ludzie
pana szanują, ale nie mogę się pogodzić ze słowami, które pan tu wypowiedział. To można odebrać
tak, że pan chciałby wytłumaczyć kłamstwa mediów
publicznych kłamstwami mediów prywatnych. No,
załóżmy, że takie kłamstwa były. To jest dla mnie
niepojęte. Jak człowiek taki jak pan, z takim dorobkiem, profesor, przed którym nisko się kłaniam
– bardzo dużo dobrego na pana temat słyszałem –
może mówić o tym, że tu jest jakaś równowaga? My
dzisiaj debatujemy na temat mediów publicznych,
opłacanych z publicznych pieniędzy, reprezentujących wszystkich Polaków. Co mnie obchodzą media
prywatne? One mnie nie interesują. Dzisiejsza debata nie dotyczy mediów prywatnych, tylko mediów
publicznych. My tu zadajemy pytania o to, dlaczego
media publiczne kłamią, i nie interesują nas media
prywatne. Media publiczne to media nas wszystkich,
media, które powinny reprezentować wszystkich
Polaków, a nie reprezentują.
Jeśli pan pozwoli, podam przykład z własnego doświadczenia. Przez 17 lat byłem prezydentem miasta, szefem zrzeszenia gmin, członkiem
Zarządu Związku Miast Polskich itd., a od 5 lat
mam tzw. wilczy bilet w mediach narodowych.
No, mam zakaz wstępu do telewizji publicznej. Panie Profesorze, co pan na to? Jako senator
Rzeczypospolitej Polskiej ani razu nie dostąpiłem
zaszczytu, żeby… Ja mówię o telewizji regionalnej.
Nie mówię o ogólnopolskich programach telewizyjnych, do których są zapraszani różni politycy, tylko o telewizji regionalnej. Co pan na to, że od 5 lat
mam zakaz wstępu do telewizji publicznej, do radia
publicznego, do Radia Zachód w Jeleniej Górze? Co
pan mi odpowie na to pytanie? My mówimy o mediach publicznych, które mają nas reprezentować.
Nie reprezentują. Dzisiaj nie mamy prawa, nie
mamy możliwości zadania pytań ludziom, którzy
reprezentują te media. A ja chętnie takie pytania
bym zadał. Dlaczego wprowadza się zapisy na ludzi
niewygodnych dla tej partii? Dlaczego ta telewizja,
media narodowe reprezentują tylko jedną stronę
sporu politycznego? Przecież powinny reprezentować wszystkich Polaków.
Dlatego, kończąc, powiem, że bardzo, bardzo żałuję, że dzisiaj nie możemy przeprowadzić rzetelnej
debaty, zadać pytań, na które moglibyśmy uzyskać
odpowiedzi, tak aby Polacy usłyszeli odpowiedzi na
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pytanie o to, dlaczego ktoś, kto ma służyć całemu
narodowi, instytucja, która jest opłacana z naszych
wspólnych podatków, reprezentuje tylko jedną opcję
polityczną. Jeszcze raz powtórzę: nie interesują
mnie media prywatne, rozmawiamy na temat mediów publicznych, czyli naszych mediów. Dziękuję.
Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
Dziękuję bardzo.
Ja rozumiem, że pan senator chce się odnieść
ad vocem.
Senator
Michał Seweryński
Muszę jedno zdanie powiedzieć, zwłaszcza że
mam prawo, bo zostałem tu wymieniony, skarcony,
zrugany. Chciałbym powiedzieć, Panie Senatorze,
że ubolewam, że tak bardzo zawiodłem pana oczekiwania w stosunku do mnie, ale również obiecuję,
że poglądów swoich nie zmienię.
Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
Dziękuję bardzo.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że senator Aleksander
Szwed złożył swoje przemówienie w dyskusji do
protokołu*.
Zamykam dyskusję.
Czy przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji, pan Witold Kołodziejski, chce jeszcze
zabrać głos?
(Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji Witold Kołodziejski: Tak.)
To proszę bardzo.
Przewodniczący
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Witold Kołodziejski
Szanowni Państwo, po wysłuchaniu dyskusji…
Mikrofon się nie włączył. Mam nadzieje, że
mnie słychać. Tak? Mogę mówić?
* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.

(Głos z sali: Nie słychać.)
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Nie słychać pana.)
A teraz? Teraz słychać.
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Teraz tak.)
Szanowni Państwo, po wysłuchaniu dyskusji
jednak w paru słowach chciałbym się do niej odnieść i kilka wypowiedzi właściwie sprostować.
Pan senator Tyszkiewicz powiedział, że dzisiejsza debata dotyczy mediów publicznych, tego, że
media publiczne kłamią, a nie tego, że kłamią media komercyjne. Żadne media, Panie Senatorze, nie
mogą kłamać, a Krajowa Rada zajmuje się wszystkimi mediami. Ale przywołałem pana wypowiedź
właściwie po to, żeby jeszcze raz podkreślić, że
dzisiejsza debata dotyczy sprawozdania Krajowej
Rady Radiofonii i Telewizji, a nie jest to dyskusja
z zarządem telewizji publicznej. Tymczasem państwo, nawet mówiąc o mediach publicznych, mówili tylko i wyłącznie o telewizji publicznej, czyli
o prezesie 1 spółki z 17 spółek, a tak naprawdę z 19
spółek.
Zadaniem Krajowej Rady… Pan senator, pan
marszałek Borusewicz przytoczył tylko część zadań, część przepisów ogólnych, które mówią, że
zadaniem radiofonii i telewizji jest dostarczanie
informacji. I rzeczywiście jest to jeden z punktów,
ale inne to udostępnianie dóbr kultury i sztuki,
ułatwianie korzystania z oświaty, sportu, dorobku
nauki, upowszechnianie edukacji obywatelskiej,
dostarczanie rozrywki, popieranie krajowej twórczości audiowizualnej itd., itd. To są zadania, z których media publiczne i media komercyjne mają się
wywiązywać. Tu jest mowa o zadaniach radiofonii
i telewizji. W przypadku wszystkich tych zapisów
dotyczących radiofonii i telewizji państwo pomijacie jeden fakt, to, że Krajowa Rada zajmuje się radiofonią i telewizją, a nie telewizją publiczną. I to
jest pierwsza rzecz.
Jeśli chodzi o kwestie związane z tym, kogo media publiczne zapraszają, a kogo nie zapraszają, to
tym bardziej jest to pytanie do władz mediów publicznych. No ale nie może mieć pan senator pretensji i z pozycji senatora wymagać, żeby redakcje
pana zapraszały, bo to jest ich wolny wybór, tak
samo jak wolnym wyborem jest ocena działań
władz, zarówno władzy wykonawczej, jak i władzy ustawodawczej, a państwo jesteście częścią
władzy ustawodawczej. Nie można żadnej telewizji, żadnej redakcji, żadnemu medium odmówić
prawa do krytyki również najwyższej, szacownej
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izby refleksji. Tak więc nie dziwcie się państwo, że
w telewizji publicznej pojawiają się wątki krytyczne wobec Senatu, bo to jest święte prawo każdego
dziennikarza i każdej redakcji. A ja mam wrażenie,
że największa pretensja to jest pretensja właśnie
o krytykę i w związku z tym, że telewizja publiczna
ośmiela się krytykować wyższą izbę, Senat, należy
zmienić władze, telewizje publiczne zreformować
albo zlikwidować.
Tak więc nawiązując do podstawowego zadania,
czyli dbałości o wolność słowa, bo to jest konstytucyjne zadanie i wyzwanie Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji, dbałość o wolność słowa, chciałbym powiedzieć, że nie możemy… My jesteśmy od tego,
żeby pilnować, żeby nikt nie zakazywał żadnym
mediom – ani publicznym, ani komercyjnym –
wykonywania swoich ustawowych obowiązków
i obowiązków konstytucyjnych, czyli tych, które na
początku wymieniłem. Są oczywiście ograniczenia,
nikomu nie wolno kłamać, nikomu nie wolno pewnych rzeczy robić, i my tego pilnujemy – w takim
samym stopniu w stosunku do mediów publicznych, jak i do mediów komercyjnych. Panu senatorowi Zdrojewskiemu podoba się oferta telewizji
komercyjnej i jednego nadawcy, tj. TVN, szanuje on
programy za kulturę i wrażliwość, za rzetelność.
No, ale to jest ocena, Panie Senatorze, pana ocena
tych programów. Gdybyśmy poprosili o głos kogoś
innego, zapewne miałby on zupełnie inne wrażenia, bo to są wrażenia subiektywne. Rzeczywiście
jest tak, że da się zauważyć pewną polaryzację na
rynku medialnym i ta polaryzacja jest potwierdzana również w liczbach.
Pomimo że sprawozdanie dotyczy roku 2019,
pomimo że dotyczy ono wykonywania obowiązków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, mam
ze sobą pewne zestawienie, o które państwo zawsze pytacie, czyli zestawienie dotyczące ostatnich kampanii wyborczych, m.in. kampanii
prezydenckiej. Jak wygląda, proszę państwa, to
zestawienie, te proporcje? Otóż jeśli chodzi o procentową obecność w programach, obecność obu
kandydatów, kandydata na prezydenta Andrzeja
Dudy i kandydata Rafała Trzaskowskiego, to
największa była w programie informacyjnym
Polsat News: 36% w przypadku jednego i drugiego kandydata, a więc na podobnym poziomie.
No, ale jest to, można powiedzieć, program informacyjny o nie największym zasięgu, z tym że
na pewno charakterystyczne jest to, że tam ta
obecność była najbardziej wyważona. Jeśli chodzi
o Andrzeja Dudę, to później był on prezentowany

najczęściej w TVP Info, Programie 1 Polskiego
Radia, Programie 3 Polskiego Radia i w TVN24.
Jeśli chodzi o kandydata na prezydenta Rafała
Trzaskowskiego, to był on prezentowany najczęściej w TVN24, Radio Zet, Onet, Wirtualnej
Polsce i Tok FM. Czyli tutaj mamy też pewną informację, uwidocznienie pewnego trendu, które media którego kandydata bardziej popierają.
Eksponowanie obecności danego kandydata, jak
można domniemywać, jest większym wsparciem dla niego niż dla tego drugiego kandydata.
Czyli TVP Info, Jedynka, Trójka, a w przypadku Trzaskowskiego – TVN24, Radio Zet, Onet,
Wirtualna Polska i Tok FM. Tak to mniej więcej
się kształtuje.
Jeśli chodzi o to, które programy gdzie są, jak
ten obowiązek informacyjny w trosce o pluralizm
jest zachowany, to chciałbym powiedzieć, że zarówno TVP 1, jak i TVN są dostępne dokładnie
w tych samych miejscach i dokładnie na terenie
całej Polski w naziemnej telewizji cyfrowej. Tak że
nie jest tak, że ten dostęp jest ograniczony. Audycja
informacyjna czy program informacyjny TVN24
nie jest dostępny w telewizji naziemnej, ale to wynika tylko z tego, że model redakcyjny, model biznesowy właściciela jest taki, że to jest kanał płatny,
w ofercie bezpłatnej nie jest on oferowany. Jeśli
spojrzymy na wyniki oglądalności w tejże samej
kampanii prezydenckiej, to zobaczymy, że widzowie częściej wybierali, nieprzymuszani przecież,
ofertę TVP i program „Wiadomości”, który miał
ponad 2,5 miliona średniej oglądalności, a potem
„Fakty” TVN mające oglądalność nieco mniejszą,
bo 2 miliony 400 tysięcy. Tak więc ten pluralizm
jest kształtowany właśnie w taki sposób: moją władzą jest pilot w mojej ręce i nie ma żadnej przeszkody, żeby do tego pilota sięgnąć.
Jeśli chodzi o wydawane pieniądze… Padło
stwierdzenie, że 2 miliardy zł w tym roku na telewizję publiczną zostało przyznane. Proszę państwa, powtarzam kolejny raz, nawet z pewnym
rozbawieniem: to nie są 2 miliardy na telewizję
publiczną, tylko 2 miliardy na media publiczne.
Telewizja dostała 1,5 miliarda, i to nie na działalność informacyjną, tylko na całą działalność. Same
transmisje sportowe, prawa do nich kosztują pół
miliarda. To jest najbardziej kosztowny element
każdego programu. Cały budżet agencji informacyjnej telewizji, całej działalności informacyjnej na
wszystkich kanałach to jest 150 milionów zł. Tak
więc nie mówmy o takich kwotach w kontekście
informacji.
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Jeśli chodzi o to, czy te pieniądze są wydawane
wbrew Polakom czy dla Polaków, to powiem, że telewizja publiczna jest największą grupą telewizyjną, z największą widownią, ponad 30-procentową.
Jak widać, jest jakiś argument dla tych wszystkich,
którzy wybierają kanały telewizji publicznej, i ta
oferta jest odbierana. Jak mówię, to nie są tylko
informacje. W przeważającej większości są to filmy, teatr, sport, widowiska, rozrywka itd. To ludzie odbierają.
Również w czasach covidowych bardzo bogata była i jest oferta nadawcy publicznego.
Przypominam, że jako pierwszy uruchomił on
ofertę zdalnego nauczania. Wpadki w pierwszych
audycjach związane były właśnie z czasem realizacji, stało się to zaledwie kilka tygodni po wprowadzeniu zdalnego nauczania w szkołach. Dzisiaj
te lekcje są cały czas kontrolowane i są w tej chwili
na bardzo dobrym poziomie. Również programy
poradnikowe o koronawirusie, chyba 0,04 wydania w tej chwili… Nadawca publiczny wypełnił to
zadanie bardzo dobrze.
Jeśli chodzi o uwagi do Krajowej Rady, to rzeczywiście było ich kilka. Przede wszystkim chciałbym
coś sprostować. Pani senator sprawozdawca powiedziała, że myśmy na posiedzeniu komisji wyrazili opinię, że należy cofnąć kompetencje wyłaniania
władz mediów publicznych do Krajowej Rady. To nie
jest ścisłe określenie. Ja mówiłem, że należy wdrożyć
wyrok Trybunału Konstytucyjnego. On co prawda
był w sprawie innej ustawy, ale temat jest ten sam.
Należy go wdrożyć, co wcale nie oznacza, że uważamy, iż najlepszym rozwiązaniem byłoby przywrócenie obowiązku wyboru władz mediów publicznych
przez Krajową Radę. Lepsze byłoby zapewnienie jej
silnej pozycji w łańcuchu wyboru, ponieważ bezpośredni wybór utrudniałby, myślę, tak jak w przeszłości utrudniał, oddzielenie funkcji kontrolnej,
regulacyjnej Krajowej Rady od funkcji nadzorczej,
którą powinien spełniać organ wyłaniający władze.
Szanowni Państwo, jeśli chodzi o temat badań, to tutaj cały czas był szereg nieporozumień.
Badania te nie są określone w ustawie o radiofonii
i telewizji. To nie są, proszę państwa, ani badania
lekarskie, bo takie komentarze tu słyszałem, ani
badania i monitoring programowy. To są badania
odbioru treści radiowych i telewizyjnych, to jest
telemetria, to jest audiometria, to jest cały szereg
badań, które oczywiście realizujemy. W tym roku
zrealizujemy to w ramach budżetu wynoszącego
20 milionów zł plus dodatkowe 15 milionów zł.
Szykują się naprawdę duże zmiany na rynku

badawczym. Krajowa Rada bezwzględnie jest liderem tego procesu.
Oczywiście prowadzimy również normalne, klasyczne monitoringi. Prowadzimy je sami we współpracy z ośrodkami naukowymi. Udostępniamy
państwu pełne analizy dotyczące obecności w mediach partii oraz polityków w trakcie wyborów i między wyborami. Te badania mamy bardzo dobrze
zorganizowane i realizujemy je w trybie ciągłym.
Oczywiście informacje, które płyną nie tylko z tej
sali, ale także z różnych środowisk, często wytwarzają
pewną rzeczywistość, którą śmiało można by było nazwać rzeczywistością nieprawdziwą. Można by tu nawiązać do kolejnego obowiązku Krajowej Rady, czyli
walki z fake newsami. To są, proszę państwa, typowe
fake newsy, tak samo jak informacja z opracowania
Towarzystwa Dziennikarskiego, omawianego na posiedzeniu komisji przy okazji sprawozdania, o antysemityzmie w programach informacyjnych Telewizji
Polskiej, która się nie potwierdziła. Myśmy sprawdzili te kwestię – marszałek Borusewicz nawet składał
skargę w tej kwestii – i nie było takich materiałów,
a mimo wszystko państwo operowaliście takimi zarzutami. W raporcie OBWE też ten zarzut się znalazł, chociaż przedstawiciele OBWE nie byli w stanie
wskazać konkretnego programu i konkretnych przykładów, na podstawie których takie oskarżenie – bo
to już jest oskarżenie – powstało. W związku z tym
obrazuje to sytuację, w której tworzymy, kreujemy
pewną rzeczywistość, a później obracamy się w ramach tej wykreowanej rzeczywistości.
Szanowni Państwo, jeszcze raz podkreślam: zadaniem Krajowej Rady, jej naczelnym zadaniem
jest dbanie o wolność słowa w mediach. W związku
z tym każda interwencja, jeśli chodzi o nadawców,
musi być bardzo głęboko i dokładnie udokumentowana oraz podejmowana w ostateczności. Krajowa
Rada oczywiście takie kroki podejmuje, tylko przykładamy wielką wagę do tego, żeby przykładać
równą miarę do wszystkich nadawców, i komercyjnych, i publicznych, bo z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia pluralizmu i wolności
słowa tutaj nie ma i nie może być żadnej różnicy.
Dziękuję bardzo.
Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
Dziękuję bardzo.
Informuję, że w trakcie dyskusji nie został złożony wniosek przeciwny do wniosków
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przedstawionych przez komisję, a więc teraz Senat
mógłby przystąpić do trzeciego czytania projektów
uchwał. To trzecie czytanie objęłoby jedynie głosowanie. Informuję, że głosowania w tych sprawach
zostaną przeprowadzone w dniu jutrzejszym.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu szóstego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy
o Radzie Mediów Narodowych.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 211,
a sprawozdanie komisji w druku nr 211 A.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek
Michał Kamiński)
Wicemarszałek
Michał Kamiński
Proszę sprawozdawcę Komisji Kultury
i Środków Przekazu, senator Barbarę BorysDamięcką, o przedstawienie sprawozdania komisji.
Senator Sprawozdawca
Barbara Borys-Damięcka
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Szanowna Izbo!
Senacka Komisja Kultury i Środków Przekazu
rozpatrywała pochodzącą z poselskiego przedłożenia ustawę o zmianie ustawy o Radzie Mediów
Narodowych, zawartą w druku nr 211, na posiedzeniu w dniu 28 września w 2020 r. Dotyczy ona ustawy z 22 czerwca 2016 r. Projekt nowelizacji ustawy
na podstawie art. 32 ust. 2…
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Przepraszam bardzo, Pani Senator. Ja bardzo bym prosił
państwa o nieprzeszkadzanie pani senator w czasie wystąpienia. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę.)
(Rozmowy na sali)
Ale to nie dotarło do pana Tyszkiewicza…
(Wicemarszałek Michał Kamiński: No najwyraźniej.)
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Bardzo
przepraszam panią senator. I bardzo proszę
o kontynuowanie.)
Nowelizacja ustawy na podstawie art. 32 ust. 2
Regulaminu Sejmu ma na celu uregulowanie zagadnień związanych z wygaśnięciem członkostwa
w Radzie Mediów Narodowych przed upływem kadencji. W związku z tym ustawa wprowadza przepis,

który przewiduje, że w przypadku wygaśnięcia
członkostwa w radzie prezydent Rzeczypospolitej
wyznacza termin na zgłoszenie kandydatów nie
później niż 14 dni od dnia wydania postanowienia
w sprawie wygaśnięcia członkostwa w radzie. Sejm
uznał, że w uzasadnionych przypadkach akty normatywne mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż 14 dni, jeżeli ważny interes państwa tego
wymaga, uzasadnienie powinno jednak wykazać
szczegółowe wyjaśnienie potrzeby wejścia projektowanej ustawy w tym krótszym terminie. Ale, jak
zaznaczono na posiedzeniu naszej komisji kultury
– zwróciło na to uwagę senackie Biuro Legislacyjne
– tego szczegółowego wyjaśnienia w tym sprawozdaniu Sejmu zabrakło. Czyli nie ma tego szczegółowego wyjaśnienia, a są tego typu wymogi dla
ustanowienia wejścia w życie terminu krótszego niż
14 dni od dnia zgłoszenia.
W czasie dyskusji w senackiej komisji stwierdzono, że ustawa jest niekonstytucyjna. Nie stawił
się na posiedzeniu komisji nikt z przedstawicieli wnioskodawców sejmowych, zabrakło również
przedstawiciela prezydenta Rzeczypospolitej,
jak również nie było nikogo z Rady Mediów
Narodowych, co jest, według komisji, jawnym dowodem lekceważenia Senatu i jego obrad.
Zauważono również, że ustawa ma charakter
incydentalny, czysto techniczny i najprościej byłoby zostawić tego knota prawnego – jak to określono na posiedzeniu komisji – do poprawy tym,
co to popsuli.
Podkreślono również, że Trybunał Konstytucyjny
stwierdził, iż poprawka jest niekonstytucyjna.
Po dalszej dyskusji przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem ustawy głosowało 3 senatorów, 2 senatorów głosowało przeciw, 3 senatorów wstrzymało się od głosu. Reasumując: komisja przyjmuje
ustawę bez poprawek. Na tym posiedzenie zakończono. Dziękuję.
Wicemarszałek
Michał Kamiński
Dziękuję bardzo, Pani Senator, Pani Marszałek
Senior.
Projekt ustawy został wniesiony przez posłów,
a do prezentowania stanowiska wnioskodawców
poselskiego projektu został upoważniony pan poseł Piotr Babinetz.
Ale, podobnie jak była łaskawa zauważyć
pani marszałek Borys-Damięcka, mówiąc, że
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reprezentanta posłów nie było na posiedzeniu komisji, ja także z przykrością muszę skonstatować,
że nie ma przedstawiciela posłów wnioskodawców również na plenarnym posiedzeniu Senatu
– co musi mnie prowadzić do konkluzji, iż mamy
do czynienia z naruszeniem powagi naszej Izby,
a także z naruszeniem obyczaju parlamentarnego. Jest to przejaw lekceważenia przez większość
parlamentarną – która, jak rozumiem, stoi za tym
projektem ustawy – tej większości Polaków, którzy
wybrali taką, a nie inną większość w Senacie.
Bardzo proszę o zadawanie pytań pani senator sprawozdawczyni, jeżeli państwo senatorowie
mają taką chęć.
Bardzo proszę, pan senator Bogdan Zdrojewski.
Senator
Bogdan Zdrojewski
Pierwsze pytanie. Będzie ich kilka, ale nie chcę
przekroczyć limitu czasu. Czy na posiedzeniu
komisji podane zostały powody rezygnacji pana
Grzegorza Podżornego z członkostwa w wymienianej instytucji?
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Jeszcze raz:
czy co zostało…?)
Czy zostały podane powody, dla których zrezygnował on z członkostwa w radzie mediów?
Senator
Barbara Borys-Damięcka
Nie. Nawet padło takie pytanie, dlaczego nie
ma podanych powodów – bo powinny być. Tych
powodów nie było i nikt nie udzielił odpowiedzi
w tej sprawie, tj. jakie są powody rezygnacji jednego z członków Rady Mediów Narodowych, zresztą
nominowanego przez pana prezydenta.
Wicemarszałek
Michał Kamiński
Bardzo dziękuję.
Bardzo proszę, pan senator Zdrojewski i kolejne pytanie.
Senator
Bogdan Zdrojewski
Tytułem uzupełnienia… Wydaje mi się, że
mamy 3 poważne problemy. Po pierwsze, jak

wymieniła pani marszałek, niekonstytucyjność
tej instytucji; po drugie, rezygnację; po trzecie, jest
jeszcze dodatkowy kłopot, tj. brak zainteresowania
tym stanem rzeczy tych, którzy powinni być zainteresowani kondycją własnej instytucji.
Ja tylko tak skrótowo dodam, że pan Grzegorz
Podżorny, który zrezygnował z funkcji, zarzucił – i to
jest zarzut nie tylko publiczny, ale też sformułowany
w liście do prezydenta Andrzeja Dudy – po pierwsze,
chaos, po drugie, brak konkursu, po trzecie, nietrzymanie się regulaminu Rady Mediów Narodowych.
A więc były bardzo konkretne zarzuty wobec…
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Panie
Senatorze, zastanawiam się wszelako, gdzie jest
pytanie.)
Będzie na końcu, Panie Marszałku.
(Wicemarszałek Michał Kamiński: I jest to pytanie, przypomnę, do pani senator Borys-Damięckiej…)
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Jeżeli tylko
mogę odpowiedzieć…)
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Oczywiście,
jeżeli pani senator czuje się kompetentna w kwestii odpowiedzi na temat listu pana Podżornego, to
bardzo proszę…)
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Nie, nie,
nie. Ja chcę…)
(Głos z sali: Ale może pan senator dokończy…)
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Właśnie,
może pan senator dokończy pytanie…)
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Proszę
bardzo.)
(Wicemarszałek Michał Kamiński: …wtedy
będzie dużo łatwiej na nie odpowiedzieć. Bardzo
proszę.)
Właśnie z jednej strony chodziło mi o skomentowanie tej sytuacji – i tu jest zawarte pytanie. Ale
pytanie najważniejsze jest takie: my dziś, zajmując
się tym sprawozdaniem albo tą uchwałą, próbujemy naprawić pewien delikt, który jest. Czy warto to
czynić w odniesieniu do instytucji, w której występuje brak zainteresowania samych de facto szefów
tej instytucji jej kondycją i tym deliktem, i jeszcze
w przeddzień – w pewnym sensie, symbolicznie to
mówię – likwidacji tej instytucji, co powinno nastąpić niebawem?
Wicemarszałek
Michał Kamiński
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, Pani Senator.
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Senator
Barbara Borys-Damięcka
Dziękuję.
Jak się rzekło na wstępie mojego sprawozdania, w posiedzeniu komisji nie uczestniczyła żadna z osób, które powinny były wziąć w nim udział,
a więc nie było żadnego przedstawiciela Sejmu, nie
było przedstawiciela prezydenta i nie było żadnego przedstawiciela Rady Mediów Narodowych.
W związku z tym pytania były zadawane, ale to
były pytania, na które nikt nie był w stanie udzielić odpowiedzi, ponieważ nie było kompetentnych
osób. Przede wszystkim nie podano nazwiska
członka rady, który zrezygnował, i ani nie było żadnego uzasadnienia, ani nie podano powodu w żadnym z dokumentów, którymi dysponowaliśmy na
posiedzeniu naszej komisji. Tak więc to było takie gdybanie i zastanawianie się, jaki jest powód.
W wyniku tego zastanawiania się wszyscy doszli
do wniosku, że prawdopodobnie, ponieważ Rada
Mediów Narodowych jest powołana na podstawie
– no, przepraszam za użycie takiego słowa, ale to
jest moje określenie – bezsensownego aktu prawnego, który w ogóle się nie sprawdził i co do którego stwierdzono, że jest niekonstytucyjny… Wszyscy
stwierdzili, że najwyższy czas, żeby po prostu zastanowić się nad odwołaniem, zawieszeniem lub
likwidacją Rady Mediów Narodowych, i że nie ma
sensu dalej pochylać się nad tym problemem, że
należy to sprawozdanie, które Sejm złożył, po prostu przyjąć i odesłać. I to wszystko, co na ten temat
powiedziano.
Wicemarszałek
Michał Kamiński
Bardzo dziękuję, Pani Senator.
Bardzo proszę, pan senator Jerzy Czerwiński.
Senator
Jerzy Czerwiński
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Pani Senator, pani w tej chwili po części wyjaśniła pewną sprzeczność w tym, co ja tutaj usłyszałem: z jednej strony totalna krytyka – ja teraz
rozumiem, że już nawet nie tej nowelizacji, ale
ustawy matki, nie wiem, jak z nowelizacją, czy też
jest niekonstytucyjna, czy nie – a z drugiej strony

komisja w sumie przyjmuje tę ustawę, aprobuje jej
wprowadzenie do porządku prawnego. Więc coś
mi tu nie gra. No, mogłaby pani to jakby bardziej
szczegółowo wyjaśnić?
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Tak,
spróbuję.)
Jak to jest, że co innego jest w warstwie słownej, a co innego jest potem przy podnoszeniu ręki,
w głosowaniu?
Wicemarszałek
Michał Kamiński
Dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, Pani Senator. Bo nie ukrywam,
że i ja zwróciłem uwagę na ten fakt. Ale nie ukrywam też, że całej tej sprawie towarzyszy dość
dużo nieoczekiwanych jak na życie parlamentarne zjawisk…
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Tak jest.)
No, to choćby pytania adresowane do ludzi,
których nie ma, w związku z czym na te pytania
nie uzyskujemy odpowiedzi. Organ, który chcemy naprawić, a który jest niekonstytucyjny, nie
interesuje się faktem, że ma być naprawiony. To
wszystko rzeczywiście powoduje, że sytuacja jest
co najmniej dziwna. Niemniej pan senator zwrócił uwagę na ciekawy aspekt i chętnie poznamy
pani odpowiedź.
Senator
Barbara Borys-Damięcka
Tak, pan marszałek jakby już udzielił panu senatorowi odpowiedzi na to dziwne pytanie. Wokół
Rady Mediów Narodowych oraz ustawy, na podstawie której ta rada została powołana, przepchnięcia
jej swego czasu itd… Jedyne, co mogę powiedzieć, to
to, że ile razy dochodzi do złożenia sprawozdania
przez Radę Mediów Narodowych, na posiedzeniu
komisji w pierwszej kolejności, tyle razy… Tylko
jeden jedyny raz zjawił się przewodniczący rady,
pan Czabański, który w zasadzie nie udzielił odpowiedzi na żadne pytanie. A padały pytania, dlaczego funkcjonuje niekonstytucyjna ustawa i na jakiej
zasadzie ona działa. I tak naprawdę to jest jeden
z takich cudów, jakie istnieją w polskim parlamentaryzmie, że coś funkcjonuje, mimo że wszystkie
ważne organy stwierdzają, że jest niekonstytucyjne. I za każdym razem to się podkreśla.
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Ale nie ma sprzeczności w tym, co ja powiedziałam, dlatego że to jest nowelizacja ustawy dotycząca tylko małego wycinka tej ustawy, a mianowicie
ustalenia terminu powołania członka Rady Mediów
Narodowych w przypadku, gdyby przed upływem
kadencji – a kadencja rady wynosi 6 lat – doszło do
rezygnacji lub odwołania któregoś z członków. I tylko i wyłącznie tym zajmowała się komisja. Dlatego
postulaty, że nie może zostać pusty przepis, że jeżeli w trakcie trwania kadencji ktoś zrezygnuje, to co
mamy w tej sprawie robić… Tak więc komisja uznała, że po prostu należy przyjąć tę propozycję, że
w ciągu 7 dni, w przypadku bardzo ważnych spraw
państwowych, jeżeli nastąpi takie odwołanie członka lub rezygnacja, prezydent musi powołać w jego
zastępstwie, dopóki trwa kadencja, następną osobę.
I tam jest omówionych wiele takich kwestii, które w pana pytaniu nie są zawarte, mianowicie jak
prezydent to robi, do kogo się zwraca itd. Bo, zwracam uwagę, 5 członków rady mediów, wszystkich
członków powołuje prezydent, mimo że 3 członków
nominuje parlament, a 2 członków nominuje pan
prezydent. To wszystko.
Wicemarszałek
Michał Kamiński
Dziękuje bardzo, Pani Senator.
Bardzo proszę pana senatora Czerwińskiego,
jak rozumiem, o dodatkowe pytanie. Czy pan senator czuje się usatysfakcjonowany?
Senator
Jerzy Czerwiński
Panie Marszałku, Wysoka Izbo, jest wprost
przeciwnie. Wątpliwości zaczynają się mnożyć.
Bo pani senator stwierdziła, że wszystkie ważne instytucje czy większość ważnych instytucji
mówi, że ta ustawa – mówię o ustawie matce –
jest niekonstytucyjna. Ale w polskim porządku
prawnym niekonstytucyjności nie stwierdzają
ważne instytucje, tylko Trybunał Konstytucyjny.
Ustawa matka jest w obiegu prawnym od 4 czy
niecałych 4 lat i można by ją było dawno zaskarżyć. Państwo macie odpowiednią liczbę posłów,
odpowiednią liczbę senatorów. Ja mówię teraz
o państwu jako o klubie opozycyjnym w stosunku do rządu. Można to było zaskarżyć. Dlaczego
państwo tego nie zrobiliście?

A teraz wracamy do nowelizacji. Jak rozumiem,
nowelizacja nie jest niezgodna z konstytucją. Tego
państwo nie stwierdzaliście. Jest przyczynkowa,
nie ma tutaj żadnej niezgodności z konstytucją. Bo
o to chodzi, ta sprzeczność właśnie z tego wynika.
No, i potem takie, a nie inne głosowanie.
Senator
Barbara Borys-Damięcka
Nic więcej nie potrafię panu na ten temat powiedzieć, ponieważ dyskusja dotyczyła tylko i wyłącznie wspomnianej nowelizacji i propozycji
terminu. To wszystko.
Wicemarszałek
Michał Kamiński
Jak rozumiem, w tej pasjonującej dyskusji nie
ma już więcej pytań. Ja…
A, przepraszam bardzo. Ponieważ przysłuchuje
się naszym obradom przedstawiciel rządu…
(Senator Barbara Borys-Damięcka: To ja jestem
wolna, przepraszam?)
Tak, bardzo proszę.
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Dziękuję.)
Pani senator będzie łaskawa spocząć. Dziękuję
uprzejmie.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos
w sprawie rozpatrywanej ustawy?
Bardzo proszę, Panie Ministrze.
(Głos z sali: Pan Lewandowski, tak?)
Tak, pan minister Paweł Lewandowski. Bardzo
proszę.
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
Paweł Lewandowski
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja tylko chciałbym zwrócić uwagę na kilka aspektów procedowanej ustawy. Oczywiście
chciałbym podkreślić, że to jest ustawa będąca
projektem poselskim. Nie było stanowiska rządu
do tej ustawy. Niemniej jednak jest to ustawa, która tak naprawdę daje opozycji możliwość wyznaczenia swojego przedstawiciela w Radzie Mediów
Narodowych, która nie jest niekonstytucyjnym
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organem. Nigdzie nie została stwierdzona niekonstytucyjność istnienia tego podmiotu. I, tak jak pan
senator słusznie tutaj zauważył, jeżeli uważacie
państwo, że ten podmiot nie działa konstytucyjnie,
nie działa na podstawie przepisów zgodnych z konstytucją, to oczywiście istnieje możliwość zaskarżenia tych przepisów do Trybunału Konstytucyjnego.
W związku z tym, jeżeli ja ewentualnie mogę coś
w tej sprawie doradzić, to… Jeżeli państwo tak uważacie, to ja do tego zachęcam. I chciałbym z tego
miejsca bardzo stanowczo powiedzieć, że nie ma
żadnego wyroku, który w jakikolwiek sposób by
stwierdzał, że organ pod nazwą Rada Mediów
Narodowych jest niekonstytucyjny i że wykonuje
swoje działania w sposób niezgodny z konstytucją.
Dziękuję bardzo.
Wicemarszałek
Michał Kamiński
Panie Ministrze, przepraszam bardzo, ja pozwolę sobie zadać pytanie. Gdyby pan minister był
łaskaw sprecyzować… Ponieważ, o ile zrozumiałem, był pan łaskaw powiedzieć, że rząd nie ma
w tej sprawie stanowiska…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury
i Dziedzictwa Narodowego Paweł Lewandowski:
Nie zostało…)
…po czym pan zajął stanowisko.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury
i Dziedzictwa Narodowego Paweł Lewandowski:
Tak.)
Czy w pana imieniu, czy w imieniu rządu? No,
chciałbym, żeby było jasne, czy rząd w tej konkretnej sprawie ma stanowisko, ponieważ był pan łaskaw powiedzieć, że go nie ma.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury
i Dziedzictwa Narodowego Paweł Lewandowski:
Już tłumaczę. Mogę?)
Bardzo proszę.
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
Paweł Lewandowski
Formalnego stanowiska rządu w tej sprawie
nie ma. Jednak za każdym razem, kiedy słyszę nieprawdę, która się pojawia w przestrzeni publicznej, jako urzędnik państwowy mam obowiązek

tę nieprawdę sprostować. I w tym zakresie postanowiłem państwa, że tak powiem, wspomóc
merytorycznie.
Wicemarszałek
Michał Kamiński
To cieszę się, że Senat mógł być świadkiem wypełniania przez pana jakże szlachetnej misji mówienia prawdy. Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Senatorowie obecnie mogą zadawać panu ministrowi trwające nie dłużej niż minutę pytania.
(Głos z sali: Nie ma.)
Ponieważ pytań nie ma, przechodzimy do
dyskusji.
Proszę o zabranie głosu panią senator Danutę
Jazłowiecką.
Senator
Danuta Jazłowiecka
Dziękuję, Panie Marszałku.
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Otóż dzisiejsza sytuacja w Radzie Mediów
Narodowych obnaża niechlujstwo przygotowywania przez rząd PiS ustaw i powoływania niekonstytucyjnych tworów, w tym przypadku Rady Mediów
Narodowych. Po rezygnacji jednego z członków
Rady Mediów Narodowych powinniśmy poprawić
braki w rozwiązaniach nieprawnie obowiązującej
ustawy o Radzie Mediów Narodowych z czerwca
2016 r. Dokument ten nie przewidywał bowiem
procedur powoływania przez prezydenta nowego
członka w przypadku, gdy jego nominat zrezygnuje
przed upływem kadencji. Nowelizacja poza uregulowaniem zagadnień związanych z wygaśnięciem
członkostwa w Radzie Mediów Narodowych przed
upływem kadencji, w tym ustaleniem trybu wyznaczenia przez prezydenta terminu na zgłaszanie kandydatów na członków rady, dotyczy również
uprawnień klubów parlamentarnych i poselskich
w tym zakresie. Przez Sejm niedawno przyjęta została poprawka techniczna, która zakłada, że jeżeli
powstało jedno wolne miejsce w radzie przeznaczone dla osób powoływanych przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, to prawo zgłoszenia
po jednym kandydacie na to miejsce przysługuje 2 najliczniejszym klubom opozycyjnym. Jeżeli
klub opozycyjny uprawniony do zgłoszenia kandydata nie skorzysta z tego prawa w wyznaczonym
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terminie, przejdzie ono na najliczniejszy z klubów
opozycyjnych pominięty przy zastosowaniu tego
przepisu. To kolejne nieprzemyślane rozwiązanie. Pytanie, co się stanie, jeśli będą 3, 4 kluby,
które będą miały podobną albo taką samą liczbę
członków? Takich pytań jak to przed chwileczką
przedstawione można mnożyć dziesiątki. Pokazują
one niechlujność prawa przygotowywanego przez
Prawo i Sprawiedliwość.
Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo,
wprowadzone poprawki od strony formalnej wciąż
budzą kontrowersje. Ale uważam, że przy każdej okazji należy przypominać, że Rada Mediów
Narodowych to ciało niekonstytucyjne. Według
Trybunału Konstytucyjnego prawo do kontrolowania i podejmowania decyzji o obsadzie stanowisk kierowniczych w mediach publicznych ma
wyłącznie Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji,
której członkowie nie mogą jednocześnie należeć
do partii politycznych. Dziękuję bardzo.
Wicemarszałek
Michał Kamiński
Bardzo dziękuję, Pani Senator.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora
Bogdana Zdrojewskiego.
Senator
Bogdan Zdrojewski
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Zacznę od tego ostatniego fragmentu wypowiedzi pani senator Danuty Jazłowieckiej, bo chciałbym wyraźnie podkreślić, że jest orzeczenie, które
bez żadnych wątpliwości kwestionuje zgodność,
czyli w tym wypadku wskazuje niezgodność, tej
instytucji z obowiązującą konstytucją, ale przypomnieć także aktywność w tej materii rzecznika praw obywatelskich, który zwracał uwagę na
podnoszone kwestie w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości właśnie z taki sposób, że jest
zobowiązanie, nasze zobowiązanie jako legislatorów do likwidacji właśnie tej instytucji. To po
pierwsze.
Po drugie… Pan minister Lewandowski akurat wychodzi, a ja chcę tylko powiedzieć, że przy
braku zainteresowania tym punktem ze strony
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz rady
mediów politycznych cieszy mnie zainteresowanie

ministerstwa kultury, do którego czuję oczywisty
sentyment. Tak więc bardzo dziękuję, że ministerstwo kultury zainteresowało się właśnie tym punktem. To tyle do pana ministra.
(Rozmowy na sali)
Trzeci element…
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Przepraszam
bardzo, ja bym bardzo prosił o zachowanie ciszy
w sali obrad.)
(Głos z sali: To tam pan… W kąciku rozmawiają…)
Fotoreporter. Bardzo szanuję pracę fotoreporterów, ale wtedy, kiedy słyszę migawkę, a nie rozmowę telefoniczną.
Wicemarszałek
Michał Kamiński
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
(Rozmowy na sali)
Bardzo bym prosił pana o zaprzestanie głośnych rozmów na sali obrad.
(Głos z sali: Ale on…)
Pan właśnie zakończył. Dziękujemy.
I prosiłbym na przyszłość – przepraszam pana
najmocniej, do pana się zwracam – gdyby pan
był łaskaw, trochę ciszej rozmawiać przez telefon, a nie zakłócać obrady całego Senatu. Dziękuję
uprzejmie.
(Głos z sali: Przepraszam bardzo, nie zdawałem
sobie sprawy…)
Bardzo proszę pana senatora o kontynuowanie
wypowiedzi.
Senator
Bogdan Zdrojewski
Od razu tylko powtórzę do pana fotoreportera,
że cenię pracę fotoreporterów, ale wówczas, kiedy
słyszę spust migawki, a nie rozmowę telefoniczną.
Wrócę do kwestii zasadniczej. Otóż pani
Barbara Borys-Damięcka wyraźnie powiedziała,
że przyczyny tej rezygnacji nie były znane, nie były
poruszane. Ja je trochę przytoczę, bo one są istotne
z punktu widzenia tego sporu, z którym mamy do
czynienia. Otóż, pan Grzegorz Podżorny wyraźnie
stwierdził w liście adresowanym do prezydenta,
uzasadniając swoją rezygnację, że oczekiwał partnerskiej dyskusji, a przede wszystkim przestrzegania elementarnych zasad dobrego wychowania
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i wzajemnego szacunku. Nie doczekał się. A ponadto stracił wiarę, że kiedykolwiek się tego doczeka.
To à propos funkcjonowania tej właśnie instytucji.
Dodam, że bezpośrednią praprzyczyną tej rezygnacji było bezskuteczne domaganie się odwołania Agnieszki Kamińskiej, prezes Polskiego Radia.
A warto przypomnieć, że właśnie debata na temat
sytuacji w Polskim Radiu z udziałem pani prezes
była przedmiotem bardzo interesującego posiedzenia komisji kultury w naszym Senacie.
Dodam również, że pan Grzegorz Podżorny
domagał się konkursu, a także odwołania Jacka
Kurskiego, powołanego według niego niezgodnie
z zasadami i przepisami. Jest to o tyle istotne, że,
jak wiemy… Nie chciał też być listkiem figowym, to
też napisał w swoim uzasadnieniu, w swoim liście
skierowanym do prezydenta.
I teraz będę chciał się skupić na 2 wypowiedziach kolegi senatora Czerwińskiego. Bo ma rację, zwracając uwagę na pewną niekonsekwencję.
Z jednej strony kwestionujemy istnienie tej instytucji, zdajemy sobie sprawę, że działa niezgodnie
z prawem – już nie będę wchodzić w detale i w te
orzeczenia ani w uzasadnienia – a z drugiej strony staramy się tej instytucji działającej niezgodnie
z prawem, odbierającej pewne kompetencje organowi konstytucyjnemu, dać szansę na trwanie,
krótkie co prawda, ale trwanie, poprzez uzupełnienie składu.
I od razu powiem, żeby nie było wątpliwości – bo to wiem – nie chodzi o to, żeby wykorzystać tę szansę uzupełnienia składu o jednego
z nas, z reprezentantów opozycji, choć tak to jest
określone. Tylko chodzi też o to, że ta instytucja
w chwili obecnej posiada de facto drugi, kolejny,
mało istotny już delikt w postaci niekonstytucyjnego składu. Rzeczywiście, jest w tym niekonsekwencja i to przyznaję. Pan senator słusznie na to
zwrócił uwagę. Niemniej jednak dziś pozostajemy
w sytuacji tylko mniejszych szkód, a też większej
odpowiedzialności. Tak jest i to chcę podkreślić,
że wśród opozycji są osoby, całe komisje, które
starają się być odpowiedzialne wobec wyzwań, że
tak się wyrażę, w nieodpowiedzialnej sytuacji samych instytucji, które funkcjonują. Mamy z tym
kłopot. To jest pewien dyskomfort. Staramy się to
rozwiązywać. Wątpliwości nie ustają, ale według
mnie, według mojej oceny lepiej czynić w tej materii korekty co do instytucji, która powstała na
podstawie jakiejś ustawy, wadliwej, jak się okazuje, niż stać wobec tego stanu rzeczy bezczynnie.
Ale podkreślę jedno: mamy z tym spory problem

i spory dyskomfort, na który zresztą pan senator
słusznie zwrócił uwagę.
I ostatnia kwestia à propos ustawy o Radzie
Mediów Narodowych. Zapowiadamy, jako opozycja wobec rządu, a rządzący w Senacie, projekt likwidujący tę instytucję. Uzasadnienia likwidacji
tej instytucji są proste. Po pierwsze, wspomniana niekonstytucyjność. Po drugie, źle ulokowane
kompetencje. Po trzecie, fatalna działalność tej
instytucji, co zaznaczamy w odniesieniu do sprawozdania z roku 2019. Ale najważniejsza nasza
troska jest o to, aby media publiczne istniały, aby
nie istniały media, jak mylnie mówiono, prorządowe. Ja uważam, że prorządowość nie jest wadą
mediów publicznych – żeby nie było wątpliwości.
Ale traktuję media publiczne, te, które funkcjonują dziś, nie jako prorządowe, a raczej propartyjne, i to nie wobec całej partii, tylko wobec
wybranych fragmentów tej partii. Wiem doskonale, państwo też to wiedzą, że są goście chciani
i niechciani w telewizji publicznej, dopuszczani
i niedopuszczani, i to dotyczy nie tylko formacji
opozycyjnej, ale także niektórych reprezentantów formacji obecnie rządzącej. Z mojego punktu
widzenia to jest niedopuszczalne. Nie używam
nigdy mocniejszych słów, ale chcę powiedzieć,
że patrzę na media z ogromnymi oczekiwaniami
i z ogromną troską. Jeżeli wypowiadam krytyczną opinię, to z tego powodu, że martwi mnie ten
stan rzeczy, a nie cieszy, że chciałbym, żeby to
wyglądało inaczej, a niestety nie wygląda. I jeśli pan przewodniczący powiedział, że wybrałem kilka programów z szanowanej przeze mnie
jednej ze stacji prywatnych, to ja powiem, że tych
programów jest więcej, i to nie tylko w tej stacji,
także w Polsacie, także w innych stacjach. Tu nie
o to chodzi, nie to jest przedmiotem mojej troski. Przedmiotem mojej troski dziś jest kondycja
mediów, które powinny być publiczne, propaństwowe, prosamorządowe, ze wszystkimi atrybutami wzorowego dziennikarstwa, a tak niestety
nie jest. Dziękuję bardzo.
Wicemarszałek
Michał Kamiński
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję…
(Głos z sali: Pan senator Czerwiński.)
Jeszcze… Bardzo proszę o zabranie głosu pana
senatora Jerzego Czerwińskiego.
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Senator
Jerzy Czerwiński
Panie Marszałku, Wysoka Izbo, to raczej jest
troszeczkę rozbudowane ad vocem, ponieważ zostałem wywołany do wystąpienia, niż wystąpienie
samo w sobie. Otóż, Panie Senatorze, mówił pan, że
macie problemy z tą ustawą. Ja abstrahuję od tego,
to było widać tutaj w rozjeździe pomiędzy sprawozdaniem z posiedzenia komisji, z dyskusji w komisji a tym, jak potem głosowano. No ale myślę, że
w tej jednej kwestii, o której za chwilę, nie powinniśmy się różnić, a mianowicie w kwestii precyzji
wypowiedzi.
Otóż mówił tu przed chwilą pan minister – i ja
się z nim zgadzam – że nie ma żadnego wyroku,
który stwierdza niekonstytucyjność tej ustawy.
Bez względu na to, jakie wyjątki z uzasadnień, jakie kawałki z tych uzasadnień będziecie państwo
cytować, do obiegu prawnego wchodzi sentencja
wyroku i tylko ona jest publikowana w Dzienniku
Ustaw. To ona decyduje, sentencja wyroku opublikowana w Dzienniku Ustaw do powszechnej
wiadomości wszystkich obywateli decyduje, czy
dana ustawa lub dany przepis ustawy – ewentualnie w zakresie albo w interpretacji, bo są też
takie wyroki Trybunału Konstytucyjnego, czyli zakresowe, interpretacyjne – czy dana ustawa
lub jej przepis są konstytucyjne czy też zgodne
z konstytucją, mówmy precyzyjnie, czy niezgodne
z konstytucją. W wyrokach czasami znajduje się
także stwierdzenie, że dany przepis nie jest niezgodny, czyli jakby wzorzec konstytucyjny został
źle dobrany do badania tego przepisu. Tylko tyle
i aż tyle. Czy pan potrafi podać sentencję wyroku
i ewentualnie numer, oznaczenie, sygnaturę wyroku, w którym stwierdzono niekonstytucyjność
ustawy o mediach narodowych? Bo jeśli nie, to
ta ustawa jest konstytucyjna. Po prostu tak jest
w Polsce, taki jest system prawny, bez względu
na to, co państwo uważacie i co często po prostu
powtarzacie, zgodnie ze starą zasadą: 100 razy powtórzyć – stanie się prawdą.
Wicemarszałek
Michał Kamiński
Bardzo dziękuję.
(Senator Bogdan Zdrojewski: Mogę odpowiedzieć?)
Bardzo proszę, jeżeli ad vocem. Bardzo proszę.

Senator
Bogdan Zdrojewski
I ad vocem, i w odpowiedzi oczywiście. Staram
się zawsze być w swoich wypowiedziach rzetelny
i dość precyzyjny. Jeżeli pojawia się skrótowość,
to tylko z szacunku do państwa cierpliwości. Ale
przypomnę, że rzecznik praw obywatelskich pytał o udział Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
w powoływaniu władz mediów publicznych, zgodnie z wyrokiem, określonym wyrokiem Trybunału
Konstytucyjnego. W nim stwierdzono, że o obsadzie kierowniczych stanowisk w TVP wciąż decyduje Rada Mediów Narodowych, z pominięciem
konstytucyjnego organu, jakim jest Krajowa Rada
Radiofonii i Telewizji. Przypomnę, że dzieje się
tak mimo wyroku Trybunału Konstytucyjnego,
który w 2016 r. uznał za niekonstytucyjne, i tu
oczekiwany konkret, pozbawienie Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji udziału w powoływaniu i odwoływaniu władz TVP i Polskiego Radia na rzecz
tej nowej instytucji. Także rzecznik zwracał na to
uwagę, a te uwagi były kierowane do konkretnych
instytucji, osób, które mogę wymienić. Te osoby
i instytucje, które były wymienione, wraz z wicepremierem Piotrem Glińskim, powinny być gotowe do udzielenia odpowiedzi i zapowiedziały, że do
2018 r. będą gotowe, aby odpowiedzieć na zarzuty
i sformułowania określone w wyroku, czego nie
uczyniły. Krótko mówiąc, rzeczywiście nie ma…
Pan senator ma rację, precyzyjnie odpowiadając,
że nie została podważona konstytucyjność istnienia
całej rady, tylko jako niekonstytucyjne określono
odebranie określonych uprawnień instytucji wpisanych do konstytucji na rzecz instytucji powołanych tylko w drodze ustawy. To jest poważny delikt,
tzn. generalnie można powiedzieć, że, idąc w tym
kierunku, my senatorowie czy posłowie razem moglibyśmy dziś określać kompetencje prezydenta
Rzeczypospolitej, w tym wypadku pana Andrzeja
Dudy, odbierając mu konstytucyjne uprawnienia
w drodze ustawy. Jest to niedopuszczalne.
Zwracam także uwagę na jeszcze jedną wadę,
która jest niezwykle istotna i jest widoczna na tej
sali z uwagi na brak zainteresowania odpowiednich
osób naszą debatą. Otóż efektem tego deliktu jest
określona działalność, która z punktu widzenia interesów mediów publicznych jest, krótko mówiąc,
szkodliwa. Ale to już jest ocena merytoryczna czy
też, jak ktoś woli, nawet polityczna, jednak wyrażana w trosce o to, jak te media powinny wyglądać.
Podkreślam jeszcze jedną rzecz, która z mojego
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punktu widzenia też jest istotna. Patrzymy na obecną działalność Trybunału Konstytucyjnego, delikatnie mówiąc, z wielkim niepokojem i z licznymi
wątpliwościami. Niektóre kwestie, które mogą
być rozmaicie interpretowane, nie są podnoszone ze względu na niską wiarygodność tej instytucji. Ale my nie podważamy konstytucyjności czy
niekonstytucyjności Trybunału Konstytucyjnego,
tylko od czasu do czasu to, co jest elementem realizacji takiej czy innej ustawy. Przypomnę także,
że w związku z tymi wystąpieniami i z wyrokiem
Trybunału Konstytucyjnego – ta data była niefortunna, w związku z tym łatwo ją zapamiętać, to był
1 grudnia 2016 r. – określono także inne elementy, nie będę ich już przywoływał, które bez żadnej
wątpliwości wskazują na wadliwość funkcjonowania tej instytucji i to z określonymi skutkami.
Nieprzypadkowo też przywołałem uzasadnienie
członka rady, który złożył rezygnację, bo niektórych z tych elementów użył w uzasadnieniu złożonej rezygnacji adresowanej do pana prezydenta.
Tyle tytułem wyjaśnień.
Wicemarszałek
Michał Kamiński
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę. Ja rozumiem, że to jest w dalszym ciągu w trybie ad vocem. Tak?
Senator
Jerzy Czerwiński
Będzie króciutko, naprawdę, w trybie ad vocem,
bardzo krótko.
Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie
Senatorze, dobrze, że już się zgadzamy co do tego,
że nie ma takiego wyroku, o takiej sentencji, czyli nikt nie podważył skutecznie konstytucyjności
ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o Radzie Mediów
Narodowych. Mnie nie interesują opisy, glosy, literatura, uzasadnienia – mnie interesują sentencje,
czyli to, co jest w Dzienniku Ustaw. Potem można
by dyskutować. Najważniejsze jest w tym wszystkim to, że rzecznik praw obywatelskich, na którego pan się powołuje, a który może składać do
Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie
dowolnego aktu prawnego w aspekcie zgodności
z konstytucją, tego nie zrobił. No i tutaj właśnie jest
clou tego, o czym chcę powiedzieć. Część organów

albo części organów, np. senatorowie lub posłowie
posługują się pojęciem niekonstytucyjności nieprawnie. Jeszcze raz: w polskim systemie prawnym coś jest niekonstytucyjne, jeśli stwierdzi to
Trybunał Konstytucyjny, nikt więcej, nawet najmądrzejszy autorytet.
Wicemarszałek
Michał Kamiński
Dziękuję bardzo.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone jutro.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu siódmego porządku obrad: informacja o działalności
Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie
od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
Tekst informacji jest zawarty w druku nr 105.
Marszałek Senatu otrzymaną informację skierował do Komisji Praw Człowieka, Praworządności
i Petycji. Komisja na posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2020 r. wysłuchała informacji i poinformowała
o tym marszałka Senatu.
Obecnie czekamy na prezesa Instytutu Pamięci
Narodowej.
(Senator Bogdan Borusewicz: Pan prezes już
idzie.)
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Dzisiaj
dzień oczekiwań.)
Pragnę powitać obecnego na posiedzeniu
Senatu prezesa Instytutu Pamięci Narodowej –
Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu, pana Jarosława Szarka.
Proszę pana prezesa o zabranie głosu i przedstawienie informacji.
Bardzo proszę.
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej
– Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Jarosław Szarek
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Rok 2019 dla Instytutu Pamięci Narodowej
to szereg zadań związanych przede wszystkim
z osiemdziesiątą rocznicą wybuchu II wojny światowej. Opowieść o tym, czym dla Polski była II wojna światowa, nadal wymaga kontynuowania, nie
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tylko w kraju, ale przede wszystkim za granicą.
I stąd ta aktywność instytutu w ubiegłym roku,
żeby w wielu wymiarach tę historię opowiedzieć.
Mimo że Instytut Pamięci Narodowej, którego fundamentem, sercem jest archiwum, blisko 93 km
akt po komunistycznym aparacie bezpieczeństwa, głównie z tym jest kojarzony, z rozliczeniem
ze spuścizną totalitarnego komunizmu, to zagadnienie II wojny światowej było obecne w pracach
Instytutu Pamięci Narodowej od samego początku i efekt tego mogli wszyscy zobaczyć w ubiegłym
roku.
Instytut Pamięci Narodowej prowadzi działalność w wielu wymiarach – jest to działalność
archiwalna, działalność naukowa, edukacyjna, upamiętnienia, ale również poszukiwania, identyfikacja naszych bohaterów, lustracja, komisja ścigania.
I każde z biur Instytutu Pamięci Narodowej włożyło dużo wysiłku, aby ta opowieść była najpełniejsza.
Co przede wszystkim robi Instytut Pamięci
Narodowej? Chcemy, aby ta opowieść o naszych
dziejach była nie tylko naszą opowieścią, ale aby
uczestniczyli w niej inni, żeby w tę historię Polski
wpisywała się również historia innych narodów,
które miały podobne doświadczenia. Myślę, że
początek II wojny światowej, pakt RibbentropMołotow, którego staliśmy się ofiarami z innymi
państwami tej części Europy, wystarczy wspomnieć chociażby państwa nadbałtyckie, był dobrą
okazją, aby tę opowieść rozpocząć. To z jednej strony wspólnota dziejów tej części Europy, a z drugiej
strony znaczna niewiedza zachodniej części Europy
o tym, co przyniósł nam ten pakt 2 naszych totalitarnych sąsiadów. A więc rozpoczęliśmy tę
opowieść o II wojnie światowej w sposób symboliczny – taką ekspozycją, wystawą „Ściany totalitaryzmów”. To nawiązywało do tego słynnego filmu
Instytutu Pamięci Narodowej, krótkiego animowanego filmu sprzed kilku lat, który w kilka minut,
tak skrótowo, opowiadał nam historię Polski w latach 1939–1989. I ta historia zaczynała się taką sceną, kiedy żołnierz polski próbuje rozpychać dwie
ściany. To właśnie totalitaryzm nazistowski, niemiecki i sowiecki, komunistyczny. Te dwie ściany,
na których była zapisana historia naszych zmagań z brunatnym totalitaryzmem z jednej strony,
a z czerwonym – z drugiej strony, to stało się inspiracją do przygotowania takiej wystawy. I otworzyliśmy ją w dniu symbolicznym, bo 17 września.
Na to otwarcie zaprosiliśmy ambasadorów wszystkich państw, które przyczyniły się do tego paktu
i były jego ofiarami. Przyszli wszyscy z wyjątkiem

ambasadora Rosji. Tego samego dnia odbyła się
również międzynarodowa konferencja pt. „Nie
tylko Gestapo i NKWD”, dotycząca roli instytucji,
administracji państwowej nazistowskich Niemiec
i sowieckiej Rosji w represjach wobec Polaków.
Ponadto Instytut Pamięci Narodowej wziął udział
w wielkim przedsięwzięciu medialnym dotyczącym zamieszczenia w głównych opiniotwórczych
dziennikach, w prasie na całym świecie, artykułów poświęconych historii Polski w czasie II wojny światowej. Wiedza o tym dotarła do milionów
obywateli na całym świecie.
Taką istotną kwestią, w którą cały czas chce się
angażować Instytut Pamięci Narodowej, jest wydobywanie z niepamięci tych fragmentów naszej historii, które są bądź nieobecne, bądź obecne tylko
lokalnie. I takim elementem związanym z II wojną
światową z pewnością jest to, co określamy zbrodnią pomorską, czyli mord na kilkudziesięciu tysiącach elit państwotwórczych, niepodległościowych
na Pomorzu. Przygotowaliśmy tekę edukacyjną,
która trafiła do każdej średniej szkoły na Pomorzu.
Przygotowaliśmy warsztaty dla nauczycieli, żeby
wiedza o tym, czym był Las Szpęgawski, czym
była Piaśnica – wydaliśmy zresztą również publikacje naukowe na ten temat – docierała nie tylko
do mieszkańców Pomorza, gdzie pamięć o tym jakoś przetrwała, ale żeby stała się elementem naszej ogólnopolskiej pamięci. A często ta zbrodnia
jest nazywana pomorskim Katyniem. Ofiarami,
jak wspominałem, była elita niepodległej Polski.
Często to ci, którzy walczyli o niepodległość przed
20 laty, pierwsi trafiali przed plutony egzekucyjne
i do dołów śmierci.
Jedną z postaci, które chcieliśmy przypomnieć
– poświęciliśmy jej książkę – jest ofiara tej zbrodni pomorskiej, doktor Bednarz, nazywany pomorskim Korczakiem. To był dyrektor szpitala
psychiatrycznego, który razem ze swoimi pacjentami został zamordowany przez Niemców. Do końca nie opuścił tych, którzy powierzyli mu… którymi
się wcześniej opiekował. Ale są to też takie postacie,
jak… Jak wiele to mówi o naszych dziejach, prawda? Jest to konsekwencją naszych dziejów w czasie II wojny światowej i po wojnie. Taką postacią
jest też pan pułkownik Wacław Lipiński, wybitny
historyk obozu piłsudczykowskiego. W czasie II
wojny światowej, w czasie obrony Warszawy był
on, można powiedzieć, prawą ręką pana prezydenta Starzyńskiego. Jest to człowiek, który w tym
czasie odpowiadał za propagandę radiową, który
prowadził audycje. Człowiek ten został kompletnie
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zapomniany, zepchnięty w niepamięć. Myślę, że
o prezydencie Starzyńskim wie albo powinien wiedzieć każdy licealista w Polsce, podczas gdy Wacław
Lipiński jest kompletnie nieznany. A przecież prasa walczącej Warszawy w 1939 r. podkreślała, że
jeżeli pokonamy Niemców, to po wojnie 2 osoby
będą zasługiwać na pomnik w Warszawie: prezydent Starzyński i pułkownik Lipiński. Ten drugi
pomnika nie ma. Nie pamięta się o nim, ponieważ po wojnie nie zaakceptował komunistycznej
niewoli i został zamordowany przez komunistów,
a tym samym na wiele lat zupełnie usunięto go
z naszej pamięci. No, w ubiegłym roku wydaliśmy
jego wspomnienia w postaci audiobooka. To jest
ta nowa forma docierania do młodego pokolenia.
Powiem tak: jest to niezwiązane z tematem tego
sprawozdania, ale właśnie dzisiaj rozpoczęliśmy
w Warszawie taką grę miejską dla młodzieży, która
jest poświęcona tej właśnie wybitnej postaci.
No, II wojna światowa to nie tylko te działania,
które są znane, które są symbolami naszego losu
w tych czasach. Wspomnę również o pamięci podtrzymywanej w wielu lokalnych środowiskach, które dla Instytutu Pamięci Narodowej są niezwykle
ważne. Zawsze podkreślamy, że pamięć narodowa
jest sumą lokalnych pamięci, stąd też nasza troska
o tę pamięć. Kładziemy nacisk na współpracę ze
środowiskami lokalnymi.
Przykładem takiej współpracy, jeżeli chodzi
o kwestię osiemdziesiątej rocznicy wybuchu wojny, są nasze działania w Działdowie. To tam znajdował się obóz przejściowy, w którym więziono
kilkanaście tysięcy ludzi, obóz, w którym warunki
w niczym nie różniły się od rzeczywistości obozów
koncentracyjnych. Wiele osób tam zamordowano,
a wśród ofiar była również ludność żydowska. Obóz
ten znajdował się w centrum miasta, w dawnych,
przedwojennych koszarach. Ten budynek istnieje
do dzisiaj, ale ani miasto, ani władze wojewódzkie nie mają środków, żeby się nim zająć. No, tam
jest potrzebna wielomilionowa inwestycja. To nie
należy do zadań Instytutu Pamięci Narodowej,
ale myśmy zrobili wszystko, żeby spopularyzować wiedzę o tym obozie. W ubiegłym roku odbył się pokaz filmu, który został przygotowany
przez osobę, która bardzo aktywnie działa w tamtejszym lokalnym stowarzyszeniu. No, to był pokaz dla państwa senatorów, zorganizowany tutaj,
w Senacie. Ale przygotowaliśmy też wystawę, która jest teraz stałym elementem ekspozycji w lokalnym muzeum w Działdowie. To też jest wystawa
o tym obozie, który po Dachau i po Auschwitz jest

trzecim miejscem, gdzie zamordowano najwięcej
przedstawicieli duchowieństwa, m.in. tak wybitne
postaci jak biskupi płoccy, biskup Wetmański i biskup Nowowiejski. No, ten ostatni był wybitnym
naukowcem, intelektualistą.
Kolejnym przykładem wspierania tych lokalnych inicjatyw jest Pomiechówek. Pomiechówek
to kolejne miejsce niemieckich zbrodni. Ten obóz
był zapomniany, ponieważ przez kilkadziesiąt lat
w PRL… On był zorganizowany w dawnych fortach
twierdzy Modlin, a ten teren przez wiele lat w PRL
był terenem wojskowym. Nie było tam dostępu.
Dopiero po 1989 r., po wielu latach stał się terenem otwartym. To miejsce – mimo że świadomość
czy wiedza o nim kompletnie nie funkcjonuje, ze
względu na osoby, które tam były mordowane z racji zasług dla niepodległej Polski, na przedstawicieli władz lokalnych, na posłów Rzeczypospolitej
– jest podobne do tego miejsca zbrodni, jakim
są Palmiry. W związku z tym Instytut Pamięci
Narodowej, żeby wydobyć to z niepamięci, nawiązał kontakt ze społecznością lokalną, która aktywnie o to zabiega. Przeprowadziliśmy tam 2 masowe
ekshumacje i chyba w sumie dla 150 odkrytych,
odnalezionych szczątków zorganizowaliśmy 2 pogrzeby. Trzeci miał być w tym roku. Prace są już
rozpoczęte. A na końcu Instytut Pamięci Narodowej
przygotuje tam i sfinansuje cmentarz tych ofiar.
Kolejnym elementem była konferencja naukowa
ze środowiskami lokalnymi, z historykami zajmującymi się II wojną światową, zorganizowana właśnie w Pomiechówku. I jeszcze przygotowujemy
blisko godzinny film, który spowoduje, że wiedza
o tym miejscu stanie się powszechniejsza, na co też
liczą mieszkańcy Pomiechówka.
Rozpoczęcie wojny to agresja nie tylko niemiecka, ale również sowiecka. Wiedza i stan badań na
temat agresji ze Wschodu cały czas wymagają pogłębienia. Stąd też nasze kolejne publikacje, m.in.
o niemieckiej okupacji na Lubelszczyźnie w 1939 r.,
o tej rzeczywistości po wkroczeniu Sowietów.
Przygotowujemy również publikację dotyczącą
ziem północno-wschodnich – Białostocczyzny,
łomżyńskiego, które również były okupowane
przez 2 lata przez armię sowiecką. Konsekwencją
sowieckiej agresji były wywózki do Związku
Sowieckiego, była zbrodnia katyńska.
Od wielu lat Instytut Pamięci Narodowej organizuje festiwal filmów związanych z tą tematyką,
tematyką zbrodni totalitarnych – festiwal filmowy
pn. „Echa Katynia”. W ubiegłym roku po raz pierwszy ten festiwal zyskał rangę międzynarodową.
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Wystąpili na nim i, co niezwykle cieszy, zostali nagrodzeni za swe dokumentalne produkcje filmowe
artyści m.in. z Wielkiej Brytanii i z Rumunii.
Instytut Pamięci Narodowej angażuje się
w opowieść o historii swoimi publikacjami, działaniami, docierając do wszystkich osób, które w sposób dojrzały interesują się historią albo też mają
pierwszy z nią kontakt. Stąd te poważne konferencje naukowe i książki. Ale też zawsze pamiętaliśmy
o najmłodszych. Stąd cykle komiksów, które cieszą
się szczególnie dużą popularnością, dla najmłodszych i dla starszej młodzieży, licealnej. Ta ostatnia
uczestniczy w wielu naszych… Długo by wymieniać
konkursy Instytutu Pamięci Narodowej. Wiele takich, związanych z tematyką II wojny światowej,
zorganizowaliśmy w ubiegłym roku.
Nasza obecność – już o tym mówiłem, ale trzeba to dodać – nie ogranicza się tylko do Polski.
Chcemy aktywnie opowiadać o historii poza granicami Polski, stąd m.in. nasza sesja, konferencja naukowa w Londynie poświęcona udziałowi
Brytyjczyków w II wojnie światowej.
Skoro mówimy o Wielkiej Brytanii, nie możemy
zapomnieć i nigdy nie zapominaliśmy o naszych
rodakach, którzy wtedy tworzyli struktury państwa
polskiego na wychodźstwie, którzy walczyli w polskich siłach zbrojnych. Nie możemy też zapomnieć
o tym najmłodszym pokoleniu, jakże licznym, polskiej współczesnej diaspory poza granicami Polski.
To m.in. dla niej są za granicami nasze „Przystanki
Historia”. W Londynie, w którym taki przystanek
działa już od 2018 r., w ubiegłym roku zorganizowaliśmy w najsłynniejszym polskim kościele,
pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli, wmurowanie tablicy poświęconej żołnierzom 2 Korpusu
Polskiego walczącym w czasie II wojny światowej.
Paradoksalnie korpus ten jako formacja nie był
jeszcze w tym kościele w Londynie upamiętniony, mimo że poszczególne jego jednostki były. To
jednocześnie było okazją do tego, żeby zaprezentować w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym
w Londynie wystawę rysunków jednego z żołnierzy
korpusu. Została ona bardzo żywo przyjęta przez
społeczność londyńską.
Jednocześnie pamiętaliśmy… Dla Instytutu
Pamięci Narodowej najistotniejszym punktem odniesienia jest kwestia niepodległości. Pamiętamy
zarówno o tych wszystkich, którzy zapłacili wysoką
cenę za drogę do niepodległej Polski, jak i o tych,
którzy byli jej zawsze wierni. Taką postacią był pan
prezydent Kazimierz Sabbat. W trzydziestą rocznicę jego śmierci, 19 lipca w ambasadzie w Londynie

zorganizowaliśmy dyskusję historyków jemu poświęconą, odwiedziliśmy również grób.
Nasi rodacy są nie tylko w Wielkiej Brytanii,
ale również w innych krajach Europy Zachodniej
czy w Stanach Zjednoczonych. W Nowym Jorku,
w Chicago działają nasze „Przystanki Historia” i tematyka II wojny światowej była tam obecna.
Skoro mówimy o Stanach Zjednoczonych
i kwestiach wojennych, wspomnę, że Instytut
Pamięci Narodowej od lat współpracuje z Muzeum
Holokaustu w Waszyngtonie. To dzięki wsparciu
Muzeum Holokaustu zostaliśmy przyjęci przez dyrektora największych amerykańskich archiwów –
mówię o słynnym NARA – który zapewnił nas… To
jest archiwum, które ma miliardy stron dokumentów, również takich, które nas interesują, z czasów
II wojny światowej, z czasów zmagań z systemem
komunistycznym. Wizyta w NARA jesienią 2019 r.
była początkiem współpracy. Niestety od tamtego
czasu udało nam się zorganizować jedno robocze
spotkanie wczesną wiosną tego roku. Kolejne nie
mogły się odbyć z wiadomych przyczyn.
Pamiętamy również o dziedzictwie, jakie pozostawili nasi rodacy i najwybitniejsze postacie
naszej historii. Myślę tu o naczelnym wodzu, o generale Kazimierzu Sosnkowskim, postaci wyjątkowej, postaci, która winna być każdego dnia naszym
punktem odniesienia. To właśnie w Kanadzie,
w Montrealu, tam, gdzie żył, powiesiliśmy poświęconą mu tablicę.
Ale jeśli mówimy o Polakach poza granicami
Polski, to musimy pamiętać również o wschodnich
kresach Rzeczypospolitej. W imię pamięci o nich
angażujemy się w wiele przedsięwzięć. „Przystanki
Historia” działają już nie tylko w Żytomierzu,
w Grodnie i we Lwowie, bo w roku ubiegłym nowy
przystanek został otwarty na tych dalekich kresach, w polskiej szkole w Dyneburgu. To wyrasta
trochę poza ten czas, ale rzecz dotyczy operacji wojskowej z początku 1920 r., kiedy to wojska polskie
przyniosły Łotwie wolność. Wdzięczność za ten
wysiłek sprzed 100 lat jest na Łotwie ciągle żywa.
Ale Wschód to również trudne, bolesne tematy.
Mimo, najdelikatniej mówiąc, nie najlepszych relacji z Rosją udało się nam powiesić w Petersburgu tablicę upamiętniającą księdza prałata Budkiewicza,
legendarnego kapłana zamordowanego wyrokiem
sowieckiego sądu z 1923 r.
Wschód to również Ukraina. Jeżeli chodzi
o upamiętnienia i poszukiwania, to tutaj nadal panuje impas. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie, być może w związku z wizytą pana prezydenta,

16. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 29 września 2020 r.

48
Informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej
– Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

ta sytuacja się zmieni. Już w ubiegłym roku dostawaliśmy pewne sygnały, że sytuacja może się
poprawić.
Ponadto chcę po raz kolejny podkreślić, że bardzo dobrze przebiega współpraca naukowo-archiwalna ze stroną ukraińską. Rok 2019 był takim
rokiem, w którym parę przedsięwzięć udało nam
się zrealizować. No, owocem podpisanej w 2018 r.
umowy z archiwami w Odessie, w Winnicy
i w Chmielnickim była przygotowana wspólnie
ze stroną ukraińską wystawa poświęcona ofiarom operacji polskiej 1937 r. Ten temat od 2017 r.
jest jedną z istotniejszych kwestii, które Instytut
Pamięci Narodowej chce wydobyć z niepamięci.
No, nawet nie chodzi o wydobywanie, tylko o przywrócenie tej pamięci, tak żeby ofiary miały należne
miejsce w historii. Dokumenty, które znajdują się
w archiwach ukraińskich, są dla nas bezcenne, bo
opisują los naszych rodaków. Dotąd w ramach tej
współpracy w naszym archiwum znalazło się ok.
700 tysięcy skanów dokumentów, w tym wyroki
śmierci i teczki ludzi skazanych na śmierć tylko za
to, że byli Polakami. Na podstawie tych dokumentów przygotowaliśmy ze stroną ukraińską wystawę, która w 2019 r. była… Wcześniej była już ona
pokazywana w Chmielnickim, a w 2019 r. pokazywano ją w Odessie i w Kijowie. Oprócz tego była
pokazywana również w Stanach Zjednoczonych,
a także w Warszawie i w wielu, wielu miejscach
w Polsce. Tak że ta współpraca polsko-ukraińska,
jeżeli chodzi o działalność archiwalną – ważna jest
również współpraca z archiwami dawnej ukraińskiej bezpieki – przebiega bardzo poprawnie,
wręcz wzorowo.
Jednocześnie nie zapominamy i nigdy nie
milczymy o dramatycznym losie naszych rodaków, ofiar ludobójstwa nacjonalistów ukraińskich
w Małopolsce Wschodniej i na Wołyniu. Na początku 2019 r. udało nam się odsłonić w Szczecinie kolejny pomnik – w to zaangażowany był Instytut
Pamięci Narodowej – pomnik ofiar zbrodni na
Wołyniu i we wschodniej Małopolsce, na co środowiska kresowe od wielu lat, od wielu lat czekały.
Pamięć o Polakach poza granicami to również współpraca z pewną instytucją bardzo zasłużoną dla pamięci, dla zachowania naszej
tożsamości poza granicami kraju, a myślę o Stałej
Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich
na Zachodzie (MAB). Jest to instytucja, która skupia 25 instytucji z całego świata, od Australii po
Stany Zjednoczone, takich jak muzea, instytuty.
To jest np. Instytut Józefa Piłsudskiego w Nowym

Jorku, Polski Instytut Naukowy w Ameryce z siedzibą w Nowym Jorku, wiele innych instytucji, jak
muzeum w Rapperswilu, niektóre o wręcz kapitalnym znaczeniu dla naszych dziejów. To właśnie na zaproszenie Instytutu Pamięci Narodowej
w ubiegłym roku odbyła się konferencja MAB
w Londynie, przez kilka dni gościliśmy przedstawicieli tych instytucji. Zaprosiliśmy ich również
na XX Powszechny Zjazd Historyków w Lublinie,
a okazją była trzydziesta rocznica początków naszej drogi do niepodległej Polski i 450-lecie Unii
Lubelskiej. Jednocześnie przygotowaliśmy wystawę
o polonikach znajdujących się w zbiorach instytucji MAB. Te zbiory są imponujące. Czasami nie
zdajemy sobie sprawy z tego, że te zbiory – obrazy czy dokumenty, czy pamiątki, które są na kartach podręczników – są przechowywane właśnie
przez te instytucje, jak chociażby Muzeum Polskie
w Ameryce z siedzibą w Chicago czy Muzeum
Polskie w Rapperswilu i wiele, wiele innych.
Działalność związana z tematem II wojny światowej była oczywiście tylko częścią aktywności
Instytutu Pamięci Narodowej w ubiegłym roku.
Ta aktywność dotyczyła również pamięci o tych
kilku dniach czerwca roku 1979, kiedy miliony
Polaków, przez te kilka dni, poczuły się w wolnej
Polsce, poczuły własną siłę, a myślę o papieskiej
pielgrzymce i tych ważnych wypowiedzianych
wtedy słowach – nie tylko o wezwaniu do odnowy, ale też o obowiązku pamięci, o tożsamości;
o prośbie o niepodcinanie korzeni, z których wyrastamy, o modlitwie o nowe oblicze ziemi, które przyniosła nam rok później „Solidarność”. Na
Zamku Królewskim została odsłonięta wystawa poświęcona tej pielgrzymce, przygotowana po polsku
i po angielsku, która później wędrowała przez całe
Stany Zjednoczone, aby mówić o tej historii, o tym
czasie, o tych wydarzeniach, bez których nie byłoby Sierpnia ’80, a na pewno nie miałby on takiego kształtu, jaki miał. Ale nie byłoby Sierpnia ’80
bez garstki odważnych ludzi, którzy działali wtedy w Komitecie Obrony Robotników, w Ruchu
Obrony Praw Człowieka i Obywatela, którzy zakładali studenckie komitety „Solidarności”, którzy założyli Ruch Młodej Polski czy Konfederację Polski
Niepodległej. Długo można by wymieniać, ale grupa niezwykle ważna, związana z Wybrzeżem, to
Wolne Związki Zawodowe – takie hasło rzucił na
Śląsku Kazimierz Świtoń. W 2018 r. rozpoczęliśmy upamiętnienie nieżyjących członków Wolnych
Związków Zawodowych, z okazji trzydziestej rocznicy tej grupy. Upamiętnienie polegało na tym, że
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oprócz konferencji, spotkań, wieszaliśmy tablice na
budynkach, w których mieszkali nieżyjący członkowie WZZ, osoby tak znane jak Maryla Płońska czy
Henryk Lenarciak, Andrzej Butkiewicz. To było
w 2018 r. Kolejna edycja, w 2019 r., dotyczyła m.in.
Jana Samsonowicza, człowieka, którego śmierć
w stanie wojennym owiana jest tajemnicą do dzisiaj. W budynku gdańskiej akademii medycznej powiesiliśmy upamiętniającą go tablicę.
Upamiętnienie materialne to działalność biur
upamiętniania walk i męczeństwa. I to chodzi właśnie o takie tablice jak ta poświęcona działaczom
wolnych związków zawodowych. Ale jest to też to,
co jest tak bliskie Instytutowi Pamięci Narodowej,
mianowicie wydobywanie z niepamięci całych
obszarów naszej historii, wysiłków ludzi, którzy
podejmowali działalność na rzecz niepodległości
Polski. Takim tematem jest np. istnienie młodzieżowej konspiracji antykomunistycznej na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych – to było
ok. 1 tysiąca organizacji, kilkanaście tysięcy nastolatków, uczniów szkół średnich, którzy tworzyli kilkuosobowe grupy, pisali hasła, przepisywali jakieś
ulotki na maszynie, a byli represjonowani tak jak
osoby dorosłe. To dla nich stworzono przecież obóz
w Jaworznie. A ta dywizja nastolatków, jak ktoś kiedyś napisał, to fragment historii zupełnie niefunkcjonujący w naszej pamięci. A więc w Instytucie
Pamięci Narodowej są z jednej strony publikacje
naukowe na ten temat, pokazujące skalę oporu tych
młodych ludzi – którzy nazywali swoją organizację
Amią Krajową, Orlętami, nawiązując do doświadczeń starszych kolegów czy do niezależnego harcerstwa, bo ZHP wtedy zostało rozwiązane… Za
zbiórki, za spotykanie się w lesie, za nadawanie
sobie stopni byli oni skazywani na dziesięcioletnie wyroki! Postanowiliśmy ten fragment naszej
historii przypomnieć w szkołach, przywrócić tę historię współczesnym nastolatkom. Rozpoczęliśmy
to w ubiegłym roku, kontynuowaliśmy to w tym
roku, w ponad 20 szkołach zawisły upamiętniające tablice, opiekunami jest dzisiejsza młodzież,
która wcześniej o tej historii nie wiedziała. Na początku, gdy rozpoczynaliśmy to, wszyscy patrzyli
na nas z niedowierzaniem, ale zostało to bardzo
dobrze przyjęte przez młodzież, przez nauczycieli, bo okazało się, że ci autentyczni bohaterowie to
rówieśnicy obecnej młodzieży, poza tym to wszystko działo się w szkołach, do których chodzi też dzisiejsza młodzież. I taki naturalny punkt odniesienia
do ich własnej historii jest tym, co jest niezwykle
ważne w przekazywaniu historii.

Ponadto Instytut Pamięci Narodowej… To,
co jest niejako jedną z twarzy Instytutu Pamięci
Narodowej, to działalność Biura Poszukiwań
i Identyfikacji. W ubiegłym roku w ok. 50 miejscach w Polsce były prowadzone poszukiwania szczątków naszych bohaterów. W ubiegłym
roku taki proces został szczęśliwie zakończony,
m.in. był duży pogrzeb 22 osób odnalezionych
na Łączce. Z kolei w Starym Grodkowie stanął
6-metrowy kamienny krzyż, będący trwałym
upamiętnieniem żołnierzy kpt. Henryka Flamego
w miejscu, w którym pomordowano ich w czasie snu, podczas przedostawania się na zachód.
Była to operacja aparatu bezpieczeństwa przygotowana tak, by śpiących – bo podano im środki
nasenne – rozerwać materiałem wybuchowym
i granatami. Zostali oni odnalezieni, część zidentyfikowano, i w tym miejscu stoi już trwałe
upamiętnienie.
Ubiegły rok to, poza tym, pewna rzecz, jak myślę, trwała, jeżeli chodzi o działania naukowe, tzn.
po 7 latach przerwy udało się doprowadzić do wydania trzeciego tomu Encyklopedii Solidarności.
Encyklopedia Solidarności to największe naukowe przedsięwzięcie Instytutu Pamięci Narodowej
upamiętniające, opisujące działania pokolenia
„Solidarności” z lat 1976–1989. Po 7 latach wyszedł
tom trzeci, w tym roku szczęśliwie będzie tom
czwarty. I to wydawnictwo będzie kontynuowane.
W każdym tomie jest ponad 1 tysiąc nazwisk, haseł
rzeczowych, wymienionych ludzi „Solidarności”
i przedsierpniowej opozycji.
Jeżeli mówimy o Encyklopedii Solidarności
i Wydawnictwie Instytutu Pamięci Narodowej, to
muszę powiedzieć, że udało nam się w ostatnich latach z Wydawnictwa Instytutu Pamięci Narodowej
stworzyć największe w Polsce wydawnictwo historyczne. Rocznie wydajemy ok. 250 książek, od
poważnych opracowań naukowych, od dużych serii wydawniczych, takich fundamentalnych jak
Encyklopedia Solidarności, jak „Armia Krajowa
w dokumentach” – kolejny tom właśnie się ukazał,
była promocja zorganizowana w Londynie – jak
„Pro memoria” kard. Wyszyńskiego… Są również
popularne publikacje; skoro mówiliśmy o II wojnie światowej, to m.in. wydana w 8 językach popularna broszura „Polska Walcząca”, to komiksy dla
młodzieży, audiobooki, materiały edukacyjne. Jeśli
chodzi o materiały edukacyjne Instytutu Pamięci
Narodowej, to ta oferta była tak duża, że na wiosnę
tego roku stworzyliśmy oddzielną stronę z materiałami edukacyjnymi.
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Rok 2019 to ten czas, w którym rozwijaliśmy
nasz projekt wystaw elementarnych. Do tej pory
przygotowaliśmy 20 wystaw elementarnych w jednej szacie graficznej. Są to wystawy pokazujące najważniejsze momenty naszej historii: wrzesień ’39,
powstanie warszawskie, powstania śląskie, powstanie wielkopolskie, wojnę z bolszewikami, powstanie „Solidarności”. Te wystawy, umieszczone
w internecie w różnych formatach, może sobie
drukować każdy. One są drukowane w różnych
formatach od Australii po Stany Zjednoczone.
Jednocześnie przygotowaliśmy też wiele infografik.
To jest odpowiedź na ten czas, gdy młodzież mniej
czyta i bardziej przemawia do niej obraz. Kilka takich wystaw objechało całą Polskę. Przypomnę, że
„Ojcowie Niepodległości”, wystawa, którą zaczęliśmy pokazywać i mieliśmy zamiar ją pokazać
w 120 miastach w Polsce, ostatecznie została pokazana w ok. 300 miejscach w Polsce i w kilkudziesięciu miejscach poza granicami Polski, od Australii
po Stany Zjednoczone. Rok 2019 to był również czas
przypominania historii sprzed 100 lat, walki o granice, stąd też wystawa o tej tematyce.
Ale to, co jest, jak już wspominałem, bardzo
ważne dla Instytutu Pamięci Narodowej, to historia lokalna i pokazywanie historii lokalnej w wymiarze ogólnopolskim. Taką historią jest historia
powstań śląskich. To Instytut Pamięci Narodowej
sfinansował dodatek do prasy w całej Polsce poświęcony powstaniom śląskim, to my zabiegaliśmy o to, żeby pomnik Korfantego został odsłonięty
w okolicy 11 listopada ub.r., a nie w rocznicę jego
śmierci, w sierpniu, tak aby wpisać tę pamięć powstań śląskich w ogólnopolską historię. W 2019 r.
taka sama była nasza aktywność w odniesieniu do
niewielkiego, ale też ważnego powstania, powstania sejneńskiego. W ten nurt wpisuje się też takie wielkie przedsięwzięcie, stworzony przez nas
największy portal w języku polskim, niemieckim
i angielskim dotyczący powstania wielkopolskiego.
To jest aktywność instytutu i kilkunastu instytucji
z Poznania, z Wielkopolski, władz samorządowych,
władz miejskich z Poznania, władz wojewódzkich,
muzeów poznańskich, uczelni poznańskich. Jest to
portal, który od początku 2019 r. jest takim miejscem najobszerniejszej prezentacji wiedzy na temat powstania wielkopolskiego.
Szanowni Państwo, działalność Instytutu
Pamięci Narodowej to także lustracja, także
Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu, ale na temat tej aktywności głównie
liczby przemówią. Dokładne liczby mają państwo

zawarte w sprawozdaniu. Powiem tylko tyle, że dla
Instytutu Pamięci Narodowej jest ważna – i myślę, że to robimy, bo jest 11 oddziałów, 7 delegatur w całej Polsce – taka codzienna, organiczna
praca nad zachowaniem pamięci o naszej historii
XX w. I staramy się to robić. Największym kapitałem instytutu nie są fundusze, o które zawsze, co
roku, jest spór, ale ludzie. To jest zespół ludzi wykształconych, oddanych misji Instytutu Pamięci
Narodowej. I stąd takie efekty. Objętość sprawozdania za rok ubiegły to pokazuje. Dziękuję, Panie
Marszałku.
Wicemarszałek
Michał Kamiński
Bardzo dziękuję panu prezesowi.
Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zadać
jakieś pytania panu prezesowi?
Bardzo proszę, pan marszałek Bogdan
Borusewicz.
Senator
Bogdan Borusewicz
Panie Prezesie, jaka jest przeciętna płaca u pana
w instytucie? Proszę też powiedzieć, jaka jest przeciętna płaca prokuratorów, bo oni są wyodrębnieni.
To znaczy pytam o przeciętną płacę w ogóle i przeciętną płacę prokuratorów. I to jest moje pierwsze
pytanie.
Drugie pytanie dotyczy planów przesunięcia
czy likwidacji tego pionu śledczego, bo słyszałem
o takich planach. Co pan na ten temat sądzi? Czy
pan uważa, że to właściwe, czy nie? Jak to wygląda
z pańskiej perspektywy jako szefa instytutu?
Wicemarszałek
Michał Kamiński
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Bardzo proszę, Panie Prezesie.
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej
– Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Jarosław Szarek
Panie Marszałku, średnia płaca w Instytucie
Pamięci Narodowej to jest około 5 tysięcy zł brutto.
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Ja może panu dokładnie przedstawię cyfry… Z pewnością średnia płaca prokuratorów jest wyższa.
Rzeczywiście pojawił się pomysł przeniesienia
komisji ścigania, wyjęcia jej z Instytutu Pamięci
Narodowej. Ona zresztą też… To jest biuro, które
ma autonomię – podlega bezpośrednio ministrowi
sprawiedliwości, a nie prezesowi Instytutu Pamięci
Narodowej. Toczy się dyskusja na ten temat. No,
komisja ścigania to z jednej strony są śledztwa.
No, czas biegnie, wiele śledztw ma charakter historyczny. Ale jest to również zaangażowanie komisji w śledztwa, których efektem są później prace
Biura Poszukiwań i Identyfikacji. Jest to problem,
który się pojawia. Instytut Pamięci Narodowej jest
instytucją państwową. Jeśli taka będzie wola ustawodawcy… My wykonamy ustawę, zresztą nasza
działalność polega na wykonywaniu ustawy. Tak
samo uszanujemy decyzję parlamentu – taką, jaka
ona będzie.
Wicemarszałek
Michał Kamiński
Bardzo dziękuję, Panie Prezesie.
Bardzo proszę, pan senator Michał Seweryński.
(Senator Bogdan Borusewicz: Dodatkowe
pytanie.)
A, przepraszam, jeszcze pan senator Borusewicz. Bardzo proszę.
Przepraszam pana senatora.
Senator
Bogdan Borusewicz
Panie Dyrektorze, ja chciałbym wiedzieć, czy pan
jest za usunięciem pionu śledczego z instytutu, czy
pan jest przeciw. Bo oczywiście decyzję będzie podejmował ustawodawca – także ja – ale chciałbym
mieć tu informację. Ja nie wiem, jakie są przesłanki
tego, że chce się go usunąć. Prawdopodobnie to jest
to, że tych śledztw jest mało. Takie są argumenty. No
ale chciałbym usłyszeć, jaka jest pańska ocena tego,
bo przecież od pańskiej oceny dużo będzie zależało.
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej
– Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Jarosław Szarek
Panie Marszałku, nim odpowiem na to pytanie, podam dane dotyczące pytania pierwszego.
Mianowicie w tym momencie, po tych regulacjach

z początku tego roku, średnia płaca pracowników
w Instytucie Pamięci Narodowej to 6 tysięcy 200 zł
brutto, czyli trochę więcej, a średnia płaca w komisji ścigania zbrodni to 17 tysięcy zł. Tak to wygląda.
Rzeczywiście, Panie Marszałku, to nie jest
taka kwestia, którą się da… Ja bym był daleki od
tego, żeby w tym momencie składać jednoznaczne deklaracje, czy jestem za, czy nie. Myślę, że argumentem, który powoduje, że pojawia się taka
kwestia, jest rzeczywiście upływający czas. To jest
to, o czym już mówiliśmy: część sprawców, których
dotyczą te śledztwa, nie istnieje. No, prokuratura
ma pewne możliwości docierania do materiałów,
których nie mają historycy. To wymaga wyważenia,
rozważenia, także kwestia nakładów tego wymaga. Ale jest też taka kwestia, że jeżeliby tę operację przeprowadzać, to jak myślę, ona powinna być
z jednej strony… Bo ja w tym momencie panu nawet nie powiem, ile jest śledztw. No, mogę udzielić
panu na piśmie takiej odpowiedzi, ile śledztw jest
prowadzonych. Tak więc to trzeba rozważyć. Być
może trzeba rozłożyć ten proces na ileś lat. Poza
tym są też kwestie techniczne. Biuro Poszukiwań
i Identyfikacji prowadzi część swoich spraw, opierając się na śledztwach, które są prowadzone przez
komisję ścigania. Tak więc tę zależność też trzeba
byłoby w jakiś sposób odpowiednio uregulować.
To wymaga czasu, spokojnego rozważenia tych
kwestii.
I jeszcze jedna sprawa, bardzo zasadnicza.
Panie Marszałku, Szanowni Państwo, komisja
ścigania przez lata pracy w Instytucie Pamięci
Narodowej zgromadziła gigantyczny zasób materiałów, które powstały w czasie prowadzonych
przez nią śledztw. To jest bezcenny materiał historyczny. To też wymagałoby określenia kwestii dostępu do niego, tego, kto z niego będzie korzystał
i na jakich zasadach.
Wicemarszałek
Michał Kamiński
Dziękuję bardzo, Panie Prezesie.
Bardzo proszę, pan senator Michał Seweryński.
Senator
Michał Seweryński
Dziękuję, Panie Marszałku. Za pańskim pozwoleniem zacznę od podziękowania, bo to do dyskusji
się nie nadaje, a zaraz potem zadam pytanie.
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Mianowicie chciałbym panu prezesowi podziękować za obiecany i przesłany na mój uniwersytet
pakiet materiałów historycznych w języku angielskim. Rozdaję to studentom Erasmusa jako kompendium wiedzy o Polsce.
(Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Jarosław Szarek: Doszło? No tak.)
Pytanie natomiast jest takie: jaki jest stan
badań w kwestii tzw. Obławy Augustowskiej? Ja
pytam pana prezesa o to co roku, bo tym się interesuję od dawna. Chciałbym zapytać, jaki jest
stan badań i jakie są perspektywy tych badań.
Dziękuję.
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej
– Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Jarosław Szarek
Panie Marszałku, bardzo serdecznie dziękuję.
No, rzeczywiście Obława Augustowska jest tą
zbrodnią, o której Instytut Pamięci Narodowej,
można powiedzieć, wiedzę upowszechnił. Nawet
teraz, w tym roku kolejna rocznica była okazją do
kolejnych publikacji. Cały czas to robimy. Ta lista
publikacji, albumów, książek, opracowań, wystaw
dotyczących Obławy Augustowskiej, upamiętnienia, m.in. jest szlak historyczno-turystyczny
„Śladami ofiar Obławy Augustowskiej”… To jest
taka aktywność.
Czy wiemy wszystko? No, nie wiemy wszystkiego. Problemem jest dostęp do archiwów białoruskich, do archiwów rosyjskich. Myślę, że strona
białoruska obawia się tego – to jest, myślę, kluczowa sprawa – że wiedza o Obławie Augustowskiej,
którą odnajdziemy w dokumentach komunistycznych, spowoduje, że w jakiś sposób strona białoruska stanie się stroną odpowiedzialną. To jest
absolutnie złe myślenie. Tutaj stroną odpowiedzialną jest sowiecki system komunistyczny, a nie
taka czy inna narodowość. Ale w tym momencie
dostępu do dokumentów nie mamy.
Wicemarszałek
Michał Kamiński
Dziękuję bardzo, Panie Prezesie.
Bardzo proszę o zadanie pytania pana senatora
Krzysztofa Brejzę.

Senator
Krzysztof Brejza
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Prezesie…
Czy mnie słychać? Przepraszam?
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Tak, słychać
pana.)
Panie Prezesie, mam pytanie dotyczące postępowania służbowego prowadzonego w IPN po publikacji przez portal TVN24 materiału redaktora
Roberta Zielińskiego i ujawnieniu przez tego redaktora faktu przedwczesnego uśmiercenia w akcie oskarżenia w sprawie zbrodni stanu wojennego
generała Michała Janiszewskiego.
W 2007 r. pion śledczy skierował akt oskarżenia, m.in. przeciwko generałowi Jaruzelskiemu
i twórcom stanu wojennego, jednak z puli tych
osób wykreślony został postanowieniem – potem
umorzono ten wątek – generał Michał Janiszewski,
który był faktycznym twórcą samej nazwy WRON.
Wiem – taką odpowiedź dostałem w ramach interwencji – że prowadziliście państwo postępowanie
służbowe wyjaśniające ten skandal w IPN w roku
2007. Niestety prokuratura w Gliwicach po moim
zawiadomieniu sprawę umorzyła, dlatego będę
wdzięczny panu prezesowi za odpowiedź, jakie są
wyniki waszego wewnętrznego postepowania w tej
sprawie.
Wicemarszałek
Michał Kamiński
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, Panie Prezesie.
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej
– Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Jarosław Szarek
Panie Senatorze, ja pozwolę sobie odpowiedzieć
na to pytanie pisemnie. W tym momencie z mojej
wiedzy… Wiem tylko, że rzeczywiście, gdy ta sprawa została ujawniona, takie postępowanie zostało
wszczęte w Instytucie Pamięci Narodowej, ponieważ była to decyzja skandaliczna. Wiem też, że
pani prokurator, która była za to odpowiedzialna,
nie pracuje już w Instytucie Pamięci Narodowej.
Szczegółową odpowiedź na pytanie, jak to się zakończyło, przedstawię panu senatorowi na piśmie.

16. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 29 września 2020 r.

53
Informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej
– Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Wicemarszałek
Michał Kamiński
Dziękuje bardzo.
Bardzo proszę o zadanie pytania pana senatora
Jerzego Czerwińskiego.
Senator
Jerzy Czerwiński
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Prezesie!
Pytanie dotyczy stosunków polsko-ukraińskich – chodzi oczywiście o obecne stosunki –
w aspekcie mordów na Wołyniu i w Małopolsce
Wschodniej. Stwierdził pan, że do tej pory faktycznie nie wchodziliśmy tam z pracami ekshumacyjnymi ani poszukiwawczymi. Czy w jakiś
sposób prosił pan o pomoc instytucje państwowe,
np. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, aby w tym
zakresie interweniowały?
Mówił pan także o dobrej współpracy w zakresie archiwalnym, o archiwach. Czy państwo macie
w tej chwili w IPN pełen obraz tego, jak ta tragedia
wyglądała? Oczywiście nie co do nazwisk, bo to będzie bardzo trudne do określenia, ale przynajmniej
co do miejsc, które w tej tragedii jakby uczestniczyły, miejsc, w których pomordowano Polaków.
I ostatnia kwestia, dotycząca jakby naszej decyzji. To jest już zależne tylko od nas, a mianowicie –
upamiętnienia symboliczne. Czy na terenie Polski
są upamiętnienia Ukraińców, którzy byli członkami UPA czy też OUN, upamiętnienia, które albo
są nielegalne, albo w jakiś sposób przeszły procedurę legalizacji? Czy IPN ma informacje o takich
upamiętnieniach?
Wicemarszałek
Michał Kamiński
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę pana prezesa.
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej
– Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Jarosław Szarek
Szanowny Panie Senatorze, pierwsza kwestia
to jest… Rzeczywiście przez pewien czas Instytut
Pamięci Narodowej angażował się w różne działania,

które miały zakończyć się tym, żeby zezwolono
nam na prowadzenie prac na Ukrainie. No, to się
zakończyło niepowodzeniem wobec zdecydowanej
odmowy władz ukraińskich. W związku z tym zwróciliśmy się do odpowiedniej instytucji państwa polskiego, żeby jakoś nas reprezentowali w tej kwestii.
I podjęto się tego. I były – bodajże w czasie ostatniej
wizyty pana prezydenta jesienią ubiegłego roku –
deklaracje ze strony ukraińskiej dotyczące zgody na
poszukiwania, ale to były tylko deklaracje. Sytuacja
się nie zmieniła. Wiem, że jest przygotowywana wizyta pana prezydenta na Ukrainie i są pewne sygnały ze strony ukraińskiej, że być może ten postulat
naszej strony będzie jakoś zrealizowany, ale dotychczasowa praktyka nie daje tu wiele nadziei.
Ja podam przykład. Najbardziej honorową nagrodą Instytutu Pamięci Narodowej jest tytuł Kustosza
Pamięci Narodowej, przyznawany osobom, które są
zaangażowane w prace na rzecz podtrzymania naszej
tożsamości. I w roku 2018 uhonorowany taką nagrodą został pan Janusz Horoszkiewicz. To jest człowiek,
który od lat mieszka w Polsce, jego rodzice pochodzą z Kresów i od lat wspólnie ze stroną ukraińską
– co było też motywem jego nagrodzenia –upamiętnia ofiary tej zbrodni. Mianowicie w miejscach, gdzie
dawniej były wioski – on wiedział gdzie, a one już nie
istnieją – on wspólnie z Ukraińcami, z duchownymi
czy prawosławnymi, czy grekokatolickimi robił taką
lokalną uroczystość i stawiał tam krzyż. Tych krzyży postawił ok. 40. I miesiąc po otrzymaniu tej nagrody… Nam wydawało się, że taka forma, poprzez
pamięć wspólną – w co jeszcze zaangażowany jest
Kościół – jest najwłaściwsza czy właściwa. Stąd ta
nagroda Kustosz Pamięci Narodowej. W miesiąc po
otrzymaniu tej nagrody wbito mu do paszportu zakaz
przekraczania granicy polsko-ukraińskiej, co oznacza
zakaz wjazdu na Ukrainę. I mimo wielu starań w ciągu kilkunastu miesięcy ten zakaz nie został odwołany.
Wszystkie działania zakończyły się niepowodzeniem.
Dlatego tu o tym mówię.
Kolejna kwestia: czy mamy taką bazę? Z jednej
strony od lata ubiegłego roku jest obecna w internecie baza ofiar ludobójstwa na Wołyniu i w Małopolsce
Wschodniej. Mianowicie w Instytucie Pamięci
Narodowej powołaliśmy zespół, który zajmuje się
tą bazą, umieszczając w internecie powiat po powiecie imiona, nazwiska, miejsca ofiar. Na razie
są tam umieszczane pierwsze powiaty na Wołyniu.
Jak dotąd jest tam zamieszonych kilkanaście tysięcy rekordów. To jest projekt, który jest cały czas
rozbudowywany. Z drugiej strony, niezależnie od
tego, w Rzeszowie z kolei, jest przygotowana… Te
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inicjatywy, że tak powiem, współpracują. W każdym razie w naszym oddziale rzeszowskim zostało
przygotowane takie opracowanie naukowe na temat
ofiar, ale na tych terenach na południowym wschodzie: Lwów, Stanisławów, tamte kwestie. Liczba tych
miejsc, w których dokonywano tych okrutnej zbrodni, idzie w kilkanaście tysięcy. My znamy te miejsca,
mamy wiedzę o tych miejscach. Ale to, żeby upamiętnić każdy… No, to jest po prostu ogromna praca, na
lata. A w tym momencie niestety nie ma tutaj, tak
powiem, nie tyle wsparcia, ile przyzwolenia na to ze
strony ukraińskiej. A z naszej strony jako IPN robimy
wszystko, żeby pamięć o tych… Żeby tworzyć bazę
ofiar, żeby w ten sposób tę pamięć przechować. Tam
angażujemy się w powstawanie pomników, nagradzamy te osoby, które… Bo to jest czas ostatnich lat,
kiedy rzeczywiście zaczęto nie ukrywać, tylko mówić wprost o ofiarach tej zbrodni, pamiętać. I tutaj
Instytut Pamięci Narodowej się w to angażuje.
(Senator Jerzy Czerwiński: Jeszcze trzecie pytanie: upamiętnienia na naszym terenie…)
A, tak. Mamy taką bazę. To są upamiętnienia
o różnych charakterze. Są groby na cmentarzach,
na których jest napisane, że dany człowiek był
członkiem UPA. I takie pojedyncze pochówki, które mają status… jak pan senator powiedział, nielegalne. My mamy ich bazę. Może pisemnie bym
panu senatorowi odpowiedział.
(Senator Jerzy Czerwiński: To bardzo bym prosił
o odpowiedź na to trzecie pytanie pisemnie.)
Chyba że pan dyrektor… Bo jest akurat pan dyrektor biura upamiętnień, któremu to podlega.
Tak więc być może od razu… Pan ma taką dokładną wiedzę.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek
Bogdan Borusewicz)
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Proszę bardzo, Panie Dyrektorze.
Dyrektor Biura
Upamiętniania Walk i Męczeństwa
w Instytucie Pamięci Narodowej –
Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Adam Siwek
Szanowny Panie Marszałku! Panie i Panowie
Senatorowie!

Jeżeli chodzi o obiekty ukraińskie na terenie Polski związane z organizacjami nacjonalistycznymi, to rzeczywiście możemy je podzielić
przynajmniej na 2 grupy, tzn. groby oraz upamiętnienia symboliczne. Większość z nich jest nielegalna, o ile w ogóle można dyskutować na temat
nielegalności grobu. Każdy ma prawo do grobu.
Ustawa o grobach i cmentarzach wojennych, jeszcze przedwojenna, zapewnia grób nawet żołnierzowi wrogiej armii. Tak więc prawo do grobu ma
każdy. Niemniej jednak sposób urządzenia tego
grobu to już jest kwestia, która powinna być pod
kontrolą i która powinna być akceptowana przez
właściwe władze Polski. A tej kontroli, tej akceptacji w wielu przypadkach nie było. Tak że mamy
groby członków organizacji, oddziałów nacjonalistycznych, głównie oczywiście ukraińskich powstańczych armii.
Mamy też upamiętnienia symboliczne, które są absolutnie niedopuszczalne i nietolerowane na terenie Polski, wznoszone nielegalnie, gdzie
wprost znajdują się inskrypcje odwołujące się do
chwały wojowników UPA, którzy walczyli za wolną
Ukrainę na terenach Rzeczypospolitej. Są też upamiętnienia, że tak się wyrażę, kategorii najlżejszej:
to są głównie krzyże związane z, jak to strona ukraińska określa, ofiarami czystki etnicznej, za jaką
uważają akcję „Wisła”. Ale, tak jak powiedziałem, te
krzyże, które często mają tylko datę nawiązującą do
akcji „Wisła”, są najmniej kontrowersyjne i oczywiście nie budzą tak negatywnych emocji.
W sumie tych upamiętnień na terenie Polski
mamy rozpoznanych ok. 140. Wśród nich są nieliczne tak naprawdę obiekty zalegalizowane.
Głównie są to ukraińskie groby wojenne, miejsca
pamięci dotyczące lat 1918–1920. Dziękuję.
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Dziękuję.
(Senator Jerzy Czerwiński: Jeśli można, Panie
Marszałku, krótko…)
Proszę.
Senator
Jerzy Czerwiński
Ja bym tylko prosił o spis upamiętnień symbolicznych z adnotacją, czy jest zgodne z polskim
prawem, czy też nie. A groby pozostawiamy jakby
poza dyskusją, to jest oczywiste.
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Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Pani Dorota Czudowska.
Senator
Dorota Czudowska
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Prezesie, ja chciałabym zapytać,
czy przedmiotem zainteresowania Instytutu
Pamięci Narodowej jest Legnica, a konkretnie
bardzo szybko zlikwidowane, zaraz po okresach przemian, tamtejsze sowieckie więzienie,
na miejscu którego bardzo szybko wybudowano
stację benzynową. No, różne pogłoski wśród legniczan krążą, często o to ludzie pytają… Myśmy
wprawdzie obok tego miejsca ustawili w 1998 r.
obelisk poświęcony ofiarom zbrodni komunistycznych, no ale to miejsce nas nurtuje, to, że
tak szybko to wszystko, że tak powiem, uprzątnięto. Czy to jest przedmiotem zainteresowania IPN?
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Proszę bardzo, Panie Prezesie.
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej
– Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Jarosław Szarek
Pani Senator, my mamy taki projekt „Mapa
terroru”, projekt dokumentacji tych miejsc, w których swe siedziby miały organa aparatu bezpieczeństwa, czy rodzimego, czy sowieckiego. Ale
tak dokładnie, jak to wygląda w odniesieniu do
tego obiektu w Legnicy, to ja bym pani senator na
piśmie odpowiedział. Na pewno takie miejsca są
w naszym zainteresowaniu, jeżeli jest taka możliwość, np. na warszawskiej Pradze w styczniu
otworzyliśmy centrum edukacyjne w siedzibie
sowieckiej NKWD, i dokumentujemy takie miejsca. Ale dokładnie, jak wyglądają wszystkie okoliczności w sprawie Legnicy, to na piśmie pani
senator odpowiem.
(Senator Dorota Czudowska: Będę bardzo
wdzięczna.)

Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Dziękuję bardzo.
(Senator Dorota Czudowska: I jeżeli jest inne
miejsce w Legnicy, bo są też takie inne miejsca
w Legnicy… No, w ogóle o Legnicy. Będę wdzięczna. Dziękuję.)
Teraz pytanie zadaje pan senator Krzysztof
Brejza.
Senator
Krzysztof Brejza
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Prezesie, archiwum generała Kiszczaka.
Miało być jawne, wszystkie materiały zgromadzone
w willi generała Kiszczaka miały być udostępnione opinii publicznej. Jednakże kiedy prowadziłem
interwencję, uzyskałem informację od państwa,
że część materiałów została wyodrębniona do różnego rodzaju postępowań i część materiałów nie
jest jawna. Ale mam pytanie o jeden z materiałów.
Mianowicie 22 lutego 2016 r. zastępca dyrektora
komisji ścigania zbrodni przesłał informację do
prokuratora generalnego. Nie mogę uzyskać od
Prokuratury Krajowej odpowiedzi, co ta informacja
zawiera, byłbym więc wdzięczny panu prezesowi…
Czy pan prezes posiada wiedzę na temat tego, co
za informacja została przekazana, czy do tej informacji były załączone jakiekolwiek materiały odnalezione w domu generała Kiszczaka, innymi słowy
również, czy całość materiałów z willi Kiszczaka
została ujawniona, czy nadal część z dokumentów
tam znalezionych przez prokuratorów IPN jest
gdzieś ukryta przed opinią publiczną?
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Dziękuję bardzo.
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej
– Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Jarosław Szarek
Panie Senatorze, w Instytucie Pamięci Narodowej
nie ma ani jednego dokumentu ukrywanego przed
opinią publiczną. Jeżeliby się taki znalazł, to widocznie
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są jakieś kwestie prawne, które czynią dany dokument mniej dostępnym. Z mojej wiedzy wynika – ale
też proponuję, że odpowiem panu senatorowi na piśmie – że te materiały dotyczące Kiszczaka zostały
ujawnione. Treści tej korespondencji nie znam, ale
zwrócę się do pana prokuratora z prośbą o odpowiedź
panu senatorowi. Ale też przypominam, że pan prokurator mi nie podlega.
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Dziękuję.
Jeszcze raz pan senator Brejza.
Senator
Krzysztof Brejza
Dziękuję bardzo, Panie Prezesie. Wdzięczny
będę w takim razie za wystąpienie do prokuratora i uzyskanie informacji o tym, czy jakiekolwiek
materiały zostały przekazane do Prokuratury
Krajowej, no i doprowadzenie do udzielenia takiej
jednoznacznej informacji, czy całość materiałów
została ujawniona. Wg informacji przekazywanych
przez państwa niestety część z nich jest jeszcze zabezpieczona w różnego rodzaju postępowaniach.
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Dziękuję.
Pan senator Kazimierz Kleina.
Senator
Kazimierz Kleina
Panie Marszałku! Panie Prezesie!
Chciałbym zapytać, czy Instytut Pamięci
Narodowej prowadzi badania związane z tzw.
zbrodnią pomorską, czyli zamordowaniem na
przełomie 1939 i 1940 r. przez Niemców około
40 tysięcy obywateli polskich, ale także osób pochodzenia niemieckiego. Czy w ostatnim czasie
udało się zidentyfikować większą liczbę tych pomordowanych ludzi? I szczególnie: czy udało się
doprowadzić do ostatecznej weryfikacji liczby oraz
nazwisk osób zamordowanych w końcu 1939 r.
w Piaśnicy koło Wejherowa?

I od razu drugie pytanie. Pan prezes wspominał o tym, że Instytut Pamięci Narodowej wspierał
działania związane z upamiętnieniem Korfantego.
Czy to wsparcie polegało także na pomocy finansowej w związku z budową pomnika, czy ze strony
IPN była tu realizowana innego rodzaju pomoc?
Dziękuję bardzo.
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej
– Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Jarosław Szarek
Panie Senatorze, ja o zbrodni pomorskiej, o tym
pomorskim Katyniu wiele mówiłem na początku
swojego wystąpienia jako o elemencie naszego zaangażowania w obchody osiemdziesiątej rocznicy
wybuchu wojny, co jest przedmiotem sprawozdania. W kilku zdaniach przypomnę, że oczywiście
angażujemy się, badamy tę kwestię przez cały czas.
Wydaliśmy tekę edukacyjną, która trafiła do każdej
szkoły, był też pokaz filmów tutaj, w Senacie – pan
senator był, miałem zaszczyt oglądać to z panem
senatorem – są publikacje o Lesie Szpęgawskim,
o doktorze Bednarzu, jednej z ofiar, są warsztaty dla
młodzieży. Cały czas trwają badania, wiem, że będą
kolejne. Piaśnica powoli, także dzięki działalności
w sferze kultury, dzięki filmowi „Kamerdyner”, staje się częścią pamięci ogólnonarodowej. Tak że pamiętamy o tym, a w te kwestie bardzo angażuje się
oddział gdański. Współfinansowaliśmy pomnik
zbrodni pomorskiej, odsłonięty chyba już jesienią
2018 r. w Toruniu, z nazwami kilkuset miejsc, wiosek,
gdzie dokonywano zbrodni. Tworzymy też bazę tych
miejsc. Z identyfikacją nazwisk jest bardzo, bardzo
trudno, ale też staramy się, żeby na tyle, na ile to jest
możliwe, te ofiary były personalizowane.
Co do pomnika Wojciecha Korfantego to powiem,
że Instytut Pamięci Narodowej był gotowy zaangażować się w finansowanie tego pomnika, ale okazało się
to niepotrzebne, ponieważ cały ciężar finansowania
pomnika wzięło na siebie, wg mojej wiedzy, miasto
Warszawa. My wydaliśmy duży album poświęcony
Wojciechowi Korfantemu, są publikacje, broszury –
po to, żeby popularyzować jego postać.
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Teraz ja zadam pytanie, mam 2 konkretne
pytania dotyczące działalności instytutu. W ramach tej ostatniej ustawy obniżającej emerytury
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funkcjonariuszom Służby Bezpieczeństwa obniżono emeryturę byłemu majorowi Wincentemu
Dembickiemu. W związku z tym, że późniejszy
pułkownik Dembicki współpracował ze mną,
z Hodyszem i z Aleksandrem Hallem, złożyliśmy oświadczenia w tej sprawie, które trafiły do
IPN. I pani Marzena Kruk, dyrektor archiwum,
stwierdziła, że w archiwum są wskazane nagrody, jest opisana cała ścieżka kariery Wincentego
Dembickiego, więc w zasadzie ustaliła, że nasze
oświadczenia nie mają w tej kwestii żadnego znaczenia. Otóż jeżeli otrzymywał nagrody, był na
szkoleniu w Moskwie itd., itd. i nie ma żadnych
informacji o tym, że z nami współpracował, to
chyba dobrze, bo inaczej zostałby aresztowany. To
jest jedyny z całej grupy Hodysza, który nie został
aresztowany. Jeżeli IPN, pani Marzena Kruk, dyrektor archiwum, uważa, że na podstawie materiałów archiwalnych dokładnie wie, jak było, a nasze
oświadczenia wrzuca do kosza, to ja chcę powiedzieć, że ja jestem oburzony.
W związku z tym chciałbym mieć odpowiedź na
piśmie, dlaczego nasze oświadczenia – jak mówię,
moje, Adama Hodysza, z którym współpracował
bezpośrednio, i Aleksandra Halla, który otrzymywał informacje, tak samo jak ja, od Hodysza
i wiedział, jakie są źródła informacji – nie są
uwzględniane. Bo to jest dla mnie rzecz niepojęta.
Jest przepis, który mówi, że jeżeli funkcjonariusz
SB współpracował z opozycją albo z podziemiem,
to nie podlega tej ustawie.
(Głos z sali: To prawda, ale…)
Chcę powiedzieć też, że zachowały się informacje, meldunki Hodysza przekazywane nam –
ja tam mogę wskazać te informacje, które Hodysz
otrzymywał od Wincentego Dembickiego – są
w archiwum Europejskiego Centrum Solidarności.
Więc jeżeli pan jest w stanie teraz odpowiedzieć,
to proszę mi teraz odpowiedzieć, ale najlepiej, jak
pan prezes odpowie mi na piśmie.
I druga kwestia, też dla mnie bulwersująca sprawa Mirosława Chojeckiego, który się
zwrócił o dodatek 400-złotowy. Przypominam,
że Mirosław Chojecki był członkiem Komitetu
Obrony Robotników, twórcą Niezależnej Oficyny
Wydawniczej i całego ruchu wydawniczego. Działał
przez wiele lat w tym ruchu wydawniczym, drukował, organizował, organizował przerzuty maszyn
z Zachodu. IPN odmówił zaświadczenia, które
umożliwia otrzymanie tego dodatku 400-złotowego
wypłacanego przez inną instytucję. Podstawą było
podpisanie przez Mirosława Chojeckiego w 1977 r.

oświadczenia, że zachowa w tajemnicy to, co robi,
czyli czym się zajmuje Instytut Badań Jądrowych.
On w tym czasie pracował w Instytucie Badań
Jądrowych w Świerku i oczywiście były to prace
tajne. Mirek Chojecki po podpisaniu tego oświadczenia opublikował, podał informację, przekazał
tę informację także nam, innym członkom KOR.
I teraz IPN stwierdza, sugeruje, że współpracował
z bezpieką, bo na tej podstawie odmawia się tego
typu zaświadczeń. Jeżeli pan ma jakieś informacje na ten temat, to uprzejmie proszę o przekazanie ich, jeżeli… A oprócz tego proszę o odpowiedź
na piśmie. W tych 2 sprawach proszę o informacje na piśmie, tzn. dlaczego akurat taka jest
sytuacja z Wincentym Dembickim, byłym funkcjonariuszem SB, który współpracował także ze
mną, i dlaczego Mirosław Chojecki nie otrzymał
poświadczenia swojej działalności w opozycji demokratycznej i później, w okresie stanu wojennego.
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej
– Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Jarosław Szarek
Panie Marszałku, ja mogę powiedzieć tylko
tyle, że działalność pana Mirosława Chojeckiego
doskonale znamy. W Instytucie Pamięci Narodowej
w niejednej publikacji jest on przedstawiony jako
jeden z twórców niezależnego ruchu wydawniczego, i to pod koniec lat siedemdziesiątych. A więc
jest kwestią bezdyskusyjną sprawa jego zasług
w rozbijaniu komunistycznego monopolu prasy,
publikacji itd., w zmaganiach z cenzurą. Ja rozmawiałem z panem Mirosławem Chojeckim, rozmawiałem z jego przyjaciółmi i przekazałem mu racje,
jakie stały za tym, że Instytut Pamięci Narodowej
podjął tak… tzn. nie mógł podjąć innej decyzji. Do
tego obligowały nas zapisy ustawowe. No, może to
nie moment, żeby dyskutować tutaj na ten temat
i zabierać państwu czas. Ja odpiszę panu marszałkowi, prześlę to na piśmie.
A co do tej pierwszej kwestii, to z pewnością pan
marszałek wie, że kilka tygodni temu pan Adam
Hodysz został uhonorowany Krzyżem Wolności
i Solidarności. I tu Instytut Pamięci Narodowej
nie miał wątpliwości wobec jego zasług. A co do
tej sprawy, o której pan mówi, to odpowiemy na
piśmie.
Tylko, Panie Marszałku, proszę też nie patrzeć
tak na… Pan mówi, że pan czuje się obrażony. No,
my mamy… My działamy na podstawie ustawy,
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a przepisy ustawy są w tej kwestii bardzo, bardzo ścisłe, dlatego też podejmujemy takie decyzje, jak mówię. Ja nieraz w poprzedniej kadencji
rozmawiałem na ten temat z panem senatorem
Rulewskim, który też doskonale znał te kwestie.
I ta sprawa tak wygląda. Ale odpowiemy w tej sprawie na piśmie.
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Dziękuję.
Pan Jerzy Chróścikowski. Proszę bardzo.
Senator
Jerzy Chróścikowski
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Prezesie, mam pytanie. Już kiedyś rozmawialiśmy na temat publikacji… A zbliża się czterdziesta rocznica rejestracji rolniczej „Solidarności”.
Czy ta publikacja rzeczywiście ukaże się przed majem przyszłego roku, czy nie? Bardzo zależałoby
nam na tym. Pan ze mną już nieraz o tym rozmawiał, więc chciałbym wiedzieć, czy rzeczywiście ta
publikacja jest prowadzona i czy się ukaże.
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo.
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej
– Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Jarosław Szarek
Panie Senatorze, jeszcze w tym roku ukaże się teka
edukacyjna poświęcona oporowi polskiej wsi wobec
komunizmu. Historia Niezależnego Samorządnego
Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych zajmuje tam poczesne miejsce. Na ukończeniu jest też –
i myślę, że ukaże się może w tym roku albo na samym
początku przyszłego roku – kolejna publikacja będąca opisem działalności Ogólnopolskiego Komitetu
Oporu Rolników, tej podziemnej struktury działającej
w stanie wojennym. To jest kwestia najbliższych miesięcy. Jestem tego pewien i mogę panu powiedzieć, że

o rocznicach związanych z „Solidarnością” Rolników
Indywidualnych instytut pamięta i nie zapomni.
Pamiętamy o działaczach, honorujemy ich Krzyżami
Wolności i Solidarności, ale też w ramach upamiętnień, m.in. pana Perlaka czy kilkanaście miesięcy
temu innych działaczy. Tematyka oporu polskiej wsi
jest nam w instytucie… Przykładamy do niej należytą wagę.
Powiem też… Ja nigdy nie chcę mówić o planach,
wolę mówić o rzeczach zrealizowanych, ale tu zrobię wyjątek. Myślimy o tym, aby wiosną przyszłego
roku, w maju zorganizować taką wielką międzynarodową konferencję o oporze Polski, o oporze wsi wobec komunizmu. Ważnym elementem byłaby tutaj
historia „Solidarności” Rolników Indywidualnych.
Publikacje będą na pewno. Publikacja, która dotyczy
jednego z działaczy rolniczej „Solidarności”, pana
marszałka Henryka Bąka, ukazała się kilka tygodni
temu. On też, niestety pośmiertnie, został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności.
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Dziękuję.
Pan senator Krzysztof Brejza.
Senator
Krzysztof Brejza
Dziękuję bardzo.
Panie Prezesie, mam pytanie dotyczące zbioru
zastrzeżonego. Na jakim etapie znajduje się ujawnianie materiałów z tego zbioru, innymi słowy, likwidacja zbioru zastrzeżonego? Czy likwidacja tego
zbioru została już formalnie zakończona? Jeżeli nie,
to dlaczego i jaka część materiałów pozostaje jeszcze tajna?
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Dziękuję.
Proszę bardzo.
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej
– Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Jarosław Szarek
Panie Senatorze, zgodnie z ustawą przyjętą
w 2016 r. kilkanaście miesięcy później tzw. zbiór
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zastrzeżony przestał istnieć. Cały zasób, który
znajdował się w tym zbiorze, jest jawny i ogólnie
dostępny. Mogę panu pisemnie na ten temat odpowiedzieć. Kilkadziesiąt jednostek z tego zbioru ma
nadal klauzulę tajności, ale odpowiem w tej sprawie na piśmie. Zbiór zastrzeżony nie istnieje.
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Dziękuję bardzo.
Pan senator Aleksander Pociej.
Senator
Aleksander Pociej
Panie Prezesie, mam pytanie. Jeśli dobrze
pamiętam, jak spotkaliśmy się na posiedzeniu
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,
rozmawialiśmy o przeniesieniu pionu prokuratorskiego do prokuratury powszechnej. Chciałbym
się zapytać, jaki jest powód takiego ruchu. Skąd
ten pomysł? Dlaczego teraz? Bardzo bym prosił
o odpowiedź.
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Dziękuję.
Proszę bardzo.
(Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Jarosław Szarek: Panie Senatorze, ja przed momentem… To samo pytanie zadał pan marszałek.)
(Senator Aleksander Pociej: Przepraszam
bardzo.)
(Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Jarosław Szarek: Mogę powtórzyć…)
(Senator Aleksander Pociej: Nie. Ja niestety dopiero teraz dotarłem. Ja to sobie jakoś sprawdzę.
Dziękuję bardzo.)
Dziękuję bardzo.
Pan senator Krzysztof Brejza.
Senator
Krzysztof Brejza
Panie Prezesie, kilka lat temu „Superwizjer”
TVN ujawnił okoliczności dotyczące porwania
i zabójstwa księdza Jerzego Popiełuszki. Tak się

składa, że od kilku lat z IPN wychodzą komunikaty na temat śledztwa dotyczącego księdza Jerzego
Popiełuszki, głównie przy okazji rocznic, w okolicach 19 października. Są to jednak komunikaty
bardzo ogólnikowe. Chciałbym o to dopytać, ponieważ w tej sprawie nadal istnieje wiele wątpliwości.
Również badacze IPN podnoszą, że w trakcie badania miejsca uprowadzenia pies tropiący kilkukrotnie doprowadził śledczych w miejsce oddalone
o 200 m od domniemanego miejsca porwania księdza Jerzego. Ujawniono również, że w otoczeniu
kościoła w Bydgoszczy przebywali funkcjonariusze
służb wojskowych. Sporna jest też data odnalezienia zwłok księdza Jerzego. Pytanie jest zasadnicze:
czy w IPN nadal toczy się śledztwo w tej sprawie?
Jeżeli nie, to kiedy je zakończono i z jakim rezultatem? A jeżeli się toczy, to jakie będą państwa dalsze
kroki? Kiedy to się zakończy?
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Dziękuję.
Proszę bardzo.
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej
– Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Jarosław Szarek
Panie Senatorze, po raz kolejny powtórzę na
tej sali, że Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu nie podlega prezesowi
Instytutu Pamięci Narodowej, mimo że jest częścią Instytutu Pamięci Narodowej. Taki jest zapis
ustawowy. Myślę, że najlepiej będzie, jeśli na to pytanie pisemnej odpowiedzi udzieli pan prokurator,
szef komisji.
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Dziękuję.
Jeszcze raz senator Brejza. Proszę bardzo.
Senator
Krzysztof Brejza
Panie Prezesie, naprawdę nie może pan udzielić nam informacji dotyczącej tego, czy to śledztwo
w sprawie księdza Jerzego nadal się toczy?
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Prezes Instytutu Pamięci Narodowej
– Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Jarosław Szarek
Wiem, że tam były pewne zmiany, że toczy się
śledztwo dotyczące m.in. związku przestępczego
w strukturach PRL-owskiego Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych, ale, Panie Senatorze, chcę wyrażać
się ściśle, więc proponuję odpowiedź na piśmie.
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma.
Dziękuję, Panie Prezesie.
(Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Jarosław Szarek: Dziękuję.)
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka)
Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
Informuję, że prezes Instytutu Pamięci
Narodowej Jarosław Szarek zobowiązał się do
udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytania zadane przez senatorów Jerzego Czerwińskiego, Dorotę
Czudowską, Bogdana Borusewicza i Krzysztofa
Brejzę.
Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Bogdana
Borusewicza.
Senator
Bogdan Borusewicz
Panie Prezesie, dziękuję za ten obszerny tom.
No, 600 stron pan nam tutaj przedstawił. Można
powiedzieć, że wrzucił pan to do Senatu. To jest
bardzo dokładne sprawozdanie. Ja mam jednak
pewną sugestię. W związku z tym, że to jest 600
stron, jakieś résumé by się przydało. Nie wiem, co
pan uważa za najważniejsze, bo tu jest bardzo dużo
informacji, bardzo dużo szczegółowych informacji.
Chcę powiedzieć, że gdybyśmy mieli jakieś résumé, zawsze moglibyśmy pogłębić swoją wiedzę, no

a żeby przeczytać to sprawozdanie, trzeba mieć naprawdę olbrzymie zacięcie. Nie wiem, być może
IPN robi takie 600-stronicowe sprawozdania, sądząc, że niewielu je przeczyta. A więc mam taką
właśnie sugestię. No, jeżeli pan przedstawi takie
sprawozdanie, to nie będzie można powiedzieć, że
pan nie zrealizował prawa, ale z résumé byłoby łatwiej. Ja też miałem problemy z poruszaniem się
w tym gąszczu szczegółów.
Najpierw generalia. Panie Prezesie, ustawa jasno precyzuje zakres działania IPN: ewidencja,
gromadzenie, przechowywanie, opracowywanie,
zabezpieczenie, udostępnianie i publikowanie dokumentów organów bezpieczeństwa państwa wytworzonych od dnia 22 stycznia 1944 r. do dnia
31 lipca 1990 r., a także organów bezpieczeństwa
III Rzeszy, Związku Socjalistycznych Republik
Radzickich itd., itd. Dotyczy: zbrodni nazistowskich, zbrodni komunistycznych, zbrodni ukraińskich nacjonalistów. IPN powinien oczywiście
prowadzić rejestr oświadczeń lustracyjnych, czyli oprócz ścigania macie także lustrację. W zasadzie lustracja była głównym powodem powołania
IPN, wszystko inne było pewnym koniecznym dodatkiem, także ten pion prokuratury, który też
w początkowym okresie zajmował się… A nie, sąd
lustracyjny zajmował się lustracją. Tak.
Ja na podstawie tego sprawozdania i poprzednich widzę, że to główne zadanie, ściganie zbrodni,
zresztą też lustracja, powoli, powoli zanika, liczba
tych spraw się zmniejsza. Jeżeli chodzi o zbrodnie
nazistowskie i komunistyczne, to jest oczywiście
kwestia czasu, coraz mniej ludzi, którzy popełnili
te zbrodnie, żyje. Niewątpliwie dotyczy to zbrodni
nazistowskich i komunistycznych do 1945 r., ale
także, jeśli chodzi o okres stalinowski, bo to też są
już ludzie mający powyżej 80 lat. Zatem możliwości
prokuratury, ścigania są niewielkie. No, można ścigać, wiedząc o tym, że trzeba będzie sprawy umorzyć, ścigać tylko po to, żeby udokumentować. Ja
wiem, że takie decyzje zapadały, wiadomo było, że
już nikogo nie postawi się przed wymiarem sprawiedliwości, ale robiono dokumentację. Można to
przyjąć, uznać, że to było właściwe, chociaż taką
dokumentacją mogli się też zajmować historycy.
Jednak ściganie przez prokuratorów, jak widzę,
jak widzimy, jest dość kosztowne. Średnia płaca
prokuratorów w IPN to 17 tysięcy zł. No, trochę
mnie to zdziwiło. Ja rozumiem, że to są uposażenia
na poziomie uposażeń w prokuraturze apelacyjnej, tak? Tak mi się wydaje. To są, można powiedzieć, bardzo wysokie uposażenia. Tak więc widzę,
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że IPN znajduje dla siebie pole działania w innych
miejscach.
Po pierwsze, zwrócę uwagę na to, że IPN ma
olbrzymie archiwum. Powinniście się zastanowić, czy część tego archiwum, która nie dotyczy
przedmiotu działania IPN, czyli ścigania, dokumentowania zbrodni… To przypłynęło z różnych
archiwów, archiwów prywatnych, widzę tu archiwa
emigracyjne. Ja uważam, że IPN powinien się zastanowić, pan, Panie Prezesie, powinien się zastanowić, czy tego typu archiwaliów, które nie pasują
do profilu IPN, nie powinniście przekazywać do
innych archiwów. Ja wiem, że bardzo trudno jest
przekazać to, co się zebrało – i dobrze, że zbieracie, jak ludzie do was przychodzą z archiwaliami,
to trzeba je brać, oczywiście – ale znaczna część
opisanych tu archiwaliów nie powinna być przedmiotem działań IPN. Nie wiem, po co wam te kilometry różnych innych archiwów, społecznych,
jakichś wspomnień, które nie dotyczą przedmiotu
działania IPN. Jednak niektóre rzeczy są bardzo interesujące, np. Centrum Informacji o Ofiarach II
Wojny Światowej, tylko to też jest centrum, które
zbiera archiwalia. Czy nie warto… Ja uważam, że
warto zrobić ogólnopolską akcję po to, żeby odtworzyć listę tych, którzy zostali zamordowani przez
okupantów. To jest potrzebne. Nie mamy całościowych list, nie mamy listy ludzi, którzy zginęli
w czasie II wojny światowej, w obozach, którzy zostali rozstrzelani. Operujemy… Mamy taką listę…
Zdaje się, że w Piaśnicy czy w Szpęgawsku… Na
tej liście są 2 tysiące 300 osób, ale tam zginęło ok.
7 tysięcy osób, mówimy „około”. Otóż dla naszej
pamięci istotne jest imię, nazwisko, kiedy człowiek
zginął, w jakich okolicznościach, a tego typu informacje można uzyskać tylko przekazem od rodzin, tylko w taki sposób. Niestety w Polsce nikt
tego typu akcji nie robi. Po wojnie bezpośrednio
środowisko AK… No, robili tego typu listy. Potem
zaś… Nie wiemy dokładnie, szacujemy nasze straty. Tak że myślę, że tym IPN mógłby się zająć. Ma
oddziały w całej Polsce, mógłby zrobić taką akcję.
Ważne, żeby było miejsce, do którego ja mógłbym
przyjść czy mój kolega, czy znajomy mógłby przyjść
i powiedzieć: z naszej rodziny zginęły te i te osoby,
w takiej i takiej sytuacji. Taka jest moja sugestia.
Jeżeli szukacie innych pól działania, bo niektóre
niejako się zamykają ze względu na upływ czasu,
to powinniście tego typu rzecz spróbować zrobić.
Chcę powiedzieć, że bardzo interesująca jest
lista ekshumacji, bardzo interesująca. Na tej liście naliczyłem 17 ekshumacji żołnierzy Armii

Czerwonej. Nie mówię tego, żeby ganić, ale żeby
pochwalić, że staramy się, wbrew temu, o czym
mówią Rosjanie, że jakoby nie dbamy o żołnierzy,
którzy tu polegli. Wbrew temu są przeprowadzane
ekshumacje i jest ich więcej nawet niż ekshumacji
żołnierzy polskich. Naliczyłem takich ekshumacji 17: Szczecin, Łódź, ponownie Łódź, Białystok,
Białystok wielokrotnie, Warszawa, Wrocław, jeszcze raz Warszawa. To jest istotne.
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Panie Marszałku, 10 minut…)
Już minęło 10 minut? Dobrze, to na tym bym
skończył te sugestie.
Chcę jeszcze tylko wyrazić moje zdziwienie
sprawą majora Wincentego Dembickiego, który współpracował w okresie przed podziemiem,
w czasie podziemia, w czasie stanu wojennego.
Otrzymywałem od Hodysza bardzo ważne informacje, ponieważ on był oficerem wywiadu.
Chciałbym też wyrazić nie zdziwienie, ale
oburzenie sprawą Mirosława Chojeckiego i tym
rozstrzygnięciem, w którym odmówiliście mu potwierdzenia, czyli jakby wskazaliście, że coś jest nie
w porządku…
Jednak oprócz archiwum… Ja rozumiem, że patrzycie w archiwum i jeżeli o Dembickim nie było
żadnej informacji, że współpracuje z podziemiem,
to dla mnie to jest sytuacja dobra, a dla was to jest
sytuacja zła. Dobra, bo dlatego nie został wykryty
i aresztowany.
A sprawa Mirosława Chojeckiego, twórcy podziemnego, opozycyjnego ruchu wydawniczego? No,
nie możecie tak tego… Nie powinno się tego tak
zostawić. Znam wielu ludzi, którzy wielokrotnie
mniej od niego zrobili, wielokrotnie, a otrzymali to
400-złotowe świadczenie. I ta sytuacja jest dla mnie
nie do zaakceptowania. Dziękuję bardzo. (Oklaski)
Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Proszę o zabranie głosu pana senatora
Krzysztofa Brejzę.
Senator
Krzysztof Brejza
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie Marszałku, ja chciałbym wyrazić swoje głębokie zdumienie wystąpieniem prezesa IPN

16. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 29 września 2020 r.

62
Informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej
– Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

i brakiem konkretnych odpowiedzi na najważniejsze stawiane tu pytania.
Jak prezes IPN może nie wiedzieć, czy w sprawie porwania i morderstwa księdza Jerzego
Popiełuszki – a więc największej zbrodni władzy
komunistycznej z lat osiemdziesiątych – toczy się
śledztwo, czy też to śledztwo się nie toczy? To kto
ma wiedzieć?
Jak można nie mieć wiedzy na temat tego,
dlaczego z aktu oskarżenia w sprawie wprowadzenia stanu wojennego w Polsce przedziwnym
zbiegiem okoliczności usunięto jednego z komunistycznych generałów? I to nie byle jakiego komunistycznego generała. Przypomnę, że generał
Michał Janiszewski był twórcą Wojskowej Rady
Ocalenia Narodowego, był związany z wojskami
łączności, był prawą ręką generała Jaruzelskiego,
a wielu uważa go za osobę, która kontrolowała poczynania generała Jaruzelskiego. I ten człowiek, ten
komunistyczny generał żyje. W 2007 r. prokurator
popełnia błąd i uznaje go za zmarłego – wyodrębnia jego wątek w postanowieniu i umarza. A ten
człowiek żyje jeszcze przez 9 lat i nie ponosi żadnej
odpowiedzialności. To była jedna z największych
spraw: akt oskarżenia w sprawie wprowadzenia
stanu wojennego. I w tak poważnej sprawie prowadzonej przez IPN dochodzi do jednej pomyłki, a po
latach kierownictwo IPN nie potrafi poinformować
o wynikach postępowania wyjaśniającego, jakim to
dziwnym zbiegiem okoliczności popełniono błąd
w takiej sprawie.
Ja życzyłbym sobie, żeby instytucja, która ma
niemal półmiliardowy budżet, działała w sposób
sprawny, rzetelny, solidny. Życzyłbym sobie, żeby ta
instytucja, mając takie środki finansowe, wraz z rozwojem nowoczesnych technologii skorzystała z tych
technologii. Proszę zobaczyć, w jaki sposób działa Centralne Biuro Śledcze Policji, Archiwum X, jak
wiele spraw sprzed lat jest wyjaśnianych. Chciałbym,
żeby śledczy IPN działali równie konsekwentnie
i chociaż podejmowali sprawy sprzed lat.
Dlatego w ostatnich tygodniach zwróciłem się m.in. w sprawie morderstwa Małgorzaty
Targowskiej-Grabińskiej z 1985 r. W tej sprawie
w publikacjach IPN sami historycy IPN przyznają,
że mogło dojść do pomyłki służb komunistycznych.
Zabito Małgorzatę Targowską-Grabińską, mieszkającą na Saskiej Kępie. A w pobliżu, kilka przecznic
od tej kobiety, mieszkała inna Małgorzata Grabińska.
Ona była synową mecenasa Grabińskiego, który wtedy występował w procesie zabójców księdza Jerzego
Popiełuszki, był pełnomocnikiem rodziców księdza

Jerzego. Zabójstwa dokonano 9 maja 1985 r., w święto komunistyczne, święto zwycięstwa. Po 4 latach, 22
lipca 1989 r., zamordowana zostaje Aniela Piesiewicz.
Tak więc to 2 przypadki morderstw osób związanych
z pełnomocnikami – można powiedzieć, że w tym
drugim przypadku też związanych z pełnomocnikami – rodziny księdza Jerzego w 2 święta komunistyczne i to 2 przypadki zabójstw niewyjaśnionych do
dziś. Ten pierwszy przypadek, zabójstwo Małgorzaty
Targowskiej-Grabińskiej, nie jest szerzej znany opinii publicznej. Wystąpiłem do IPN i nie dostałem
konkretnej odpowiedzi, czy państwo podejmiecie
jakieś działania zmierzające do skorzystania z nowych technologii, skorzystania również z rozwiązań prawnych, bo przecież w ostatnich miesiącach
przegłosowaliśmy ustawę znoszącą przedawnienie
zbrodni komunistycznych. Wystąpiłem w tej sprawie
do Komendy Głównej Policji. Może CBŚP tę sprawę,
chociażby poprzez badanie danych biologicznych czy
odcisków palców, które są zgromadzone, podejmie.
Ale takich spraw jest znacznie więcej, zwłaszcza z lat
osiemdziesiątych. Jest sprawa samobójstwa Doroty
Strynkiewicz. Tych spraw jest znacznie więcej, ale
ma się niestety wrażenie, np. zadając pytanie – wrócę
do początku wypowiedzi – o sprawę księdza Jerzego
Popiełuszki i słysząc odpowiedź, że prezes IPN nie
wie, czy śledztwo się toczy, czy nie, że na tym odcinku
IPN nie podejmuje żadnych konkretnych i skutecznych działań. Brakuje też informacji dotyczącej rezultatów śledztw w 2019 r., aktów oskarżenia, zarzutów,
sukcesów prokuratorów, którzy pracują w pionie
śledczym IPN.
Kończąc, życzyłbym sobie i wszystkim, przede
wszystkim IPN, żeby ta działalność pionu śledczego była działalnością skuteczną. Ale obserwując sytuację i wysłuchując dzisiaj odpowiedzi pana
prezesa, mam niestety poważne wątpliwości co do
tej skuteczności.
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu pana senatora
Aleksandra Pocieja.
Senator
Aleksander Pociej
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Prezesie!
Pan marszałek Borusewicz w swoim przemówieniu wypunktował to wchodzenie na nowe
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obszary. Tak mi się wydaje, że w ostatnich latach
w działalności IPN jak w soczewce skupia się działanie według teorii Parkinsona, czyli mnożenie bytów tylko po to, żeby pracować albo pokazywać, że
się pracuje, rozszerzanie pewnych zadań tak, żeby
praca wypełniła czas dostępny na jej ukończenie.
Ten budżet, który puchnie z roku na rok… Ja jeszcze
za czasów, kiedy rządziła Platforma Obywatelska,
byłem równie krytyczny, więc to nie jest moja
osobista krucjata w stosunku do kierownictwa,
tylko moja krucjata w stosunku do instytucji, która z natury rzeczy powinna, tak przynajmniej by
się wydawało, być po prostu wygaszana. Powinna
przepracować pewne zadania, które zostały jej postawione, powinna podsumować wykonanie swoich zadań i zamknąć ten rozdział. Jednak z roku
na rok budżet IPN rośnie, jest większy niż budżet
Sądu Najwyższego, który jest nam na pewno dużo
bardziej potrzebny niż kilkudziesięciu historyków,
którzy powielają pewne kwestie i pewne tematy
z roku na rok. Ja dawno temu mówiłem na temat
tego pionu prokuratorskiego. Bo to nie tylko pan
marszałek Borusewicz mówił…
(Rozmowy na sali)
Czy panowie senatorowie mogliby skończyć
dyskusję albo wyjść za drzwi?
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panowie
Senatorowie…)
Czy ja mogę prosić? Dziękuję bardzo.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Bo pan
senator nie może przemawiać.)
Dziękuję bardzo.
Nie tylko to jest tych 17 tysięcy zł. W porównaniu z obłożeniem każdego liniowego prokuratora…
Te porównania jeszcze kilka lat temu były takie, że
to były, nie wiem, 3 sprawy czy 5 spraw w porównaniu do kilkudziesięciu bądź 100 w prokuraturze
np. okręgowej.
(Głos z sali: Apelacyjnej.)
Nawet nie w apelacyjnej. Ja mówię… Oczywiście,
niżej prokuratorzy dużo bardziej obciążeni pracowali za mniejsze pieniądze.
Taką perełką jest to, że ten pion prokuratorski dowiedział się z prasy zagranicznej, że jeszcze gdzieś żyją – to jest informacja sprzed paru
lat – ludzie, żołnierze angielscy, którzy wyławiali…
nurkowali po katastrofie w Gibraltarze, nurkowali w tym rozbitym samolocie. No, tak intensywnie prowadzono to postępowanie, że trzeba było
się dowiedzieć po kilkunastu latach prowadzenia
tego śledztwa, że jeszcze żyją naoczni świadkowie.
I to dowiedzieć się zupełnie przypadkowo.

W związku z tym uważam że jest to marnowanie pieniędzy Polaków. I mam nadzieję, że powoli ten budżet będzie się zmniejszał. Oczywiście
pod warunkiem, że, tak jak parę lat temu, nie rozszerzy się zakresu działania państwa instytucji
np. o wiek XIX. Ponieważ, ku zdziwieniu bardzo
wielu ludzi, cofnęliście państwo o dwadzieścia
parę lat zakres swoich zainteresowań. I dalej będę
twierdził, że głównie dlatego, że praca się państwu
kończyła i trzeba było znaleźć jakieś nowe pole.
Dziękuję bardzo.
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Dziękuję, Panie Senatorze.
I proszę o zabranie głosu pana senatora Jerzego
Czerwińskiego.
Senator
Jerzy Czerwiński
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Prezesie!
Na wstępie chciałbym podziękować za pracę
pana i podległej panu instytucji, naprawdę bardzo
serdecznie podziękować.
Ta instytucja jest potrzebna, to sprawozdanie
szczegółowe, ale także to, co pan tutaj przedstawił
w skrócie, pokazują, że jeszcze przez długie lata
będzie potrzebna, jeszcze jest kupa zadań przed
wami. Dlatego nie zgodzę się tutaj z przedmówcą,
że należałoby was powoli wygaszać, jak to określono. Oczywiście najlepiej zagładzać, tzn. nie dawać pieniędzy. Ja mam nadzieję, że póki Prawo
i Sprawiedliwość będzie decydować o budżecie, będziecie istnieć i będziecie mieć odpowiednie środki
na swoje działania. Jeszcze raz serdecznie dziękuję.
Czy IPN jest potrzebny? No, o tym mówi sama
nazwa instytucji. Jest w tej nazwie słowo „pamięć”.
A wiadomo, że narody, które tracą swoją pamięć,
tracą też tożsamość. IPN jest właśnie po to, żeby tę
pamięć, po pierwsze, odświeżać, po drugie, przywracać. Podtrzymywać, ale jednocześnie przywracać, poprzez po prostu badanie faktów. Taki jest
właśnie cykl: najpierw badania naukowe, ewentualnie archiwalne, potem poszukiwania w terenie,
jeśli to jest możliwe – bo nie zawsze, np. teraz na
Ukrainie nie jest – potem ewentualne ekshumacje,
identyfikacja ofiar, godny ich pochówek, a także
symboliczne upamiętnienia, tj. pomniki, tablice,

16. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 29 września 2020 r.

64
Informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej
– Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

i tworzenie baz danych. Dobrze, jeśli te bazy są dostępne w internecie, bo wtedy wszyscy mamy tę
pamięć niejako na wyciągnięcie ręki. No i na samym końcu edukacja – począwszy od młodego
pokolenia.
W tym sprawozdaniu, które pan przedstawił,
naliczyłem 340 wydawnictw. Już samo to o czymś
świadczy – praktycznie oznacza to jedno wydawnictwo dziennie. Tam są tylko fotografie okładek
tych wydawnictw. Czy to mało? Myślę, że nie, ale
pewnie będzie ich potrzebne więcej. Było tak bowiem jeszcze do niedawna, że istniały – niestety,
także w naszym społeczeństwie, w naszym obiegu publicznym – pewne tematy tabu, których nie
należało ruszać, żeby się nie narazić na ostracyzm
mediów głównego nurtu albo wręcz na ostracyzm
towarzyski, ewentualnie na procesy. Teraz już tak
nie jest, na szczęście, ale ciągle jeszcze są obszary do badania. Za to także jest odpowiedzialny
Instytut Pamięci Narodowej, bo tylko on posiada
środki i kadrę, która jest w stanie to zrobić w sposób kompleksowy, szczegółowy, no i taki, żeby potem można było zobaczyć to w internecie czy to
w postaci publikacji, czy bazy danych.
Jakie były te tematy tabu? No, przez długi okres
były to nasze stosunki ze Związkiem Sowieckim.
Teraz już nie. Jeszcze do niedawna… Przypominam,
że słowo „ludobójstwo” dopiero Senat poprzedniej
kadencji wprowadził do obiegu publicznego, jeśli chodzi o ludobójstwo na Kresach Wschodnich
Rzeczypospolitej, dokonane przez Ukraińców.
Jeszcze do niedawna, tak jak powiedziałem, tym
tematem tabu były kwestie ukraińskie, zaszłości
historyczne, trudna historia, w której Polacy byli
ofiarami stosunków polsko-ukraińskich. Ale jeszcze do tej pory są tematy, które nie w pełni zostały… No, może nie tyle wyjaśnione, co ugruntowane
w opinii publicznej.
Trafiłem zupełnie przypadkiem na komunikat, który wisi na stronie internetowej
IPN, komunikat z 11 kwietnia 2019 r. Tytuł to
„W odpowiedzi na doniesienia medialne dotyczące współpracy Lecha Wałęsy ze Służbą
Bezpieczeństwa”. I pierwsze zdanie tego komunikatu: „Kwestia współpracy Lecha Wałęsy ze
Służbą Bezpieczeństwa w pierwszej połowie lat
siedemdziesiątych jest bezsporna”. Po badaniu
źródłowym, po kwerendach historyków to jest
oczywiste. No dobrze, ale jeśli jest to oczywiste,
to dlaczego są jeszcze takie środowiska, które tę
bezsporność podważają? A są przecież. Bo co, bo
powtórzone kilkanaście czy kilkadziesiąt razy

w jakimś medium kłamstwo stanie się prawdą?
Mówiąc „kłamstwo”, myślę o tym, że Lech Wałęsa
w latach siedemdziesiątych nie współpracował
z bezpieką. Może taki temat należałoby skończyć,
Panie Prezesie? Nie wiem, w jaki sposób. Może
trzeba wznowić jakieś postępowanie, jakąś procedurę? Ja przypomnę, że był wyrok, a właściwie orzeczenie sądu z 11 sierpnia 2000 r., które
stwierdzało, że Lech Wałęsa nie donosił i złożył
prawdziwe oświadczenie lustracyjne. No dobrze,
to jest orzeczenie sądowe, muszą być nowe fakty
– i te fakty są, przecież jest szafa Kiszczaka. A zaświadczenie o statusie pokrzywdzonego, które
sam IPN wydał w 2005 r.? Coś trzeba z tym zrobić, żeby zakończyć tę sprawę i żeby ci, którzy
jeszcze żyją, pamiętają, którzy mają dostęp do
dokumentów, po prostu przenieśli tę sprawę do
historii. Ona musi się stać historyczną, bo inaczej ciągle będzie wpływać na zachowania poszczególnych jednostek, instytucji.
I ostatnia kwestia. Zupełnie przypadkiem
przy okazji, nazwałbym to, analizy kwestii pomnikowych – przypomnę, że my dołożyliśmy
pomniki do ustawy dekomunizującej przestrzeń
publiczną – zorientowałem się, że w Polsce nie
mamy definicji miejsca pamięci narodowej. Była
kiedyś ustawa, która wprowadzała tę definicję,
mówiła o tym, jak ustanowić takie miejsce, jak
się nim opiekować, kto jest za to odpowiedzialny itd. Paradoksalnie ten zwrot „miejsce pamięci narodowej” jest w ustawie o IPN, ale nie jest
zdefiniowany. Czy nie należałoby… Bo teraz jest
już inaczej w porównaniu z tym, jak było, kiedy
ta ustawa, ten projekt ustawy, bo to nie stało się
prawem, wpływał do Sejmu. Teraz już nie istnieje Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, ale
te zadania w większości przejął właśnie instytut.
Panie Prezesie, czy nie należałoby albo uzupełnić
ustawy o IPN, albo nawet napisać nowej ustawy o miejscach pamięci narodowej, korzystając
z tamtego projektu, ale także mając na uwadze
obecny stan prawny? Myślę, że gdyby to wyszło
od państwa, taka szczotka, powiedziałbym, projekt… Państwo nie macie inicjatywy ustawodawczej, ale gdybyście to podrzucili do nas, do
Komisji Ustawodawczej, to jesteśmy… Po to m.in.
jest też Senat. Jesteśmy gotowi, żeby taki projekt skierować do Sejmu, oczywiście po obróbce.
O taką propozycję ewentualnie proszę. I jeszcze
raz dziękuję za pracę. (Oklaski)
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek
Michał Kamiński)
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Wicemarszałek
Michał Kamiński
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Czy pan prezes chciałby jeszcze zabrać głos
i ustosunkować się do wystąpień senatorów
w dyskusji?
(Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Jarosław Szarek: Króciutko.)
Bardzo proszę, Panie Prezesie.
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej
– Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Jarosław Szarek
Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Kilka kwestii wymaga sprostowania.
Przede wszystkim fundamentem powstania
Instytutu Pamięci Narodowej absolutnie nie była
lustracja, tylko było przejęcie archiwów po komunistycznym aparacie bezpieczeństwa. To było nasze zadanie ustawowe. Celem tego przejęcia było
zbadanie… było udostępnienie tych archiwów, zbadanie i spopularyzowanie wiedzy. Te ponad 90 km
archiwów przez kilkadziesiąt lat niedostępnych,
które… Wiedza zawarta w tych archiwach spowodowała zupełnie nowe możliwości badawcze,
pokazała, czym w rzeczywistości był system komunistyczny. Pokazała z jednej strony postawy heroiczne, oporu wobec tego systemu, ale z drugiej
strony pokazała postawy niegodne, pokazała też
łamanie ludzi, ludzkie słabości. Biuro Lustracyjne
w Instytucie Pamięci Narodowej pojawiło się 10 lat
po powstaniu Instytutu Pamięci Narodowej. Ja chyba już 3-krotnie tu mówiłem, że Komisja Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu nie podlega Instytutowi Pamięci Narodowej. Ona podlega ministrowi sprawiedliwości i ustawowo prezes
Instytutu Pamięci Narodowej nie ma wpływu na
działalność komisji ścigania.
Ja nie powiedziałem, że nie wiem, czy toczy
się śledztwo w sprawie ks. Jerzego Popiełuszki,
tylko na jakim ono jest etapie, bo komisja prowadzi tych śledztw nieco więcej. To jedno z ważniejszych śledztw, podobnie jak śledztwo w sprawie
związku przestępczego w kierownictwie MSW.
Podejrzewam, że tam również ta kwestia mordu na księdzu Jerzym Popiełuszce jest obecna.

I powiedziałem, że pisemnie odpowiem, ale to pytanie po raz kolejny zostało tutaj zadane.
Kolejna kwestia, która się tu pojawiła – no, powiem, że to mnie zdumiało –to zarzut, że Instytut
Pamięci Narodowej prowadzi działalność w kolejnych obszarach po to, żeby znaleźć uzasadnienie swego istnienia, swej pracy. No, Szanowni
Państwo, to jest po prostu coś niebywałego. Ja pamiętam, że kilka lat temu usuwano naukę historii z klas licealnych, ograniczano liczbę lekcji. Nie
wiem, jak można w ogóle głosić takie opinie w sytuacji, gdy naszą niewiedzę w zakresie historii od
razu wykorzystują ludzie, którzy nam dobrze nie
życzą. To jest, jak myślę, jeden z ważniejszych elementów, bo wiedza daje możliwość obrony, daje
możliwość dyskusji.
Ja mówiłem to już w Sejmie, ale powtórzę to
tutaj. Był czas w Polsce po 1989 r., gdy wybory wygrywano pod hasłami „Wybierzmy przyszłość”. Nie
było zainteresowania przeszłością, „Solidarność” to
był styropian, to był czas dawno miniony, ale w tym
czasie inni pisali historię za nas. Panie Marszałku,
dzisiaj symbolem końca systemu komunistycznego
nie jest strajk, w którym pan uczestniczył, ani brama Stoczni Gdańskiej – pan to doskonale pamięta:
ci ludzie przed bramą, brama w kwiatach, portret
Jana Pawła II, obraz Matki Boskiej – tylko jeden
z bardzo widowiskowych efektów tego protestu,
jakim było zburzenie muru berlińskiego. No, nie
możemy zapomnieć o tym wszystkim, co wnieśliśmy w historię XX w.
To nie Instytut Pamięci Narodowej, tylko ustawodawca rozszerzył zakres naszej działalności poza
1939 r., aż do roku 1917. Przypominam, że instytut
powstał, żeby rozliczyć się z dziedzictwem komunizmu, totalitarnego systemu komunistycznego,
a ten system zaczął się w Rosji Sowieckiej w 1917 r.
Wspomniany tu przeze mnie i upamiętniony tablicą w Petersburgu ksiądz Konstanty Budkiewicz,
który zginął w 1923 r., to jedna z ofiar tego systemu.
Rok 1937 i 1938 to również ważny czas.
Kwestia II wojny światowej. Szanowni Państwo,
proszę zajrzeć na straty.pl, na stronę internetową,
którą prowadzi Instytut Pamięci Narodowej. Tam
jest ponad 5 milionów ofiar II wojny światowej, wymienionych z imienia i nazwiska. My te dane cały
czas gromadzimy. Centrum Informacji o Ofiarach
II Wojny Światowej corocznie otrzymuje ponad
100 tysięcy zapytań o losy naszych przodków w czasie II wojny światowej. Instytut Pamięci Narodowej
jako jedyna instytucja w Polsce dysponuje tzw. bazą
Bad Arolsen, obejmującą kilkadziesiąt milionów
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ofiar obozów koncentracyjnych. Dzięki tej bazie
w ciągu roku udzielamy odpowiedzi ponad 100 tysiącom osób, które pytają o losy swych bliskich
w czasie II wojny światowej.
Być może naszą największą słabością jest to, że
my zajmujemy się pracą, a nie zajmujemy się PR
i opowieściami o tym, co robimy. My codziennie
zajmujemy się organiczną, systematyczną pracą na rzecz podtrzymania i zachowania naszego
dziedzictwa historycznego z XX w. Dziękuję bardzo. (Oklaski)
Wicemarszałek
Michał Kamiński
Bardzo dziękuję, Panie Prezesie.
Stwierdzam, że Senat zapoznał się z informacją o działalności Instytutu Pamięci Narodowej
– Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31
grudnia 2019 r.
Bardzo dziękuję prezesowi Instytutu Pamięci
Narodowej, panu Jarosławowi Szarkowi, za przedstawienie informacji.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu
ósmego porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 207,
a sprawozdanie komisji – w druku nr 207 A.
Proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu
i Finansów Publicznych, senatora Kazimierza
Kleinę, o przedstawienie sprawozdania komisji.
Senator Sprawozdawca
Kazimierz Kleina
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W imieniu Komisji Budżetu i Finansów
Publicznych mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie z prac naszej komisji nad uchwaloną przez
Sejm w dniu 17 września 2020 r. ustawą o zmianie
niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19. Nasze sprawozdanie zawarte jest w druku nr 207 A.
Komisja Budżetu i Finansów Publicznych po
przeanalizowaniu ustawy, przedyskutowaniu jej,
oczywiście z udziałem pana ministra i osób mu towarzyszących, podjęła decyzję o wprowadzeniu do
ustawy 15 poprawek.

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, ustawa, którą
rozpatrujemy, jest kolejną z ustaw nazywanych
też często tarczami antywirusowymi, kolejną rozpatrywaną przez Senat i naszą Komisję Budżetu
i Finansów Publicznych. Tą ustawą Sejm dokonał
zmian w 18 ustawach. Nie będę tych wszystkich
ustaw wymieniał, ale dotyczą one bardzo szerokiego spektrum spraw, tym razem jednak skupionych
głównie na kwestiach związanych z finansami, inwestycjami i działalnością premiera, Rady
Ministrów w sprawach dotyczących kontaktów
między administracją rządową a przedsiębiorcami.
Przewidziane ustawą rozwiązania mają pobudzić działalność w zakresie procesów inwestycyjnych sektora transportowego. Są tutaj
wprowadzone przepisy, zapisy dotyczące inwestycji kapitałowych w Polskich Liniach Kolejowych,
mówi się także o budowie i modernizacji przystanków kolejowych, dofinansowaniu przez Fundusz
Dróg Samorządowych inwestycji na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego,
finansowaniu inwestycji w ramach infrastruktury
zapewniającej dostęp do portów o podstawowym
znaczeniu dla gospodarki narodowej, zwiększeniu
finansowania infrastruktury transportu lądowego, kolejowego, drogowego ze środków Krajowego
Funduszu Drogowego oraz Funduszu Kolejowego,
przyspieszeniu przekazywania środków budżetowych na inwestycje związane z infrastrukturą
transportu lądowego. W tym celu w ustawie dokonano szeregu zmian, polegających np. na tym, że
nastąpi zasilenie Polskich Linii Kolejowych Spółki
Akcyjnej środkami budżetu państwa, z przeznaczeniem na inwestycje związane z modernizacją
przystanków i linii kolejowych. Nastąpi również
podwyższenie kapitału zakładowego portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej
przez emisję skarbowych papierów wartościowych,
a tym samym zapewnienie środków niezbędnych
na realizację inwestycji w ramach infrastruktury zapewniającej dostęp do portów, polegających w szczególności na budowie falochronów
osłonowych.
W związku z tymi działaniami, których celem jest zwiększenie zaangażowania finansowego
budżetu państwa w Polskich Liniach Kolejowych
oraz w portach o podstawowym znaczeniu, ustawa przewiduje także zmiany w składach rad nadzorczych w ten sposób, że w radach nadzorczych
PLK i tych spółek portowych znajdą się przedstawiciele Ministerstwa Finansów. Komisja Budżetu
i Finansów Publicznych podzieliła przekonanie
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o słuszności tego rozwiązania, że w radach nadzorczych tych spółek powinni być przedstawiciele ministra finansów, ale myśmy nie dokonali
zmian w tej ustawie. Wątpliwość nasza była taka,
że uważamy, że nie ma potrzeby, aby w tej sprawie tworzyć zapis ustawowy. Sprawa tego, kto, jacy
przedstawiciele, jakich ministerstw powinni się
znaleźć w radach nadzorczych, to jest kwestia polityki rządu, decyzji premiera, także ministra właściwego do spraw nadzoru nad spółkami Skarbu
Państwa. Gdy mówimy o radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa, to jeszcze raz chcę powiedzieć,
że komisja uważa za celowe, aby w spółkach Skarbu
Państwa znaleźli się przedstawiciele ministra finansów. Co więcej, na posiedzeniu komisji powiedzieliśmy, że w większości spółek podstawowych,
tych najważniejszych z punktu widzenia Skarbu
Państwa, właśnie przedstawiciele Ministerstwa
Skarbu Państwa powinni się znaleźć w radach nadzorczych, dla dobra tych spółek, dla efektywnego
i sprawnego nadzoru nad tymi spółkami. Jednak
komisja uważała, że nie powinno to wynikać z rozwiązań ustawowych, a raczej z racjonalnej, mądrej,
przemyślanej polityki państwa.
W tych punktach wyraźnie widać, że problem
nadzoru nad spółkami Skarbu Państwa – na to
zwracaliśmy uwagę na posiedzeniu komisji – wynika z tego, że nadzór właścicielski nad tymi spółkami jest rozproszony. To jest absolutny błąd. Ja
to podkreślam przy okazji każdej debaty, w której
pojawia się problem nadzoru nad spółkami Skarbu
Państwa. Brak jednolitego, skoncentrowanego instytucjonalnie nadzoru nad spółkami Skarbu
Państwa prowadzi do tego, że minister finansów
lub inni ministrowie muszą domagać się swojej
reprezentacji w drodze ustawowej, a to powinno
wynikać po prostu z racjonalności działań, racjonalność powinna o tym decydować.
Pewnie wcześniej czy później rząd i rządząca
dzisiaj koalicja wrócą do tego rozwiązania, że nadzór nad spółkami Skarbu Państwa sprawuje 1 minister, minister Skarbu Państwa. Tak miało nawet
być przez moment, gdy mówiono o ministrze aktywów państwowych. Wprawdzie on się trochę inaczej nazywał, ale miał nadzorować spółki Skarbu
Państwa. Jednak dzisiaj, niestety, ten nadzór jest
ciągle rozproszony pomiędzy różnego rodzaju ministrów, ministra infrastruktury, ministrów gospodarki morskiej i żeglugi itd., itd. Te spółki są
po prostu rozrywane, dzielone pomiędzy poszczególne ministerstwa. Komisja uważa, że to rozwiązanie jest złe.

W związku z tym, żeby rzeczywiście zapewnić
wprowadzenie tego rozwiązania, tak aby przedstawiciel ministra finansów był w radzie nadzorczej,
zaakceptowaliśmy te rozwiązania, które zostały
tu zaproponowane. Jednak jeszcze raz mówię, że
komisja zwracała uwagę na to raczej w tym duchu, że takie ustawowe zapisanie tej formuły jest
niestety oznaką słabości instytucji państwowych,
a nie ich siły.
Ustawa dokonuje także dość istotnej zmiany,
związanej ze zmniejszeniem, z obniżeniem stawki
akcyzy na paliwa i zwiększeniem dopłat do opłaty paliwowej znajdującej się w paliwie. Te zmiany
z punktu widzenia konsumenta, czyli tego, który
kupuje paliwo, są niewidoczne, ale z punktu widzenia budżetu państwa wyraźnie widać, że minister
finansów – nie mogliśmy na posiedzeniu komisji
do końca zrozumieć tej filozofii – w sposób świadomy rezygnuje z części swoich dochodów i przekazuje te dochody w drodze tej zmiany ustawowej
bezpośrednio do Krajowego Funduszu Drogowego.
Wydawałoby się, że sprawa jest oczywista, prosta
i nawet dobra. Myśmy poprawki w tej sprawie nie
zgłosili, ale zwróciliśmy uwagę na to, że kolejna
duża grupa środków budżetu państwa wychodzi
z budżetu, znajduje się, można by powiedzieć, poza
kontrolą parlamentarną, niewielki wpływ ma na
nią także minister finansów, znajduje się w kolejnym funduszu, tym razem w Krajowym Funduszu
Drogowym. Oczywiście z punktu widzenia inwestycji drogowych sytuacja będzie korzystna, ponieważ będzie więcej środków na budowę dróg, ale
gdybyśmy popatrzyli na to przez pryzmat takiej
poprawności budżetowej, to zasada powinna być
taka, że środki te stają się źródłem dochodu budżetu państwa i w wyniku decyzji ministra finansów,
po zatwierdzeniu przez Sejm i Senat, są przeznaczane na te czy inne inwestycje, także na fundusz
drogowy. No, przynajmniej tak było do tej pory,
że to raczej minister finansów starał się wszystkie
swoje dochody – swoje w sensie dochody państwa
– komasować w budżecie państwa, a fundusze były
raczej sytuacjami wyjątkowymi i raczej wymuszanymi na ministrze finansów. To były wyjątki, kiedy
minister finansów zabiegał, by powstał kolejny fundusz lub żeby ten fundusz był powiększony kosztem podatków czy akcyzy.
W tej sprawie, w tym momencie rozgorzała na
posiedzeniu komisji dość duża dyskusja związana
w ogóle z sytuacją budżetu państwa w roku bieżącym. Wiadomo, że jesteśmy przed przyjęciem ustawy nowelizującej ustawę budżetową na rok 2020,
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ona już znalazła się w Sejmie, już jest po decyzji
Komisji Finansów Publicznych, głosowanie nad nią
będzie 7 czy 8 października, do nas dotrze w połowie października, a więc będziemy ją rozpatrywali
pod koniec października na posiedzeniu plenarnym. Na co warto zwrócić uwagę? Jak wszyscy
wiemy, w związku z sytuacją pandemii koronawirusa dochody budżetu państwa w tym roku zmalały. No, wiemy o tym, to są dochody podatkowe
i wszystkie inne, wiadomo. Ale w tej ustawie, którą
tu państwu proponujemy do przyjęcia z poprawkami przyjętymi przez komisję budżetową, na różne
inne cele – w tym także na inwestycje drogowe, na
inne inwestycje, np. komunalne – przeznacza się
więcej środków, niż było zaplanowane w ustawie
budżetowej na rok 2020. Można by powiedzieć: to
dobrze, cieszymy się z tego, że będzie więcej dróg
itd., więcej linii kolejowych i różnych innych inwestycji. No, tylko trzeba dostrzec problem, skąd
pochodzą środki finansowe na finasowanie tego
projektu. One są niestety efektem różnego rodzaju,
powiedziałbym, manipulacji, ale może nie w takim
złym tego słowa znaczeniu… One są próbą zmieniania czy niejako mieszania trochę w całym tym
systemie budżetowym. No, dochody są wyraźnie
mniejsze w tym roku, a wydatki na inwestycje zdecydowanie większe.
Na posiedzeniu naszej komisji jeden z ministrów lub dyrektorów departamentu mówił:
znaleźliśmy dodatkowe pieniądze na inwestycje.
Senatorowie zwrócili uwagę, że nie ma czegoś takiego, bo te pieniądze nie leżą nigdzie na ulicy, i nie
jest tak, że ktoś szczęśliwie znalazł taki czy inny pakunek, który ktoś inny zgubił, tylko te pieniądze, te
środki finansowe niestety pochodzą ze zwiększenia
deficytu budżetu państwa. Minister finansów nie
odpowiada na podstawowe pytanie: w jaki sposób
te środki finansowe, te pieniądze zostaną w przyszłości zwrócone? To jest kluczowa sprawa, jeśli
chodzi o funkcjonowanie państwa.
Wprowadzono także do tej ustawy – myśmy
na ten temat dość dużo dyskutowali – kwestię
związaną z tzw. środkami niewygasającymi. Do
tej pory praktyka była taka, że środki niewygasające to był margines wydatku z budżetu państwa,
chodzi o środki, których z różnych uzasadnionych
powodów nie udało się wydatkować w roku kalendarzowym. Decyzja zawsze była taka… Minister
finansów w tej sprawie zawsze był jednak zwolennikiem dość rygorystycznego działania. Mówię, że
zawsze, bo tak było bez względu na to, kto rządził,
czy to PiS, czy Platforma, SLD czy AWS, nieważne

kto, w tej sprawie zawsze była zgoda ponadpolityczna. Zgadzano się co do tego, że środki niewygasające nie powinny być w dyspozycji tych, dla
których przeznaczono te pieniądze, dłużej niż do
31 marca roku następnego. Tutaj rząd zaproponował rozwiązanie, zgodnie z którym środki niewygasające, i to na dużą skalę, bo dotyczy to praktycznie
większości środków inwestycyjnych… Ten czas na
niewygasanie tych właśnie środków będzie trwał
do 30 listopada 2021 r. Jakie są konsekwencje tego
rozwiązania? W praktyce oznacza to, że w tym
roku mamy budżet, który jest budżetem na 2 lata
równocześnie. Czyli budżet w praktyce… Tak trochę w skrócie można powiedzieć, że budżet roku
2020 i budżet roku 2021 będą jednym budżetem.
Myśmy przyjęli poprawkę do ustawy, która jest
poprawką dotyczącą podatku VAT. W tej sprawie,
w sprawie podatku VAT od lat jest w tej Izbie spór.
Jak część państwa senatorów pamięta, za czasów
rządów Platformy Obywatelskiej, podczas tego
wielkiego kryzysu, podjęto decyzję o tym, że podatek VAT, stawka podstawowa zostanie zwiększona
do 23% z 22%. Ta nasza decyzja dotyczyła roku 2015
jako roku granicznego. I z końcem roku 2015 ta
stawka wygasała. I w związku z tym od 1 stycznia
2016 r. zaczęły obowiązywać ponownie te stare
stawki, czyli 22%, 7% i 5%. W momencie jak do władzy doszedł PiS, jesienią 2015 r., jedną z pierwszych
ustaw była decyzja o podniesieniu tego podatku do
stawki, jaka była przejściowo uchwalona przez Sejm.
Ta sprawa była później co roku uchwalana przez
parlament. I nawet… A była mowa, że to jest tylko
na okres przejściowy, gdy będzie trudna sytuacja
w budżecie państwa. A przecież rok ubiegły i lata
poprzednie to były lata bardzo dobrej koniunktury.
I zawsze uważaliśmy – opozycja w Senacie, dzisiaj
większość w Senacie – że w tej sprawie powinno się
wrócić do tej stawki podstawowej, czyli 22%. Tak się
nigdy nie stało. W tej chwili ta sprawa ponownie jest
przedmiotem dyskusji. I w związku z tym większość
Komisji Budżetu i Finansów Publicznych podjęła decyzję, że nie zgadza się na to, żeby podnosić podatek
VAT do tej stawki 23%. I że trzeba jasno powiedzieć,
że każda taka zmiana podatku VAT w tej chwili nie
obciąża tych, którzy już nie rządzą od 5 lat, ale tych,
którzy rządzą przez ostatnich 5 lat.
W tej ustawie zaproponowano także rozwiązania, które mają ułatwić finansowanie utworzenia
lub funkcjonowania żłobków, klubów dziecięcych
lub dziennych opiekunów. I też te przepisy w tej
sprawie i źródła finansowania mają być wykorzystane do 31 listopada 2021 r.
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Kolejny jeszcze przepis, co do którego my,
jako większość komisji, uznaliśmy, że nie powinien się on znaleźć w tej ustawie budżetowej,
to zapisy dotyczące przyjmowania programów
rządowych, w ramach których ma być udzielane
wsparcie finansowe skierowane do poszczególnych przedsiębiorców lub ich grup z uwzględnieniem właściwych regulacji szczegółowych
oraz wymogów dotyczących pomocy publicznej.
Uważamy, że w tej sprawie… No, nie powinno się
finansować takich projektów, które będą bardzo
mocno zindywidualizowane i które będą skierowane do… I tutaj w tej sprawie będzie, no, dość
swobodna decyzja Rady Ministrów. Przepisy tego
rodzaju powinny mieć rangę ustawową rozporządzeń, przygotowanych z odpowiednią procedurą. Minister mówił, że projekty już wcześniej
funkcjonowały, że one były w taki sposób finansowane. Ale do tej pory te programy specjalne,
rządowe, w ramach których rzeczywiście była
udzielana pomoc, dotyczyły podmiotów publicznych, które były podporządkowane administracji
rządowej.
Z innych takich spraw: przywrócono przepisy
przyznające w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID oraz w okresie 3 miesięcy
po ich odwołaniu wojewodzie, ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz prezesowi Rady
Ministrów prawo wydawania poleceń skierowanych do podmiotów wymienionych w przepisach
kompetencyjnych. Taki przepis także się pojawił.
Uważamy jako większość komisji, że takie przepisy związane z wydawaniem poleceń, szczególnie
samorządom i przedsiębiorcom, nie powinny być
w taki sposób realizowane.
Jak mówiłem, zmiany dotyczą 17 ustaw. Nie
jestem w stanie wymienić wszystkich zmian
i wszystkich wątpliwości, które miała tutaj komisja budżetu i finansów, i kwestii, na które zwróciła uwagę.
Warto na koniec zauważyć jeszcze taką kwestię, że ustawa reguluje np. sprawy związane z wydatkowaniem funduszu sołeckiego. Upoważnia nie
tylko zgromadzenie wiejskie, zebranie wiejskie,
ale także rady sołeckie do podejmowania decyzji
w tych sprawach, żeby rzeczywiście móc racjonalnie i sprawnie funkcjonować w warunkach pandemii COVID-19.
Jak powiedziałem, przyjęliśmy 15 poprawek.
Prosimy Wysoką Izbę o ich przyjęcie. Dziękuję
bardzo.

Wicemarszałek
Michał Kamiński
Bardzo dziękuję panu senatorowi sprawozdawcy.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora sprawozdawcy.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać
takie właśnie pytanie?
Najwyraźniej sprawozdanie pana senatora było
na tyle wyczerpujące, że nikt z państwa senatorów,
kolegów i koleżanek, nie chce dopytywać…
(Senator Sekretarz Wiktor Durlak: Panie Marszałku, przepraszam, jest pytanie z sali nr 217.)
Jest? Niestety nie miałem podglądu, w związku z tym…
(Senator Sekretarz Wiktor Durlak: Pani senator
Jolanta Hibner. Nie napisałem, bo nie było pana sekretarza, więc w ten sposób przekazałem informację.)
Bardzo proszę, w takim razie pani senator Hibner.
Bardzo prosimy, Pani Senator, o zadanie pytania panu senatorowi sprawozdawcy.
Senator
Jolanta Hibner
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Chciałabym się dowiedzieć, czy na posiedzeniu
komisji były rozpatrywane sprawy, które dotyczą
tematu zdrowotności, ale jakby w troszkę szerszym
zakresie, i tego, kiedy na wniosek ministra zdrowia
można nałożyć na podmiot samorządu… Chodzi tu
na pewno o jakieś szpitale czy przychodnie, ale nie
tylko, bo też o przedsiębiorców i inne osoby prawne,
np. takie, które prowadzą magazyny czy hurtownie.
Czy można nałożyć na nich wszystkich obowiązek,
że np. muszą przekazywać produkty lecznicze, wyroby medyczne, środki spożywcze, aparaturę, sprzęt
medyczny? I że to ma nastąpić nawet na polecenie
ustne, w przypadku którego obowiązuje natychmiastowe wykonanie? Czy coś takiego było rozpatrywane na posiedzeniu komisji? I czy my w ogóle
powinniśmy w taki sposób, że to polecenie ma być
natychmiast realizowane… A ma być realizowane
właśnie na wniosek ministra, a nawet innych podmiotów, np. wojewody, wojewoda ma potem przekazać informację ministrowi. Czy było to omawiane
na posiedzeniu komisji pod takim kątem, czy jest
w ogóle możliwe realizowanie tego, tj. taki sposób
procedowania, na zasadzie polecenia ustnego czy
w SMS? Dziękuję.
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Wicemarszałek
Michał Kamiński
Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Bardzo proszę pana senatora sprawozdawcę
o udzielenie odpowiedzi na pytanie.
Senator
Kazimierz Kleina
Tak, ta sprawa była przedmiotem naszej analizy, mówiłem o tym. Jest to zapis art. 16 pkt 1. My
proponujemy skreślenie tych przepisów.
Wicemarszałek
Michał Kamiński
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy jeszcze ktoś z pań senator i panów senatorów chciałby skierować pytanie do pana senatora
sprawozdawcy?
Rozumiem, że jesteśmy absolutnie pewni, że
już żaden z państwa senatorów uczestniczących
w naszych obradach nie chce zadać pytania.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac
parlamentarnych został upoważniony minister
finansów.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawić stanowisko rządu?
Bardzo proszę, Panie Ministrze.
Pan minister Sebastian Skuza.
Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Sebastian Skuza
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Przedmiotem obrad jest pochodząca z przedłożenia rządowego ustawa o zmianie niektórych ustaw
w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym
skutkom COVID. Tak jak już pan marszałek powiedział, pan przewodniczący bardzo szczegółowo
przedstawił ten projekt. Ustawa ta jest potrzebna
w celu zminimalizowania negatywnych skutków
pandemii, bo niezwykle istotne jest podejmowanie
działań szybkich, adekwatnych, mających na celu
zminimalizowanie zagrożeń. I w tym właśnie celu…

(Senator Kazimierz Kleina: Mikrofony…)
Dziękuję bardzo za pomoc.
…I w tym właśnie celu zostały tutaj przedstawione pewne rozwiązania, głównie rozwiązania
proinwestycyjne, przy czym można tu mówić
o wielu obszarach infrastruktury.
Pierwsza kwestia to znaczne zasilenie, bo
o 3,7 miliarda zł, Funduszu Dróg Samorządowych.
Czyli ostatecznym beneficjentem tych środków
będą jednostki samorządu terytorialnego. Jest też
dokapitalizowanie spółki PLK na 1 miliard 850 milionów zł. Jest zwiększenie wpływów z opłaty paliwowej. Odnosimy się tutaj również do kwestii
pozostawienia stawek VAT na poziomie z roku
bieżącego.
Może pozwoliłbym sobie tylko odnieść się do
tego, co mówił pan przewodniczący w zakresie tych
wątpliwości, które pojawiły się podczas prac komisji senackiej. Myślę, że nie można tutaj mówić
o manipulacji danymi czy rozwiązaniami. Po prostu jest tu problematyka podtrzymania inwestycji,
inwestycji publicznych w miejsce inwestycji prywatnych. I myślę, że takie wcześniejsze zapewnienie środków, rozstrzygnięcie przetargów jeszcze
w roku bieżącym, jest z punktu widzenia gospodarki jak najbardziej zasadne.
Co do kwestii zmiany, obniżenia akcyzy i zwiększenia opłaty paliwowej, to zwracam uwagę, że dla
sektora finansów publicznych w rozumieniu rozwiązań Unii Europejskiej jest to rozwiązanie neutralne. Czyli po prostu jedno źródło zmniejsza,
drugie jest podwyższone. Dla sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów unijnych, jest
to rozwiązanie neutralne, niemniej jednak pieniądz
od razu staje się pieniądzem znaczonym, z przeznaczeniem proinwestycyjnym.
Jeżeli chodzi o kwestie związane z podatkiem od
towarów i usług, to wprowadzone zapisy nie mają
charakteru periodycznego, ale są nowe, wprowadzone na stałe, i chodzi o to, że to podwyższenie
stosuje się w momencie, gdy w danym roku stosujemy stabilizującą regułę wydatkową związaną
z kwestiami stanu epidemii.
O jeszcze jednej sprawie chciałbym powiedzieć, a mianowicie o kwestii związanej
z wydatkami niewygasającymi. Rzeczywiście
w normalnych warunkach, jak mówi ustawa
o finansach publicznych, jest to okres 3-miesięczny. Niemniej jednak ten rok jest rokiem
wyjątkowym. Myślę, że te procesy, głównie procesy inwestycyjne, przez kilka miesięcy ulegały
zamrażaniu. Wobec powyższego myślę, że warto
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jest dokonać takiego wydłużenia. I zwracam uwagę, że nie ma tutaj manipulacji, z tego względu,
że wszelkie wydatki niewygasające, zaplanowane
w danym roku budżetowym, które jednak można wykonać w roku przyszłym, obciążają deficyt
roku bieżącego.
Co do wątpliwości w obszarze programów wieloletnich, to chciałbym tu zwrócić uwagę, że programy
inwestycyjne, programy społeczno-gospodarcze już
obecnie istnieją na mocy uchwał Rady Ministrów
i nie dotyczą tylko publicznych instytucji, które
prowadzą swoją działalność bieżącą czy inwestycyjną, ale dotyczą również przedsiębiorców. Mamy
teraz np. program, który jest skierowany do PFR,
a PFR kieruje to do małych, średnich, ale również
dużych przedsiębiorstw. A więc takie programy
już funkcjonują. To zaś byłoby uzupełnieniem tego,
co już mamy – a mamy fundusz covidowy, fundusz przy PFR, fundusz płynnościowy przy Banku
Gospodarstwa Krajowego.
Co do przepisów, o których mówił pan przewodniczący, że umożliwiają wydawanie poleceń
w celu przeciwdziałania pandemii COVID – a jest
propozycja, żeby to zostało wykreślone – to chciałbym tylko zwrócić uwagę na następującą sprawę: te
przepisy były już częścią porządku prawnego, one
zostały przyjęte. Tutaj jest tylko prośba o przyjęcie
ustawy, przedłużenie możliwości powoływania się
na te przepisy i ich wykorzystania w trakcie trwania pandemii. Dziękuję bardzo.
Wicemarszałek
Michał Kamiński
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę pytania do przedstawiciela rządu związane z omawianym punktem
porządku obrad.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać
takie pytanie?
Bardzo proszę, pan senator Kazimierz Kleina.
Później pan senator Leszek Czarnobaj, którego już
zapisuję.
Senator
Kazimierz Kleina
Panie Marszałku! Panie Ministrze!
Ja przepraszam za to pytanie, powinienem je
zadać na posiedzeniu komisji. Staram się zawsze
tak robić. Jeżeli coś robimy na posiedzeniu komisji,

to staram się, żebyśmy to dogłębnie wyjaśnili, ale
ta sprawa wyszła… Przeczytałem o tym już po naszym posiedzeniu i chciałbym zapytać o to pana
ministra, bo jest to istotne z punktu widzenia
ewentualnych poprawek. Nie chciałbym ich składać, gdyby pana wyjaśnienie było wystarczające.
W trakcie prac nad projektem ustawy
w Sejmie do przedłożenia została dodana zmiana art. 15zzzzzt ust. 1 specustawy dotyczącej
COVID-19. Przepis ten określa wysokość odpraw,
jakie otrzymają pracownicy zwalniani z administracji rządowej w następstwie realizacji obowiązku zmniejszenia zatrudnienia, o którym mowa
w specustawie covidowej. Proszę o informację,
jakie będą skutki tej zmiany. W ramach zmiany przesądza się, że zwolnionemu pracownikowi przysługuje wyłącznie – słowo „wyłącznie”
zostało dopisane w Sejmie – odprawa w wysokości określonej w art. 15zzzzzt ust. 1. Dotyczy
to zwalnianych pracowników, w szczególności
członków korpusu służby cywilnej. Czy to oznacza, że pracownik, członek korpusu służby cywilnej spełniający warunki określone w art. 94 ust. 1
ustawy o służbie cywilnej do otrzymania odprawy
w wysokości 6-miesięcznego wynagrodzenia nie
otrzyma takiej odprawy, a otrzyma wyłącznie, bo
taki zapis został wprowadzony w Sejmie, odprawę
w wysokości określonej w specustawie covidowej,
czyli 3-krotność wynagrodzenia? Dotychczasowe
brzmienie art. 15zzzzzt ust. 1 mogło wskazywać,
że specustawa dotycząca COVID-19 przyznaje dodatkowe prawo do odprawy, a więc że pracownicy otrzymają odprawę covidową wraz z odprawą
wynikającą z ustawy o służbie cywilnej. Trzeba
pamiętać, że uzasadnienie projektu ustawy i autopoprawki rządowej nie daje odpowiedzi na
moje pytanie, dlatego że zmiana ta była dopisana w trakcie procedowania w Sejmie. Dziękuję
bardzo.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka)
Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
Proszę bardzo, Panie Ministrze.
Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Sebastian Skuza
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
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Odpowiadając na to pytanie, powiem, że przepis w pierwotnej wersji… Jego intencją było właśnie ograniczenie wysokości odpraw i ograniczenie
zbiegu świadczeń. I tu zostało to doprecyzowane.
Taka była pierwotna intencja tego zapisu. Odprawa
ma wynosić tyle co 3-krotność wynagrodzenia.
Dziękuję.
(Senator Kazimierz Kleina: Czyli pracownicy, którzy mają uprawnienia, wynikające z pracy
w korpusie służby cywilnej, do odpraw w wysokości 6 pensji, to prawo tracą?)
Tak. Taka była pierwotna intencja tego przepisu.
(Senator Kazimierz Kleina: I tak jest w tej
chwili.)
Tak. Tak to zostało doprecyzowane.
(Senator Kazimierz Kleina: Czyli chcecie, żeby
tak było.)
Tak.
(Senator Kazimierz Kleina: Dziękuję bardzo.)
Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
Dziękuję.
Proszę o zadanie pytania pana senatora Leszka
Czarnobaja.
Senator
Leszek Czarnobaj
Panie Marszałku! Panie Ministrze!
Też powinienem zapytać o to na posiedzeniu
komisji. Niektóre rzeczy wiem. Niektóre warte są
tego, żeby pan minister powiedział o nich z trybuny senackiej.
Panie Ministrze, w zapowiadanym deficycie
w roku 2020… To będzie chyba 79 miliardów, jeśli
dobrze pamiętam. Proszę nam powiedzieć, określić, jaka będzie kwota, którą państwo w ramach
tych wszystkich zwiększeń kierujecie na programy inwestycyjne. Ogólnie. To jest pierwsze pytanie.
Drugie pytanie. Na posiedzeniu komisji zaproponowaliśmy i uchwaliliśmy – to jest propozycja
oczywiście – wykreślenie zapisu o procesie związanym z wysokością stawki VAT: nie 23, a 22%, nie
8, a 7%. Proszę powiedzieć, jaka by to była łączna
kwota w ciągu roku, gdyby to ta mniejsza stawka
przeszła.
Trzecie pytanie dotyczące VAT nie jest może
bezpośrednio związane z ustawą, ale łączy się z nią,

jeśli chodzi o finansowanie. Panie Ministrze, ostatnio przeglądałem dane, które opublikowały organy
Unii Europejskiej. To były dane na temat luki VATowskiej w krajach Unii Europejskiej. Czy prawdą
jest, że w roku 2020 luka VAT-owska będzie się
kształtować na poziomie 14–14,5% PKB?
Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
Dziękuję.
Proszę bardzo.
Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Sebastian Skuza
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Odpowiadając na pytanie pierwsze, mogę powiedzieć, że wydatki związane z infrastrukturą… Generalnie są to wydatki i utrzymaniowe,
i inwestycyjne.
(Senator Leszek Czarnobaj: …Dla przedsiębiorców.)
Tu jest wzrost o ok. 14 miliardów. Do tego dodajmy 3 miliardy, jeśli chodzi o wydatki inwestycyjne na obronność, ponad 1 miliard na służby
związane z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych i administracji, ok. 600 milionów na
szkolnictwo wyższe, bodajże 587 milionów dla ministra kultury i dziedzictwa narodowego i ok. 280
milionów dla gospodarki morskiej. A więc o tego
rzędu kwoty zwiększone zostaną wydatki inwestycyjne. Tak jak powiedział pan przewodniczący Kleina, dodajemy to do tego, co było pierwotnie
zaplanowane.
(Senator Leszek Czarnobaj: A ten program
dla przedsiębiorców? Przepraszam, że wchodzę
w słowo.)
Co do programów dla przedsiębiorców, to są to
działania związane z Funduszem Przeciwdziałania
COVID-19. Wartość tego funduszu jest obecnie szacowana na 112 miliardów zł, przy czym wykonanie jest na poziomie ok. 63–64 miliardów, z czego
12 miliardów to środki dla jednostek samorządu
terytorialnego.
Odpowiadam na drugie pytanie. Jaki byłby ten
ubytek w podatku od towarów i usług? Szacujemy
go na ok. 9,9 miliarda zł. Po prostu o tyle spadłyby
dochody, gdyby były niższe stawki.
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Co do luki w podatku od towarów i usług, to słyszałem, że pojawiły się takie symulacje ze strony
pracodawców, ale myślę, że w tym momencie naprawdę jest jeszcze za wcześnie, żeby o tym mówić.
To nie są szacunki Ministerstwa Finansów. Wiem,
że takie dane funkcjonują w przestrzeni publicznej, niemniej chciałbym zwrócić uwagę, że jeszcze kilka lat temu ta luka była o ok. 10 punktów
procentowych wyższa niż średnia w krajach Unii
Europejskiej. Teraz jest znacząco niższa. Myślę, że
o wynikach tego rodzaju badań, o takich naprawdę
twardych danych, będziemy mogli mówić nie wcześniej niż w połowie roku 2021. Dziękuję.
Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, jeszcze raz pan senator.
Senator
Leszek Czarnobaj
Panie Ministrze, jeszcze tylko uzupełnię te informacje dotyczące luki VAT. Ja nie mówię o stanowisku przedsiębiorców. To instytucje Unii
Europejskiej zrobiły taką symulację na podstawie
sprawozdań ministrów finansów wszystkich krajów. To nie jest krajowa symulacja…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Sebastian Skuza: Rozumiem.)
…tylko zestawienie z Unii Europejskiej, sporządzone na podstawie danych, które Unia
otrzymała od wszystkich ministrów finansów.
W związku z tym chciałem uzyskać potwierdzenie. No, przyszłość pokaże, jak te prognozy mają
się do rzeczywistości.
Panie Ministrze, i teraz tak: jeżeli to jest 79 miliardów… Przepraszam, 109 miliardów…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Sebastian Skuza: Tak, 109.)
…wynosi planowany deficyt. W tym mieszczą
się te środki na inwestycje. No, to dobrze, że jest ich
tyle, choć mogłoby być więcej, jeżeli mówimy o programie inwestycyjnym. Proszę mi powiedzieć, czy
w Ministerstwie Finansów macie państwo taką
prognozę, w jakich latach my to spłacimy, biorąc pod uwagę rok 2020 i rok 2021. No, na koniec
roku 2021, o ile te moje dane są aktualne, to będzie
1,5 biliona, jeśli chodzi o dług publiczny. Deficyt

planowany na rok 2021 to chyba 79 miliardów, więc
łatwo policzyć, że to będzie prawie 200 miliardów
w ciągu tych 2 lat. Czy jest jakiś plan, jeśli chodzi
o funkcjonowanie w zakresie finansów? W jakim
okresie ma to zostać spłacone?
Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
Proszę bardzo.
Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Sebastian Skuza
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Taki plan jak najbardziej jest. W dniu wczorajszym przyjęła go Rada Ministrów, a wraz z projektem ustawy budżetowej na rok 2021 trafi on pod
obrady Sejmu i Senatu. Jest to strategia zarządzania państwowym długiem publicznym, w której
jest pokazane, jak będziemy dochodzić do tej relacji
poniżej określonych progów, relacji zmniejszającej
się i poprawiającej. Dziękuję.
(Senator Leszek Czarnobaj: Pani Marszałek,
ostatnie pytanie.)
Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
Proszę bardzo.
Senator
Leszek Czarnobaj
Panie Ministrze, ostatnie pytanie: czy nie uważa
pan, że polski parlament najpierw powinien zapoznać się z prognozą dotyczącą zarządzania długiem
– biorąc pod uwagę szacunki na rok 2021, a właściwie przybliżony wynik i szacunki na rok 2021, czyli
to, jak zamierzamy jako Polska zarządzać długiem
– i dopiero wtedy robić te ustawy, które zwiększają wydatki w poszczególnych działach, zadaniach,
projektach i przedsięwzięciach?
Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
Proszę bardzo.
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Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Sebastian Skuza
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Te daty będą zbieżne, gdyż już jutro oficjalnie
trafi do Sejmu strategia zarządzania państwowym
długiem publicznym. I te rozwiązania, które dziś
zaprezentowaliśmy, one zostały… I zadłużenie z ich
tytułu, jeżeli powstaje, zostało uwzględnione w tym
dokumencie. Dziękuję.
Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
Bardzo dziękuję.
(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Ministrze…)
Jeszcze pytanie?
(Głos z sali: Miało być ostatnie.)
Senator
Leszek Czarnobaj
Ja wiem, ale ja nie pytałem o to, że one nie będą
zbieżne. Przecież ja wierzę w pana ministra i wiem,
że one będą zbieżne. Ja pytałem o coś innego.
Ostatnie pytanie: czy nie uważa pan, że lepiej
by było dla naszych obrad, wiedzy, podejmowanych
decyzji zarówno w Sejmie, jak i w Senacie, gdyby było tak, że równolegle lub wcześniej wiemy
o tym, co dotyczy szacunków, długu i zarządzania
tym długiem? I dopiero wydatki. A nie najpierw
wydatki, a później te liczby.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Sebastian Skuza: Jeszcze raz…)

i tam te rozwiązania również są zawarte. W uzasadnieniu są odniesienia może nie takie pełne, jak
w strategii zarządzania długiem, ale są. I myślę,
że można powziąć informację i te rzeczy powiązać. Dziękuję.
Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
Dziękuję.
Proszę o zadanie pytania panią senator Halinę
Biedę.
Senator
Halina Bieda
Pani Marszałek! Panie Ministrze!
Ja chciałabym zapytać o – już, tylko sobie
zerknę – art. 10d. Dodaje się zapis: „w okresie
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego
albo stanu epidemii”, „oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu”. Chciałabym zapytać, skąd
taki zapis. Bo ja rozumiem, że jest stan zagrożenia, sytuacja nadzwyczajna, stan epidemii czy
sytuacja jeszcze gorsza, i wtedy rzeczywiście
wszelkie siły i środki musimy zastosować. Ale
skąd ten pomysł, żeby jeszcze 3 miesiące po ustaniu tego stanu te przepisy obowiązywały, skoro
mają zabezpieczać dobro wspólne i funkcjonowanie państwa, przedsiębiorstw, wszystkich właśnie w okresie stanu epidemii z powodu wirusa
COVID-19? Dziękuję.
Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka

Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka

Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Proszę bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Sebastian Skuza

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Sebastian Skuza
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Chciałbym zauważyć, że projekt ustawy budżetowej jest już po pierwszym czytaniu w Sejmie

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Tak jak już powiedziałem, są to zapisy analogiczne do tych zapisów, które funkcjonowały i które
miały charakter temporalny. W sumie teraz zostało uchwalone, że jeszcze raz obowiązują dokładnie
takie same rozwiązania. Dziękuję.
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Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze jakieś pytania?
Pani senator Joanna Sekuła. Proszę bardzo.
Senator
Joanna Sekuła
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Panie Ministrze, ja mam pytanie o Fundusz
Dróg Samorządowych i art. 11. Zmiany, które określono jako epizodyczne, dostosowujące, przejściowe i końcowe, mówią o pewnym przeniesieniu
kwot, bardzo znaczących, na rok 2020. Proszę mi
powiedzieć, czy jest już ustalony zakres zadań? Czy
samorządy zgłosiły taką liczbę działań, które chcą
podjąć jeszcze w tym roku, że ta kwota 5,4 miliarda zł jest adekwatna?
I bardzo bym prosiła o wyjaśnienie tego, co
kryje się pod koncepcją przemieszczeń w planie
finansowym, które dokonywane są pomimo niespełniania kryteriów ustawy o finansach publicznych. Czy chodzi o to, że te zapisy nie będą musiały
być konsultowane z ministrem finansów i komisją
sejmową, czy też jest jakiś inny powód? Dziękuję.
Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
Proszę bardzo, Panie Ministrze.
Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Sebastian Skuza
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Samorządy ciągle zgłaszają niedobór środków,
zwłaszcza w okresie pandemii. Mamy z samorządów takie głosy, że brakuje środków głównie na inwestycje. Jednym z rozwiązań był właśnie Rządowy
Fundusz Inwestycji Lokalnych, w ramach którego
wydatkowano 6 miliardów, w sprawie dodatkowych 6 miliardów trwa do jutra nabór.
Jeżeli chodzi o Fundusz Dróg Samorządowych,
to tu też beneficjentem ostatecznym będą jednostki
samorządu terytorialnego. I jeżeli chodzi o kwotę dodatkową, to w 2020 r. kwota zwiększa się

o 3,8 miliarda, z czego 1 miliard 100 milionów to
przeniesienie z kwoty na rok 2021, z kolei 2,7 miliarda jest niezbędne i Ministerstwo Infrastruktury
występowało o takie zwiększenie, jako że dysponuje danymi – i te informacje uzgodniliśmy z kolegami z Ministerstwa Infrastruktury – które zakładają
zwiększony popyt jednostek samorządu terytorialnego na zadania z Funduszu Dróg Samorządowych.
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Dziękuję bardzo…)
Jeżeli chodzi o… Było jeszcze jedno pytanie –
przepraszam, Pani Marszałek – o kwestie niestosowania ustawy o finansach publicznych. Takie
przepisy już w ustawach, w tzw. tarczach, funkcjonują. Głównie chodzi tu o to, że w trakcie roku
można zwiększyć finansowanie, po prostu zwiększyć dotacje z racji tych właśnie zapisów ustawowych. I to przesunięcie też jest jednym z takich
właśnie elementów. Dziękuję.
Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
Dziękuję bardzo.
Proszę jeszcze o zadanie pytania pana senatora
Wadima Tyszkiewicza.
Senator
Wadim Tyszkiewicz
Pani Marszałek! Wysoki Senacie! Panie
Ministrze!
Ja mam pytanie: czy rozpatrywali państwo
możliwość wprowadzenia poprawek dotyczących
zniwelowania negatywnych skutków przepisów
ustawy covidowej, związanych z obniżeniem wysokości świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, w tym
zasiłków macierzyńskich, w związku z wprowadzeniem mniej korzystnych warunków zatrudnienia
niż wynikające z podstawy nawiązania stosunku
pracy? Uchwałą z dnia 11 września 2020 r. Senat
wniósł projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych, ale niestety poprawki, które zostały wprowadzone przez Sejm, są w opinii
przede wszystkim matek, kobiet, mniej korzystne niż rozwiązania zaproponowane przez Senat.
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Dlatego pytanie: czy rozważali państwo albo czy
w ogóle rozważacie zmiany w ustawie, dotyczące
uwzględnienia kobiet przebywających na urlopach
macierzyńskich? To tyle. Dziękuję.
Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
Proszę bardzo.
Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Sebastian Skuza
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Takie rozwiązanie… Taka poprawka znalazła
się w przepisach ustawy, którą dzisiaj omawiamy.
Dziękuję.
Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
To już wszystko?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Sebastian Skuza: Tak, tak jest.)
Dziękuję bardzo.
Nie ma więcej pytań.
Otwieram dyskusję.
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Sebastian Skuza: Dziękuję.)
Proszę o zabranie głosu pana senatora
Krzysztofa Mroza.
(Rozmowy na sali)
Proszę pana senatora Krzysztofa Mroza o zabranie głosu. Zgłaszał się do dyskusji.
(Głosy z sali: Biegnie.)
Biegnie.
Senator
Krzysztof Mróz
Pani Marszałek! Szanowni Państwo!
W kontekście tej ustawy mam dwie myśli – to
po pierwsze. Po drugie, chciałbym złożyć 3 poprawki. Przekazałem stosowne poprawki panu sekretarzowi. Te poprawki generalnie dotyczą transportu
i są korzystne dla przewoźników. A jeżeli chodzi

o dyskusję nad tym projektem ustawy, to chciałbym, w kontekście wypowiedzi pana przewodniczącego Kleiny na 2 elementy zwrócić uwagę.
Pierwszy element to jest jakby zdziwienie pana
przewodniczącego Kleiny czy podanie w wątpliwość tzw. wydatków niewygasających – chodzi o to,
dlaczego te wydatki niewygasające są w takiej dużej kwocie, no i o ten okres wydłużony do listopada przyszłego roku. Oczywiście to się wiąże, tak
jak wskazano w nazwie ustawy, z sytuacją covidową. Pamiętajmy, że my przez okres od 3 do 5 miesięcy w różnych obszarach mieliśmy praktycznie
wyłączoną gospodarkę. Wielu przedstawicieli administracji państwowej, ale także samorządowej,
po prostu nie było w stanie przeprowadzić tych
inwestycji. Do tego, o czym też mówił pan przewodniczący Kleina, uruchomiliśmy bardzo, bardzo
wiele środków jeszcze w tegorocznym budżecie na
inwestycje. Gdy weźmiemy pod uwagę to, kiedy my
to uchwalimy, będziemy widzieli, że możliwość ich
realizacji do końca roku jest całkowicie niemożliwa.
Tak więc ewentualne blokowanie tej ustawy
czy dziwienie się, że my umożliwiamy w tej ustawie wydłużenie realizacji inwestycji i rozliczenie
projektu do przyszłego roku, biorąc pod uwagę, że
gros tych środków trafi do samorządów, o czym
była tu już mowa… My przede wszystkim dajemy
szanse, aby te inwestycje mogły być zrealizowane.
Te zapisy o wydatkach niewygasających są bardzo
istotne, nie tylko dla administracji rządowej, ale
przede wszystkim dla administracji samorządowej. Przecież my co chwilkę dosypujemy pieniędzy
dla samorządów i robimy to z przeznaczeniem na
inwestycje, nie na wydatki bieżące, tylko na wydatki inwestycyjne. To jest różny zakres, bo z niektórych środków będzie można pokrywać wydatki
na inwestycje już zrealizowane, z niektórych dopiero na przyszłe inwestycje, wkłady własne itd.,
itd., w różnych projektach różnie to wygląda. Ale
w momencie dekoniunktury my musimy bardzo
mocno postawić na inwestycje. Jest taka stara zasada, że jeżeli jest jakaś dekoniunktura w gospodarce, to państwo stymuluje rozwój gospodarki
poprzez inwestycje publiczne. A my te inwestycje
publiczne traktujemy szeroko, są to inwestycje nie
tylko rządowe, ale także samorządowe. To jest jedna kwestia.
I druga kwestia, też bardzo istotna, bardzo
ważna, a mianowicie to, o czym też mówił pan
przewodniczący Kleina i co chciałbym bardzo,
bardzo mocno powtórzyć na posiedzeniu Senatu,
bo mówiłem o tym na posiedzeniu komisji, chodzi
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o podatek VAT. My nie podwyższamy podatku VAT,
my przedłużamy funkcjonowanie podwyższonego
VAT, który uchwalił rząd Donalda Tuska. Dlaczego
to robimy? Dlatego że mamy taką sytuację budżetową, jaką mamy. Uznaliśmy, że lepiej jest dzisiaj
te 9,9 miliarda zł, bo to mniej więcej o taką kwotę
chodzi, puścić w gospodarkę, puścić w inwestycje.
Stąd ta decyzja. Zresztą w tej ustawie też jest zapisany pewien mechanizm dotyczący tego, kiedy
wrócimy do obniżonego VAT. Dziękuję.
Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
Dziękuję bardzo.
Proszę o zabranie głosu panią senator Danutę
Jazłowiecką.
Senator
Danuta Jazłowiecka
Dziękuję, Pani Marszałek.
Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Zarówno ja, jak i pozostali senatorowie otrzymujemy ostatnio setki e-maili z prośbą o wprowadzenie poprawek do ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacjach kryzysowych, tzw. drugiej
tarczy antykryzysowej.
Art. 15g tej ustawy umożliwił pracodawcom,
którzy z powodu epidemii koronawirusa odnotowali ustawowo określony spadek obrotów gospodarczych, obniżenie pracownikom wymiaru czasu
pracy oraz wynagrodzeń otrzymywanych z tego tytułu. Przedsiębiorcy zastosowali ten mechanizm
również wobec pracownic w ciąży – mówił o tym
senator Tyszkiewicz. Kobiety, które w trakcie pandemii COVID-19 urodziły dziecko i rozpoczęły korzystanie z urlopu macierzyńskiego, otrzymują
znacznie niższe od oczekiwanego świadczenie
z tytułu niezdolności do pracy. Stało się tak, gdyż
wysokość ich zasiłku nie została ustalona na podstawie uśrednionego 12-miesięcznego wynagrodzenia z wliczoną premią i prowizją, lecz w oparciu
o zarobki uzyskane w ramach obniżonego wymiaru czasu pracy. Jak wskazuje Helsińska Fundacja
Praw Człowieka, w przypadku niektórych osób
podstawa wypłaty zasiłku może być niższa nawet

o kilkanaście tysięcy. Ten sam problem mają ubezpieczeni, którym przysługują zasiłki chorobowe lub
opiekuńcze.
11 września 2020 r. Senat podjął uchwałę
w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy
o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacjach kryzysowych. Zawarte zostały w nim poprawki, o które
prosili pracownice i pracownicy poszkodowani
w wyniku braku doprecyzowania przepisów tzw.
drugiej tarczy antykryzysowej. Niestety w dniu
17 września 2020 r. Sejm przegłosował własne
poprawki, o których mówił pan minister, które
w ocenie tych pracowników i tych pracownic nie
są korzystniejsze, wręcz przeciwnie, są gorsze.
Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, to bardzo przykre, że młode matki w najpiękniejszym dla
siebie momencie życia, zamiast cieszyć się każdą
chwilą spędzoną z nowo narodzonym maluszkiem,
muszą się zajmować walką o należne im pieniądze.
Dlatego uważam, że naszą powinnością jest ponowne wniesienie poprawek senackich. Dziękuję.
Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
Bardzo dziękuję, Pani Senator.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Leszka
Czarnobaja.
Senator
Leszek Czarnobaj
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Szanowni Goście!
Chciałbym powiedzieć o kilku rzeczach, o których rozmawialiśmy podczas posiedzenia komisji,
a które sygnalizował po części pan senator Kleina,
ale również powiedzieć o tym, co dotyczy ogólnej
konstrukcji. My nie jesteśmy za tym, aby zmniejszać wydatki na inwestycje w Polsce. Ja myślę, że
wręcz odwrotnie: im więcej pieniędzy na inwestycje, tym więcej będzie naszego poparcia. My nie
jesteśmy przeciwni temu, aby poprzez programy
i projekty wspierać również polskich przedsiębiorców, tylko my jesteśmy za tym, aby działo się to
zgodnie z prawem, w ramach prawa i w ramach
poprawnej legislacji. Ja daleki jestem od takiej
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teorii, o jakiej powiedział przed chwilą jeden z senatorów z Prawa i Sprawiedliwości: dajemy szansę,
więc dosypujemy na inwestycje. Ja bym nie chciał,
żeby władza dawała szansę, ja bym chciał, żeby
władza tworzyła mechanizmy, a samorządy z tych
mechanizmów mogły korzystać. Oczywiście możemy tworzyć mechanizmy zachęcające, inspirujące, ale nie można robić w ten sposób, że władza
daje szansę, dosypując pieniędzy. My dosypujemy
co chwilę pieniądze w tych ustawach covidowych…
Skąd my dosypujemy? No, my dosypujemy w ten
oto sposób… O to pytałem pana ministra, Szanowni
Państwo: szacunek dotyczący wielkości zadłużenia Rzeczypospolitej to 1,5 biliona w liczbach bezwzględnych. Oczywiście można to odnieść do PKB,
pokazywać, jak to się do niego ma, różne manipulacje można robić. W liczbach bezwzględnych w ciągu 5 lat dług zwiększy się, jak pokazuje szacunek,
o 600 miliardów zł. 5 lat, 600 miliardów zł.
Przypomnę, że rząd Tuska, o którym pan senator Mróz, jak tylko się obudzi czy występuje podczas posiedzenia komisji, to mówi, zaczynając od
„a za Tuska było tak”… Ja za chwilę też im pokażę,
jak było za Tuska, jeden tylko fragment oczywiście.
Więc całkiem niezły wynik, 600 miliardów będzie
trzeba w Polsce spłacić w następnych latach i w następnych pokoleniach. Dlatego tak bardzo o to pytałem i w komisji, i tutaj, Panie Ministrze. Ja wiem,
że panu trudno było na to pytanie odpowiedzieć,
mimo moich usilnych starań. Przecież pan dobrze
wie… Już zostawmy budżet. Czy jeżeli pan w rodzinie chce zrobić jakiś wydatek, coś kupić, dać
na inwestycje córce, synowi, komuś tam jeszcze,
to pan najpierw daje, a później liczy, czy najpierw
pan liczy, ile to będzie kosztowało, a dopiero potem
pan daje? A wy tak… Ja nie mówię, że pan minister,
bo mam dużo sentymentu do pana ministra, ale
ogólnie władza dzisiaj robi tak: dosypuje, jak mówił senator, daje szansę – na koszt przyszłych pokoleń. Okej, może i tak trzeba, może to jest jedyne
wyjście, raczej twierdzę, że to jest prawdopodobnie
jedno z wyjść, ale trzeba po prostu uczciwie pokazać: bierzemy tyle i tyle, tyle będzie wynosił deficyt… Ja wiem, że to w końcu gdzieś tam wyjdzie,
ale nie taką drogą.
Jeżeli mówimy o inwestycjach, zwiększaniu
funduszy odnoszących się do infrastruktury drogowej, kolejowej, to Panie Ministrze, jesteśmy za.
Im więcej pieniędzy na te fundusze, którymi pan
zarządza, tym lepiej dla Polski, dla obywateli. Tylko
że znowu jedyne, co się przedkłada, to zwiększenie i wydłużenie niewygasów do końca listopada.

No, tak się nie rządzi porządnie. Trzeba po prostu zacząć rządzić w skali makro, tak jak gdyby się
rządziło rodziną, w której chce się robić inwestycje, wydatki, gospodarować pieniądzem, zarządzać
długiem itd. Rodzina, która nie ma głowy, nie ma
perspektywy, nie wie, jak to spłacać, bo dzisiaj wydamy, a jutro pomyliśmy, marnie kończy, zapewniam pana, Panie Ministrze.
Jeśli chodzi o VAT, o którym mówił pan senator Mróz i o którym mówił pan senator Kleina, to
jako komisja chcemy, aby VAT był na poziomie 22%
i 8%. Jak zwał, tak zwał, czy to jest coś nowego, czy
przedłużenie, to prawda wygląda tak, że w 2015 r.
kończył się okres, na który ustanowiony był VAT
w wysokości 23% i 8%, a obecna władza przedłuża,
ustanawia stawkę 23% i 8%. A jedno z naczelnych
haseł wyborczych – bo moje wystąpienie musi się
składać również z tej części politycznej – Prawa
i Sprawiedliwości jakie było? Kochani wyborcy, jak
wygramy, to pierwsze, co zrobimy, to obniżymy
VAT.
(Głos z sali: Nie, nie…)
No to drugie.
(Głos z sali: Nie…)
Które pan chce: trzecie czy piąte?
W związku z tym chcę powiedzieć tak: program
jest dobry, ale na okres wyborów, jak widać.
Dlaczego, Panie Ministrze, jeśli chodzi o komisję, wnieśliśmy tyle poprawek i tyle zmian przegłosowaliśmy? Nie kwestionując pewnych rzeczy,
które są dobre… Ale proszę zauważyć, że ta ustawa
zawiera wszelkiego rodzaju zadania, które się wykonuje, począwszy od zadań rady sołeckiej, a skończywszy na miliardowych wydatkach ministra
obrony narodowej czy miliardowych inwestycjach
w drogi. No, znowu hasło „COVID” i robimy ustawę dotyczącą pań, które są w ciąży i będą rodzić,
zakupu czołgów, produkcji wielkich samolotów
czy Bóg wie czego jeszcze. No, przecież jest tu tyle
ustaw, o których mówił senator Kleina, 18 ustaw
zmieniono. Po co tak robić? Przecież można zmieniać dziedzinę po dziedzinie. A hasło jest takie: no
bo w covidzie to tak trzeba. Jak chcieliście tworzyć
prawo tak, jak tworzycie, to trzeba było wprowadzić stan nadzwyczajny i wtedy procedura byłaby
zupełnie inna i uproszczona. A wy wprowadzacie
stan nadzwyczajny okrężną drogą, mówiąc, że nie
ma stanu nadzwyczajnego, podczas gdy takie tworzenie prawa jest właśnie przejawem takiego stanu
nadzwyczajnego. I dlatego wniesienie do ustawy
tych wszystkich rzeczy, które posłowie zaproponowali bez pierwszego czytania, jak króciutko napisał
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i mówił pan legislator, jest niezgodne ze sztuką legislacji. No, po prostu tak prawa nie powinno się
tworzyć, nie należy tworzyć. Co do tych wszystkich
ustaw covidowych mówiliśmy: ach, no trudno, jest
to niezbędne, dobrze, zagryziemy zęby i zagłosujemy – tutaj patrzę na panią senator Kochan – dobra jeszcze raz zagłosujemy. No ale kiedyś musi się
skończyć ten czas, bo tak prawa nie wolno tworzyć.
Twórzcie prawo zgodnie z zasadami poprawnej
legislacji, zgodnie z konstytucją i będziecie mieli
nasze poparcie, bo budżetowi, który zwiększa inwestycje, robi wszystkie dobre rzeczy, takiego poparcia trzeba udzielać.
Wydatki roku 2021 zapisujemy już teraz, w roku
2020 nie w ustawie okołobudżetowej, ale w ustawie
okołocovidowej, a więc teraz jest ustawa okołocovidowa, za chwilę będzie okołobudżetowa, później
będzie budżet, czyli dwa budżety w jednym itd. Po
co tak robić? Wymyślcie prostą drogę, siądźcie, naradźcie się, a jak nie wiecie, jak to zrobić, zaproście niektórych naszych ekspertów, nas zaproście,
może coś wspólnie wymyślimy. A wy najprostszą
drogą: niewygasające wydatki są do marca, to zrobimy, że będą do listopada, zwiększymy, później
pomyślimy, jak to wydać, okej, może to będzie jakoś funkcjonowało.
I jeszcze jeden temat, a mianowicie kwestia
rad nadzorczych. Panie Ministrze, pod tym, co powiedział przewodniczący na posiedzeniu komisji i tutaj, ja osobiście też się podpisuję. Jesteśmy
za tym, aby w spółkach Skarbu Państwa byli
przedstawiciele ministra finansów. Niech resortowy minister ma te rzeczy, które dotyczą meritum działalności, ale od tego, co jest ważne, jeśli
chodzi o finanse, powinien być przedstawiciel
Ministerstwa Finansów. Ale nie regulujcie tego
w ustawach, usiądźcie i zapiszcie: przedstawiciel
ministerstwa skarbu jest wg pewnych zasad itd. Ja
rozumiem, że Ministerstwo Finansów nie ma zaufania, więc tutaj, do tej ustawy wpisujemy kwestie tworzenia rad nadzorczych w spółkach, które
są umieszczone w ustawie.
Panie Ministrze, na koniec bardzo ważna sprawa, czyli wsparcie dla przedsiębiorców. Znowu
trzeba powiedzieć: no fantastycznie, każdy projekt,
który złożą przedsiębiorcy, należy wspierać. Tylko
to trzeba zrobić porządnie, żeby nie było takich
wątpliwości, jak w przypadku wszelkiego rodzaju
działalności Ministerstwa Zdrowia. Tylko po to to
mówimy. Jeżeli do tego przeczytamy opinię, którą
przedkłada nasz legislator, Szanowni Państwo…
Pan minister może państwu nie…

(Senator Kazimierz Kleina: Nazwisko jest
potrzebne?)
Legislatora nie.
(Senator Kazimierz Kleina: Zabielski.)
A, już. I teraz mówimy o tym projekcie…
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Panie Senatorze, dziesiąta minuta.)
Tylko przeczytam te dwa zdania, Pani
Marszałek, i już kończę, oczywiście. Ja cały czas
czuwam nad czasem, tylko to przeczytam. Przede
wszystkim to poprawka została złożona w drugim
czytaniu, czyli z pominięciem pierwszego. To jest
pierwsza sprawa. No, rząd nie wymyślił, posłowie
fantastycznie wymyślili, złożyli.
(Senator Bogdan Borusewicz: To pikuś.)
No to pikuś. Złożyli i teraz tak. Legislator zastanawia się, co kierowało ustawodawcą, że zdecydował się on na wprowadzenie do tej ustawy takich
regulacji, blankietowości, sprzeczności z wynikającą z zasad przyzwoitej legislacji zasadą legalizmu,
tj. z tym, że organy są obowiązane działać na podstawie i w granicach prawa. Dodawany przepis takich granic nie wyznacza lub wyznacza je w sposób
enigmatyczny itd., itd. Czyli znowu jest tak: mamy
pieniądze, te sprawy są enigmatyczne, zobaczymy,
kto co złoży i zobaczymy komu na jakich zasadach
przyjmiemy… Dlatego, Panie Ministrze, mimo
że popieramy ogólną myśl dotyczącą zwiększania wydatków na inwestycje, protestujemy i stąd
brak naszego poparcia dla wielu kwestii, które zostały wprowadzone do ustawy niezgodnie z zasadami poprawnej legislacji, niezgodnie z prawem.
Zachęcamy do wysiłku, aby przygotować porządne
ustawy związane z tymi działami, o których mówimy, a które są umieszczone w tej ustawie. Dziękuję
bardzo. (Oklaski)
Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu pana senator Jana
Hamerskiego.
Senator
Jan Hamerski
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Chciałbym złożyć do pani marszałek poprawkę do procedowanej ustawy, a ta poprawka brzmi:
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w art. 15zs1 ust. 1, po wyrazie „77.39.Z” dodaje się
wyraz „79.11.A”. Króciutko tylko rozszyfruję, o co
chodzi. Zmiana ta ma na celu przede wszystkim
stworzenie możliwości ubiegania się o postojowe
przez agentów turystycznych, stąd ten kod 79.11.A.
Pełne uzasadnienie pozwolę sobie wraz z pisemkiem złożyć do senatora sekretarza.
Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu panią senator
Magdalenę Kochan.
Senator
Magdalena Kochan
Bardzo dziękuję, Pani Marszałek.
Proszę państwa, ja chciałabym oświadczyć tutaj, choć to nie jest miejsce na oświadczenia, a właściwie przypomnieć Wysokiej Izbie, że nie dalej, jak
na ostatnim posiedzeniu Senatu…
(Rozmowy na sali)
Gdyby pan marszałek zechciał… Przepraszam
najmocniej, trudno mi zebrać myśli…
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Proszę państwa bardzo, żeby nie przeszkadzać,
bardzo proszę.)
Nie dalej, jak na ostatnim posiedzeniu Senatu, we
właściwym trybie legislacyjnym, w trybie art. 69, złożyliśmy projekt nowej ustawy dotyczącej świadczeń
dla mam przebywających na urlopach macierzyńskich, dla osób na zwolnieniach lekarskich, rentach
itd., itd., które to osoby nie mogły być pokrzywdzone
wprowadzaniem przez rząd zasad COVID i pomniejszaniem ich wymiaru pracy czy wymiaru płacy przez
pracodawców. Zapewniliśmy, że mamy na urlopach
macierzyńskich będą miały liczony wymiar świadczenia na podstawie pensji, która nie była pomniejszana w związku z COVID. Ten projekt ustawy został
poparty przez rząd, a dzisiaj otrzymaliśmy w kolejnej ustawie covidowej, wbrew temu, o czym rząd
nas zapewniał, nowe rozwiązania, znacznie gorsze
niż te, które Senat w trybie – jeszcze raz przypomnę
– art. 69, uwzględniającego poprawność legislacji,
wysłał do Sejmu. Co się stało w ciągu 2 tygodni, że
zapomnieliście państwo o zasadach fair play, a przede
wszystkim o zasadach naprawdę rzetelnego rozliczania się z tymi, którzy nie zasługują na zmniejszone
świadczenia w związku z COVID? Naprawdę trzeba
mieć dużo… Nie będę mówić czego.

(Senator Bogdan Borusewicz: Złej woli.)
Trzeba mieć dużo złej woli – dziękuję, Panie
Marszałku – żeby zmieniać zdanie w ciągu 2 tygodni i dwukrotnie występować z tą samą sprawą.
Legislatorzy mówili nam: wysokość zasiłków nie
może być przedmiotem rozpatrywania wtedy, kiedy
mówimy o turystyce. To był powód, dla którego pominęliśmy świadczenia i wysłaliśmy do Sejmu odrębny
projekt ustawy. To jest nieuczciwe, Panie Ministrze,
po prostu nieuczciwe. Chcę to przekazać z całą mocą.
Mamy, dziś rządzący odbierają wam wysokość
waszych zasiłków na urlopach macierzyńskich.
(Oklaski)
Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
Bardzo dziękuję, Pani Senator.
Nie ma więcej głosów*.
Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce ustosunkować
się do przedstawionych wniosków?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Sebastian Skuza: Nie.)
Ponieważ zostały złożone wnioski o charakterze legislacyjnym, proszę Komisję Budżetu
i Finansów Publicznych o ustosunkowanie się
do przedstawionych wniosków i przygotowanie
sprawozdania.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone jutro.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dziewiątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy
o podatku od spadków i darowizn.
Tekst ustawy…
(Rozmowy na sali)
Czy mogłabym prosić państwa o spokój?
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 212, a sprawozdania komisji – w drukach nr 212 A i 212 B.
Proszę sprawozdawcę Komisji Rodziny, Polityki
Senioralnej i Społecznej, panią senator Magdalenę
Kochan, o przedstawienie sprawozdania komisji.
Senator Sprawozdawca
Magdalena Kochan
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
* Przemówienia w dyskusji złożyli do protokołu senatorowie Mariusz Gromko, Jolanta Hibner, Janusz Pęcherz,
Aleksander Szwed. Przemówienia – w załączeniu.
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Rzadko się zdarza… Moich starszych stażem kolegów i koleżanki senatorów zapytam, czy w ogóle
się zdarzyło, żeby w Sejmie i Senacie w tym samym
czasie procedowano taką samą ustawę.
W związku z tym, że ustawa, której pomysłodawcami i wnioskodawcami były posłanki Henryka
Krzywonos i Krystyna Skowrońska, oraz ustawa,
której wnioskodawczynią w Senacie była mówiąca
do państwa, zbiegły się w czasie, a dotyczą jednej
rzeczy, takiej mianowicie, żeby dzieci, które były
wychowywane w rodzinach zastępczych mogły po
swoich zastępczych rodzicach dziedziczyć tak jak
po rodzicach biologicznych, czyli bez podatku…
Rząd zgodził się z tym rozwiązaniem. Mamy pozytywne opinie rzecznika prawa dziecka oraz wszystkich instytucji i organizacji pracujących na rzecz
dzieci. To jest bardzo dobre rozwiązanie. Zanim
Senat rozpatrzył w swoim trybie projekt ustawy,
przyszła do nas ustawa z Sejmu.
Podczas obrad Komisji Rodziny, Polityki
Senioralnej i Społecznej przyjęliśmy propozycję
sejmową bez poprawek. Bardzo dziękuję.
Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
Bardzo dziękuję, Pani Senator.
Proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu
i Finansów Publicznych, senatora Pawła Arndta,
o przedstawienie sprawozdania komisji.
Senator Sprawozdawca
Paweł Arndt
Bardzo dziękuję.
Szanowna Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Komisja Budżetu i Finansów Publicznych rozpatrzyła wczoraj ustawę o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn. Ustawa nie wywołała
specjalnie wielkiej dyskusji. W trakcie prac komisji przypomniano fakt, o którym mówiła pani senator Magdalena Kochan, że Senat przygotował
podobny projekt ustawy do tego, jaki trafił do nas
z Sejmu. W trakcie prac w komisji budżetu i finansów dyskusja toczyła się właściwie wokół jednej sprawy, a mianowicie wokół różnicy w treści
projektu ustawy, który złożyli posłowie, i ustawy, która ostatecznie została przyjęta przez Sejm.
W odpowiedzi na to pytanie padła odpowiedź, że
projekt, który trafił do Senatu, ma szerszy zakres,

bowiem od podatku od spadku i darowizn zwolnione są nie tylko osoby, które przebywały w rodzinie zastępczej czy w rodzinnym domu dziecka, lecz
także osoby, które prowadziły te instytucje. Takie
rozwiązanie jest korzystniejsze, więc Komisja
Budżetu i Finansów Publicznych z zadowoleniem
przyjęła taką odpowiedź. Podobnie jak w przypadku komisji, o której pracach mówiła pani senator
Magdalena Kochan, w komisji budżetu i finansów nie zgłoszono żadnych poprawek i w imieniu
Komisji Budżetu i Finansów Publicznych proponuję przyjęcie ustawy.
Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatorów sprawozdawców.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać
takie pytanie?
Nie widzę chętnych.
Projekt ustawy został wniesiony przez posłów.
Do prezentowania stanowiska wnioskodawców
poselskiego projektu ustawy została upoważniona
pani poseł Krystyna Skowrońska.
Nie ma pani poseł.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku
prac parlamentarnych został upoważniony minister finansów.
Czy pan minister Sebastian Skuza pragnie zabrać głos w sprawie przedstawianej ustawy?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Sebastian Skuza: Tak.)
Tak?
To bardzo proszę, Panie Ministrze.
Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Sebastian Skuza
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Poselski projekt, ustawa o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn przewiduje zmiany
mające na celu objęcie zwolnieniem od podatku od
spadków i darowizn także osoby z rodzin zastępczych i objętych pieczą zastępczą, czyli krąg beneficjentów zostaje rozszerzony. Skutki finansowe nie
wydają mi się być w istotny sposób dla jednostek
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samorządu terytorialnego… Rząd ocenia ustawę
pozytywnie ze względu na jej cel i adresatów takiego zwolnienia. Dziękuję bardzo.
Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
Bardzo dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przedstawiciela rządu związane z omawianym punktem
porządku obrad.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać
takie pytanie?
Nie widzę chętnych.
Otwieram dyskusję.
(Głos z sali: Nikt się nie zapisał do dyskusji.)
Poczekamy jeszcze chwilę.
Nikt z państwa nie zapisał się do głosu.
Dla porządku informuję, że senatorowie
Aleksander Szwed, Mariusz Gromko i Mieczysław
Golba złożyli swoje przemówienia w dyskusji do
protokołu*.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone w dniu
jutrzejszym.
(Senator Magdalena Kochan: Nie będzie głosowania, Pani Marszałek? Bez poprawek…)
W sprawie ustawy?
(Głos z sali: No, w całości…)
Muszę zarządzić przerwę?
(Senator Sekretarz Ryszard Świlski: Tak,
techniczną.)
Zarządzam 5 minut przerwy technicznej przed
przystąpieniem do rozpatrzenia punktu dziesiątego porządku obrad.
(Rozmowy na sali)
Szanowni Państwo, z przyczyn technicznych zarządzam przerwę do godziny 19.00. Wtedy będziemy
rozpatrywać kolejny punkt porządku obrad.
(Przerwa w obradach od godziny 18 minut 51
do godziny 19 minut 00)
Wicemarszałek
Marek Pęk
Wznawiam obrady.
* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dziesiątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy
o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 213,
a sprawozdanie komisji – w druku nr 213A.
Proszę sprawozdawcę Komisji Samorządu
Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,
senator Gabrielę Morawską-Stanecką, o przedstawienie sprawozdania komisji.
Senator Sprawozdawca
Gabriela Morawska-Stanecka
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Przedstawiam sprawozdanie połączonych Komisji Praw Człowieka, Praworządności
i Petycji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego
i Administracji Państwowej w sprawie ustawy
z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw.
Połączone komisje na posiedzeniu w dniu
28 września rozpatrzyły wspólnie rządowy projekt
ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz
niektórych innych ustaw i wprowadziły do niego
poprawki.
Komisje jednomyślnie – 17 senatorów było za,
nie było głosów przeciw i wstrzymania się – rekomendują Wysokiej Izbie przyjęcie tego projektu
wraz z poprawkami.
Chciałabym przedstawić kilka uwag szczegółowych dotyczących poprawek.
Ustawa ma na celu zapewnienie stosowania
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
nr 810/2009 z 13 lipca 2009 r. ustanawiającego
Wspólnotowy Kodeks Wizowy, wykonanie celu nr 5
planu działań przygotowujących Rzeczpospolitą
Polską do przystąpienia do programu ruchu bezwizowego ze Stanami Zjednoczonymi, a także
zapewnienie posiadania przez cudzoziemca wjeżdżającego na terytorium naszego państwa adekwatnego podróżnego ubezpieczenia medycznego.
W toku prac na posiedzeniu połączone komisje
przyjęły 2 grupy poprawek.
Pierwsza grupa to poprawki o charakterze legislacyjnym, które wynikają z analizy dokonanej przez Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu.
Poprawki te zostały zaaprobowane przez stronę
rządową i zostały przyjęte przez połączone komisje jednogłośnie.
Druga grupa to poprawki wynikające z faktu, że Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu
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sformułowało zastrzeżenia co do zgodności
z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej w 2 obszarach. Pierwszy to niezgodność art. 6 oraz – w zakresie dotyczącym tego artykułu – art. 12 ustawy
z art. 118 ust. 1 i art. 119 ust. 1 i 2 konstytucji przez
to, że zostały uchwalone przez Sejm bez dochowania trybu wymaganego dla sejmowego postępowania ustawodawczego. W związku z tym senator
Bogdan Borusewicz zgłosił zaproponowaną przez
Biuro Legislacyjne poprawkę skreślającą art. 6
oraz część treści art. 12 odnoszącą się do tego artykułu. Drugi obszar to niezgodność art. 9 ust. 2
z art. 24 oraz art. 2 konstytucji przez naruszenie
zasady proporcjonalności przy wyborze uregulowania. Szczegółowo: kwestia dotyczy pracowników będących tzw. urzędnikami imigracyjnymi,
niebędących członkami korpusu służby cywilnej, w stosunku do których ustawa wprowadza
obowiązek zasięgnięcia informacji z Krajowego
Rejestru Karnego o niekaralności w terminie
6 miesięcy od wejścia w życie ustawy. W przypadku uzyskania w tym trybie informacji o skazaniu
pracownika prawomocnym wyrokiem za umyślne
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe pracownik ten zostanie przeniesiony na inne
stanowisko pracy lub jego stosunek pracy ulegnie
rozwiązaniu. Przepis ten nie zawiera kryteriów
dających podstawę do dokonania wyboru pomiędzy pracownikami, którzy zostaną przeniesieni na
inne stanowisko, a pracownikami, których stosunek pracy ulegnie rozwiązaniu. W związku z tym
senator Gabriela Morawska-Stanecka zgłosiła zaproponowaną przez Biuro Legislacyjne Kancelarii
Senatu poprawkę polegającą na skreśleniu części
art. 9 ust. 2.
Obie poprawki zostały przez połączone komisje
przyjęte większością głosów.
Podsumowując: rekomenduję przyjęcie ustawy
wraz z poprawkami przyjętymi przez połączone
komisje.
Wicemarszałek
Marek Pęk
Bardzo dziękuję, Pani Marszałek.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senator sprawozdawcy.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać
takie pytanie? Nie widzę zgłoszeń.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku
prac parlamentarnych został upoważniony minister spraw wewnętrznych i administracji.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawić stanowisko rządu?
Jest z nami podsekretarz stanu w Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych i Administracji, pan Bartosz
Grodecki.
Panie Ministrze?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw
Wewnętrznych i Administracji Bartosz Grodecki:
Tak, bardzo chętnie, jeśli można, Panie Marszałku.)
Bardzo proszę.
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych
i Administracji
Bartosz Grodecki
Szanowny Panie Marszałku! Szanowne Panie
i Panowie Senatorowie!
Chciałbym odnieść się krótko tylko do tych poprawek, które zostały wczoraj wniesione podczas
prac komisji, ze względu na to, że, co do zasady,
projekt nowelizacji ustawy o cudzoziemcach ani
w Sejmie, ani w Senacie zasadniczo nie budził wątpliwości. Tym samym, gwoli wyjaśnienia, chciałbym przedstawić pokrótce stanowisko rządu.
Otóż jeśli chodzi o poprawkę, która dotyczy
właściwie świadczenia pomocy rozwojowej, także humanitarnej, to posłom, którzy wnosili tę poprawkę w drugim czytaniu, chodziło o możliwość
skuteczniejszego i szybszego reagowania na sytuację, w której obecnie się znajdujemy. Mieliśmy
COVID-19 i była wysyłana z kraju pomoc chociażby
na Bałkany. Mamy sytuację na Białorusi. Tak więc
te poprawki, które zostały wniesione w drugim czytaniu i zostały, chciałbym to tutaj mocno podkreślić,
jednogłośnie przyjęte podczas prac Komisji Spraw
Wewnętrznych i Administracji, podczas prac komisji nie budziły wątpliwości. Mimo tego, że faktycznie
wychodzą one nieco poza zakres regulacji, ustawy.
A jeśli chodzi o tę poprawkę zgłoszoną przez panią marszałek, to tu chciałbym tylko podkreślić, że
szef urzędu ma możliwość rozwiązania stosunku
pracy z pracownikiem, który nie spełnia wskazanego w ustawie kryterium, czyli widnieje w Krajowym
Rejestrze Karnym. Pierwsze, co szef urzędu powinien zrobić, to znalezienie takiemu pracownikowi
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miejsca pracy, które ewidentnie nie wymaga takiego poświadczenia. Tak więc jest to możliwość, a nie
obligatoryjny obowiązek szefa urzędu, na co warto
zwrócić uwagę. To właściwie wszystko.
Dlatego, jako strona rządowa, pragniemy,
aby ta ustawa została przyjęta w kształcie, w którym została zaopiniowana podczas prac Komisji
Administracji i Spraw Wewnętrznych, podczas
prac Sejmu. Bardzo dziękuję.
Wicemarszałek
Marek Pęk
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Proszę jeszcze chwileczkę zaczekać, bo obecnie
senatorowie mogą zgłaszać z miejsca…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw
Wewnętrznych i Administracji Bartosz Grodecki:
A, przepraszam.)
…trwające nie dłużej niż minutę zapytania do
przedstawiciela rządu związane z omawianym
punktem porządku obrad.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać
takie pytanie? Nie.
Zatem dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw
Wewnętrznych i Administracji Bartosz Grodecki:
Dziękuję bardzo )
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał się do głosu.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone w dniu
jutrzejszym.
Jeszcze tylko stwierdzam, że do protokołu swoje
wystąpienie złożył pan senator Aleksander Szwed*.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu jedenastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy
o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz
niektórych innych ustaw.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 208
a sprawozdania komisji – w drukach nr 208 A,
208 B i 208 C.
Proszę sprawozdawcę, senatora Janusza
Pęcherza, o przedstawienie sprawozdania
Komisji Środowiska, sprawozdania Komisji
Nadzwyczajnej do spraw Klimatu i sprawozdania

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.

Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji
Państwowej oraz Komisji Infrastruktury.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.
Senator Sprawozdawca
Janusz Pęcherz
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Mam zaszczyt
przedstawić sprawozdanie Komisji Środowiska
o uchwalonej przez Sejm w dniu 17 września
2020 r. ustawie o zmianie ustawy o wspieraniu
termomodernizacji i remontów oraz niektórych
innych ustaw.
Marszałek Senatu skierował ustawę do Komisji
Infrastruktury, Komisji Środowiska, Komisji
Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
oraz Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu.
Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu Komisji
Środowiska w dniu 24 września 2020 r. komisja
wnosi: Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.
Do podstawowych celów ustawy należą w szczególności… Po pierwsze, udoskonalenie funkcjonującego od lutego 2019 r. pilotażowego instrumentu
na rzecz termomodernizacji, w tym wymiany nieekologicznych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych osób ubogich energetycznie, zwanego
dalej programem „Stop smog”.
Po drugie, wprowadzenie instrumentów prawnych umożliwiających podjęcie działań w zakresie
zdiagnozowania źródeł niskiej emisji, przewidujących rozpoczęcie gromadzenia jednolitych i spójnych danych w skali całego kraju, dotyczących
budynków i pochodzących z nich źródeł emisji,
które stanowią kluczowy element do planowania
działań naprawczych. W celu zdiagnozowania i zidentyfikowania źródeł emisji z budynków ustawa
przewiduje utworzenie i uruchomienie centralnej ewidencji emisyjności budynków, zwanej dalej również, w skrócie, CEEB. Trzecim celem jest
usprawnienie działania rządowego programu priorytetowego „Czyste powietrze”.
Proponowane ustawą zmiany dotyczące funkcjonowania programu „Stop smog”, mające na celu
dostosowanie zasad uczestnictwa w programie
i jego realizacji do bieżących uwarunkowań, w tym
zwiększenia atrakcyjności tego programu dla gmin,
przewidują w szczególności zmniejszenie minimalnej liczby budynków jednorodzinnych umożliwiającej aplikowanie do programu – z 2% do 1% lub 20
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budynków – oraz jednorazowe zniesienie tego limitu w sytuacji, gdy gmina wcześniej zawarła co
najmniej jedno takie porozumienie. Druga bardzo
istotna zmiana to zmniejszenie z 50% do 30% wymaganej redukcji zapotrzebowania na ciepło grzewcze,
liczonej łącznie dla wszystkich przedsięwzięć niskoemisyjnych realizowanych przez gminę w ramach
jednego porozumienia. Dalej: wydłużenie z 3 do 4 lat
okresu realizacji porozumienia i to, na co też samorządy zwracały uwagę, tzn. skrócenie z 10 lat do 5 lat
okresu po zakończeniu porozumienia dla zobowiązań dotyczących obowiązku beneficjenta w zakresie
zwrotu odpowiedniej części wartości przedsięwzięcia w przypadku sprzedaży budynku. Dalej: rozszerzenie zakresu przedsięwzięcia niskoemisyjnego
o przyłączenie budynku do sieci elektroenergetycznej, modernizację istniejącego przyłącza ciepłowniczego, gazowego bądź elektroenergetycznego lub
zapewnienie budynkowi dostępu do energii z instalacji OZE – wraz z likwidacją źródła niespełniającego
standardów niskoemisyjnych. Dalej: dopuszczenie
możliwości realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych
również w budynkach będących w zasobach mieszkaniowych gminy. Rozszerzono także bardzo poważnie
katalog kosztów kwalifikowanych w tym programie,
m.in. o koszty: zapewnienia dostępu do energii z OZE
i pompy ciepła, w tym m.in. w oparciu o urządzenia,
które stanowią własność gminy; instalacji źródeł ciepła zasilanych energią elektryczną; serwisu i konserwacji w okresie utrzymania efektów przedsięwzięć
niskoemisyjnych; nadzoru inwestorskiego.
Jest tu jeszcze kilka także bardzo ważnych
zmian. Wprowadza się zmianę sposobu wyliczania
dochodu osoby ubiegającej się o realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego – przejście z brutto na
netto oraz zmianę z 3 miesięcy na 1 rok okresu,
z którego wyliczany jest dochód. I następna bardzo
ważna zmiana: umożliwienie związkom metropolitalnym, międzygminnym i powiatom aplikowania do programu w imieniu i na rzecz kilku gmin;
a także zniesienie obowiązku opracowywania
gminnych programów niskoemisyjnych – był taki
obowiązek, teraz ta ustawa znosi ten obowiązek.
Następna grupa przepisów związana jest
z przewidywanym utworzeniem i uruchomieniem tej centralnej ewidencji emisyjności budynków. W ewidencji gromadzone będą wszystkie
dane i informacje o właścicielach i zarządcach
budynków i lokali, w tym imię, nazwisko albo nazwa właściciela lub zarządcy, adres zamieszkania
lub siedziby; o budynkach i lokalach, w tym eksploatowanych w budynkach i lokalach źródłach

ciepła, w tym zasilania z sieci elektrociepłowniczej i elektrycznej.
Inna ważna zmiana: przewiduje się utworzenie nowego funduszu w Banku Gospodarstwa
Krajowego, tzw. Ekologicznego Funduszu Poręczeń
i Gwarancji, oraz określa się sposób jego działania.
To są te najważniejsze zmiany.
W projekcie uchwały Senatu RP Komisja
Środowiska nie zaproponowała żadnych poprawek.
Praca w komisji przebiegała w dobrej atmosferze,
sprawnie, była merytoryczna.
Projekt ustawy był przedłożeniem rządowym,
wypełniającym wszystkie reguły prawidłowej legislacji – tu zachęcam tych z państwa senatorów, panie i panów, którzy mają niewielki staż
parlamentarny, aby przeanalizowali na przykładzie tej ustawy wymogi co do przedkładanych
Wysokiej Izbie ustaw. Podobną zachętę wygłosiłem z tego miejsca przy okazji sprawozdania z prac
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji
Państwowej, a projekt ten dotyczył zmiany ustawy
o ruchu drogowym. Nie zaszkodzi jednak tego powtórzyć, tym bardziej że nie wszyscy senatorowie
uczestniczyli w posiedzeniu plenarnym.
Do tej pory większość procedowanych
w Senacie ustaw była z inicjatywy poselskiej, większość senacka zgłaszała permanentnie uwagi dotyczące m.in. braku konsultacji publicznych. Do
procedowanej ustawy takich zastrzeżeń mieć nie
można. Po wyczerpującym uzasadnieniu do ustawy, liczącym 43 strony, przedstawiono ocenę skutków regulacji wraz z uzasadnieniem, informację na
temat zakresu czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji. To właśnie w oparciu o robocze
konsultacje i spotkania z grupami interesariuszy
w ramach warsztatów legislacyjnych w miesiącach
od marca do września 2019 r. zaproponowano rozwiązania ustawowe dotyczące tworzenia centralnej
ewidencji emisyjności budynków. Konsultacje odbyły się z udziałem przedstawicieli 25 podmiotów,
brali w nich udział przedstawiciele 3 ministerstw,
Związku Powiatów Polskich, 4 urzędów marszałkowskich, 13 miast i gmin, w tym straży miejskich,
kilku instytutów i korporacji kominiarskich.
Jeśli chodzi o program „Stop smog”, zakres
zmian podlegał ciągłym konsultacjom w ramach
spotkań grupowych i indywidualnych z przedstawicielami gmin, zaopiniowany został przez Komisję
Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, a także został zamieszczony na stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej ministra rozwoju
oraz Rządowego Centrum Legislacji.
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W ramach konsultacji publicznych projekt został wysłany do 62 podmiotów. Przedstawiono zestawienie uwag zgłoszonych w ramach konsultacji
społecznych i sposób ich uwzględnienia. Było 41
uwag oraz zestawienie uwag zgłoszonych w ramach opiniowania projektu ustawy, wraz ze stanowiskiem ministra rozwoju tych uwag było aż
72, z czego część została uwzględniona, część zaś
wyjaśniona.
Do projektu ustawy dołączone zostały: wyrok
Trybunału (trzecia izba) z dnia 22 lutego 2018 r.
Komisja Europejska v. Rzeczpospolita Polska,
sprawa C-336/16, dotyczący przekroczeń wartości
dopuszczalnych dla stężenia pyłu PM10 w 35 strefach; oceny oraz raport Najwyższej Izby Kontroli
dotyczący ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem z 27 sierpnia 2018 r. podpisany przez senatora Kwiatkowskiego, wtedy prezesa Najwyższej
Izby Kontroli, liczący 280 stron, oraz m.in. petycja
Konwentu Marszałków Województw RP w sprawie
wprowadzenia regulacji prawnych ustanawiających ogólnopolską bazę danych, w której gromadzone będą informacje o źródłach spalania paliw
o mocy do 1 MW.
Do projektu ustawy załączone zostały: projekt rozporządzenia ministra klimatu w sprawie
wzoru wniosków o zawarcie umowy o realizację
przedsięwzięcia niskoemisyjnego wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji; projekt rozporządzenia ministra klimatu w sprawie wzoru
oświadczenia o środkach własnych i zasobach majątkowych osoby składającej wniosek o zawarcie
umowy na realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego, także z uzasadnieniem i oceną skutków; projekt rozporządzenia ministra rozwoju w sprawie
szczegółowych danych i informacji gromadzonych
w centralnej ewidencji emisyjności budynków,
także z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji;
projekt rozporządzenia ministra rozwoju w sprawie sposobu wprowadzania danych do centralnej
ewidencji emisyjności budynków oraz projekt rozporządzenia ministra rozwoju w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych w centralnej
ewidencji emisyjności budynków oraz sposobów
ich udostępniania, także z uzasadnieniem i oceną
skutków; do tego projekt rozporządzenia ministra
rozwoju w sprawie danych udostępnianych właścicielom budynków lub lokali z centralnej ewidencji
emisyjności budynków, też wraz z uzasadnieniem
i oceną skutków regulacji.
W sumie dokument liczy 574 strony, z czego
sama ustawa jedynie albo aż 47 stron. Nie oznacza

to, że nawet do najlepiej przygotowanego dokumentu nie można mieć uwag czy zastrzeżeń oraz
wnosić do niego poprawek, aby jeszcze lepiej realizować cele wprowadzonych zmian.
W trakcie dyskusji głos zabierali następujący
senatorowie. Pan senator Janusz Pęcherz pytał
m.in. o to, czy zmiany zaproponowane w omawianej ustawie spowodują, że programy „Stop smog”
oraz „Czyste powietrze” będą funkcjonowały lepiej, tak aby wykorzystać zaplanowane środki.
Przypomnę, że na program „Stop smog” przewidziano 1 miliard 200 milionów zł, a na program
„Czyste powietrze” – 100 miliardów zł. Prosił także o informację, do kogo trafił ten program do tej
pory, oraz o definicję budynku jednorodzinnego,
która powoduje, że nie można skorzystać z programu w przypadku budynków szeregowych, popegeerowskich i niektórych budynków szkolnych
dla nauczycieli.
Pani senator Jadwiga Rotnicka zadała pytanie
dotyczące wysokości środków wydatkowanych
z tych programów oraz pytanie o to, czy znane
jest ministerstwu pismo Kasy Krajowej skierowane m.in. do marszałka Sejmu i marszałka Senatu.
Pan senator Władysław Komarnicki pytał –
wziąłem to w cudzysłów – „co za zły człowiek
zlikwidował coś, co się sprawdziło”. Chodziło o program „Kawka”, który w Gorzowie Wielkopolskim
sprawdził się bardzo dobrze i na który w latach
2014–2017 wydano 68 milionów. Pytał też, jak samorządowcy przyjęli projekt ustawy, bo to samorządy będą obciążone dodatkowymi zadaniami bez
dodatkowych środków.
Pani poseł Gabriela Lenartowicz zwróciła uwagę na to, co było wcześniej podnoszone na posiedzeniu komisji sejmowej i na posiedzeniu plenarnym
Sejmu. Wówczas nie uzyskała satysfakcjonujących,
jej zdaniem, odpowiedzi. Chodzi o sposób budowania bazy ewidencji emisji budynków, o budowanie
step by step, tak aby była to ewidencja budynków,
a nie ewidencja ludzi.
W sprawie tworzenia bazy ewidencji wypowiedziała się na posiedzeniu komisji pani Dorota
Cabańska, pełniąca obowiązki głównego inspektora nadzoru budowlanego, który to urząd będzie
odpowiedzialny, według pana ministra, za koordynowanie prac. Według pani dyrektor jest to narzędzie bardzo oczekiwane, a po wyniku pilotażu
można wnosić, że może to być narzędzie bardzo
skuteczne.
Pan wiceminister Ireneusz Zyska ustosunkował
się do większości zadanych pytań i jednocześnie
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podkreślił, że centralna ewidencja emisyjności budynków musi być narzędziem przełomowym w dążeniu do realizacji programu „Czyste powietrze”.
Stwierdził też, że w ministerstwie trwają prace
nad rozszerzeniem programów „Czyste powietrze”
i „Stop smog” – było o to pytanie – o budynki wielorodzinne, bo ten problem jest w ministerstwie
zauważany.
Dziękuję za uwagę. To było sprawozdanie z posiedzenia jednej komisji. Dwa następne trochę
skrócę.
Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu.
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie z posiedzenia komisji do spraw klimatu o uchwalonej
przez Sejm w dniu 17 września 2020 r. ustawie
o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw.
Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu
25 września 2020 r. komisja wnosi: Wysoki Senat
uchwalić raczy załączony projekt uchwały.
Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm
na posiedzeniu w dniu 17 września 2020 r. ustawy
o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji
i remontów oraz niektórych innych ustaw, wprowadza do jej tekstu kilka poprawek. Te poprawki
zostały przejęte od legislatora przez pana senatora
Stanisława Gawłowskiego.
W dyskusji głos zabrała pani poseł Gabriela
Lenartowicz, która ponownie podniosła sprawę
Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków,
wskazując, że jest ona bardzo potrzebna dla planowania energetycznego, ale według niej propozycja
jest niespójna, bo w bazie są budynki zasilane z kotłowni o mocy do 1 MW, a powyżej tej wartości już
nie. Zostało to wyjaśnione podczas prac komisji.
Druga grupa źródeł, od 1 MW do 50 MW… Będzie
to w drugiej bazie.
Senator Janusz Pęcherz ponownie zwrócił się
z pytaniem dotyczącym definicji, ale rozszerzył je
o konieczność uwzględnienia w programie budynków komunalnych i socjalnych w centrach miast.
Bez tego, jego zdaniem, nie uda się osiągnąć założonych efektów. Zwrócił uwagę na zastrzeżenia
zgłaszane przez stowarzyszenia samorządowe, dotyczące zmniejszenia dochodów z PIT, wynikające z zastosowania ulgi termomodernizacyjnej bez
rekompensaty.
Z kolei senator Stanisław Gawłowski kontynuował omawianie tego problemu, stwierdzając, że
jeśli wprowadza się określone regulacje, to nie można nie rekompensować ubytków dochodów. Pytał,

jak poprawić ustawę, aby Centralna Ewidencja
Emisyjności Budynków dotyczyła budynków, a nie
ludzi. Zwrócił uwagę na termin wejścia w życie
ustawy, następujący po upływie 30 dni od ogłoszenia, z wyjątkiem art. 27g, który wchodzi w życie z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych
umożliwiających złożenie deklaracji z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków,
określonym w komunikacie. Zadał pytanie: co będzie, jeśli ten komunikat nie zostanie ogłoszony?
Po ustosunkowaniu się pana ministra do podniesionych spraw na nowo rozgorzała dyskusja i głos zabierali kolejno… Pani senator Joanna
Sekuła pytała m.in. o to, czy są prowadzone rozmowy z zarządcami budynków w odniesieniu do
przygotowywanej bazy ewidencyjnej. Pani senator
Danuta Jazłowiecka pytała np. o to, w jaki sposób
80-letnia kobieta będzie w stanie zmierzyć grubość
ocieplenia ścian czy stropu budynków i jak nie naruszyć miru domowego, zbierając tak szczegółowe dane. Senator Janusz Pęcherz zwrócił uwagę
na konieczność koordynacji w zakresie zbierania tych danych do ewidencji oraz spytał, czy to
będzie możliwe w oparciu o wskazane tutaj osoby uprawnione, tj. kominiarzy, strażników miejskich, nadzór budowlany czy inspektorów ochrony
środowiska. Z końcowych odpowiedzi przedstawiciela ministerstwa, jakie uzyskaliśmy na posiedzeniu komisji, wynikało, że koordynatorem ma
być sam tworzony system, który będzie integrował
te dane i będzie miał wbudowaną mapę topograficzną. I wówczas będzie wiadomo, które budynki są np. po przeglądzie, a każdy kominiarz po
zalogowaniu będzie miał dostęp do niezbędnych
danych. Stwierdzono także, że przeprowadzony
projekt badawczo-rozwojowy, który trwał półtora
roku, w ramach którego to projektu zostały opracowane podstawy tworzenia Centralnej Ewidencji
Emisyjności Budynków, gwarantuje powodzenie
tego przedsięwzięcia. Dziękuję za uwagę.
I trzecie sprawozdanie komisji.
(Rozmowy na sali)
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego
i Administracji Państwowej oraz Komisji
Infrastruktury o uchwalonej przez Sejm ustawie. Przed chwilą przedstawiłem tutaj sprawozdania z posiedzeń 2 komisji na temat tej ustawy.
Marszałek Senatu skierował, tak samo, jak już
przedstawiłem… A po rozpatrzeniu ustawy na
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posiedzeniu 2 połączonych komisji w dniu 28
września 2020 r. komisje wnoszą: Wysoki Senat
uchwalić raczy załączony projekt uchwały.
Żaden z obecnych na posiedzeniu połączonych
komisji senatorów nie przejął zgłoszonych przez
Biuro Legislacyjne Senatu RP propozycji poprawek
ani też nikt nie zaproponował w swoim imieniu
takich poprawek.
Ustawa została przegłosowana 16 głosami za. Bez poprawek, ale obecny na posiedzeniu komisji przewodniczący Komisji Samorządu
Terytorialnego i Administracji Państwowej, pan
Zygmunt Frankiewicz powiedział tak: wszyscy są
za, ale z dyskusji wynika, że produkt ten nie jest
doskonały.
Praca w połączonych komisjach przebiegała w dobrej atmosferze. W posiedzeniu komisji ze strony rządowej uczestniczył pan Adam
Czetwertyński, sekretarz stanu w Ministerstwie
Klimatu, Przemysław Hofman, dyrektor departamentu w Ministerstwie Rozwoju, pani Dorota
Cabańska, pełniąca obowiązki głównego inspektora nadzoru budowlanego, oraz przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej i przedstawiciele Związku
Gmin Wiejskich RP.
Głos w dyskusji zabrał m.in. pan senator
Zygmunt Frankiewicz, który tytułem wstępu
stwierdził, że większość poprawek, które znalazły się w tej ustawie, była oczekiwana przez samorząd terytorialny i zgłaszana już wcześniej,
kiedy pracowano nad tą pierwszą ustawą. To nie
są wszystkie poprawki, które były wówczas zgłaszane, ale uwzględnienie ich zdecydowanie poprawia omawianą ustawę. Problemem – według
senatora Frankiewicza – jest stworzenie Centralnej
Ewidencji Emisyjności Budynków, bo tworzy się
tu dodatkowe zadania dla samorządów bez wspomagania finansowego, a jednocześnie rodzi się pytanie, czy przypadkiem te bazy się nie powielają.
Reszta poprawek według pana senatora jest oczekiwana i zmierza w dobrą stronę.
Pan senator Janusz Pęcherz ponownie zgłębiał
problem koordynacji wprowadzania danych do systemu, czyli do tej centralnej ewidencji, i stwierdził,
że my ten program dedykujemy ubogim energetycznie, więc nie będzie może ich stać na zapłacenie tym, którzy będą te dane wprowadzać.
Z kolei pan senator Zygmunt Frankiewicz
stwierdził, że ustawa jest pozytywnym przykładem tego, że na etapie tworzenia prawa dobrze jest
słuchać głosów praktyków. W tym, co się zmieniło

teraz w ustawie, jest wiele rzeczy, które były właśnie zgłaszane wcześniej przez samorządy, ale
trzeba było długo na to poczekać. W związku z tym
dobrze byłoby, aby z tą ustawą, którą teraz się realizuje, udało się znacznie lepiej na etapie tworzenia
prawa, i aby nie było podobnie szczególnie z bazą
danych, bo to nie jest tak, że migracja danych to
jest jedno kliknięcie myszą na ekranie. Często brakuje kompatybilności. To jest ogromna praca dla
większości samorządów. I ten problem musi zostać rozwiązany.
Pani senator Jadwiga Rotnicka pytała, co jest
głównym celem – czy ograniczenie emisyjności,
czy wspomożenie ludzi, którzy sobie nie poradzą.
Żeby móc zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza, gmina powinna mieć rozeznanie, kogo na
to nie stać i kto w ogóle nie podejmie się wejścia
do tego programu. Według pani senator brakuje
właśnie takiego elementu, czyli tego, żeby gmina
była zobligowana do wyodrębnienia takiego zbioru mieszkańców, ale powinna na to zadanie dostać
określone środki. Osiągniemy ten efekt wtedy, gdy
właśnie takie dane wprowadzimy. A żeby je wprowadzić, będą potrzebne właśnie zasoby ludzkie
i zasoby pieniężne.
Kontynuując problem, senator Frankiewicz
stwierdził, że ta baza składa się z 2 części – z części
osobowej i z części budynkowej – i chciał potwierdzenia ze strony ministerstwa. Gminy biedniejsze
nie będą w stanie same wprowadzić danych do systemu, do bazy i to może prowadzić do jeszcze większej dysproporcji w samorządach.
Senator Dunin zwrócił uwagę na RODO, ale wyjaśnienia były takie, że to jest ustalone, uzgodnione.
Janusz Pęcherz: celem jest poprawa jakości powietrza, a jeżeli chcemy zrealizować ten cel, to musi
być pomoc ze strony rządu. Zwrócił też uwagę na ulgę
termomodernizacyjną – po raz kolejny, bo o tej uldze
mówił również pan Marszał, przedstawiciel Związku
Gmin Wiejskich RP. I zwrócił uwagę na bardzo duże
koszty, jak wyliczał, związane z tą bazą. Który organ
udzieli wsparcia na konkretny budynek i będzie eliminował defraudację środków publicznych?
I tu już przechodzę do tego, co mówił przedstawiciel ministerstwa. Musimy doprowadzić do sytuacji, w której nie będzie tak, że z wielu programów,
które dotychczas funkcjonowały w Polsce, będzie
można po raz kolejny korzystać. I dlatego chcemy
wprowadzić do bazy również odpowiedzi na pytania, czy dostałem ulgę termomodernizacyjną, czy
dostałem dodatek energetyczny, czy dostałem dodatek mieszkaniowy itp.

16. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 29 września 2020 r.

89
Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji
i remontów oraz niektórych innych ustaw

Jeszcze raz podkreślę – bo to trochę drążono
– że według ministerstwa nie ma takich zagrożeń, żeby nie stworzyć tej bazy, bo to, co zrobiono w przeciągu półtora roku, jeśli chodzi o pilotaż,
wskazuje na to, że to jest możliwe do zrealizowania.
Oczywiście wszystko jest możliwe do zrealizowania. Ja wiem, że można bardzo dużo rzeczy zrobić,
jednak muszę mieć zasoby, żeby to zrealizować.
Dziękuję za uwagę. (Oklaski)
Wicemarszałek
Marek Pęk
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze, za bardzo
szczegółowe, przebiegające w pozytywnej atmosferze, sprawozdanie.
Ale proszę jeszcze pozostać na mównicy, bowiem myślę, że pewne kwestie mogą jeszcze wymagać uszczegółowienia.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca trwające nie dłużej niż minutę zapytania do
sprawozdawcy.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać
takie pytanie?
Pani senator Hibner.
Senator
Jolanta Hibner
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, tu jest propozycja, żeby powstała centralna ewidencja emisyjności budynków,
tyle że ta centralna ewidencja emisyjności budynków będzie się opierała przede wszystkim na pracy samorządów i różnych zarządców budynków,
ewentualnie właścicieli tychże budynków. Ponadto
mają być zbierane dane osobowe. Chciałabym się
czegoś na ten temat dowiedzieć, ponieważ na posiedzeniu naszej Komisji Nadzwyczajnej do spraw
Klimatu podkreślano, że Urząd Ochrony Danych
Osobowych składa zastrzeżenia co do szczegółowości tych danych. Przede wszystkim chciałabym się
dowiedzieć, czy rzeczywiście potrzebne jest takie
szerokie udostępnianie tych danych ubezpieczycielom, organom administracji skarbowej, ministrowi spraw wewnętrznych, ośrodkom pomocy
społecznej itd., itd. To budzi wiele wątpliwości. I to
jest pierwsze pytanie.
A teraz drugie. Pan senator wspomniał już, że
istnieją te 2 programy, program „Czyste powietrze”

i „Stop smog”. Czy to, że tworzymy w Banku
Gospodarstwa Krajowego Ekologiczny Fundusz
Poręczeń i Gwarancji, który ma być niejako funduszem wspomagającym – ale tylko w zakresie
poręczeń i gwarancji pożyczek i kredytów – nie
przedłuży fazy… Bo w tej chwili wykorzystanie
jest na poziomie 30% założonego planu. No, mówię o tym, co w tej chwili jest w narodowym funduszu i w wojewódzkich funduszach. Czy to nie
przedłuży tego procesu zdobywania pieniędzy na
prace termomodernizacyjne? Dziękuję.
Senator
Janusz Pęcherz
Dziękuję bardzo.
Pani Senator, myślę, że przedstawiciele ministerstwa jeszcze się na ten temat wypowiedzą.
Rzeczywiście kwestia szczegółowości tej bazy danych była podnoszona we wszystkich 3 komisjach.
Ja też mocno drążyłem, czy to wszystko jest potrzebne, czy też nie, no i coraz bardziej skłaniam
się do tego, że nie wszystkie dane osobowe są tu
potrzebne. No, jedynie dane dotyczące budynków
i źródeł ciepła znajdujących się w nich są niezbędne do tego, żeby móc sensownie planować realizację programu „Stop smog” i programu „Czyste
powietrze”.
Muszę powiedzieć, że te programy są realizowane w bardzo niewielkim stopniu. Przypomnę,
że na „Stop smog” wydano tylko 48 milionów, co
w zestawieniu z tym, o czym mówił pan senator
Komarnicki – 68 milionów w samym Gorzowie
Wielkopolskim – jest niewielką kwotą. I z tego
m.in. wynikają te działania ministerstwa. Te
zmiany, które tutaj są, mają ułatwić wejście w ten
system.
Co do samej bazy, to ja wyliczam, że to, co jest
potrzebne, żeby to zrobić… No, według ministerstwa rok będzie trwało samo budowanie tej podstawowej bazy, do której dopiero będą wprowadzane
zasilające ją dane. A więc tak naprawdę zanim będziemy mogli z niej skorzystać, zanim ministerstwo ogłosi komunikat o tym, że mamy centralną
ewidencję emisyjności budynków, minie ok. 3 lat.
Te pieniądze są do wydania, ale dobrze by było,
gdyby one były wydawane sensownie. No, można
wydać pieniądze i potem znowu się zastanawiać,
dlaczego dalej mamy takie powietrze, jakie mamy.
Myślę, że „Czyste powietrze” i „Stop smog” to 2
programy, na które czekają samorządowcy. Tutaj
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trzeba słuchać dołów, a samorządowcy chcą tych
programów. Samorządowcy sami zwracali się
o bazę, która pomoże im zrealizować plany, jeśli chodzi o czyste powietrze i likwidację smogu
w gminach. To jest rzeczywiście wyjście naprzeciw ich oczekiwaniom, ale to nie oznacza, że my to
szybko zrealizujemy. Zawsze diabeł tkwi w szczegółach i później może się okazać, że coś znowu nie
gra. No, myślę, że dobrze by było, gdybyśmy na tym
etapie poprawili to, co można jeszcze poprawić,
żeby nie trzeba było za szybko zmieniać tej ustawy.
Wicemarszałek
Marek Pęk
Bardzo dziękuję.
Nie ma więcej pytań, zatem bardzo dziękuję,
Panie Senatorze.
(Senator Janusz Pęcherz: Dziękuję bardzo.)
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac
parlamentarnych został upoważniony minister
klimatu.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawić stanowisko rządu?
Jest z nami sekretarz stanu w Ministerstwie
Klimatu, pan Ireneusz Zyska.
Panie Ministrze?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu
Ireneusz Zyska: Tak.)
Bardzo proszę.
Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Klimatu
Ireneusz Zyska
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Na wstępie bardzo dziękuję panu senatorowi
Januszowi Pęcherzowi za szczegółowe przedstawienie sprawozdania z prac komisji senackich
nad ustawą. Tym bardziej dziękuję, że pan senator w bardzo pochlebnych słowach wyraził się
o projekcie, o przedłożeniu rządowym. Chcę powiedzieć, Szanowni Państwo, że priorytetowy program rządu premiera Mateusza Morawieckiego,
zapowiedziany w exposé prezesa Rady Ministrów,
program „Czyste powietrze” jest traktowany jako
jeden z filarów polityki rządu związany z dbałością o jakość powietrza, również jako narzędzie,

które służy do podniesienia efektywności energetycznej budynków. Rząd w okresie 11 lat przeznacza na programem „Czyste powietrze” aż 103
miliardy zł. Program „Stop smog” to program dedykowany gminom najbardziej ubogim energetycznie, obszarom, które z różnych względów są
dysfunkcyjne. Na ten program został skierowany
też znaczący fundusz w wysokości 1 miliarda 200
milionów zł. Trzeba powiedzieć, że dotychczas,
na dzień 25 września br., w sumie w ramach programu „Czyste powietrze” złożono ponad 167 tysięcy 700 wniosków na realizację przedsięwzięć
w ramach tego programu na łączną kwotę ponad
3 miliardów 200 milionów zł. Podpisano dotychczas ponad 132 tysiące umów na łączną kwotę
blisko 2 miliardów 500 milionów zł. Umów zrealizowanych… Wypłaconych kwot związanych już
z wykonaniem zadania, rozliczeniem zadania, jest
niespełna 900 milionów zł. Dodatkowo w ramach
funduszu, bo również ten mechanizm został zaprojektowany jako mechanizm programu „Czyste
powietrze”, jest ulga termomodernizacyjna, którą
podatnicy mogą odliczyć od podstawy opodatkowania. Informacja za rok 2019 jest taka, że podatnicy
skorzystali z tej ulgi na kwotę ok. 3 miliardów zł.
Ponieważ naszym celem jest utworzenie narzędzia bardziej skutecznego, które pozwoliłoby w ciągu tych 11 lat, do roku 2029, ponieważ program
„Czyste powietrze” został uruchomiony w roku
2018… Chodzi o uczynienie tego narzędzia bardziej
skutecznym, docierającym do każdego gospodarstwa domowego, każdej osoby, która potrzebuje
sfinansowania wymiany źródła ogrzewania, termomodernizacji budynku, wymiany stolarki okiennej
bądź też zamontowania innego źródła ciepła, jakim
może być pompa ciepła, albo też po zunifikowaniu
programów możliwość złożenia jednego wniosku
w systemie elektronicznym, obejmującego także
program „Mój prąd”, wnioskowanie o sfinansowanie dopłaty do instalacji fotowoltaicznej na dachu
budynku jednorodzinnego. Zauważyliśmy, że w tej
chwili wykorzystanie dedykowanych środków jest
niesatysfakcjonujące. Chcielibyśmy, aby rzeczywiście każdy, kto ma taką potrzebę, mógł sięgnąć po
pieniądze, które rząd na ten cel przeznaczył.
W tym miejscu chciałbym też podkreślić ważną rolę pełnomocnika rządu do spraw programu
„Czyste powietrze”, pana Piotra Woźnego, który w czasie, kiedy pełnił swoją funkcję, wykonał naprawdę ogromną, wręcz tytaniczną pracę.
Zbudował partnerstwa z organizacjami społecznymi, m.in. z Polskim Alarmem Smogowym,
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z organizacjami kominiarskimi, zrzeszeniami
kominiarskimi, z wieloma organizacjami społecznymi, proekologicznymi, które za cel stawiają sobie dbałość o jakość powietrza. Te działania
dzisiaj procentują, ponieważ w pracach nad projektem ustawy, nad ustawą, która jest przedłożona
Wysokiej Izbie, uczestniczyły w formie konsultacji, stałych konsultacji, a nawet współtworzyły ten
projekt ustawy organizacje społeczne. Szczególnie
chciałbym podziękować za zaangażowanie i bardzo
twórczy wkład Polskiemu Alarmowi Smogowemu,
również zrzeszeniom kominiarskim, a także jednostkom samorządu terytorialnego. To właśnie jednostki samorządu terytorialnego, Panie Marszałku,
Wysoka Izbo, w wielu przypadkach są autorami postulatów, które znalazły odzwierciedlenie w treści
projektu ustawy. Projekt dodatkowo został skonsultowany z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu
Terytorialnego, uzyskując pełną akceptację w zakresie rozwiązań, które dotykają bądź implikują
aktywność jednostek samorządu terytorialnego.
Tutaj pan senator Janusz Pęcherz szczegółowo przedstawił założenia ustawy, nie chciałbym
tego powtarzać, ale przedstawię 2 kwestie, które
wzbudziły pewne pytania, wywołały być może jakieś niezrozumienie ze strony części szanownych
państwa senatorów. Po pierwsze, chodzi o centralną ewidencję emisyjności budynków, która
w moim przekonaniu będzie doskonałym, skutecznym narzędziem do walki o jakość powietrza,
również narzędziem, które w sposób nieodpłatny
zostanie przekazane wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego w Polsce. Po drugie, chodzi
o kwestię rzekomo nakładanych przez tę ustawę
obowiązków na gminy.
Pierwsza kwestia, centralna ewidencja emisyjności budynków. Otóż w pewnym sensie…
Powtórzę to, ale warto, żeby ta informacja wybrzmiała tutaj na posiedzeniu plenarnym Wysokiej
Izby, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej: centralna
ewidencja emisyjności budynków jest w całości realizowana i finansowana z funduszu operacyjnego,
programu „Polska cyfrowa”. Zadanie to zostało nałożone na Główny Urząd Nadzoru Budowlanego i to
ten urząd będzie tworzył, zbierał informacje, konstruował dane, z uwzględnieniem systemu informatycznego, który jako narzędzie będzie dostępny
dla osób, dla instytucji wymienionych w projekcie
ustawy czy w ustawie, po jego przyjęciu. Gminy
w tym względzie nie otrzymują żadnych dodatkowych obowiązków, nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów. Chciałbym powiedzieć, że tę

aktywność bierze na siebie właśnie Główny Urząd
Nadzoru Budowlanego poprzez agregowanie, poprzez pozyskiwanie danych zaciąganych z innych
centralnych ewidencji gruntów, budynków. Tych
ewidencji jest w ustawie wymienionych kilka,
enumeratywnie. Ewentualna aktywność gminy
wynika wprost z przepisów ustawowych definiujących zadania własne gminy w zakresie obowiązku inwentaryzacji źródeł emisji na terenie gminy,
dbałości o jakość powietrza oraz w zakresie sporządzania bilansu energetycznego gminy. To są zadania własne gminy, które wynikają z ustawy. Tutaj
ta ustawa w żadnym stopniu nie nakłada nowych
obowiązków ponad to, co już gminy mają w swoich
kompetencjach i w swoich obowiązkach.
Jeżeli chodzi o kluczową sprawę podnoszoną przez państwa senatorów, zarówno na posiedzeniach komisji, jak i tutaj – pan senator
sprawozdawca o tym mówił – czyli sprawę dotyczącą ochrony danych osobowych, to chciałbym
zaznaczyć, że w tym względzie projekt ustawy
został skonsultowany i uzyskał akceptację generalnego inspektora ochrony danych osobowych.
Informacje, które będą gromadzone w tej ewidencji, to w zakresie części osobowej tylko i wyłącznie
imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, jeżeli został wskazany, i numer telefonu, jeżeli
został wskazany. Jeżeli te 2 ostatnie informacje nie
zostaną zgłoszone do ewidencji, to wówczas w tej
ewidencji będzie widniała tylko i wyłącznie informacja o imieniu, nazwisku oraz adresie osoby, która jest dysponentem danego lokalu, nieruchomości
i źródła emisji związanego właśnie z ogrzewnictwem mieszkaniowym.
Dlaczego konieczne jest pozyskanie danych
w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu? Otóż,
proszę państwa, jest to oświadczenie woli, oświadczenie woli, które musi podpisać osoba będąca
samoistnym posiadaczem bądź zależnym posiadaczem – w zależności od tego, jakie ma prawo do
lokalu, do nieruchomości – i nikt poza tą osobą
właściwie takiego oświadczenia złożyć nie może.
Jeżeli ktoś takiego oświadczenia nie złoży, to będziemy mieć pewnego rodzaju lukę.
Ja chciałbym tutaj państwa senatorów, Wysoką
Izbę zapewnić, że jest to narzędzie, które pomoże
wszystkim, a szczególnie jednostkom samorządu
terytorialnego, ale również centralnym instytucjom państwa w skutecznej… nie chcę używać
słowa „walka”, ale w prowadzeniu skutecznych
działań, w realizacji polityki związanej z ochroną powietrza, poprawą jakości powietrza. Jak
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szanowni państwo senatorowie wiedzą, Polska
niestety nie ma najlepszej jakości powietrza. Jest
to związane głównie z niską emisją pochodzącą
z ogrzewnictwa mieszkaniowego, ale także z niską emisją wynikającą z transportu. Transport to
nie ta ustawa, więc skupiamy się na ogrzewnictwie
mieszkaniowym. I chcielibyśmy w krótkim czasie
ograniczać, a w efekcie tych działań – wyeliminować w budynkach, w mieszkalnictwie ogrzewnictwo oparte na spalaniu paliw stałych, głównie
węgla kamiennego. Dlatego te działania mają być
realizowane z wielką intensywnością, z uruchomieniem maksymalnych narzędzi, które będą
temu służyć.
Tutaj jedno z pytań dotyczyło tego, po co np.
ministrowi spraw wewnętrznych i administracji
te dane, po co ministrowi spraw wewnętrznych
i administracji dostęp. Otóż, proszę państwa, ja
nie chciałbym wchodzić w taki dyskurs polemiczny na poziomie politycznym. Bo on tutaj gdzieś
tam się pojawia w kontekście… Ale absolutnie
nie chodzi o żadną kwestię inwigilacji, zarzucaną
też gdzieś tam w dyskusjach na poziomie komisji. Minister spraw wewnętrznych i administracji
to również Państwowa Straż Pożarna, która pełni
swoją ofiarną służbę w stosunku do mieszkańców
wszystkich miast i wsi, chroniąc nas przed różnymi zagrożeniami wynikającymi m.in. z pożarów.
A, jak wiemy, niesprawne instalacje ogrzewnictwa,
wentylacji związanej z ogrzewnictwem opartym na
węglu kamiennym niestety doprowadziły do wielu tragedii. Dlatego też wspomniane narzędzie jest
niesłychanie potrzebne, także w zakresie dostępu
tych służb, które służą polskim obywatelom, polskiemu społeczeństwu.
Jeżeli chodzi o ośrodki pomocy społecznej, to
właśnie ośrodki pomocy społecznej, zgodnie z nowelizacją, której dokonaliśmy, ustawy, programu
„Czyste powietrze”… W poprzedniej nowelizacji…
To ośrodki pomocy społecznej będą wydawać osobom gorzej uposażonym zaświadczenia o ich sytuacji finansowej, o tym, że są klientami ośrodków
pomocy społecznej, w zakresie możliwości korzystania na preferencyjnych warunkach z programu
„Czyste powietrze”. Tutaj chodzi o gospodarstwa
domowe, w których członkowie rodziny uzyskują dochód na poziomie 1 tysiąca 400 zł na mieszkańca, na osobę w rodzinie, bądź też 1 tysiąc 960 zł
w gospodarkach jednoosobowych, w skali jednego
miesiąca. Przy okazji powiem, że możliwa do uzyskania dotacja została podwyższona do kwoty aż 37
tysięcy zł maksymalnie. Tak więc ośrodki pomocy

społecznej odgrywają istotną rolę w systemie funkcjonowania programu „Czyste powietrze”.
Przy okazji warto wspomnieć, że gminy uzyskały możliwość uzyskania rekompensaty z tytułu
wydania każdoczesnego zaświadczenia w wysokości 100 zł dla beneficjenta programu „Czyste
powietrze”, który jest klientem ośrodka pomocy
społecznej.
Była też mowa o bazie średnich źródeł spalania, mających 1–50 MW. Ta baza została już wykonana przez Krajowy Ośrodek Bilansowania
i Zarządzania Emisjami, w skrócie KOBiZE, i ta
baza funkcjonuje. W tej chwili naszym zadaniem
jest utworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności
Budynków jako kluczowego narzędzia. Jeśli chodzi o termin, to chciałbym zapewnić szanownych
państwa senatorów, że zakładamy, że baza zostanie
uruchomiona w przeciągu roku, myślę, że do listopada, do grudnia przyszłego roku. Na początku nowego sezonu grzewczego w roku 2021 baza będzie
gotowa jako narzędzie dla wszystkich uczestników
tego systemu.
Jeszcze może jedno zdanie na temat
Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji.
Padały pytania związane z możliwością rozszerzenia tego systemu na spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Chciałbym powiedzieć, że nie
tworzymy żadnego wyłomu w systemie finansowym, który w tej chwili funkcjonuje w Polsce. Jest
to jedynie utworzenie funduszu poręczeń i gwarancji. Nie tworzymy możliwości przekazywania
dotacji poprzez banki bądź instytucje finansujące,
instytucje kredytujące, jak również nie tworzymy
systemu dopłat do oprocentowania udzielanych
kredytów. Ten fundusz poręczeń i gwarancji będzie jedynie zabezpieczeniem dla banków, które już
dzisiaj zgłaszają się i chcą mieć w swoim portfolio,
w ofercie dla swoich klientów również tańsze produkty, niżej oprocentowane, po to, aby właśnie te
osoby, które dysponują zdolnością kredytową, ale
nie posiadają stosownego zabezpieczenia kredytu…
aby ten Ekologiczny Fundusz Poręczeń i Gwarancji
mógł takie zabezpieczenie stanowić.
Szanowni Państwo, Panie Marszałku, Wysoka
Izbo, na zakończenie chciałbym bardzo serdecznie
podziękować za rzeczową, konstruktywną pracę
na posiedzeniach komisji Wysokiej Izby, na posiedzeniach poszczególnych komisji. Jestem też bardzo zobowiązany państwu senatorom, ponieważ
były krytyczne uwagi, ale ostatecznie ustawa została przyjęta w komisji większością głosów, tylko kilku senatorów wstrzymało się od głosu; ja
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uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Środowiska.
Uważam, że państwo senatorowie po tej informacji, którą tak skrupulatnie, rzetelnie przedstawił
pan senator sprawozdawca, wiedzą, że ta ustawa
została bardzo konstruktywnie, bardzo uczciwie –
użyję tego określenia – skonsultowana społecznie
na każdym poziomie i w bardzo szerokim zakresie. Stąd też ta ustawa jest oczekiwana przez jednostki samorządu terytorialnego, przez instytucje
państwa, aby skutecznie wdrażać program „Czyste
powietrze”. Jeszcze raz powiem, że jest to program
priorytetowy, który powinien w najbliższej dekadzie doprowadzić do zdecydowanej poprawy powietrza, takiej, jaką już w jakimś sensie udało nam
się osiągnąć, ponieważ od roku 2015 do roku 2019
liczbę 44 stref, które zostały wskazane jako strefy
z przekroczeniami emisji pyłów PM10, obniżyliśmy
do 22. To są dane na koniec roku 2019. Szacujemy,
że dzisiaj jest ok. 10 stref z przekroczeniami. Mam
nadzieję, że właśnie przyjęcie tej ustawy, realizacja
programu „Czyste powietrze” w pełnym zakresie
pozwoli nam całkowicie wyeliminować te strefy
z przekroczeniami.
Uprzejmie proszę Wysoką Izbę o przyjęcie ustawy bez poprawek. Dziękuję bardzo.
Wicemarszałek
Marek Pęk
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przedstawiciela rządu związane z omawianym punktem
porządku obrad.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać
takie pytanie? Nie widzę chętnych.
Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora
Stanisława Gawłowskiego.
Senator
Stanisław Gawłowski
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowny
Panie Ministrze! Szanowni Państwo!
Przede wszystkim chciałbym podziękować
bardzo serdecznie panu ministrowi za te dodatkowe informacje, które dzisiaj zostały przekazane.
Panie Ministrze, dobrymi intencjami piekło jest
wybrukowane. Jeżeli pan mówi, że priorytetem

rządu jest działanie związane z „Czystym powietrzem”… Ja pamiętam wypowiedź pana premiera
Morawieckiego z 2018 r., kiedy ten program był
tworzony. Premier wtedy zapowiadał, że na ten
cel zostaną przeznaczone 103 miliardy zł i mówił,
że jest to absolutnie priorytetowe działanie, tak jak
zresztą pan przed chwilą to podkreślał. Pan dzisiaj
powiedział, że przez te 2 lata działania tego programu wydaliście realnie 900 tysięcy, tak?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu
Ireneusz Zyska: Milionów.)
900 milionów. Przepraszam.
Panie Ministrze, to jaki to jest priorytet? Ile lat
będziecie to realizować? 1 miliard przez 2 lata. To
200 lat wam to zajmie? Gratuluję, Panie Ministrze.
Jeżeli to jest priorytet, to gratuluję podejścia: 200
lat. Dziękuję za tę informację, bo to Wysoka Izba
od pana usłyszała, że tak wygląda priorytet rządu Rzeczypospolitej w sprawach dotyczących
„Czystego powietrza”. 200 lat. Gratuluję serdecznie,
bo dzięki panu dowiedzieliśmy się o kilku rzeczywiście ciekawych sprawach. Ale nawet gdybym nie
był zbyt precyzyjny w tej części i wziął pod uwagę
tylko i wyłącznie zakontraktowane wnioski… Przez
ten czas zakontraktowaliście 2 miliardy 500 milionów. To ile to będzie? 100 lat zajmie wam realizacja
tego programu. A przecież program został zapowiedziany na 10 lat. Panie Ministrze, 10 lat. Tak?
Pan dzisiaj powiedział, że 11 lat. Nie będę się z panem kłócił, niech będzie 11 lat. Czyli rocznie średnio 10 miliardów. Nie ma co kiwać głową, Panie
Ministrze, twarde dane. Nie ucieknie pan od tych
danych. Na pana miejscu bym w ogóle tego programu dzisiaj nie ruszał, bo rzeczywiście chwalić
się nie ma czym. Program „Mój prąd”, zresztą już
przez was zlikwidowany, wygląda jeszcze gorzej.
Kwoty są inne, więc jest jeszcze gorzej. Zostawiam
ten program, odnoszę się już tylko i wyłącznie
do ustawy, bo nie ma co dyskutować o innych
rzeczach.
Ja nie chcę krytykować ustawy, absolutnie nie
chcę. Powiem tylko tyle, że rzeczywiście na przestrzeni ostatnich 5 lat, jeśli chodzi o budżet państwa, podkreślam, budżet państwa, nie Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, to nie macie się zbytnio czym chwalić.
Chyba w 2016 r. zlikwidowaliście fundusz termomodernizacyjny, który był w budżecie państwa.
Uznaliście, że na ten cel nie warto przeznaczać pieniędzy. On chyba nawet nie wrócił potem w budżecie, mówię „chyba”, bo nie jestem pewny, aż tak
bardzo na bieżąco nie analizowałem tych pozycji
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budżetowych. W każdym razie na program „Czyste
powietrze” w budżecie państwa, nawet gdy został
on uruchomiony, nie było ani jednej złotówki, zero.
Był tylko narodowy fundusz ochrony środowiska,
ewentualnie wojewódzkie fundusze i tak naprawdę
pieniądze unijne, które były w dyspozycji narodowego funduszu w ramach programów priorytetowych realizowanych przez te instytucje.
Panie Ministrze, ja nie podzielam pana poglądów w sprawach dotyczących Centralnej Ewidencji
Emisyjności Budynków. Ja nie kwestionuję potrzeby zbudowania takiej ewidencji, niech ona powstanie, ale niech ona dotyczy budynków, tak jak jest
to w jej nazwie, a nie ludzi. Pan mówi, że to nie
ma związku. Otóż, Panie Ministrze, jak się czyta
tę ustawę, to okazuje się, że to jednak ma związek. Pan wspomniał już o tym fragmencie pod tytułem… To było, żeby już precyzyjnie odnosić się do
pana zapowiedzi, w art. 27a w ust. 2 w pkcie 3. Tam
jest taki zapis, który mówi o tym, że do tej ewidencji są wprowadzane numer telefonu i adres poczty
elektronicznej. Pan mówi, że o ile posiada. Ale jak
posiada, to trzeba je wprowadzić, co nie?
(Rozmowy na sali)
A, jeżeli powie… To nie jest napisane w ustawie, napisane jest „o ile posiada”. Panie Ministrze,
pan odnosi się do tego dokumentu, który pan prezentuje tutaj, a nie, że jeżeli powie… Bo jeżeli nie
powie, to co? To znaczy, że go nie ma w ewidencji? Nie są to pełne dane. Nie może się ubiegać. Jak
nie powie i nie przedstawi innych danych, to też
nie będzie pan wpisywał? No, nie jest to poważne, Panie Ministrze. To nie jest poważna dyskusja
o poważnym dokumencie, który rząd przedłożył
Wysokiej Izbie.
Zresztą, mówiąc szczerze, dotyczy to również
innych zapisów. Zbieracie do tej ewidencji danych informacje dotyczące świadczeń z pomocy
społecznej albo dodatków mieszkaniowych. No,
a jeżeli w międzyczasie zostanie zmieniony właściciel, to co? To zostaje? Wykreślacie? Co robicie? A w ogóle po co te informacje? Po co chcecie
wiedzieć, czy ktoś ma ulgę podatkową, czy np. pan
marszałek skorzystał z dodatku mieszkaniowego…
Panie Marszałku, to pana też może dotyczyć, martwię się o pana, chciałbym, żeby pan to dobrze potraktował, tylko i wyłącznie w takim wymiarze. Czy
np. pan marszałek – przepraszam, ja mogę wskazać innego senatora – skorzystał z premii termomodernizacyjnej? Po co te informacje? Po co one…
Dlaczego one mają dotyczyć obywatela? Niech one
dotyczą nieruchomości, Panie Ministrze, tego, czy

na daną nieruchomość przeznaczono jakieś pieniądze, i niech one będą związane z nieruchomością.
Zresztą w innym miejscu zapisujecie, że potrzebny
jest adres zamieszkania. Ale przepraszam, po co?
Jak ktoś jest właścicielem 4 nieruchomości, Panie
Ministrze, to po co wam jest adres jego zamieszkania, jak tylko adres nieruchomości jest potrzebny?
Nie da się tego wytłumaczyć. Nie da się tego wytłumaczyć, może pan kręcić głową, nie ma żadnego
logicznego wytłumaczenia takie podejście do sprawy. Mógłbym się wyzłośliwiać jeszcze dużo dłużej,
ale zostawię to, bo nie ma takiej potrzeby.
Cieszę się z jeszcze jednej pańskiej dzisiejszej
deklaracji dotyczącej czasu powstania ewidencji.
Bo pan powiedział: rok. Miód na moje serce. Miód,
Panie Ministrze, bo na pewno przynajmniej co do
jednej poprawki pan się zgodzi. W art. 20… Zaraz,
szukam… W art. 22 tejże ustawy jest napisane:
ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia
ogłoszenia, z wyjątkiem – i czytam pkt 1, żeby już
dalej nie czytać – art. 27a, który wchodzi w życie
z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających prowadzenie centralnej ewidencji emisyjności budynków, określonym w komunikacie,
o którym mowa w art. 18 pkt 1. A jak nie będzie tego
komunikatu, to co? To nie wejdzie ta ustawa w tej
części. Przyznam szczerze, że to jest taki rodzaj pisania prawa, który jest daleki od zasad legislacyjnych, bardzo daleki. Ja usłyszałem na posiedzeniu
komisji, że jest jakiś jeden wyjątek, ale z wyjątków
nie należy czynić reguły, Panie Ministrze. Skoro
pan powiedział, że dacie radę w ciągu roku, to ja
zaproponuję, żebyście to zrobili w ciągu 3 lat, żeby
ta ustawa weszła w życie w ciągu 36 miesięcy, nie
później niż w ciągu 36 miesięcy, bo uważam, że jeżeli się nie określi granic, to ona nie wejdzie nigdy,
po prostu nigdy.
W związku z tym chciałbym przedłożyć panu
marszałkowi kilka poprawek. Te poprawki dotyczą właśnie wykreślania z Centralnej Ewidencji
Emisyjności Budynków wszystkich tych obszarów,
które dotyczą obywatela. Zbierajcie informacje
o nieruchomościach, nie zbierajcie informacji o ludziach. Bo rzeczywiście to ma charakter inwigilacji
obywatela. Po co? Nie ma się z czego śmiać. Może
być i pan w ten sposób inwigilowany. Nie wiem, czy
pan jest właścicielem nieruchomości, ale naprawdę nie ma się z czego śmiać. To nie jest śmieszne,
Panie Ministrze. Wielu obywateli z takich rzeczy
się nie śmieje. To też jest przykład takiego podejścia państwa, w którym państwo nie ma zaufania
do obywateli. Jeżeli obywatel chce uzyskać dotację,
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to określcie wzór wniosku, w tym wzorze wniosku
napiszcie, z czego się ma wyspowiadać, i niech się
spowiada, jeżeli dotację ma dostać. A nie zbierajcie informacji o tym, czy dostał dodatek mieszkaniowy, czy nie, czy korzysta z pomocy społecznej,
czy nie. I wpisujecie to do Centralnej Ewidencji
Emisyjności Budynków? Jaki to ma związek? No
jaki? Żaden.
Są również poprawki dotyczące czasu wejścia
tej ustawy w życie. Proszę o to, żeby cała Izba, bez
wyjątku, poparła te zmiany. Dziękuję bardzo.
Wicemarszałek
Marek Pęk
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Panie Senatorze, niech pan dopełni wymogu
formalnego i podpisze się pod tymi poprawkami…
(Senator Stanisław Gawłowski: Tak,
oczywiście.)
…bo bez tego poprawki są nieważne.
(Senator Stanisław Gawłowski: Podpiszę
przy panu marszałku, żeby autentyczność była
stwierdzona.)
Dobrze. Dziękuję bardzo.
Proszę o zabranie głosu pana senatora
Kwiatkowskiego.
Senator
Krzysztof Kwiatkowski
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Panie,
Panowie Senatorowie!
Pamiętam, że kiedy w 2017, 2016, później
w 2018 r. jako prezes NIK ogłaszałem różne raporty
Najwyższej Izby Kontroli dotyczące „Czystego powietrza”, to wśród 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie największą grupę stanowiły
miasta z Polski. Wtedy mówiliśmy o tym, że na około 400 tysięcy obywateli państw Unii Europejskiej,
którzy umierają przedwcześnie z uwagi na to, że
stale lub okresowo przebywają w miejscach, gdzie
dochodzi do przekroczenia norm zanieczyszczenia powietrza, ok. 46 tysięcy to Polki i Polacy, którzy nie musieliby umierać, gdyby nie to, jakim
powietrzem oddychali. Dlatego niezwykle cieszę się z tego projektu. Składam tu podziękowania panu ministrowi Ireneuszowi Zysce za to, że
ten projekt powstał zgodnie z najlepszym sposobem prowadzenia prac legislacyjnych – w dialogu

z partnerami społecznymi. Miałem okazję współpracować z Krakowskim Alarmem Smogowym,
z alarmami smogowymi z poszczególnych miast,
z organizacjami ekologicznymi, z Global Compact,
czyli organizacją współpracującą z ONZ, zajmującą
się m.in. problematyką zanieczyszczonego powietrza, i wiem, jak wiele taki dialog wnosił do pracy
instytucji, za którą wtedy odpowiadałem. Dlatego
bardzo dziękuję za to, że ten projekt powstawał także w takich okolicznościach. I choć cenię sobie głos
mojego przedmówcy i jego doświadczenie z pracy
w ministerstwie ochrony środowiska, to tym razem byłbym bardzo ostrożny z wprowadzaniem
poprawek do tego projektu, dlatego że jest tak, że
żeby mieć pełen system ewidencji danych, który będzie nam służył kompleksowo, nie jesteśmy
w stanie sprowadzić go wyłącznie do danych dotyczących nieruchomości. Sprawa dodatku mieszkaniowego – to jest dodatek przypisany do konkretnej
osoby, a nie do nieruchomości. Nie chcę już…
(Senator Stanisław Gawłowski: No właśnie,
wyrzucamy.)
Nie, wręcz przeciwnie, zachowujemy w tym
systemie, bo te dane będą nam potrzebne w przypadku tak rozpisanego programu, także jeśli chodzi
o te informacje, które są w projekcie ustawy, w kontekście wcześniejszych raportów Najwyższej Izby
Kontroli. W swoich raportach NIK wskazywała, że
głównym czynnikiem wpływającym na złą jakość
powietrza w Polsce – mówił o tym także sprawozdawca, pan senator Janusz Pęcherz – jest tzw. niska
emisja, pochodząca w większości z sektora bytowo-komunalnego, w którym stosuje się niskiej jakości
urządzenia grzewcze, czyli kotły na paliwo stałe,
i oczywiście niskiej jakości jest to, co się do tych
kotłów wrzuca. Tu przytoczę. Z tego też względu
kluczowe jest podjęcie skumulowanych działań na
rzecz identyfikacji i zdiagnozowania tych źródeł
niskiej emisji, a temu odpowiada właśnie przedłożony przez Senat projekt ustawy. W tym kontekście niezbędne jest rozpoczęcie gromadzenia
jednolitych i uspójnionych danych w skali całego
kraju dotyczących budynków i pochodzących z nich
źródeł emisji, które stanowią kluczowy element
planowania działań naprawczych. To, co teraz
przeczytałem, to wbrew pozorom nie jest fragment
ustawy. To jest fragment raportu NIK z 27 sierpnia 2018 r. Muszę powiedzieć, że w tym zakresie
ta ustawa realizuje dokładnie te same postulaty,
które miałem zaszczyt przedstawiać jeszcze jako
prezes NIK. W celu zdiagnozowania i zidentyfikowania źródeł emisji w budynkach przewiduje się
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tu utworzenie i uruchomienie Centralnej Ewidencji
Emisyjności Budynków, zawierającej dane o budynkach, a przede wszystkim o eksploatowanych
w nich źródłach ciepła i spalania paliw, czyli o kotłach i piecach.
Prace nad projektem ustawy prowadzone
w Ministerstwie Rozwoju, tak jak tu już powiedziałem, uwzględniały konsultacje z różnymi
podmiotami i interesariuszami, a także z ekologicznymi organizacjami pozarządowymi, które od
lat walczą o czyste powietrze w Polsce. Mam nadzieję, że osobiste zaangażowanie pana ministra
w prace nad tym projektem będzie zaraźliwym
przykładem dla pańskich koleżanek i kolegów
w rządzie, czego życzę i panu ministrowi, i samemu sobie. No, mam nadzieję, że polepszy się
jakość propozycji legislacyjnych, które tu się pojawiają, bo nie wszystkie te propozycje są przygotowywane w tak przemyślany sposób jak ustawa,
nad którą pracujemy. Przygotowane rozwiązania zyskały szczególną aprobatę. Ja sam miałem
dzisiaj możliwość porozmawiania z przedstawicielami różnych organizacji zajmujących się problematyką ochrony powietrza. Uczestniczyłem
także w konferencji otwierającej cały ten projekt
w kwietniu 2019 r.
Przyjęcie przedmiotowej ustawy oczekiwane jest także przez samorząd terytorialny, bo to
właśnie samorządowcom przychodzi mierzyć się
z tym codziennym zanieczyszczeniem powietrza,
z przekroczonymi normami, które są źródłem
wyjątkowej troski mieszkańców, szczególnie na
terenach południowej Polski. Przyjęcie przedmiotowej ustawy jest popierane przez organizacje
samorządu terytorialnego, m.in. przez Konwent
Marszałków Województw RP, który w wystąpieniach kierowanych do prezesa Rady Ministrów
postulował wielokrotnie utworzenie takiej właśnie ewidencji, tj. jednolitej bazy gromadzącej dane
w skali całego kraju.
Analiza raportów NIK w zakresie dotyczącym kontroli działania administracji publicznej
– zarówno rządowej, jak i samorządowej różnych
szczebli – w związku z wydatkowaniem środków
publicznych na cele związane z poprawą jakości
powietrza wskazuje wprost, iż problem stanowi
brak jednolitej, wielopoziomowej strategii walki
z zanieczyszczeniem powietrza, brak koordynacji
działań realizowanych przez poszczególne agendy i szczeble administracji, jak również brak zinwentaryzowania stosownych danych, a także brak
wymiany informacji na temat poziomu i przyczyn

zanieczyszczenia powietrza, także pomiędzy administracją rządową oraz samorządową.
W wielu miejscach uruchamiane są instrumenty wsparcia związane z wymianą pieców i przyłączaniem do sieci ciepłowniczej. Przypominam
wnioski NIK, które wprost mówiły o wprowadzeniu zapisów prawa, które uniemożliwiałyby odbiór nowo budowanego budynku w sytuacji, gdy
jego właściciel nie planuje przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej, oczywiście jeżeli takowa
jest w drodze, przy której stoi budynek oddawany
do użytku. Jeśli chodzi o sprawy związane z przyłączaniem do sieci ciepłowniczych i montażem
alternatywnych źródeł energii, to do tej pory te
działania często były prowadzone bez opierania
się na twardych danych. Tym samym wsparcie to
nie było udzielane w sposób efektywny, przez co
często nie trafiało ono tam, gdzie było najbardziej
potrzebne, i nie było oferowane w takiej formie,
w jakiej było ono niezbędne na danym terenie.
Samorządy nie miały wystarczającego rozeznania
potrzeb i skali działań naprawczych, które należało przeprowadzić, by osiągnąć docelowe normy
jakości powietrza.
W opinii NIK sytuacja ta została zdeterminowana przez wiele czynników, które poza nielicznymi
wyjątkami wynikały zarówno z niewystarczającej
aktywności podmiotów publicznych na wszystkich
szczeblach działalności – lokalnym, regionalnym
i krajowym – jak i z niedostatecznej koordynacji
oraz, co za tym idzie, niezapewnienia spójności
działań realizowanych w ramach rozbudowanej
struktury systemu ochrony środowiska. Ja już nie
chcę przypominać, ile instytucji za te sprawy odpowiadało. Nie chcę także przypominać, w jakim
tempie realizowano programy, które były wprowadzane w ostatnich latach, np. przez samorządy
wojewódzkie, i ile jeszcze lat trwałoby dochodzenie
do tych parametrów, które są określane, np. przez
WHO, jako właściwe pod względem nienegatywnego oddziaływania na życie i zdrowie obywateli.
Nie mam żadnych wątpliwości, że ta ustawa
jest krokiem w dobrym kierunku, bo nie ma efektywnego wydatkowania środków publicznych bez
zapewnienia wystarczających mechanizmów i stosowania jednolitych standardów w przygotowaniu,
a później w finansowaniu i kontroli realizacji programów ochrony powietrza zarówno przez samorządy województw, jak i inne agendy, w tym agendy
rządowe.
Z mojej strony macie państwo poparcie dla
tej ustawy. Będę prosił wszystkich, wszystkie
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panie i panów senatorów, żebyśmy każdą z poprawek zgłoszonych przez pana przewodniczącego przeanalizowali. W tym wypadku mam akurat
przekonanie, że proces przygotowania tego projektu ustawy naprawdę był procesem pogłębionym
w stosunku do procesów dotyczących wielu innych
aktów prawnych. Proszę, rekomenduję, apeluję,
żebyśmy ograniczyli poprawki do tych absolutnie
niezbędnych, bo mam poczucie, że ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz zmianie
innych ustaw jest potrzebna i oczekiwana. Warto
przeprowadzać procedurę legislacyjną jak najsprawniej, a zgłaszanie każdej poprawki wydłuża
proces legislacyjny. Dziękuję bardzo.
Wicemarszałek
Marek Pęk
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że senatorowie Szwed,
Gromko, Godyla i Hibner złożyli swoje przemówienia w dyskusji do protokołu*.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że wnioski o charakterze legislacyjnym na piśmie złożyli pani senator marszałek
Morawska-Stanecka i pan senator Gawłowski.
Czy przedstawiciel rządu chce ustosunkować
się do przedstawionych wniosków?
Bardzo proszę, Panie Ministrze.
Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Klimatu
Ireneusz Zyska
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Bardzo dziękuję panom senatorom, panu senatorowi Stanisławowi Gawłowskiemu i panu
senatorowi Krzysztofowi Kwiatkowskiemu, za
przedstawione przez nich stanowiska – jedno krytyczne, drugie wyrażające akceptację.
Może łatwiej będzie mi zacząć od odniesienia się do stanowiska pana senatora Krzysztofa
Kwiatkowskiego, które to stanowisko wynika
z ogromnej wiedzy i doświadczenia w obszarze
zanieczyszczenia środowiska, powietrza, doświadczenia wynikającego z realizowanej przez
pana senatora misji prezesa Najwyższej Izby
* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

Kontroli. Nie przypadkiem pan senator Krzysztof
Kwiatkowski przywoływał cytaty z raportów
Najwyższej Izby Kontroli i również nie przypadkiem te treści znalazły się w uzasadnieniu projektu
ustawy. Z tych raportów czerpaliśmy rozwiązania,
które zostały zdefiniowane w projekcie. Bardzo
dziękuję za konstruktywne, ale życzliwe, merytoryczne ustosunkowanie się do zmian i zaopiniowanie ustawy przez pana senatora.
Odnosząc się do wystąpienia pana senatora
Stanisława Gawłowskiego, z wielką życzliwością
i z szacunkiem, z tytułu doświadczenia wynikającego z pracy pana senatora jako ministra środowiska… Muszę z przykrością zauważyć… Pan senator
zresztą sam użył określenia „nie będę się więcej
wyzłośliwiał” czy coś w tym stylu. Nie zapisałem
tego, ale tak mi to utkwiło.
Drogi Panie Senatorze, 900 wypłaconych milionów to aż 900 milionów. Jest wiele gospodarstw
domowych, które już cieszą się z tego, że zostały
stermomodernizowane. Jest wiele budynków po
wymianie źródła ogrzewania, po wymianie stolarki okiennej. Są to w tej chwili mieszkania, budynki
jednorodzinne o innych parametrach, o podwyższonej efektywności energetycznej, gwarantujące
inną jakość życia mieszkańcom. I twierdzenie pana
senatora na samym wstępie wystąpienia, że dobrymi intencjami piekło jest wybrukowane, jest nieadekwatne do ogromnego wysiłku, który został już
włożony zarówno przez administrację rządową, jak
i przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej oraz przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej na
tysiącach, naprawdę tysiącach spotkań i konferencji z beneficjentami. Bo były organizowane w każdym okręgu, w każdym powiecie takie spotkania
z zainteresowanymi osobami, które chciały skorzystać ze środków programu „Czyste powietrze”.
Fakt, że nie udało nam się wypłacić jeszcze większych środków, ale te zakontraktowane są już na
poziomie 2,5 miliarda, a złożono wnioski na blisko
3,5. Może podaję w zaokrągleniu, ale mniej więcej
tak to wygląda. I pokazuje, że jesteśmy w pewnym
procesie, a za chwilę ta krzywa wzrostu zainteresowania programem i uczestnictwa potencjalnych beneficjentów oraz budowania świadomości,
że przeciętny obywatel może sięgnąć po te środki,
poprawić swoją egzystencję poprzez lepszy standard życia, będzie dynamicznie rosła.
Pan senator zapomniał o jednej bardzo istotnej danej, o której ja powiedziałem. To jest wypłacona, a właściwie wykorzystana, bo odliczona od
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podstawy opodatkowania, ulga termomodernizacyjna w kwocie 3 miliardów zł. To również proszę
wliczać do całego programu „Czyste powietrze”, bo
tak on został zaprojektowany, że również kwestie
podatkowe czy pewnych benefitów, ulg podatkowych związanych z ochroną powietrza wchodzą
do budżetu programu „Czyste powietrze”. A więc
będzie to już blisko 4 miliardy zł wypłaconych
środków.
Kolejna sprawa. Pan senator powiedział o rzekomo zlikwidowanym programie „Mój prąd”. Nie
wiem, skąd taka informacja. Muszę to sprostować,
ponieważ pan senator jest osobą opiniotwórczą,
występując na sali plenarnej posiedzeń Senatu,
i może być cytowany przez ogólnopolskie media.
Chciałbym, aby zdecydowanie wybrzmiało, że
program „Mój prąd” stanowi w tej chwili pewnego rodzaju hit – jeżeli mogę użyć tego słowa
tutaj, w Wysokiej Izbie – ponieważ przede wszystkim jest przyczynkiem do boomu inwestycyjnego
w branży fotowoltaicznej w Polsce. Dzisiaj, w roku
2020 naznaczonym kryzysem wywołanym przez
epidemię koronawirusa, jest to bodajże jedyna
branża, która przeżywa tak dynamiczny rozwój.
W ciągu roku zainstalowano instalacje prosumenckie fotowoltaiczne o mocy 1 GW 200 MW.
To jest przykład bez precedensu w skali europejskiej, jeśli chodzi o rozwój branży fotowoltaicznej. Jest to zdecydowanie efekt świadomej polityki
rządu i rezultat działania programu „Mój prąd”.
Rok temu 30 sierpnia program ten został uruchomiony i na samym początku – proszę to sprawdzić, bo to jest zapisane w programie – okres jego
funkcjonowania został zakreślony ramami czasowymi do dnia 18 grudnia 2020 r. I tak też będzie
– ten program skończy swoją żywotność, swoją
funkcjonalność 18 grudnia 2020 r. Ale informuję
– zresztą minister klimatu, pan Michał Kurtyka
informował już o tym opinię publiczną – że trwają
w tej chwili prace nad kontynuacją tego programu. W roku 2021 będzie on kontynuowany, i to
nawet z pewnym rozszerzeniem. Ale dzisiaj jest
jeszcze za wcześnie, żeby o tym mówić. Jest to bardzo dobry program. Po pierwsze, przeciwdziała
on emisji substancji do środowiska, bo eliminuje
ogrzewnictwo mieszkaniowe w sektorze komunalno-bytowym z paliw stałych, paliw kopalnych,
dzięki przejściu na ogrzewanie elektryczne wynikające z paneli fotowoltaicznych. Po drugie, tworzy cały nowy system energetyczny, buduje też
nową jakość w przestrzeni związanej z budowaniem energetyki rozproszonej.

Program „Mój prąd” stał się również, Szanowni
Państwo, swoistego rodzaju tarczą antykryzysową
dla branży odnawialnych źródeł energii w Polsce
w roku 2020. W ubiegłym roku nikt tego nie planował, cele były inne, ale naprawdę teraz ten program spowodował, że branża odnawialnych źródeł,
a szczególnie fotowoltaiki, rozwija się w sposób
bezprecedensowy, nienotowany we wcześniejszych
okresach naszej współczesnej historii.
W odniesieniu do Funduszu Termomodernizacji
i Remontów informuję pana senatora, że fundusz
nie został zlikwidowany, nadal działa, jest realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
Co do Centralnej Ewidencji Emisyjności
Budynków, to najważniejsze kwestie, które pan senator poruszył… W programie „Polska cyfrowa”,
który finansuje realizację tego programu, okres finansowania tego celu został określony jako od lipca
2020 r. do końca grudnia 2020 r., przy czym pierwszy etap, pierwszego modułu programu informatycznego, będzie wykonany do listopada 2021 r.
– to jest ten moment, kiedy minister rozwoju będzie mógł wydać komunikat, o którym pan senator
wspominał, bo pytał, co będzie, jeżeli komunikat nie
zostanie wydany. Otóż komunikat zostanie wydany,
bo taki jest interes – ośmielę się tak stwierdzić –
strategiczny państwa polskiego, jako że jest to interes dotyczący jakości życia, to jest interes zdrowia,
a nawet życia polskich obywateli. A ta centralna baza
emisyjności budynków musi wej ść w życie jako narzędzie, które służy realizacji tego celu.
Ostatnia kwestia, najważniejsza. Pan senator Stanisław Gawłowski złożył poprawki zmierzające do usunięcia z tejże Centralnej Ewidencji
Emisyjności Budynków danych osobowych dotyczących osób, byłoby jak gdyby poprzestanie na
zewidencjonowaniu, zbieraniu, przetwarzaniu
danych dotyczących budynków. Przy czym, Panie
Marszałku, Wysoka Izbo, trzeba tu powiedzieć, że
każdy budynek ma swojego właściciela, który za ten
budynek odpowiada. Sam budynek nie ma możliwości składania oświadczeń woli, budynek praktycznie
jest przedmiotem, jest rzeczą, która sama w sobie
nie może podejmować żadnych działań. A my potrzebujemy partnera do realizacji tego programu,
partnera, który jest odpowiedzialny za to, czy do
środowiska przedostają się substancje szkodliwe,
czy też nie. Na poziomie instytucjonalnym jest to
jednostka samorządu terytorialnego – i samorządy
są dla nas najlepszym partnerem w realizacji tego
przedsięwzięcia. W każdym razie bez osoby odpowiedzialnej za emisję, za niską emisję ze źródła
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spalania nie będziemy w stanie realizować tego
programu, on będzie po prostu martwy. Trzeba też
powiedzieć, że informacja o adresie to nie jest informacja o adresie właściciela, tylko jest to informacja
o adresie nieruchomości, na której jest zlokalizowane źródło emisji, ogrzewnictwa danego mieszkania,
danego budynku. A pan senator jak gdyby próbował
udokumentować czy uzasadnić pewną tezę, z góry
fałszywą, zmierzającą do tego, że zamierzamy w tej
ustawie wprowadzić jakąś formę inwigilacji. Jeszcze
raz z całą mocą podkreślam: celem tej ustawy nie
jest gromadzenie danych osobowych o mieszkańcach, obywatelach Rzeczypospolitej Polskiej, i to
w celach innych niż cele związane z dbałością o jakość powietrza, z osiągnięciem efektu związanego
z poprawą powietrza, którym wszyscy oddychamy.
Panie Marszałku, Wysoka Izbo, mimo naprawdę
szacunku i sympatii do wszystkich państwa senatorów – włącznie z panem senatorem Stanisławem
Gawłowskim, który wykazał się tutaj dużym krytycyzmem w stosunku do tego projektu – bardzo proszę Wysoką Izbę o odrzucenie wszystkich poprawek,
bo odrzucenie tych poprawek spowoduje, że ustawa
szybko trafi na biurko pana prezydenta w celu złożenia przez niego podpisu, a wtedy ta ustawa stanie się
prawem obowiązującym. Stanie się ona prawem obowiązującym po to, żeby wszyscy ci, którzy na to czekają, którzy uczestniczyli w procesie jej tworzenia – a to
są m.in. organizacje takie jak Polski Alarm Smogowy,
ze szczególnym uwzględnieniem Krakowskiego
Alarmu Smogowego… Dziękuję, że pan senator
Krzysztof Kwiatkowski wspomniał tu Krakowski
Alarm Smogowy. Jego członkowie, aktywiści, szczególnie przysłużyli się kształtowi projektu tej ustawy.
Ale chodzi tu też o gminy, które podpisały porozumienia w ramach programu „Stop smog”, a w tej chwili
czekają na rozszerzenie tego programu, na to, aby móc
realizować go w rozszerzonym zakresie. W tej ustawie
naprawdę nie ma żadnych ukrytych kwestii, które mogłyby budzić niepokój polskiego społeczeństwa. Chcę
o tym z całą odpowiedzialnością zapewnić.
Bardzo proszę Wysoką Izbę o przyjęcie tej ustawy po to, żeby mogła jak najszybciej wejść w życie.
Bardzo dziękuję.
Wicemarszałek
Marek Pęk

o krótkie sprostowanie. Może pan senator podejść
do mównicy, tylko naprawdę bardzo proszę mówić
króciutko, bo to już jest w zasadzie poza trybem,
dyskusja jest zamknięta.
Senator
Stanisław Gawłowski
Panie Marszałku, bardzo dziękuję.
Ja tylko przytoczę fragment ustawy, Panie
Ministrze, pana ustawy, zaprojektowanej
przez pana. Art. 27 ust. 3… Co będzie zawierać
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków?
Otóż dane właścicieli lub zarządców budynków
lub lokali, tj. imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy oraz adres jego miejsca
zamieszkania bądź siedziby. Adres jego miejsca zamieszkania, Panie Ministrze, oraz adres nieruchomości. Panie Ministrze, zbieracie
dane o adresie zamieszkania, a osobno zbieracie dane o adresie nieruchomości. Ja się na te
dane dotyczące adresu nieruchomości zgadzam,
ja tylko mówię, że nie zgadzam się na dane dotyczące obywatela. Rozumiem potrzebę powstania centralnej ewidencji nieruchomości, ale nie
rozumiem, dlaczego chcecie zbierać informacje
o obywatelach, którzy mogą mieć kilka nieruchomości i mieszkać w zupełnie innym miejscu,
mieć inny adres zamieszkania. Nie ma takiej potrzeby, Panie Ministrze, tak jak nie ma potrzeby zbierania informacji o numerze telefonu czy
adresie poczty elektronicznej. Nie ma takiej potrzeby i nie ma żadnego wytłumaczenia dla takiego działania. A pan naprawdę, żeby już nie użyć
żadnego ostrego słowa… Panie Ministrze, ja nie
neguję potrzeby stworzenia tej ustawy. Mówię
tylko o tym, co moim zdaniem, w moim głębokim przeświadczeniu jest zbędne, tak jak zbędna
jest informacja o dodatku mieszkaniowym. To
dotyczy rodziny, to jest związane z metrami kwadratowymi itd., a nie ma żadnego związku z emisyjnością budynku. Żadnego, Panie Senatorze
Kwiatkowski. Dziękuję bardzo.
Wicemarszałek
Marek Pęk

Dziękuję bardzo.
W drodze wyjątku, ponieważ było wymieniane nazwisko pana senatora Gawłowskiego, proszę

Dziękuję bardzo.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakterze legislacyjnym, proszę Komisję Środowiska,
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Komunikaty
Komisję Nadzwyczajną do spraw Klimatu, Komisję
Samorządu Terytorialnego i Administracji
Państwowej oraz Komisję Infrastruktury o ustosunkowanie się do przedstawionych wniosków
i przygotowanie wspólnego sprawozdania.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone w dniu
jutrzejszym.
Komunikaty.

Wicemarszałek
Marek Pęk
Dziękuję bardzo.
Ogłaszam przerwę do jutro do godziny…
(Senator Krzysztof Kwiatkowski: O jeden komunikat mogę uzupełnić?)
Proszę.
Senator
Krzysztof Kwiatkowski

Senator Sekretarz
Ryszard Świlski
Wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury,
Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu,
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji
Państwowej oraz Komisji Środowiska w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do ustawy
o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji
i remontów oraz niektórych innych ustaw odbędzie się jutro o godzinie 9.15 w sali obrad plenarnych Senatu.
A wcześniej, o godzinie 8.15 zbierze się Komisja
Budżetu i Finansów Publicznych.

Jutro o godzinie 8.15 miało być zwołane posiedzenie Komisji Ustawodawczej. Ta komisja ma
przesunięty termin posiedzenia, zbierze się 8 października o godzinie 10.30 – to w kontekście projektu ustawy o notariacie – z uwagi na to, że nie
wpłynęły pewne dane, które nam będą pomocne
do procedowania projektu.
Wicemarszałek
Marek Pęk
Dziękuję, Panie Przewodniczący.
Ogłaszam przerwę do jutra, do godziny 10.00.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 20 minut 40)
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(Wznowienie posiedzenia o godzinie 11 minut 04)
(Posiedzeniu przewodniczą marszałek Tomasz
Grodzki oraz wicemarszałkowie Gabriela MorawskaStanecka, Bogdan Borusewicz, Michał Kamiński
i Marek Pęk)
Marszałek
Tomasz Grodzki
Wznawiam posiedzenie.
Przypominam, że o godzinie 11.00 przystąpimy
do rozpatrywania punktu czternastego porządku
obrad: informacja Ministra Spraw Zagranicznych
na temat stanu polskiej dyplomacji.
Szanowni Państwo Senatorowie, przypominam, że obrady toczą się jednocześnie w sposób
tradycyjny oraz z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
Państwa senatorów znajdujących się w gmachu Senatu proszę o sprawdzenie, czy wszyscy
państwo macie wyłączone aplikacje do zdalnego
udziału w posiedzeniu, zaś państwa senatorów biorących udział w posiedzeniu zdalnie informuję, że
za 15 minut zablokujemy możliwość przyłączania
się do posiedzenia. W razie problemów prosimy
o kontakt telefoniczny pod numer uprzednio państwu przekazany.
Szanowni Państwo, przystępujemy do głosowania, które ma na celu wyłącznie ustalenie listy senatorów biorących udział w posiedzeniu.
Proszę o oddanie jakiegokolwiek głosu w celu
potwierdzenia obecności. I proszę o włączenie
maszynki.
(Rozmowy na sali)
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 61 senatorów i tylu senatorów bierze
aktualnie udział w posiedzeniu. (Głosowanie nr 4)
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu
dwunastego porządku obrad: ustawa o Funduszu
Medycznym.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 210,
a sprawozdanie komisji – w druku nr 210 A.
Proszę sprawozdawcę Komisji Zdrowia, pana
senatora Wojciecha Koniecznego, o przedstawienie
sprawozdania komisji.
(Głos z sali: Czy pan senator powinien przyjść
z sali nr 217?)
Tak, tak, lepiej, żeby tu przyszedł.
(Głos z sali: Pan senator już zmierza do sali
plenarnej.)
Korzystając z tego, że pan senator zmierza do
nas, pozwolę sobie przywitać pana ministra Pawła
Muchę, sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta,
panią Annę Surówkę-Pasek, podsekretarz stanu,
oraz pana ministra Sławomira Gadomskiego – tu
widzę pana ministra – z Ministerstwa Zdrowia.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.
Senator Sprawozdawca
Wojciech Konieczny
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Szanowni
Państwo!
W dniu 24 września 2020 r. Komisja Zdrowia
obradowała nad ustawą o Funduszu Medycznym,
która została skierowana do Senatu przez marszałka Sejmu.
Celem funduszu i tej ustawy jest wspieranie
działań zmierzających do poprawy jakości zdrowia i życia w Rzeczypospolitej Polskiej poprzez
zapewnienie dodatkowych źródeł finansowania.
Chodzi tutaj głównie o: leczenie chorób rzadkich
i nowotworów, poprawę infrastruktury budynków
szpitalnych, wyposażenia w sprzęt, zwiększenie
dostępności świadczeń medycznych, szczególnie
w przypadku osób do osiemnastego roku życia,
oraz polepszenie dostępności świadczeń medycznych poza granicami kraju. To są główne przesłanki, które były omawiane na posiedzeniu Komisji
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Zdrowia, będące podstawą przygotowania tej ustawy. W ramach tej ustawy tworzone są subfundusze: subfundusz infrastruktury strategicznej,
subfundusz modernizacji podmiotów leczniczych,
subfundusz rozwoju profilaktyki i subfundusz
terapeutyczno-innowacyjny.
W toku posiedzenia przedyskutowano i uchwalono 25 poprawek. One mają różną przyczynę
powstania. Część z nich jest poprawkami legislacyjnymi nawiązującymi do innych rozwiązań prawnych, do konstytucji, ponieważ znaleziono również
pewne uchybienia konstytucyjne, część to poprawki redakcyjne, a część to poprawki merytoryczne.
Niektóre poprawki merytoryczne mają fundamentalne znaczenie. Zwracam uwagę na poprawkę,
która zastępuje słowa „co najmniej 4 miliardy zł”
słowami „minimum 4 miliardy zł”, tak aby ten fundusz rocznie takie środki posiadał. Były również
poprawki, które zmierzały do poprawy skuteczności wydawania pieniędzy w zakresie refundacji
leków. Tam chodziło o to, żeby były odpowiednie
kryteria dotyczące innowacyjności i skuteczności leczenia odnoszące się do tych pieniędzy, które
będą przekazywane na te leki. Odbyła się dyskusja
i również są wniesione poprawki.
Dyskusja dotyczyła także tego, czy rozwiązania
zawarte w tej ustawie są systemowe, czy nie – tutaj
była pewna rozbieżność – tego, czy kwota 4 miliardów zł będzie wliczana do tych 6% PKB, do których
dążymy w nakładach na zdrowie – tu też była pewna rozbieżność. W dyskusji prawdopodobnie pojawi się jeszcze związana z tym zmiana legislacyjna.
To, że ustawa wchodzi w życie późno, było podnoszone, pytano, czy w tym roku zdążymy wydać 2 miliardy zł, czy ten fundusz zdąży, zgodnie
z przepisami, które są w ustawie, czyli poprzez
konkursy trwające określony czas, zagospodarować te pieniądze w tym roku. Dalej. Była kwestia
pewnego wpływu na ustawę refundacyjną – czy te
środki będą wchodzić w dotychczasowe rozwiązania, czy też są to dodatkowe środki.
Następnym ważnym tematem było to, że program inwestycyjny, który miał wspierać wszystkie
szpitale w Polsce, jest jednak bardzo ograniczony,
ograniczony do zakładów opiekuńczo-leczniczych,
do SOR-ów i pogotowia, a pomija szpitale powiatowe, pomija bardzo dużo jednostek służby zdrowia.
To było podnoszone w trakcie dyskusji. Z dyskusji
wynikało, że taka była intencja, że tylko punktowe
inwestycje w tym zakresie mają być czynione.
Ważna dyskusja odbyła się też na temat art. 9,
na mocy którego dysponent funduszu może zlecić

zadania poza konkursem, czyli na drodze porozumienia ze świadczeniodawcą może przekazać jakieś kwoty na inwestycje czy na inne programy.
Wtedy wszystkie te przepisy, które obowiązują
w przypadku konkursów, nie będą obowiązywały.
To zostało podniesione.
Ważnym aspektem były też koszty działalności
funduszu, które wynoszą do 1%, co w sytuacji, gdy
do funduszu zostaną przekazane 4 miliardy zł, będzie stanowiło 40 milinów zł. Na ten temat również
odbyła się dyskusja.
W każdym razie komisja wnosi, aby przyjąć
ustawę z zaproponowanymi poprawkami. Nie zostały zgłoszone zdania odrębne w trakcie obrad
komisji.
Marszałek
Tomasz Grodzki
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do pana
senatora sprawozdawcy.
Czy ktoś z państwa senatorów chce zadać takie pytanie?
Pan senator Łyczak i pani senator Małecka-Libera.
Senator
Józef Łyczak
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze Sprawozdawco, mam takie
pytanie. Nawiązuję do sytuacji, jaka jest w szpitalu powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim,
gdzie został uszkodzony tomograf. Szpitale są
w trudnej sytuacji i akurat brakuje środków na
naprawę. Ale zostało zakupione do przychodni prywatnej w Ciechocinku urządzenie do rezonansu magnetycznego. No i oni zwracali się,
zwrócili się również do mnie z prośbą, żeby pomóc, bo Narodowy Fundusz Zdrowia odpowiada,
że nie ma środków, nie może rozpisać konkursu, a tu pan senator wspomniał, że z tego funduszu ewentualnie… Moje pytanie brzmi: czy
można z tego funduszu skierować pieniądze do
tej prywatnej przychodni w celu uruchomienia
tego urządzenia do rezonansu? Sytuacja jest taka,
że w tej chwili Ciechocinek, gdzie przebywa kilkadziesiąt tysięcy osób, i kuracjuszy, i mieszkańców, i cały powiat aleksandrowski nie mają
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gdzie się badać, nie mają możliwości dokonywania prześwietleń, nie mogą robić ani tomografii,
ani rezonansu. Dziękuję.
Senator
Wojciech Konieczny
Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, sprawa wygląda tak. I tomografia komputerowa, i rezonans magnetyczny to
są badania obrazowe, ale nie są to badania porównywalne, nie są to takie same badania i nie są one
wykonywane w przypadku takich samych zaleceń. Tomografia komputerowa trwa o wiele krócej,
można ją wykonać w obecnych czasach praktycznie w półtorej minuty i nie ma niektórych przeciwwskazań, które ma rezonans magnetyczny. Do
badania rezonansu magnetycznego są przeciwwskazania. Nie będę ich teraz wymieniał, ale jest
to pole elektromagnetyczne i musi nie być pewnych
przeciwwskazań, żeby człowiek mógł się znaleźć
w zasięgu jego oddziaływania. Tak że to nie są badania zamienne. Rezonans magnetyczny nie wypełni roli tomografii choćby przez to, że nie wykona
tylu badań. W rezonansie magnetycznym badanie
trwa 20–40 minut, zależnie od tego, co się bada,
ale przede wszystkim nie uzyska się tu akurat tych
wyników, o które nam czasami chodzi. Jest również na odwrót, to są badania uzupełniające się.
Fundusz, który omawiamy… Tu nie wskazuje się,
żeby przekazywać pieniądze na świadczenia medyczne, w ramach kontraktu na tomograf czy kontraktu na rezonans. Tutaj nie do końca o to chodzi.
Zakup tomografu jest możliwy do zrealizowania
w ramach funduszu. Jest tutaj ta furtka, o której
mówimy – za porozumieniem, poza procedurą
konkursową te pieniądze mogą być przekazane.
Moim zdaniem intencją tworzących ustawę nie
było to, żeby zapewnić np. większą liczbę badań
czy, załóżmy, kontrakt na rezonans. Kontrakt na
rezonans będzie podpisywany jako kontrakt na
wykonywanie badań przez Narodowy Fundusz
Zdrowia, a jeżeli narodowy fundusz tego nie podpisuje, to prawdopodobnie dlatego, że chodzi o to,
żeby wykonywać tomografię. Jeżeli mogę coś poradzić, to podpowiem, że są tomografy przenośne,
takie kontenerowe, które w takiej sytuacji można
awaryjnie postawić, aby wykonywać badania tomografii. Przy udarach mózgu czy w innych nagłych
stanach tomografia musi być wykonana natychmiast. A rezonans, choćby dlatego, że pacjent jest

nieprzytomny, być może ma zaburzenia oddychania… No, nie można go na 20 minut… Poza tym
może się poruszyć. Nie chcę się…
Marszałek
Tomasz Grodzki
Panie Senatorze, to są pytania do sprawozdawcy. Pan bardzo ciekawie porusza tematy neurologii.
Rzeczywiście problem jest w tym, że Aleksandrów
Kujawski nie ma pieniędzy na naprawę tomografu,
ale to jest odrębne zagadnienie.
Pani senator Małecka-Libera.
(Senator Beata Małecka-Libera: Ja się wycofuję. Dziękuję.)
Ja chciałbym zapytać pana sprawozdawcę, czy
na posiedzeniu komisji było jasno zdefiniowane,
czy te środki, te 4 miliardy, a w tym roku 2 miliardy, to są pieniądze, które dodatkowo trafią do
systemu, czy też są to pieniądze, które stanowią
pulę wydzieloną z NFZ, czyli jakby zmniejszą ilość
środków, które NFZ ma na opłacanie świadczeń
medycznych. To jest ważny detal. On jest istotny
w kontekście zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych dla pacjentów. Czy to było omawiane na posiedzeniu komisji?
Senator
Wojciech Konieczny
Tak. Takie pytania były zadawane. Z pewną przykrością muszę stwierdzić, że odpowiedzi
były nieco niejasne, ale powiedzmy, że odpowiedź
brzmi następująco: dokonuje się zmiana w ustawie
o świadczeniach, w art. 131, która, według ustawodawców, według przedstawicieli prezydenta, powoduje, że te pieniądze nie będą wliczane w koszty
działalności funduszu, nie będą wliczane do kwot,
które znajdują się w funduszu. Ale nasz senacki legislator zwrócił uwagę, że w zmianie przepisów jest
błąd i powinien być zmieniony inny punkt tego artykułu. Wtedy, owszem, będzie można powiedzieć,
że te pieniądze będą jakby obok pieniędzy, które są
przekazywane do funduszu.
Na moje dodatkowe pytanie, o to, czy będzie to
wchodzić w 6% PKB, do którego dochodzimy, padła odpowiedź, że tak. Czyli można się domyśleć,
że to będzie wyglądało w ten sposób: nie będzie
uszczuplenia pieniędzy, które fundusz otrzymuje,
ale wzrost, który miał nastąpić w przyszłym roku,

16. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 30 września 2020 r.

104
Ustawa o Funduszu Medycznym

który miał nastąpić również bez tej ustawy, będzie
mniejszy, gdyż pieniądze z tej ustawy, te 4 miliardy, będą jakby wliczane w ten wzrost. Czyli nie
pieniądze, które teraz są… Chodzi o wzrost, który
miał być w Narodowym Funduszu Zdrowia. Kiedy
będziemy za rok analizować, ile pieniędzy zostało
przeznaczonych na służbę zdrowia, to okaże się, że
ten fundusz będzie jakby wliczony do tej ustawy.
Mówię o tych 6%.
Marszałek
Tomasz Grodzki
Będziemy pewnie o to dopytywać.
Projekt ustawy został wniesiony…
Nie ma więcej pytań.
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Wojciech Konieczny: Dziękuję.)
Projekt ustawy został wniesiony przez pana
prezydenta. Do prezentowania stanowiska pana
prezydenta w toku prac parlamentarnych zostali upoważnieni podsekretarz stanu w Kancelarii
Prezydenta RP, pani Anna Surówka-Pasek, oraz
zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP, pan minister Paweł Mucha.
Czy przedstawiciele pana prezydenta pragną zabrać głos w sprawie rozpatrywanej ustawy
i przedstawić stanowisko prezydenta? Jest możliwe
zabranie głosu z miejsca.
Zastępca Szefa
Kancelarii Prezydenta RP
Paweł Mucha
Panie Marszałku, bardzo dziękuję.
Szanowny Panie Marszałku! Szanowne Panie
i Szanowni Panowie Senatorowie!
Chciałbym uzupełnić informacje przedstawione przez senatora sprawozdawcę, a w niektórych
elementach także pewne informacje skorygować.
Ustawa stanowi realizację zapowiedzi prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
dotyczącej konieczności wsparcia dostępu do innowacyjnych świadczeń medycznych. Celem
Funduszu Medycznego jest wsparcie działań
zmierzających do poprawy zdrowia i jakości życia w Rzeczypospolitej Polskiej przez zapewnienie
dodatkowych źródeł finansowania sfery ochrony
zdrowia w zakresie: profilaktyki, wczesnego wykrywania, diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych, w tym szczególnie chorób nowotworowych

i chorób rzadkich; infrastruktury ochrony zdrowia
wpływającej na jakość i dostępność oraz bezpieczeństwo udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej; dostępu do wysokiej jakości świadczeń opieki
zdrowotnej; rozwoju systemu opieki zdrowotnej
przez koncentrację działań wokół pacjenta i jego
potrzeb, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy jakości życia pacjentów i ich rodzin; świadczeń
opieki zdrowotnej udzielanych osobom do ukończenia osiemnastego roku życia; świadczeń opieki
zdrowotnej udzielanych świadczeniobiorcom poza
granicami kraju. Tak jak tutaj wskazano, zgodnie
z pierwotnym przedłożeniem na te cele ma być wydatkowane do 4 miliardów zł, począwszy od roku
2021. W ustawie było założenie dotyczące 2 miliardów zł, jeżeli chodzi o rok 2020, ale to są wskazania kwot, które są ujęte w ramach maksymalnego
limitu wydatków, zgodnie z odniesieniem do ustawy o finansach publicznych, w ujęciu wieloletniego
finansowania, które tu jest wskazane jako 10-letnie.
Fundusz Medyczny ma być państwowym funduszem celowym. Jego dysponentem będzie minister zdrowia. W ramach funduszu wyodrębnione
zostaną 4 subfundusze: subfundusz infrastruktury
strategicznej, subfundusz modernizacji podmiotów leczniczych, subfundusz rozwoju profilaktyki
i subfundusz terapeutyczno-innowacyjny.
Jeżeli chodzi o subfundusz infrastruktury strategicznej, to wsparcie z tego subfunduszu będą
mogły uzyskać projekty strategiczne realizowane w ramach programów inwestycyjnych, które
będą ustanawiane w celu budowy, przebudowy,
modernizacji lub doposażenia infrastruktury
strategicznej. Propozycje projektu strategicznego
w ramach konkursu organizowanego i przeprowadzanego przez ministra zdrowia będą mogły złożyć
albo podmiot leczniczy zakwalifikowany do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia
świadczeń opieki zdrowotnej na poziomach onkologicznym, pediatrycznym, pulmonologicznym
i ogólnopolskim, albo uczelnia medyczna w imieniu podmiotu leczniczego spełniającego wskazane wcześniej warunki, dla którego uczelnia ta jest
podmiotem tworzącym. Oceny propozycji projektów strategicznych będzie dokonywał minister
zdrowia, który następnie przygotuje i zatwierdzi
listę rankingową tych propozycji. Po zatwierdzeniu listy rankingowej wezwie wnioskodawców do
złożenia projektów programów inwestycyjnych
dla projektów strategicznych. Projekty te będą
przedstawiane Radzie Ministrów w celu ustanowienia programów inwestycyjnych. W przypadku
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podjęcia przez Radę Ministrów decyzji o realizowaniu projektu strategicznego w ramach programu
inwestycyjnego minister zawrze z wnioskodawcą
tego projektu umowę na dofinansowanie projektu.
W przypadku zidentyfikowania zasadności wsparcia innych obszarów niż wynikające z propozycji
projektów strategicznych minister zdrowia będzie
mógł sam opracować projekt programu inwestycyjnego i przedstawić go Radzie Ministrów w celu
ustanowienia programu inwestycyjnego.
Z kolei subfundusz modernizacji podmiotów leczniczych będzie przeznaczony na wsparcie rozwoju infrastruktury udzielania świadczeń
opiekuńczo-leczniczych, wsparcie procesów konsolidacyjnych podmiotów leczniczych, wsparcie infrastruktury ratownictwa medycznego i wymianę
łóżek szpitalnych. I tutaj chciałbym zaznaczyć, że
jeżeli chodzi o subfundusz infrastruktury strategicznej, to tam jest wskazana kategoria podmiotów – mówiliśmy bądź to o szpitalach najwyższego
stopnia referencyjności, bądź o uczelni medycznej,
która prowadzi w danym wypadku szpital – jeżeli
natomiast chodzi o subfundusz modernizacji podmiotów leczniczych, to absolutnie jest możliwość
występowania o dofinansowanie także w przypadku szpitali powiatowych. Szpitale powiatowe nie
są wyłączone z zakresu potencjalnych beneficjentów tej ustawy. I jeżeli chodzi o subfundusz modernizacyjny, to tego rodzaju dofinansowanie będzie
możliwe w ramach programu inwestycyjnego ustanowionego przez Radę Ministrów w oparciu o projekt tego programu przygotowany przez ministra
zdrowia, a wybór wniosków do dofinansowania będzie następował w drodze konkursu ogłaszanego
i przeprowadzanego przez ministra zdrowia.
Dofinansowanie ze środków subfunduszu rozwoju profilaktyki będzie mogło zostać przeznaczone na wzmocnienie roli lekarza podstawowej
opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej oraz położnej podstawowej opieki
zdrowotnej w zwiększaniu zgłaszalności kobiet
i mężczyzn na badania w ramach programów zdrowotnych i programów polityki zdrowotnej polegających na profilaktyce zdrowotnej.
Możliwe jest tutaj także dofinansowanie wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w zakresie
realizowanego dofinansowania programów polityki zdrowotnej polegających na profilaktyce zdrowotnej w określonych przez ministra zdrowia na
dany rok obszarach priorytetowych.
Środki z tego subfunduszu minister zdrowia będzie przekazywał w formie dotacji celowej

Narodowemu Funduszowi Zdrowia. Środki na
wzmocnienie roli lekarza POZ, pielęgniarki POZ
oraz położnej POZ będą przeznaczane na finansowanie współczynników korygujących, stosowanych
w podstawowej opiece zdrowotnej, dotyczących
świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez
podmioty lecznicze spełniające określone w ustawie kryteria. Z kolei w przypadku środków na
wsparcie działań realizowanych przez jednostki
samorządu terytorialnego maksymalny poziom
dofinansowania dla jednego programu polityki
zdrowotnej wynosić będzie 80% środków przewidzianych na realizację tego programu.
Wybór wniosków o dofinansowanie programów
polityki zdrowotnej będzie następował w drodze
konkursu, który będzie ogłaszany i przeprowadzany przez ministra zdrowia.
Bardzo istotnym elementem tej ustawy jest
funkcjonowanie subfunduszu terapeutyczno-innowacyjnego, którego główną intencją jest wprowadzanie takich rozwiązań, które będą służyły
identyfikacji niezaspokojonych potrzeb medycznych. Dlatego część środków tego funduszu będzie
przeznaczona – i to chciałbym bardzo wyraźnie
podkreślić – na wprowadzenie bezlimitowych
świadczeń szpitalnych i specjalistycznych dla
dzieci, co ma związek z występującymi w Polsce
kolejkami pacjentów pediatrycznych do ambulatoryjnych porad specjalistycznych, a w niektórych województwach także do leczenia szpitalnego,
np. chirurgicznego. Ponadto dzieci są największą
grupą pacjentów cierpiących na choroby rzadkie – a szczególnie dla ich potrzeb ta ustawa jest
przewidziana – wymagającą nie tylko terapii, ale
i diagnostyki, w tym molekularnej, która odbywa
się w ramach świadczeń specjalistycznych zarówno ambulatoryjnych, jak i szpitalnych. Tu mamy
bardzo wyraźną zmianę jakościową, jeśli chodzi
o wejście w życie tej ustawy. Taka była intencja
prezydenta Rzeczypospolitej, że to są bezlimitowe
świadczenia szpitalne i specjalistyczne dla dzieci.
Z subfunduszu terapeutyczno-innowacyjnego
będą również finansowane koszty świadczeń opieki
zdrowotnej udzielanych świadczeniobiorcom poza
granicami kraju.
Identyfikacja niezaspokojonych potrzeb medycznych będzie stanowiła jedno z kryteriów nowo
wprowadzonego w ramach ustawy o Funduszu
Medycznym wczesnego i warunkowego dostępu do technologii lekowych o wysokiej wartości
klinicznej oraz dostępu do technologii lekowych
o wysokim poziomie innowacyjności. To są
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rozwiązania przyspieszające proces refundacyjny. Wprowadzono kategorię technologii lekowych
o wysokiej wartości klinicznej, co pozwoli też na
nadrobienie wieloletnich zaległości w polityce refundacyjnej. Ustawa nałoży też obowiązek stałego
identyfikowania niezaspokojonych potrzeb medycznych oraz skutecznych leków w ich zakresie przez Agencję Oceny Technologii Medycznych
i Taryfikacji.
To są rozwiązania, które szczególnie są przeznaczone dla chorób rzadkich i chorób nowotworowych. Wskazujemy tutaj na potrzeby w tym
zakresie w związku z pojawianiem się nowych leków przeciwnowotworowych. Zarówno cele związane z kwestiami przeciwnowotworowymi, jak i te
związane z leczeniem chorób rzadkich są objęte
zakresem zastosowania tej ustawy. W porównaniu z dotychczas funkcjonującymi rozwiązaniami
przepisy ustawy umożliwią uproszczony i realizowany na poziomie wojewódzkim ratunkowy dostęp
do technologii lekowych. Utworzenie subfunduszu
terapeutyczno-innowacyjnego ma na celu poprawę i przyspieszenie dostępu polskich pacjentów do
najnowszych terapii zarówno lekowych, jak i nielekowych, łącznie z leczeniem za granicą.
4 subfundusze w ramach Funduszu
Medycznego będą służyć finansowaniu: świadczeń
opieki zdrowotnej udzielanych dzieciom do ukończenia osiemnastego roku życia, w szczególności
chorującym na choroby nowotworowe i choroby
rzadkie; świadczeń udzielanych świadczeniobiorcom poza granicami kraju; zakupów nowoczesnych leków i technologii lekowych; programów
zdrowotnych oraz programów polityki zdrowotnej; budowy oraz modernizacji infrastruktury
strategicznej podmiotów leczniczych; modernizacji szpitali, a także zakupów nowoczesnego sprzętu
medycznego.
Chciałbym także jednym zdaniem odnieść się
tutaj do uwagi co do wątpliwości natury konstytucyjnej. W naszym przekonaniu żadnych wątpliwości natury konstytucyjnej nie ma. Faktycznie
tego rodzaju uwaga pojawiła się w opinii Biura
Legislacyjnego, ale propozycja zmiany przepisu
czy poprawki, która była związana z tą uwagą, odnosi się do kwestii zmiany treści przepisu mającej
polegać na tym, żeby wyrazy „w szczególności” zastąpić wyrazami „co najmniej”. A ogólnym odwołaniem czy podstawą rzekomych zastrzeżeń co do
zgodności z konstytucją ma być art. 2 konstytucji.
My, tak jak i Ministerstwo Zdrowia, uznaliśmy te
uwagi za niezasadne i nietrafne. I takie było nasze

stanowisko, żeby tej poprawki nie przyjmować.
Komisja tę poprawkę przyjęła. No, odwoływanie
się w tym zakresie do zastrzeżeń co do zgodności ustawy z konstytucją wydaje mi się – powiem
wprost – ze wszech miar nieuzasadnione, nietrafne i nieznajdujące żadnych podstaw. Jest odwrotnie – ustawa służy realizacji zasad wyrażonych
w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zwłaszcza prawa do ochrony zdrowia. Chodzi w szczególności o wsparcie dzieci, które na gruncie art. 68
konstytucji są wskazane jako szczególna kategoria,
grupa pacjentów, którzy powinni mieć zaspokojone potrzeby medyczne. To odwołanie do rzekomych zastrzeżeń natury konstytucyjnej wymagało
uzasadnienia.
I kwestie związane z wydatkowaniem, jeżeli chodzi o ustawę, wydatki na poziomie 6% PKB.
W toku prac nad ustawą w Sejmie pojawiła się poprawka odnosząca się do ustawy o świadczeniach
opieki zdrowotnej. Faktycznie na ten temat odbyła
się dyskusja na posiedzeniu komisji. Stanowisko
Ministerstwa Zdrowia, które szerzej jest w stanie
uzasadnić, przedstawić pan minister Sławomir
Gadomski, jest następujące. Środki przeznaczone
na Fundusz Medyczny na gruncie art. 131c ust. 1
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych bezpośrednio
nie wchodzą do tego minimalnego limitu nakładów na finansowanie ochrony zdrowia, ponieważ
Fundusz Medyczny nie został wskazany w ust. 3
tego artykułu, tj. art. 131c, który to przepis w sposób enumeratywny wskazuje środki zaliczane do
nakładów na ochronę zdrowia. I to jest odpowiedź
taka wprost z przepisu.
Należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 8 ustawy te
środki, wpłaty z budżetu państwa przekazywane
przez ministra właściwego do spraw zdrowia będą,
zgodnie z art. 131c ust. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach, ujmowane w nakładach na ochronę zdrowia
jako wydatki budżetowe w części budżetu państwa,
której dysponentem jest minister właściwy do
spraw zdrowia. Inaczej mówiąc, ta część przychodów Funduszu Medycznego wlicza się pośrednio
do nakładów na ochronę zdrowia. Czyli fundusz
bezpośrednio nie, natomiast te środki, których dysponentem jest minister zdrowia, poprzez wpłaty,
jako źródło przychodów funduszu… One w tej części będą pośrednio do tych nakładów na ochronę
zdrowia zaliczane. Stąd pewnie te dyskusje na posiedzeniu komisji, bo materia jest tutaj faktycznie
dość skomplikowana, jeżeli chodzi o kwestie związane z kategorią ujmowania tych wydatków.
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Ja powiem tak zupełnie wprost: oczywiście nie
ma tutaj żadnego ograniczenia środków czy nakładów; żadne środki, które dzisiaj są w dyspozycji
ministra, nie będą wydatkowane po to, żeby realizować te cele, które są wyrażone w art. 3 ustawy
o Funduszu Medycznym. My mówimy o dodatkowych środkach, o dodatkowych środkach ściśle
przeznaczonych… Choroby rzadkie, onkologiczne,
leczenie za granicą, świadczenia bezlimitowe dla
dzieci – chodzi o wszystkie te elementy, które wymieniłem. To są środki, które są dodatkowe. Ale te
dodatkowe środki oczywiście nie ograniczają tego,
co w budżecie na rok 2020 miał zaplanowane minister zdrowia i czym dysponuje w ramach swojego
budżetu. Jakie to będą konkretnie kwoty od roku
2021, zależeć będzie od ustawy budżetowej, przy
czym założenie ustawowe było takie, że te kwoty są
w ramach tego limitu wydatków do 4 miliardów zł.
Pojawiła się, przyjęta przez komisję, propozycja
poprawki, żeby tę kwotę zwiększyć do 4 miliardów 200 milionów zł. Mówimy o dodatkowych
z perspektywy całego systemu środkach, mówimy o rozwiązaniach związanych ze szczególnymi
potrzebami. Ustawa budżetowa rokrocznie, tak jak
wskazałem, będzie określać, jakie to będą kwoty.
Ta ustawa została pozytywnie oceniona przez
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. 440 posłów – reprezentanci wszystkich klubów poza jednym kołem
– głosowało za przyjęciem tej ustawy.
Ustawa była bardzo szeroko konsultowana, dyskutowana. Prace nad nią z ekspertami Narodowej
Rady Rozwoju trwały od wielu miesięcy. Prace te
koordynował pan prof. Piotr Czauderna w ramach
sekcji ochrony zdrowia Narodowej Rady Rozwoju.
Oczywiście ustawa powstawała w bardzo bliskiej współpracy, za co jeszcze raz chcę podziękować, z Ministerstwem Zdrowia, z Narodowym
Funduszem Zdrowia, a także z agencją, którą tutaj
wskazywałem. I te rozwiązania brały się przede
wszystkim z potrzeb zgłaszanych nam przez pacjentów. Środowiska pacjenckie także bardzo pozytywnie tę ustawę oceniają. W toku prac w Sejmie
myśmy przyjęli również uwagi, które były zgłaszane przez środowisko pacjenckie.
Utworzenie Funduszu Medycznego wychodzi
naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom społecznym dotyczącym poszerzania dostępu do nowoczesnych metod leczenia i leków zapewniających
skuteczną diagnostykę i terapię. Pozwoli na uzyskiwanie przez dzieci oraz innych pacjentów
cierpiących na choroby rzadkie i nowotworowe
świadczeń opieki zdrowotnej w nowoczesnych

szpitalach, w razie konieczności także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego też
zwracam się do państwa senatorów z prośbą o pozytywną ocenę przedstawionej przez prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej i przyjętej przez Sejm
ustawy o Funduszu Medycznym. Dziękuję bardzo.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka)
Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca trwające nie dłużej niż minutę zapytania do
przedstawiciela prezydenta związane z omawianym punktem porządku obrad.
Proszę o zadanie pytania pana senatora
Kazimierza Kleinę.
Senator
Kazimierz Kleina
Pani Marszałek! Panie Ministrze!
Nie wątpię w celowość tych wydatków i tych
programów, które mają być realizowane przez
Fundusz Medyczny. To są rzeczywiście ważne
sprawy. Ale czy dla tego celu warto tworzyć nowy
podmiot, który de facto jest wyodrębniany z sektora finansów publicznych, podmiot, który będzie
kosztował? Obsługa Funduszu Medycznego będzie kosztowała ok. 40 milionów zł rocznie. Czy
te zadania, tak określone w tej ustawie, nie mogłyby być realizowane przez Narodowy Fundusz
Zdrowia jako instytucję wyspecjalizowaną, przed
laty przez nas powołaną? Może nie funkcjonuje ona
idealnie, ale chyba warto ją poprawiać. Jednak tworzenie kolejnego funduszu jako wyodrębnionego
ciała, które ma swoją całą administrację, jak z tego
wynika, radę itd., plus urzędników… I to wszystko ma kosztować 40 milionów zł. Czy jest w tym
sens? Środki, które będą się składały na ten fundusz, pewnie w zdecydowanej większości będą pochodziły z Narodowego Funduszu Zdrowia, który
jest wyspecjalizowany w finansowaniu takich zadań, i z budżetu państwa w części przypisanej do
ministra zdrowia. A więc wydaje mi się… Czy pan
także nie myśli, że byłoby prościej, łatwiej i taniej,
gdyby ten projekt, te programy, które tutaj pan wymienił, były realizowane właśnie przez te 2 organy?
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Może powinny bardziej koordynować te wszystkie
zadania między sobą, może nawet powinna być powołana rada, która by tymi sprawami zarządzała,
ale wprowadzanie całego mechanizmu administracyjnego i wpisywanie w ustawie, że koszt tego będzie wynosił 1% wartości funduszu… Zapisuje się,
że do 1%, ale w praktyce, jak wiemy z doświadczenia, dysponenci zawsze wykorzystują maksymalną kwotę, jaka jest dopuszczona ustawą. Dziękuję
bardzo.
Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo.
Zastępca Szefa
Kancelarii Prezydenta RP
Paweł Mucha
Szanowna Pani Marszałek! Szanowny Panie
Senatorze! Szanowni Państwo!
Po pierwsze, w art. 3 mamy wskazane bardzo wyraźnie cele tej ustawy. I te cele są na tyle istotne, jak
wskazujemy, że jest potrzeba tego rodzaju, żeby właśnie w ramach wyodrębnienia tych wydatków dysponować nimi przez Fundusz Medyczny. To są te cele,
o których mówiłem: choroby rzadkie, choroby nowotworowe, choroby onkologiczne, leczenie dzieci. Tego
rodzaju potrzeba była zgłaszana także przez środowiska pacjenckie. Znamy to z literatury, ale i z wystąpień, które się pojawiają w przestrzeni publicznej.
Stąd te środki mają specjalne przeznaczenie.
Po drugie, jeżeli chodzi o koszty funkcjonowania Narodowego Funduszu Zdrowia… Pan minister
ma tu szczegółową wiedzę, ale według mojej wiedzy
to są koszty rzędu 0,9%. Czyli, jeżeli w ogóle mówimy o środkach, które są w dyspozycji Narodowego
Funduszu Zdrowia, to koszt funkcjonowania NFZ
jest na tym poziomie, bardzo niskim na tle porównawczym, jak też trzeba powiedzieć. Ustawa
zakłada, że do 1% – maksymalnie, to jest poziom
maksymalny – będą stanowiły koszty obsługi
Funduszu Medycznego. Tak więc, jak myślę, można śmiało powiedzieć, że koszty funkcjonowania
Funduszu Medycznego nie będą wyższe niż koszty
w przypadku, gdyby te środki były rozdysponowane w ramach budżetu NFZ. Odwrotnie: w dyskusji, w zapewnieniach ministra zdrowia słyszeliśmy
wypowiedzi bardzo jednoznaczne, że te środki będą

na minimalnym możliwym dla funkcjonowania
tego funduszu, operacyjnym poziomie. Uważam,
że będą niższe niż te 0,9%. Do tego na pewno będzie dążył minister zdrowia, w myśl zasad takiego
oszczędnego gospodarowania, którymi się kieruje
jako dysponent funduszu i którymi jest związany
także na gruncie ustawy o finansach publicznych.
Ja bym też absolutnie… Nie chcę tutaj wchodzić
w polemikę z panem senatorem, ale jednego bym
nie negował, tzn. rady funduszu. Rada funduszu
jest organem…
(Senator Kazimierz Kleina: Ja tego nie…)
…opiniodawczo-doradczym. Ale trzeba wskazać,
że poza tymi istotnymi zadaniami, jeżeli chodzi o radę,
do których należą kwestie opiniowania podziału środków i dokonywania corocznej analizy i oceny skuteczności funkcjonowania funduszu… Trzeba wskazać, że
w skład rady wchodzą m.in. przedstawiciele organizacji zrzeszających pacjentów, do których zadań statutowych należą sprawy objęte zakresem ustawy. Do
rady wchodzi także przedstawiciel rzecznika praw pacjenta. Tak więc to jest ten element, który pokazuje,
że takie potrzeby będą na bieżąco oceniane. I to doradztwo, opiniowanie, także analiza i ocena skuteczności finansowania funduszu będą wychodziły także
od przedstawicieli środowiska pacjentów czy rzecznika
praw pacjenta. Dlatego uważam, że oczywiście trafnie
przyjęliśmy w tej ustawie, że mówimy o nowym państwowym funduszu celowym. Bo te potrzeby są tego
rodzaju, że… Taka potrzeba naprawdę istnieje.
A te obawy, o których mówił pan senator, nie
występują. No, koszty będą na poziomie… Nie ma
tu nigdzie mowy o kwocie 40 milionów zł, taka
kwota się nigdzie nie pojawia. Koszty to do 1%
środków, które będą w dyspozycji funduszu.
(Senator Magdalena Kochan: 4 miliardy zł,
Panie Ministrze.)
Dziękuję bardzo.
Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
Bardzo dziękuję.
Proszę o zadanie pytania pana senatora Adama
Szejnfelda.
Senator
Adam Szejnfeld
Dziękuję bardzo.
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Na wstępie powiem, że podzielam…
(Senator Magdalena Kochan: Mikrofon.)
Kartę włożyć?
(Głos z sali: Tak.)
Przepraszam bardzo.
Proszę uprzejmie o doliczenie czasu.
Na wstępie chcę powiedzieć, że podzielam wątpliwości i pogląd pana senatora Kleiny. Chciałem
sam o to zapytać, ale cieszę się, że sprawa została
poruszona.
I ja chciałbym powiedzieć tak: zadłużenie polskich szpitali obecnie nie jest znane. Dane, które podaje resort zdrowia za miniony rok, mówią o kwocie
ponad 15 miliardów zł, z czego ponad 2 miliardy zł to
jest zadłużenie wymagalne. Rok wcześniej z danych
wynikało, że 92% szpitali ma zadłużenia. Średnio
to zadłużenie wynosiło 2,7 miliona zł. Z tego tytułu
pojawiły się w przestrzeni dyskusji publicznej, gdy
zgłoszono tę inicjatywę, ten projekt, wypowiedzi, że
tak de facto jest to działanie pozorowane, że to jest
działanie czysto wyborcze. Bo wiemy, w jakim czasie, kiedy pojawiła się ta inicjatywa. Zwłaszcza wtedy, kiedy postanowiono przekazać 2 miliardy zł na
telewizję rządową, wobec postulatów obywateli, społeczeństwa, a także parlamentarzystów, by te pieniądze przeznaczyć na służbę zdrowia, konkretnie
na pomoc w zakresie onkologii. I chciałbym zapytać
w takim razie, Panie Ministrze, w jakim zakresie,
w pana ocenie, omawiana inicjatywa pomoże w oddłużeniu służby zdrowia, w usprawnieniu działalności placówek służby zdrowia, szczególnie szpitali,
i polepszy ochronę zdrowia. Jaki ma pan stosunek
do tych zarzutów, jak by pan odpowiedział na te zarzuty, które były kierowane, a mianowicie że to jest
działanie pozorowane i nastawione wyłącznie na
efekty wyborcze w kampanii wyborczej pana prezydenta Andrzeja Dudy? Dziękuję bardzo.
Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.
Zastępca Szefa
Kancelarii Prezydenta RP
Paweł Mucha
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Zupełnie nie podzielam tego rodzaju argumentów, uznaję je za zupełnie nietrafne. Cała ta

dyskusja ma charakter – powiem wprost – bardzo
polityczny. Tego rodzaju argumenty nie padają ze
strony środowiska pacjentów, którzy na tę ustawę
czekają i którzy chcą, żeby te rozwiązania jak najszybciej weszły w życie. One pojawiają się w ustach
polityków, oponentów politycznych pana prezydenta, którzy próbowali budować tego rodzaju
fałszywą alternatywę, mówiąc o rzekomym przeznaczeniu środków na telewizję publiczną zamiast
na onkologię. Z żadnego przepisu prawa, z żadnego
aktu prawnego dotyczącego planowania środków
tego rodzaju alternatywa nie wynika. To jest zupełnie fałszywe postawienie sprawy.
Niemniej jednak oczywiście jest tak, że prezydent od początku swojej kadencji konsekwentnie
przywiązuje ogromną wagę do spraw związanych
ze służbą zdrowia. Pamiętamy szereg inicjatyw
prezydenckich w tym zakresie. Dość wspomnieć
przyjęcie pierwszego polskiego cancer planu –
Narodowa Strategia Onkologiczna została przyjęta właśnie na podstawie ustawy opracowanej
przez pana prezydenta – dość wspomnieć kwestię
walki z czerniakiem. No, to jest przykład przywoływany przez Światową Organizację Zdrowia.
Dzięki prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej to
właśnie Polska jest pokazywana jako wzór dla innych państw, jeżeli chodzi o skuteczne działania
w zakresie walki z czerniakiem poprzez ustawę
solaryjną.
Wreszcie w ramach tej dyskusji pojawił się…
To zresztą nie jest całkiem nowy postulat, bo już
od wielu miesięcy czy nawet lat trwały dyskusje
na ten temat. Otóż zachodzi potrzeba uzupełnienia systemu o specjalne rozwiązania, które będą
poświęcone leczeniu za granicą, leczeniu chorób
rzadkich, zwłaszcza jeżeli chodzi o potrzeby małoletnich. Projekt tej ustawy był, tak jak mówiłem,
bardzo szeroko komentowany przez ekspertów.
No, zgodnie z zapowiedzią… Pan senator oczywiście ma rację: pan prezydent dotrzymał słowa i, tak
jak zapowiadał, skierował projekt ustawy do prac
parlamentarnych.
Mówimy tu o ustawie, która wpłynie na byt
podmiotów medycznych, o ustawie, która przewiduje także finansowanie zadań w zakresie infrastruktury. Jak wiemy, NFZ finansuje świadczenia,
a nie inwestycje. My tutaj mówimy o subfunduszu
inwestycji strategicznych, mówimy o subfunduszu modernizacji szpitali, mówimy nawet o takich
konkretnych działaniach jak chociażby wymiana
łóżek szpitalnych. No, na ten temat też była dyskusja. Z jednej strony mówimy o wielkich projektach,
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które będą realizowane na poziomie ogólnokrajowym – to są projekty ujęte w subfunduszu infrastruktury strategicznej – ale z drugiej mówimy
o modernizacji, która będzie dotyczyć zadłużonych
szpitali powiatowych. Myślę, że my wszyscy, którzy zasiadamy na tej sali, chcielibyśmy, żeby nie
było tak, że średni wiek łóżka szpitalnego wynosi
15 lat. To dlatego wyodrębniliśmy w tej ustawie,
w ramach tego subfunduszu, taki właśnie cel.
Jeśli chodzi o te nowoczesne terapie lekowe czy bezlimitowe świadczenia dla dzieci, no to jest to ogromna
rewolucja, ogromna zmiana oczekiwana przez środowisko pacjentów. Podkreślam ten element, bo to jest
coś, co wynika z dyskusji ze środowiskiem pacjentów.
To nie są działania pozorowane, co do tego niestety nie
mogę się z panem senatorem zgodzić. Nie są to również działania polityczne. Zidentyfikowano potrzeby
i przygotowano odpowiedź na te potrzeby w postaci dobrego, bardzo szeroko skonsultowanego aktu
prawnego, który został przedstawiony Wysokiemu
Senatowi. Dziękuję bardzo.
(Senator Adam Szejnfeld: Chciałbym jeszcze
dopytać.)
Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
Bardzo dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.
Senator
Adam Szejnfeld
Tylko jedną kwestię poruszę. No, dotknąłem już
tej ważnej, istotnej według mnie sprawy, jaką jest
przeznaczenie 2 miliardów zł na telewizję zamiast
na służbę zdrowia, w tym na onkologię. Chciałbym
o to zapytać w sposób bezpośredni: czy pan minister uważa, że inicjatywa pana prezydenta, tak
chwalona przez pana ministra… Ja jej nie podważam, ja tylko mówię, jak to wygląda w kontekście
dramatycznej sytuacji w służbie zdrowia. Czy gdyby te 2 miliardy zamiast na telewizję poszły na ten
fundusz, który pan minister dzisiaj prezentuje, to
według pana ministra byłby to lepszy wydatek niż
ten, który wtedy poczyniono?
Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Zastępca Szefa
Kancelarii Prezydenta RP
Paweł Mucha
Mamy do czynienia ze wzrastającymi nakładami na służbę zdrowia. Jeżeli spojrzymy na te wydatki od roku 2015 do roku 2020, to zobaczymy, że
o przeszło 30 miliardów zwiększyła się kwota, która w ramach środków publicznych rozdysponowywana jest na potrzeby służby zdrowia. Te nakłady
rok w rok rosną, rosną także wydatki na onkologię.
Jest to widoczne, jeżeli chodzi o kwestie związane
z budżetem NFZ. Te obiektywne dane – pan minister Gadomski na pewno takimi danymi dysponuje
– były państwu wielokrotnie przedstawiane. No,
omawiano je także w Wysokiej Izbie.
Na pytanie, czy środków na określone cele
związane ze służbą zdrowia powinno być więcej,
odpowiadam oczywiście, że te kwoty powinny
wzrosnąć. Pan prezydent jednoznacznie popiera ustawę, która zakłada wydatkowanie na poziomie 6% PKB. Ministerstwo tutaj może to uściślić,
ale według mojej wiedzy my w tym roku zrealizowaliśmy już te wydatki na tym poziomie, który
jest przewidywane przez ustawę o finansowaniu
świadczeń, jeżeli chodzi o ten próg określony na
rok 2020. Środki, które po wejściu w życie ustawy o Funduszu Medycznym, te dodatkowe środki,
które zresztą nie będą przepadać – tu chciałbym
podkreślić, że to, co zostanie w tym roku określone,
a nie zostanie wydatkowane, przejdzie na 2021 r. –
też oczywiście są potrzebne.
Nie wchodząc już w kwestie szczegółowych rozważań politycznych, powiem tak: oczywiście pan
senator jako doświadczony polityk ma świadomość
tego, że w ramach funkcjonowania państwa są także wydatki na obronność, są także wydatki na misję
publiczną mediów publicznych, która też jest elementem działalności, elementem pożądanym i potrzebnym. Moglibyśmy bardzo długo wymieniać
rozmaite sfery, chociażby za chwilę będziemy mówili o działalności… Jak rozumiem, Wysoki Senat,
będzie rozpatrywał kwestie aktywności państwa
w sferze polityki zagranicznej, gdzie także są określone wydatki. No, pan senator, jako człowiek dużej wiedzy i doświadczenia, ma świadomość tego,
że różne są kategorie wydatków publicznych. Rolą
właśnie władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej jest określenie tych wydatków, racjonalnie,
oszczędnie, gospodarnie, wtedy, kiedy są potrzeby, z perspektywy interesu publicznego, interesu
państwa. Dziękuję bardzo.
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Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
Bardzo dziękuję.
Proszę o zadanie pytania panią senator Beatę
Małecką-Liberę.
Senator
Beata Małecka-Libera
Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, ja jednak pociągnę wątek finansowania, bo on tutaj wydaje się najważniejszy. Cały czas pan minister podkreśla, że poprawa
zdrowia i życia jest tym elementem najważniejszym i że ważne jest dodatkowe finansowanie właśnie na tę poprawę zdrowia i życia. Jednak zgodnie
z art. 8 ustawy o Funduszu Medycznym ten projekt jest finansowany z budżetu państwa w części,
która jest w dyspozycji ministra zdrowia. Oznacza
to, że środki, które są zaliczane do wydatków publicznych na ochronę zdrowia, są zgodne z realizowaną „ustawą 6% PKB”. Dwa dni temu odbyło się
posiedzenie Rady Ministrów, został przyjęty budżet państwa, z którego wynika, że rzeczywiście
o ok. 11 miliardów wzrastają nakłady na ochronę
zdrowia, zgodnie z realizacją „ustawy 6%”. Jednak
żadnych innych dodatkowych źródeł finansowania, które miałyby być przeznaczone na Fundusz
Medyczny, nie ma. Tak więc używanie słów „dodatkowe środki finansowe”, w moim odczuciu, jest
nadinterpretacją, bo to są tylko środki znakowane,
to są znaczone pieniądze, a nie dodatkowe. Proszę
jeszcze raz o jednoznaczne ustosunkowanie się do
tego pytania.
Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
Dziękuję bardzo.
Proszę, Panie Ministrze.
Zastępca Szefa
Kancelarii Prezydenta RP
Paweł Mucha
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
2 elementy. Po pierwsze, przychody funduszu w art. 8 ustawy o Funduszu Medycznym są
ujęte szerzej niż tylko wpłaty z budżetu państwa

przekazywane przez ministra właściwego do spraw
zdrowia w wysokości określanej przez ustawę budżetową. Tutaj są: wpływy z tytułu opłat, o których
mowa w art. 8 w pkcie 1; odsetki od zgromadzonych
środków, to w pkcie 3; dobrowolne wpłaty, darowizny, zapisy, w pkcie 4; także wpływy z innych
tytułów wskazane w pkcie 5. Tak więc nie ma takiego ujęcia, jeden do jednego, że wszystkie te kwoty,
które składają się na Fundusz Medyczny, są ujęte
w ramach „ustawy 6%”. Tak jak mówiłem, zgodnie
z art. 131c ust. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach, one
będą ujmowane w nakładach na ochronę zdrowia
jako wydatki budżetowe w tej części budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy
do spraw zdrowia. Czyli ten efekt, o którym pani
przewodnicząca mówiła, będzie następował, ale
w stosunku do tych środków, o czym dyskutowaliśmy na posiedzeniu komisji, a nie co do całego
Funduszu Medycznego. To trzeba jednak rozdzielić.
Po drugie, my mówimy bardzo wyraźnie
o tym… Oczywiście pani senator ma rację, że te
środki są na szczególne cele i potrzeby, o których
mowa w art. 3, ale mówimy także o wzrastających
środkach, dlatego że żadne środki z NFZ ani żadne środki, jak mówiłem, których dysponentem jest
minister zdrowia, w ramach żadnych celów, które
są już realizowane, nie będą ograniczane przez to,
że ta ustawa wejdzie w życie. Odwrotnie, w systemie pojawią się nowe pieniądze, które po części
będą ujęte w ramach tej „ustawy 6%”. W tym roku,
tak jak na to wskazujemy i zgodnie z moją wiedzą,
ten limit jest już wyczerpany. Od przyszłego roku
to będzie kwota rzędu 4 miliardów zł. Tak że absolutnie jest uzasadnienie dla tych rozwiązań, o których dyskutujemy. Dziękuję bardzo.
Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
Bardzo dziękuję.
Proszę o zadanie pytanie panią senator Ewę
Matecką.
Senator
Ewa Matecka
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, ustawa co do zasady przewiduje rozdysponowywanie tych środków w drodze
konkursów, mówi o tym art. 4. Ale jest inny artykuł,
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art. 9 , który mówi że dysponent funduszu może
zlecać realizację zadań w drodze porozumienia,
czyli z pominięciem trybu konkursowego. Ta droga porozumienia i możliwość rozdysponowywania
tych środków na zlecenie jest pozbawiona kryteriów, nie ma tam uzasadnienia, wniosku, algorytmu podziału środków, i jest ona wysoce uznaniowa.
Czy pan potwierdza, że są 2 tryby rozdysponowywania środków z Funduszu Medycznego, konkursowy i pozakonkursowy, na realizowanie tych
samych zadań, wszystkich lub ich części, wymienionych w art. 7? Dziękuję.
Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.
Zastępca Szefa
Kancelarii Prezydenta RP
Paweł Mucha
Pani Marszałek! Pani Senator! Wysoka Izbo!
Oczywiście dysponentem funduszu jest minister zdrowia. Tak jak mówiłem, na każdym etapie konsultowaliśmy ustawę z Ministerstwem
Zdrowia, wiadomo, z podmiotem fachowym
i z tym podmiotem, który ma tutaj przyznaną kompetencję. W ramach funduszu będą 4 subfundusze:
infrastruktura strategiczna, modernizacja podmiotów leczniczych, rozwój profilaktyki, subfundusz
terapeutyczno-innowacyjny. Zresztą z ustawy
wprost wynika, że określone kwoty, jeżeli chodzi
o kwestie terapeutyczno-innowacyjne czy o pewne
inne elementy, są w ustawie zagwarantowane na
zasadzie pewnego poziomu minimalnego finansowania. I to też było przedmiotem dyskusji na posiedzeniu komisji, o to też pani senator trafnie pytała.
Z drugiej strony jest zapewnienie dysponenta funduszu, że przewiduje uruchomienie wszystkich
subfunduszy, czyli zarówno subfunduszy infrastruktury strategicznej, modernizacji podmiotów
leczniczych, rozwoju profilaktyki, jak i subfunduszu terapeutyczno-innowacyjnego. W ramach
celów, które są wyrażone czy to w art. 3, czy też
w związku z przeznaczeniem środków z funduszu,
co jest wyrażone w art. 7, część tych środków będzie rozdysponowywana via Narodowy Fundusz
Zdrowia i to bardzo wyraźnie zostało przewidziane w ustawie właśnie w związku z rozwiązaniem

z art. 9. A więc żeby umożliwić sprawne rozdysponowanie tych środków, zresztą państwo też w toku
dyskusji sygnalizujecie, że takie potrzeby i sytuacje
mogą występować, wprowadzony został do ustawy art. 9. Jeśli chodzi o szczegóły związane z tym
rozwiązaniem prawnym, to jestem przekonany,
że ministerstwo jest w stanie przedstawić kwestie
dotyczące zamysłu i praktyki, jeśli chodzi o swoje
przyszłe działanie.
Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
Dziękuję bardzo.
Proszę o zadanie pytania pana senatora
Wojciecha Koniecznego.
Senator
Wojciech Konieczny
Dziękuję bardzo.
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Szanowni
Państwo!
Mam pytanie. Dlaczego w ustawie pojawiło się
wsparcie dla procesów konsolidacyjnych odnośnie
do podmiotów leczniczych? Jaki jest tego cel? To
jest jakiś cel systemowy. Do tej pory konsolidacja
podmiotów leczniczych równała się zmniejszeniu liczby łóżek, zmniejszeniu liczby oddziałów,
ponieważ na tym generalnie polega konsolidacja.
Uważam, że jeżeli ma być rozwój szpitalnictwa, jeżeli nam na tym zależy, to powinny być budowane
nowe szpitale, otwierane nowe oddziały itd. Do tej
pory słowo „konsolidacja” kojarzyło się w historii
naszej ochrony zdrowia raczej z likwidacją, zmniejszeniem liczby, tzw. łączeniem oddziałów. To jest
ta konsolidacja, którą ta ustawa będzie wspierać
środkami pieniężnymi, podczas gdy powinna raczej wspierać szpitale i oddziały, które chcą tworzyć nowe miejsca do leczenia chorych. Jak wiemy,
teraz tego bardzo brakuje. A więc moje pytanie jest
takie: dlaczego konsolidacja, a nie rozbudowa, rozszerzenie działalności?
Czy jest zakładany jakiś proces kontrolny nad
wydawaniem pieniędzy w ramach art. 9, czyli bez
konkursów? Mamy w tej chwili rozbudowany system kontroli nad wydatkami szpitali, szpitale muszą raportować zakupy powyżej 200 tysięcy zł do
CBA i te, które są wykonywane w związku z walką
z COVID. Czy tutaj też jest zakładany jakiś proces
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kontrolny, taki bezpośredni? Wiadomo, że to będą
pieniądze wydawane bez konkursu. Czy może dopiero w trakcie realizacji ustawy będzie to jakoś
rozwiązywane?
Poproszę o odpowiedź na pytanie o kontrolę
nad pieniędzmi wydawanymi poza konkursem
i o to, jakie intencje przyświecają konsolidacji podmiotów leczniczych. Dziękuję bardzo.
Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
Bardzo dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.
Zastępca Szefa
Kancelarii Prezydenta RP
Paweł Mucha
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Jeżeli chodzi o kwestie kontroli, to w art. 10
w ust. 2 – ja już na to wskazywałem – jest zapisane, że do zadań Rady Funduszu Medycznego należy także „dokonywanie, na podstawie informacji
przekazanych przez ministra właściwego do spraw
zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia i Agencję
Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, corocznej analizy oraz oceny skuteczności finansowania przez Fundusz: technologii lekowych;
świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom
do ukończenia osiemnastego roku życia; świadczeń
opieki zdrowotnej udzielanych świadczeniobiorcom poza granicami kraju – pod względem poprawy ich dostępności i przygotowania rekomendacji
na przyszłość”.
Wśród zadań Rady Funduszu Medycznego
mamy opiniowanie podziału środków czy doradztwo w zakresie zadań funduszu. Element kontroli to
jest element wyrażony w ustawie także przez zadania rady. Nie mówię tutaj oczywiście o innych kompetencjach uprawnionych podmiotów, które w tym
zakresie mogą występować, ale o tym, że w samą
ustawę został wpisany taki mechanizm. Tak jak
mówiłem, przedstawiciele ministra, 2 przedstawicieli prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawiciel premiera, prezesa NFZ, Agencji Oceny
Technologii Medycznych i Taryfikacji, rzecznika
praw pacjenta i przedstawiciele środowisk pacjenckich będą w tym procesie na bieżąco uczestniczyć.
Mamy oczywiście zasady z ustawy o finansach
i z ustawy o kontroli w administracji rządowej.

Co do kwestii związanych z celami czy przeznaczeniem środków, to mamy oczywiście budowę, przebudowę, modernizację i doposażenie
infrastruktury strategicznej – to jest ten subfundusz infrastruktury strategicznej – oraz dofinansowanie zadania polegającego na modernizacji,
przebudowie lub doposażeniu podmiotów leczniczych w ramach subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych. Słowo „konsolidacja”, które,
jak rozumiem, niepokoi w jakimś zakresie pana
senatora, nie musi być rozumiane w kategoriach
łączenia. To może być także kwestia przekształcania. Mówimy tutaj o potrzebach, które identyfikuje rada funduszu, mówimy o potrzebach, które
identyfikują jednostki samorządu terytorialnego
czy Ministerstwo Zdrowia. Myślę, że pan minister
Gadomski jest w stanie szczegółowo czy szerzej to
wszystko wskazać.
Jeżeli chodzi o kwestie profilowania podmiotów
leczniczych, koncentracji kompetencji, koncentracji infrastruktury i wysokospecjalistycznych kadr,
to nie odnosi się to… Chodzi przede wszystkim
o szpitale kliniczne czy szpitale wojewódzkie, ale
tego rodzaju racjonalizacja jest zasadna i potrzebna w ogóle na poziomie szpitalnictwa. My mówimy tutaj o szczególnych celach, które są wyrażone
w ustawie, tych szczególnych potrzebach. Ta koncentracja nie niesie ze sobą żadnych zagrożeń.
Odwrotnie, to jest wyjście naprzeciw potrzebom,
które były sygnalizowane i które zidentyfikowało
Ministerstwo Zdrowia.
Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
Dziękuję bardzo.
Proszę o zadanie pytania pana senatora
Aleksandra Szweda.
Senator
Aleksander Szwed
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, pragnę podkreślić, że ustawa o Funduszu Medycznym jest kolejnym bardzo pozytywnym projektem pana prezydenta
Andrzeja Dudy. Na pana ręce składam szczególne
podziękowania.
W uzasadnieniu do ustawy o Funduszu
Medycznym mamy informację, że środki te wesprą

16. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 30 września 2020 r.

114
Ustawa o Funduszu Medycznym

działania poprawiające zdrowie i jakość życia poprzez odpowiednią infrastrukturę, profilaktykę
oraz diagnostykę w leczeniu chorób nowotworowych i rzadkich. Kwoty te, czyli te 2 miliardy
w roku bieżącym i 4 miliardy w latach kolejnych, aż
do 2029 r. będą przekazywane na dofinansowanie
doposażenia strategicznych podmiotów ochrony
zdrowia, szpitali, a także na programy profilaktyczne i innowacyjne terapie lekowe. I chciałbym
tutaj zadać pytanie. Senator sprawozdawca wskazywał, że szpitale powiatowe mogą być ominięte.
Czy szpitale powiatowe będą mogły korzystać z tej
ustawy, z Funduszu Medycznego? Dziękuję bardzo.
Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
Dziękuję bardzo.
Proszę, Panie Ministrze.
Zastępca Szefa
Kancelarii Prezydenta RP
Paweł Mucha
Pani Marszałek! Panie Senatorze!
Bardzo dziękuję za to pytanie i dziękuję też za
pozytywną ocenę tej ustawy przedstawioną przez
pana senatora. Podzielam tą pozytywną ocenę
i dziękuję za te słowa.
Oczywiście jest tak, że ramach subfunduszu
modernizacji szpitali, o którym tutaj była mowa,
beneficjentem tych środków mogą być także szpitale powiatowe. Szpitale powiatowe nie są z tego
wyłączone. Jeżeli chodzi o subfundusz infrastruktury strategicznej, tam mamy określoną kategorię podmiotów, które są uprawnione do tego, żeby
ubiegać się o środki w ramach tego subfunduszu.
Jest to celowy zabieg. Ale wbrew temu, co można
było – myślę, że to było niezamierzone – wywieść
z wypowiedzi pana senatora sprawozdawcy, nie
ma żadnego wyłączenia, jeżeli chodzi o szpitale
powiatowe, z subfunduszu modernizacji szpitali.
Dziękuję bardzo.
Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
Bardzo dziękuję.
Proszę o zadania pytania pana senatora
Krzysztofa Brejzę.

Senator
Krzysztof Brejza
Dziękuję bardzo.
Pani Marszałek! Panie Ministrze!
Tak się składa, że w ostatnim czasie dużo słyszeliśmy o obietnicach tworzenia funduszy, różnych funduszy, m.in. funduszu modernizacji
szpitali czy funduszu modernizacji szkół. Dlatego
pragnąłbym dopytać, czy według pana wiedzy
zarzucony został pomysł utworzenia funduszu
modernizacji szpitali? Czy ten fundusz będzie zawierać w sobie ten drugi fundusz, który miał być
utworzony? To jest pierwsza sprawa.
I druga sprawa. Pan prezydent Andrzej Duda
zapowiadał, że środki z Funduszu Medycznego doprowadzą do tego, że nie będą już potrzebne zbiórki
publiczne, co jest oczywiście bardzo ważne, na onkologię dziecięcą, na leczenie chorób rzadkich. I tu
prosiłbym o krótką i bardzo konkretną odpowiedź
na pytanie: czy według pana wiedzy w ciągu pół
roku znikną zrzutki dla dzieci, chociażby w ramach
projektu „Siepomaga”? Czy ten Fundusz Medyczny
doprowadzi do tego, że te zrzutki znikną?
Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
Dziękuję bardzo.
Proszę, Panie Ministrze.
Zastępca Szefa
Kancelarii Prezydenta RP
Paweł Mucha
Panie Senatorze, oczywiście środki… To jest pytanie wprost do ministra zdrowia. My rozmawiamy
o prezydenckim projekcie ustawy i wspólnie z panią
minister Anną Surówką-Pasek jesteśmy uprawnieni
do tego, żeby się wypowiadać co do tej materii, która
znajduje się wprost w zakresie przedłożenia pana
prezydenta. A jeśli chodzi o środki na modernizację szpitali, to, jak rozumiem, jest to o wiele szerszy zakres wydatków, aktywności i działalności niż
tylko te elementy, które są ujęte w ramach subfunduszu modernizacji szpitali w ustawie o Funduszu
Medycznym. Tak więc przyjmuję, że jakkolwiek
do mnie to pytanie zostało skierowane, to wiedza
fachowa i możliwość pełnej odpowiedzi jest po
stronie Ministerstwa Zdrowia, odpowiedzi na pytanie o to, jakie działania w zakresie modernizacji,
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jak ujmowane i jak rozumiane, będą prowadzone
w najbliższym czasie. Choć oczywiście te elementy
w ramach tej ustawy i tego subfunduszu wskazanego w tej ustawie są, przynajmniej w części. No,
nie chciałbym tu… bo wydaje mi się, że nieścisłą
czy nieprawidłową odpowiedzią byłoby na pewno
powiedzenie, że to są wszystkie środki, które są na
modernizację szpitali, gdyż tak obiektywnie nie jest.
Dysponentem środków jest minister zdrowia i te
cele ujmuje bardzo szeroko.
Jeżeli chodzi o zasadność tej ustawy, kwestie leczenia za granicą i kwestie bezlimitowych świadczeń dla dzieci, to jest to zmiana jakościowa. Mówimy
o bezlimitowych świadczeniach dla dzieci, czyli mówimy, że nie będzie występować tego rodzaju sytuacja, jeżeli chodzi o leczenie ambulatoryjne czy
leczenie szpitalne, że nie ma możliwości wykonania danej procedury medycznej czy zrealizowania
jakiegoś zabiegu, dlatego że wyczerpały się środki.
Ten limit zostanie zniesiony. I to jest to rozwiązanie,
które pan prezydent bardzo wyraźnie zapowiadał,
które było przez niego przedstawiane, i ten cel, który zostanie osiągnięty, jeżeli ustawa zostanie przyjęta i wejdzie w życie. Podobnie wprost wśród celów
ustawy mówimy o leczeniu za granicą. Pan senator
mówi o zbiórkach publicznych, a te zbiórki bardzo
często dotyczą leczenia za granicą. Jeżeli będzie się to
mieściło w zakresie procedur wskazanych w ustawie,
to także leczenie za granicą jest możliwe do sfinansowania. To chcieliśmy osiągnąć i to będziemy osiągać.
Pyta pan senator o kwestię monitorowania skutków tej ustawy. Mówiłem tutaj o radzie, rada ma
takie zadanie. Ale przecież także państwo senatorowie, jak rozumiem, również Ministerstwo Zdrowia,
także posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej będziecie dokonywać analizy tego, jak ustawa funkcjonuje w praktyce, jakie środki co roku przeznacza się
na potrzeby Funduszu Medycznego, chociażby przy
okazji debaty budżetowej. To jest proces stały, który
będzie prowadzony i przez opinię publiczną, i przez
ekspertów, a w szczególności przez powołane podmioty. Myślę, że tych zbiórek będzie zdecydowanie
mniej – w tym zakresie, w którym te cele zostaną
zaspokojone dzięki wejściu w życie tej ustawy, mniej
tam, gdzie rozwiązania tej ustawy znajdą zastosowanie. Dziękuję bardzo.
Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
Dziękuję bardzo.

Pan senator Brejza chciałby dopytać.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.
Senator
Krzysztof Brejza
Panie Ministrze, ja dopytuję o to, ponieważ
fundusz jest znacznie rozszerzony, ale nie finansowo, tylko zadaniowo. Finansowa kotwica… Pani
senator Małecka próbuje tutaj w drodze poprawki
zagwarantować stabilność tego funduszu. To są
zadania związane z modernizacją szpitali, to są
zadania inwestycyjne, różnego rodzaju programy profilaktyczne itd. Stąd zależy mi na takiej
deklaracji, odpowiedzi na pytanie, czy w ciągu
najbliższych 6 miesięcy znikną zbiórki publiczne, zbiórki publiczne, które są hańbą dla Polski.
Na Zachodzie tego typu zbiórek na leczenie dzieci nie ma.
Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
Dziękuję bardzo.
Proszę, Panie Ministrze.
Zastępca Szefa
Kancelarii Prezydenta RP
Paweł Mucha
Widzę, że zgłasza się do odpowiedzi pan minister Sławomir Gadomski.
Cele funduszu są bardzo przemyślane, one
były bardzo szczegółowo dyskutowane, pan senator je świetnie zna. Ja rozumiem, że pan senator
wyraża taką obawę co do tego, czy te cele są adekwatnie określone. Moim zdaniem są adekwatnie
określone. Mówimy o profilaktyce, o diagnostyce,
o leczeniu chorób cywilizacyjnych, chorób rzadkich. Elementy związane z infrastrukturą też są
tu potrzebne. Ja uważam, że jeżeli jakaś gradacja
mogłaby tu być uprawiana, to powinniśmy mieć
na względzie to, że wszystkie te cele, które tutaj
zostały zawarte, finalnie służą temu, co zostało opisane jako poprawa zdrowia i jakości życia przez zapewnienie dodatkowych źródeł finansowania. Tak
więc to mieliśmy na celu, to mamy na względzie,
a przede wszystkim na względzie mamy dobro małoletniego pacjenta czy takiego pacjenta, który cierpi na chorobę rzadką.
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Kwestia kwot. No, oczywiście chciałbym, żeby
kwoty były jak największe – odpowiadam zupełnie szczerze. Będzie to ostatecznie rozstrzygnięte w toku prac legislacyjnych, jeśli chodzi o kwotę,
która będzie przeznaczana na potrzeby Funduszu
Medycznego. Chciałbym, żeby w ustawie budżetowej – i taka była intencja pana prezydenta – rokrocznie adekwatne środki były kierowane na te
potrzeby, począwszy od nowelizacji budżetu w roku
2021… No, dopóki ustawa nie wejdzie w życie, dopóty nie możemy mówić tutaj o wydatkowaniu
środków. To zależy też od tego, kiedy te prace zostaną zakończone, kiedy uruchomimy funkcjonowanie tego funduszu.
I kwestia zbiórek publicznych. Zbiórki publiczne i działalność charytatywna mają miejsce także w bardzo zamożnych państwach, mają także
miejsce w państwach, które, jeżeli chodzi o skalę
wydatków na potrzeby służby zdrowia, są na wyższym poziomie niż Polska. Tak więc wypowiedź
tego rodzaju, że w jakimś państwie zupełnie nie
ma zbiórek publicznych… No, to mogą być rozmaite okoliczności – czy dotyczące indywidualnego
przekonania o tym, że leczenie w danym czy innym ośrodku jest uzasadnione, nawet jeżeli jest
dostępne leczenie krajowe, czy dotyczące tego, że
pacjent preferuje jeden określony ośrodek spośród
iluś ośrodków, jakie w danym wypadku wchodzą
w grę. My mówimy o rozwiązaniu systemowym
– i o tym mówił pan prezydent – które ma wspierać proces udzielania świadczeń opieki zdrowotnej
osobom do ukończenia osiemnastego roku życia
i ma uwzględniać leczenie za granicą. I takie rozwiązania prawne czy taki model działania został
w tej ustawie wyrażony. Dziękuję bardzo.
Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
Bardzo dziękuję.
Proszę o zadanie pytania pana senatora
Władysława Komarnickiego.
Senator
Władysław Komarnicki
Dziękuję, Pani Marszałek.
Szanowny Panie Ministrze, mam 2 pytania. Ja
się bardzo boję, bo takie szerokie spektrum… Pan,
mówiąc o tym funduszu, wymienił wiele działów,

w których musi nastąpić poprawa, mówił pan też
o inwestycjach. Ja chciałbym rozszerzyć pytanie pana
senatora Brejzy. Uzasadnię dlaczego. Ile konkretnie
na te straszne choroby onkologiczne… O ile zostanie
wzmocniony fundusz onkologiczny? Ja osobiście niedawno miałem straszliwą przypadłość onkologiczną
i dostałem 2 propozycje, Panie Ministrze. Pierwsza
propozycja, z narodowego funduszu, była taka, żeby
czekać na ten straszliwy zabieg pół roku. Druga – że
będzie on z poniedziałku na wtorek, ale komercyjnie.
Chcę, żeby pan miał tę świadomość. Na ile, według
pana, ten fundusz poprawi usługi onkologiczne?
I drugie moje pytanie. Skoro nie ma ministra
zdrowia, to muszę je panu zadać. Czy zdaje pan sobie sprawę, jak w tej chwili cierpi naród, który czeka
na szczepionkę przeciw grypie? Chcę panu powiedzieć, że w moim okręgu ludzie psioczą w sposób
niesamowity. W związku z tym, że mój okręg leży
nad granicą niemiecką, ludzie kupują tam szczepionki po 25 euro za 1 szczepionkę. Zwracam się do
pana, dlatego że prezydent Rzeczypospolitej, pański
szef, mówił na wiecach wyborczych, że tam, gdzie
rząd nie będzie mógł, to on będzie starał się przyjść
z pomocą naszemu społeczeństwu. A więc ja pana
proszę… Chcę, żeby pan też wiedział, że w aptekach są tzw. społeczne kolejki. Ja jestem na dwieście pięćdziesiątym trzecim miejscu. Gdybym się
zapisał komercyjnie – ale nie wypada mi – byłbym
na czterdziestym ósmym miejscu.
I ostatnia sprawa. Panie Ministrze, trzeba mieć
poczucie wstydu, żeby… Rząd namawiał rodaków,
żeby się zaszczepili na grypę, bo to pomaga, jeżeli
chodzi o COVID-19. Rząd bardzo często się powołuje na rząd niemiecki. Panie Ministrze, ale rząd
niemiecki od półtora miesiąca daje, przekazuje
szczepionki dla swojego narodu. Życzę wam, żebyście kiedyś byli takim rządem. Dziękuję.
Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, proszę bardzo.
Zastępca Szefa
Kancelarii Prezydenta RP
Paweł Mucha
Panie Senatorze, pierwsze sprostowanie. Na sali
jest obecnych 2 wiceministrów zdrowia – jest pan
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minister Maciej Miłkowski i pan minister Sławomir
Gadomski, obaj się przysłuchują tej debacie. Zgłaszają
się też, jak widzę, jest z ich strony wola udzielenia pełnej odpowiedzi na wszelkie pana pytania. A więc nie
musi pan tutaj zastępczo odwoływać się do informacji czy wiedzy Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej, skoro minister zdrowia jest na tym posiedzeniu reprezentowany. Tak więc prostuję takie informacje, jakoby minister tym się nie interesował i nie
uczestniczył w debacie, bo fizyczna obecność panów
ministrów przeczy zupełnie pana tezie.
Uznaję, że oba te pytania czy wątki… Nie chcę
wchodzić w dywagacje dotyczące rządu niemieckiego i rządu polskiego. Moja ocena funkcjonowania tego rządu jest bardzo pozytywna. Ocenę
działalności rządu mieliśmy też w roku 2019, kiedy
były przeprowadzone wybory. Ja się zgadzam z panem senatorem, że są ogromne wyzwania związane z pandemią, ale to jest bieżąca informacja
ministra zdrowia, którą przedstawia; Sejm kontroluje także tę działalność na gruncie konstytucyjnym. Mamy informacje, które są przedstawiane.
A więc uznaję, że te pytania odchodzą jednak zupełnie od materii, w której niejako jestem umocowany, tj. od treści ustawy o Funduszu Medycznym.
Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
Proszę o zadanie pytania pana senatora Wadima
Tyszkiewicza.
Senator
Wadim Tyszkiewicz
Pani Marszałek! Wysoki Senacie! Panie
Ministrze!
Mam pytanie i prośbę, ażeby pan jeszcze raz
mnie uspokoił albo i coś wyjaśnił, jeśli chodzi
o Fundusz Medyczny i uznaniowość. Bo jednak
w radzie funduszu będą zasiadały osoby, które będą
wybierane, mimo wszystko, przez środowiska polityczne. Mam pewne doświadczenia jako były samorządowiec – w radzie społecznej zasiadali różni
przedstawiciele. Można byłoby zastosować taki
układ i w Funduszu Medycznym. I moje pytanie.
Czy przedstawiciele jakichś ciał społecznych będą
zasiadać w tym funduszu? A jeżeli będą, to czy te
ciała społeczne będą miały głos mogący wpływać
na decyzję? Sprowadzam pytanie do tego, kto te
pieniądze będzie dzielił.

I drugie moje pytanie. Jeszcze raz chciałbym się
upewnić, czy szpitale powiatowe będą mogły po te
pieniądze sięgać. Pan minister to potwierdził, ale
chciałbym jeszcze raz to usłyszeć. Mój szpital, tj.
szpital z mojego miasta to jest szpital powiatowy
z trzecim stopniem referencji, ale realizujemy w tej
chwili inwestycję na blisko 35 milionów zł, z czego
tylko 10 milionów otrzymujemy z Unii Europejskiej,
bo tyle udało się pozyskać, a na 25 milionów zł szpital musi zaciągnąć kredyt. Czy taki szpital powiatowy z trzecim stopniem referencji będzie mógł
próbować aplikować o te środki, czy nie?
I na koniec chciałbym usłyszeć, czy rzeczywiście
już nie trzeba będzie organizować zbiórek publicznych. Ja 2 miesiące temu zorganizowałem zbiórkę,
uzyskałem 30 tysięcy zł, zbierając, ciułając po złotówce, po 10, 20, 30 zł, żeby dosprzętowić w czasie
koronawirusa nasz szpital powiatowy. Czy teraz
szpitale będą miały zapewnione dostawy wszystkich
potrzebnych elementów chociażby do walki z koronawirusem i takie zbiórki publiczne już nie będą
potrzebne? Już nie będę musiał organizować takiej
zbiórki? Będę wdzięczny za odpowiedź.
I już na koniec chciałbym podziękować panu ministrowi, że pan minister zauważył, że te pieniądze
to nie są pieniądze pana prezydenta, to są pieniądze nasze, wspólne, a pan prezydent ma pomysł na
wydatkowanie naszych pieniędzy. I za to dziękuję.
Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
Bardzo dziękuję.
Ja, zanim udzielę głosu panu ministrowi, poinformuję państwa, że to było ostatnie pytanie w tej
serii. Są jeszcze 3 osoby zapisane do zadania pytań, które będą zadawały pytania po przerwie, ponieważ teraz, zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią,
przejdziemy do kolejnego punktu porządku obrad.
Pan minister zresztą o tym wie. Debata również
będzie później. Tak że bardzo proszę o odpowiedź
na ostatnie w tej serii pytanie.
Zastępca Szefa
Kancelarii Prezydenta RP
Paweł Mucha
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Krótko odpowiadam na pytania pana senatora.
Jeżeli chodzi o radę funduszu, to, jak podkreślamy,
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2 przedstawicieli organizacji zrzeszających pacjentów, do których zadań statutowych należą sprawy
objęte zakresem ustawy, będzie wchodzić w skład
tej rady. Ta reprezentacja jest bardzo szeroka, tam
są przedstawiciele nie tylko administracji rządowej,
są też przedstawiciele prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej w liczbie 2 i oczywiście, tak jak wskazywaliśmy, także przedstawiciele prezesa NFZ i Agencji
Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji czy, co
szczególnie istotne, przedstawiciel rzecznika praw
pacjenta. W naszym przekonaniu ta formuła składu osobowego rady jest właściwa.
Jeżeli chodzi o subfundusz modernizacji szpitali
– tak, potwierdzam, w ramach tego subfunduszu
będą możliwe także zgłoszenia ze strony szpitali
powiatowych. To nie jest w żaden sposób wyłączone na gruncie tej ustawy.
Jeżeli chodzi o zbiórki publiczne, to na pewno
jest tak, że potrzeby służby zdrowia są tak szerokie,
że każdy człowiek dobrej woli, każdy człowiek, którego sytuacja finansowa na to pozwala, który chce
wspierać czy przez zakup sprzętowy, czy przez
inne akcje, będzie mógł tego rodzaju aktywność
dalej uprawiać. Tak jak mówiłem, to nie jest tylko
specyfika polska i to nie jest tak, że przez wejście
w życie ustawy o Funduszu Medycznym wszystkie potrzeby w zakresie usprzętowienia, w zakresie
modernizacji czy w zakresie leczenia wszystkich
chorób zostaną zaspokojone, bo te potrzeby są,
powiedziałbym, nieograniczone. Zawsze możemy mówić o tym, że dodatkowe środki będziemy
przeznaczać na służbę zdrowia, i jeżeli racjonalnie
i oszczędnie tymi środkami gospodarujemy, to jest
to uzasadnione. Dziękuję bardzo.
Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
W tym momencie przerywamy rozpatrywanie
tego punktu porządku obrad, będziemy go kontynuować po rozpatrzeniu punktu czternastego porządku obrad.
Bardzo dziękuję na razie przedstawicielom
Kancelarii Prezydenta.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu czternastego porządku obrad: informacja
Ministra Spraw Zagranicznych na temat stanu
polskiej dyplomacji.
Pragnę powitać obecnego na posiedzeniu
przedstawiciela rządu, podsekretarza stanu

w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, pana Pawła
Jabłońskiego.
Proszę pana ministra o zabranie głosu i przedstawienie informacji.
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych
Paweł Jabłoński
Szanowna Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Mam wielki zaszczyt przedstawiać dzisiaj
w imieniu pana ministra spraw zagranicznych,
zgodnie z prośbą przedstawioną panu ministrowi przez marszałka Senatu, informację na temat
stanu polskiej dyplomacji, na temat stanu polskiej
polityki zagranicznej.
Pan minister najmocniej przeprasza Wysoki
Senat, że nie mógł być tutaj osobiście z uwagi na
umówioną już wcześniej wizytę międzynarodową,
która właśnie w tej chwili się rozpoczyna. Ja postaram się go zastąpić tak dobrze, jak to będzie możliwe, w zakresie tego niezwykle obszernego tematu,
przy niezwykle obszernie sformułowanym punkcie. Postaram się powiedzieć w tej wstępnej części
o kwestiach, które dla polskiej polityki zagranicznej są absolutnie priorytetowe, i o działaniach, jakie w tym zakresie polska dyplomacja podejmuje.
Jestem przekonany, że państwo senatorowie będą
mieli pytania uszczegóławiające. Na te pytania postaram się oczywiście również, w zakresie swoich możliwości, tutaj odpowiedzieć. A jeśli pewne
informacje będą wymagały doprecyzowania, to
z wielką chęcią odpowiemy pisemnie.
Jeśli chodzi o zasadnicze priorytety polskiej polityki zagranicznej w ostatnim czasie, to, jak myślę,
można byłoby je podzielić na 3 części. Pierwszym
i absolutnie najważniejszym, strategicznym celem polskiej polityki zagranicznej jest kwestia
bezpieczeństwa; drugim – myślę, że równie istotnym – jest kwestia silnej polskiej obecności w Unii
Europejskiej i oddziaływania na to, jak ta najważniejsza organizacja międzynarodowa, do której należymy, funkcjonuje; trzecim wreszcie, również
niezwykle ważnym i łączącym się z poprzednimi
punktami, jest silna pozycja Polski w regionie i bardzo dobre relacje z naszymi sojusznikami, z naszymi najbliższymi sąsiadami.
Jeżeli chodzi o kwestię bezpieczeństwa, to zasadniczym celem niezmiennie dla Polski pozostaje utrzymanie bardzo silnego sojuszu w ramach
NATO, bardzo silnego sojuszu dwustronnego
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ze Stanami Zjednoczonymi i również utrzymywanie tego sojuszu między naszymi partnerami
w Europie a naszymi partnerami po drugiej stronie Atlantyku. Doskonale zdajemy sobie sprawę,
że dziś bardzo często wielu polityków, zwłaszcza
w niektórych krajach europejskich, krytycznie ocenia współpracę ze Stanami Zjednoczonymi, Stany
Zjednoczone krytycznie oceniają współpracę z niektórymi krajami europejskimi. W ocenie Polski te
spory, które w polityce, także polityce międzynarodowej, są czymś absolutnie normalnym, nie mogą
przesłaniać nam strategicznego interesu, który nas
łączy. A łączy nas wspólny interes bezpieczeństwa,
wspólny interes utrzymania po prostu pokoju na
świecie, pokoju w naszej części Europy, przede
wszystkim w naszej części świata, ale to się przekłada na bezpieczeństwo globalne.
I dlatego właśnie Polska stara się – i myślę,
że robi to ze sporymi sukcesami – odgrywać rolę
pewnego zwornika, pewnego brokera dobrych stosunków między Stanami Zjednoczonymi a tymi
państwami Unii Europejskiej, które nie podchodzą
do tych stosunków aż tak jednoznacznie pozytywnie, jak do nich podchodzi Polska. My podchodzimy do nich jednoznacznie pozytywnie, bo zdajemy
sobie sprawę z jednej, niezwykle istotnej rzeczy:
gdyby nie sojusz ze Stanami Zjednoczonymi po
II wojnie światowej, to w Europie nie byłoby możliwe tak długie utrzymanie pokoju. W zasadniczej
części Europy ten pokój udało się utrzymać właśnie dzięki silnemu sojuszowi europejsko-amerykańskiemu, dzięki NATO, dzięki silnym więzom
transatlantyckim i militarnym, i gospodarczym,
i politycznym. I nawet, gdy te ostatnie czasami
mogą być osłabiane z uwagi na spory ideologiczne, spory polityczne, to jednak ten strategiczny cel,
ta strategiczna współpraca pozostaje absolutnie na
pierwszym miejscu. My to konsekwentnie przypominamy. I myślę, że – pomimo różnych sporów,
a czasami bardziej wypowiedzi publicystycznych
niż merytorycznych niektórych polityków – robimy to z pewnymi sukcesami.
NATO udało się, zwłaszcza w ostatnich latach,
nie tyle bardzo mocno przeorientować, ile nieco
inaczej rozłożyć akcenty i położyć znacznie silniejszy niż dotąd nacisk na obronę wschodniej flanki,
na obronę przed zagrożeniem, z którego wszyscy
zdajemy sobie sprawę, zagrożeniem ze Wschodu.
Bo działania naszego największego wschodniego
sąsiada w ostatnich latach, a zwłaszcza w kilku
ostatnich latach, pokazują, że to państwo nie zrezygnowało z bardzo agresywnej polityki, aktywnie

uczestniczy w konfliktach zbrojnych, aktywnie podejmuje różnego rodzaju działania, także niestety
działania kryminalne. My o tym konsekwentnie
przypominamy. I także dzięki polskiej dyplomacji,
dzięki konsekwentnemu naciskowi dyplomatów
z Polski, dyplomatów z naszej części Europy, którzy z tego zagrożenia sobie doskonale zdają sprawę,
udaje nam się przekonywać do tego naszych sojuszników coraz skuteczniej. To, że w ostatnich tygodniach, zwłaszcza wokół sprawy otrucia Aleksieja
Nawalnego, tak mocno zaakcentowany został temat
obłożenia sankcjami tego bardzo niebezpiecznego projektu – projektu politycznego i militarnego,
a nie gospodarczego, bo taki jest główny cel projektu Nord Stream II, polityczny i militarny właśnie; i to, że dziś w Europie, w tym w Niemczech,
ale i na całym świecie coraz więcej polityków i publicystów mówi o tym, że Nord Stream II należy
obłożyć sankcjami, że należy powstrzymać się od
współpracy z Władimirem Putinem i od prorosyjskiej faktycznej polityki, prorosyjskiej polityki
gospodarczej – to jest też efekt wieloletnich nacisków polskich dyplomatów. I myślę, że to jest najlepsza miara skuteczności. Bo to nie chodzi o to,
żeby ogłaszać za każdym razem, że każde jedno
spotkanie doprowadziło do jakiegoś przełomowego efektu. To jest ciężka, mozolna praca i ta mozolna praca przynosi takie efekty, że dziś w zasadzie
na agendzie europejskiej i światowej jest to jeden
z tematów numer jeden.
Drugim niezwykle ważnym tematem, takim już
bezpośrednio przekładającym się na bezpieczeństwo, jest oczywiście temat współpracy wojskowej. Jak doskonale państwo wiecie, udało nam się
porozumieć ze Stanami Zjednoczonymi, jeśli chodzi o dalsze zwiększanie ich wojskowej obecności
w Polsce. I jak spojrzymy dziś na to, co działo się
jeszcze kilka lat temu, kiedy ta obecność wojskowa naszych sojuszników była znacznie mniejsza,
ponad 10 razy mniejsza, to zobaczymy, że dziś nasze bezpieczeństwo jest po prostu fizycznie dużo
lepiej zagwarantowane. Bo ryzyko, że ktoś nas zaatakuje w sytuacji, kiedy mamy na naszym terytorium armie sojusznicze, których nigdy w historii
nie mieliśmy na taką skalę, jest po prostu bardzo,
bardzo małe. Dziś jesteśmy po prostu bezpiecznym
krajem, dzięki polityce, którą prowadzimy, dzięki
dyplomacji, którą prowadzimy.
Ten aspekt bezpieczeństwa oczywiście nie byłby w pełni realizowany, gdyby nie działania dyplomatyczne na innych odcinkach. I takim odcinkiem
jest przede wszystkim Unia Europejska. Ja sobie
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zdaję sprawę i jestem przekonany, że w rundzie
pytań zwłaszcza ten aspekt będzie przez państwa
podnoszony bardzo zdecydowanie. Bo w tezach
publicystycznych, które są często stawiane, słyszymy, że pozycja Polski w Unii Europejskiej jest
bardzo zła. Takie tezy padają np. w odniesieniu do
różnych sporów, które prowadzimy z politykami
w Europie, czy to odnośnie do kształtu budżetu
Unii Europejskiej, czy odnośnie do kształtu instytucji europejskich. Oczywiście, że te spory są,
i oczywiście, że te spory są bardzo istotne i są bardzo ważnym elementem naszej polityki. Dlatego
że można prowadzić politykę bez sporów, można
oczywiście w te spory nie wchodzić, można uznawać, że w sytuacji, gdy nasz interes wymaga, aby
iść w prawą stronę, a większość chce iść w lewą
stronę, to nie będziemy mówić, że mamy inne zdanie, i po prostu wspólnie… dla zachowania dobrych
relacji, żeby było miło i sympatycznie, nie będziemy tych naszych interesów wyrażać. Ale my kierujemy się inną filozofią. Kierujemy się taką filozofią,
że o polskich interesach trzeba mówić jasno, zdecydowanie, w taki sposób, który będzie pozwalał
stopniowo zmieniać wektory polityki światowej.
Nie jest to oczywiście proste. I twarde artykułowanie swoich interesów wiąże się również z reakcją,
często z reakcją bardzo brutalną, z bardzo ostrymi atakami, które niestety często są wspierane też
przez polityków z Polski. To też trzeba jasno powiedzieć, że pewnego rodzaju działania naszych
polityków krajowych nie powinny mieć miejsca.
Bo polityka zagraniczna jest takim obszarem, który
powinien pozostawać poza sporem politycznym.
Interes Polski jest taki, żeby Unia Europejska
rozwijała się w sposób, który będzie uwzględniał
nasze potrzeby, potrzeby Polski i także potrzeby naszego regionu, o czym powiem na zakończenie. Bo
my dziś stoimy przed ogromnym niebezpieczeństwem. Stoimy przed ogromnym niebezpieczeństwem coraz większego eurosceptycyzmu w części
krajów, które w Unii Europejskiej funkcjonują
od kilkudziesięciu lat. Widzieliśmy to doskonale
w debatach budżetowych, w debatach odnośnie
do kształtu Unii. Coraz częściej stykamy się – nie
tylko my, lecz także państwa Europy Południowej,
takie jak Hiszpania czy Włochy – z zarzutami, że
jesteśmy w Unii Europejskiej na rachunek innych
państw, że to jest coś, co prowadzi do niesprawiedliwego podziału. Bo niektóre państwa więcej
dokładają do integracji europejskiej. To jest oczywiście manipulacja. W zasadzie jest to po prostu
ordynarne kłamstwo. Bo wspólny rynek i to, że

jesteśmy zintegrowanym gospodarczo kontynentem, powodują, że wszystkie państwa, zwłaszcza te
państwa najlepiej rozwinięte, jak państwa północy
Europy, znacznie więcej na tym zyskują. I pomimo
tego, że płacą wyższe składki do Unii Europejskiej,
to ich gospodarki zyskują na tym jeszcze więcej.
Naszą rolą, rolą Polski – to był główny cel postawiony przez rząd pana premiera Morawieckiego,
a wcześniej przez rząd pani premier Szydło – jest
to, żeby doprowadzić do zmiany tego bardzo niekorzystnego trendu.
Kiedy w 2017 r. pojawiały się pierwsze propozycje tego, jak ma wyglądać budżet, wszyscy mówili, wszyscy politycy – i my sami w Polsce też to
mówiliśmy, bo widzieliśmy, że jest takie bardzo
poważne ryzyko – że będzie bardzo trudno wynegocjować budżet, który będzie w odpowiedni sposób, odpowiedni, ambitny sposób prowadził do
tego, żeby spójność w Unii Europejskiej była dalej
zachowana, żeby dalej skracać dystans między krajami bardziej rozwiniętymi a mniej rozwiniętymi.
I mimo tego, że było to bardzo trudne, w zasadzie
nawet niemożliwe, udało się Polsce doprowadzić
do stworzenia bardzo silnego sojuszu państw, które… Początkowo wokół Grupy Wyszehradzkiej, następnie wokół państw, które przystąpiły do Unii
Europejskiej po 2004 r., odtworzona została bardzo silna Grupa Przyjaciół Spójności. I do tej grupy
przystępowały po kolei jedno państwo za drugim.
Także państwa południa Europy. Dziś, w 2020 r…
Te negocjacje budżetowe rozpoczynały się w lutym, były kontynuowane w połowie roku, one dotyczyły jeszcze Funduszu Odbudowy. Do Grupy
Przyjaciół Spójności dołączyła w zasadzie cała
Unia Europejska, poza wąską grupą państw, które nazywaliśmy – nie tylko my, bo to określenie
ukuli dziennikarze w Brukseli – państwami skąpymi, państwami, które nie chcą ambitnej Europy.
Ta wielka grupa, ten silny sojusz, którego budowę zapoczątkowała właśnie Polska z państwami
Grupy Wyszehradzkiej, osiągnął historyczny sukces. Zbudowaliśmy budżet, który będzie największym w historii budżetem i pozwoli kontynuować
spójność, pozwoli nam dalej rozwijać się w bardzo
szybkim tempie po to, żeby osiągnąć poziom życia
taki, jaki jest w krajach, które w Unii Europejskiej
są już od kilkudziesięciu lat. Bo to jest zasadniczy
cel naszej obecności w Unii Europejskiej – spójność
i osiąganie takiego poziomu życia, takiego poziomu
bezpieczeństwa, także bezpieczeństwa społecznego, bezpieczeństwa socjalnego, jakim cieszą się ludzie na zachodzie Europy. Cel udało się osiągnąć
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i myślę, że to jest największy sukces polskiej dyplomacji w sprawach europejskich w ostatnich
latach, bo wynegocjowanie tych budżetów 7 lat
temu czy 14 lat temu, kiedy byliśmy państwem na
znacznie niższym poziomie rozwoju, kiedy zupełnie inne były nastroje w tych krajach bogatszych,
w krajach północy Europy w stosunku do krajów
południa Europy… Nie mówię, że to było łatwe, ale
na pewno było łatwiejsze. Sukces, który udało się
osiągnąć w tym roku, jest absolutnie historyczny.
Jednak największy budżet w czasach największego
kryzysu to nie jest coś, co osiąga się samodzielnie,
to zostało wypracowane wielką, ciężką pracą polskich dyplomatów, nie tylko polskich, bo oczywiście uczestniczyli w tym też dyplomaci z państw
naszego regionu. I to jest ta ostatnia z najważniejszych części, ostatnie z najważniejszych zadań,
najważniejszych celów strategicznych polskiej dyplomacji – współpraca regionalna.
Udało nam się przede wszystkim i w ramach
Unii Europejskiej, i w ramach stosunków dwustronnych odbudować bardzo silny sojusz w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Jeszcze w 2015 r.
Grupa Wyszehradzka poczuła się przez nas potraktowana w sposób bardzo nieuczciwy, po prostu
zdradzona. Byłem ostatnio w Czechach i z ministrami z rządu czeskiego wspominaliśmy tamten
okres od roku 2015 przez 2016, 2017, kiedy ta potężna nieufność wywołana ówczesną decyzją rządu, zmianą decyzji w ostatniej chwili, poparciem
tego fatalnego wtedy kompromisu migracyjnego
wbrew interesom Grupy Wyszehradzkiej, także
wbrew interesom Polski… To zostało odebrane fatalnie. Mieliśmy przed sobą potężne wyzwanie,
żeby to zaufanie odbudować, i to zaufanie udało
nam się odbudować bardzo skutecznie, nie tylko
w kwestiach budżetowych, nie tylko w kwestiach,
o których mówiłem przed chwilą, ale też w innych
sprawach. Razem z Grupą Wyszehradzką, pomimo
tego, że premierzy, szefowie rządów tych państw
byli w pewnym momencie w 4 różnych obozach politycznych, bo przecież w Parlamencie Europejskim
Wiktor Orbán należy do tej samej partii, do której
należy Platforma i PSL, Czech i Słowak należeli do
partii socjalistycznej liberalnej, my należeliśmy do
partii konserwatywnej, mimo tych różnic politycznych, udało nam się ponad podziałami stworzyć
ten bardzo silny sojusz.
Ale jest nie tylko Grupa Wyszehradzka, choć
oczywiście o tym mówi się najwięcej w kontekście
Unii Europejskiej. My budujemy też znacznie szerszy sojusz w regionie i myślę, że będzie to widać już

w najbliższych tygodniach, po szczycie Inicjatywy
Trójmorza w Tallinie. Inicjatywa Trójmorza została
zapoczątkowana w roku 2016, a właściwie w 2015,
bo pierwsze rozmowy rozpoczęły się zaraz po wyborze prezydenta Dudy na pierwszą kadencję.
Dzięki tej inicjatywie udało nam się doprowadzić
do odbudowy historycznego sojuszu państw naszego regionu, opartego przede wszystkim na wspólnym celu dotyczącym bezpieczeństwa, ale też na
wspólnym celu gospodarczym. Wychodzimy bowiem z takiego założenia, że zasadniczym problemem, zasadniczym źródłem nierówności między
gospodarkami krajów, które w Unii Europejskiej
są już od wielu lat, a gospodarkami krajów naszego regionu jest nierówność infrastrukturalna, brak
połączeń północ – południe w zakresie komunikacji lądowej, drogowej, kolejowej, a także w zakresie
żeglugi śródlądowej, nierówność w zakresie energetycznym, a także w zakresie cyfrowym, czyli
w zakresie tego elementu gospodarki, który będzie miał niezwykle istotne znaczenie w najbliższych latach.
Dziś, po tych pierwszych 4 latach funkcjonowania inicjatywy, gdy przygotowujemy się do szczytu
w Tallinie, który odbędzie się za 3 tygodnie, można
już powiedzieć, że ten pomysł, początkowo bardzo
mocno krytykowany, znalazł bardzo duży odzew,
spotykał się z ogromnie pozytywnym przyjęciem.
Tworzymy fundusz Inicjatywy Trójmorza, który będzie potężnym wehikułem inwestycyjnym,
z udziałem inwestorów publicznych i prywatnych.
To będzie zmieniało kształt infrastruktury w naszej części Europy przez najbliższe lata, to będzie
wehikuł, który za kilka lat spowoduje, że będziemy
w stanie jeszcze szybciej nadrabiać dystans dzielący nas od państw, które mogły się rozwijać dużo,
dużo wcześniej. Jeśli spojrzymy w 2 dni temu opublikowany raport Międzynarodowego Funduszu
Walutowego, to zobaczymy w nim, że właśnie taka
współpraca międzyregionalna, te inwestycje infrastrukturalne między krajami naszego regionu
oznaczają co roku dodatkowy 1–1,5 punktu procentowego PKB. Tak, 1–1,5 punktu procentowego PKB
dodatkowo, ponad to, co i tak nasz region już osiąga. Jesteśmy liderami wzrostu w Europie, a więc
dodatkowe 1,5 punktu procentowego to są miliardy
euro, miliardy, które będą przekładały się na wyższy poziom życia w Polsce i w naszym regionie, na
wyższy poziom życia naszych firm, naszych obywateli, na wyższe dochody naszych firm, a także
wyższe dochody państwa i możliwość przeznaczania większych pieniędzy na politykę społeczną – bo
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to cały czas pozostaje zasadniczym celem naszej
polityki krajowej, z którą ściśle powiązana jest polityka zagraniczna.
Szanowni Państwo, mógłbym mówić bardzo
szczegółowo o wszystkich aspektach polskiej polityki zagranicznej, ale chciałbym, żeby informacje,
które dzisiaj zostaną udzielone, były jak najszerszą odpowiedzią na państwa pytania. Pozostaję do
państwa dyspozycji, postaram się odpowiedzieć na
wszystkie kwestie.
(Senator Bogdan Klich: Jeśli można…)
Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
Są pytania, tak.
(Senator Bogdan Klich: Jeśli można, Pani
Marszałek… To uwaga do pana ministra w związku z tematem i z wypowiedzią, która…)
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw
Zagranicznych Paweł Jabłoński: Nie słyszę, Panie
Ministrze, Panie Senatorze…)
Ale nie ma… Nie nagrywa się. Do mikrofonu…
Senator
Bogdan Klich
Pani Marszałek, jeśli można…
Wniosek grupy senatorów Platformy
Obywatelskiej dotyczył informacji pana ministra
spraw zagranicznych na temat stanu polskiej dyplomacji. My sobie ogromnie cenimy to, że pan
minister zechciał przedstawić informacje o kierunkach polityki zagranicznej w Rzeczypospolitej
Polskiej, niemniej jednak to, co jest przedmiotem
naszej troski i naszego wielkiego niepokoju, to jest
stan polskiej dyplomacji. I o informację o tym występowaliśmy do pana ministra, zarówno za pośrednictwem, jak i w mojej osobistej rozmowie
z panem ministrem w dniu wczorajszym. A więc
gdyby pan minister zechciał, w imieniu ministra
Raua, poinformować też o tym, jak wygląda w tej
chwili polska dyplomacja, to spełniłby pan nasze
oczekiwania. Dziękuję bardzo.
Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
Czy pan minister…

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych
Paweł Jabłoński
Panie Senatorze, bardzo krótko… Bo to jest niezwykle ogólnie sformułowane pytanie: jak wygląda polska dyplomacja? Polską dyplomacją kieruje
Ministerstwo Spraw Zagranicznych przy współudziale, w zakresie polityki europejskiej, kancelarii
premiera, w ramach której swoje zadania wykonuje minister do spraw europejskich. Ponadto działamy wraz z Ministerstwem Rozwoju i podległą
Ministerstwu Rozwoju Polską Agencją Inwestycji
i Handlu w zakresie dyplomacji ekonomicznej.
Tak wygląda co do zasady struktura. Oprócz tego
oczywiście poszczególne resorty i instytucje państwa również na swoich odcinkach sektorowych
czy branżowych podejmują działania międzynarodowe. Co do szczegółów tego, jak funkcjonują konkretne odcinki, to, jak myślę, najlepiej byłoby, abym
mógł odpowiadać na konkretne pytania. Bo ogólnie
można by o tym napisać nawet nie książkę, ale całą
serię książek. Czyli tu jest potrzebna nieco większa
precyzja na starcie, żeby móc również z taką precyzją odpowiedzi zwrotne przekazać.
Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
Dziękuję bardzo.
W takim razie senatorowie mają pytania.
Proszę o zadanie pytania pana senatora
Władysława Komarnickiego.
Senator
Władysław Komarnicki
Panie Ministrze, pańskie wystąpienie, muszę
powiedzieć, przypomina mi trochę wystąpienie ministra Becka z 1939 r., który mówił podobnym językiem jak pan. A o tym, co się stało później, to wszyscy
wiemy. Ale ad rem. Moje pytanie dotyczy tego, że
z sondażu ECFR przeprowadzonego wśród ponad
800 europejskich ekspertów, dyplomatów i innych
uczestników polityki zagranicznej, wynika – jeszcze
raz przypominam: 800 europejskich ekspertów – iż
Polska jest drugim krajem, po Węgrzech, najbardziej
rozczarowującym Unię Europejską. I z tym się wiąże
moje pierwsze pytanie: co pan o tym sądzi?
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Drugie pytanie. Polska znajduje się również
wśród 3 państw, obok Włoch i Hiszpanii, najczęściej postrzeganych jako odgrywające niedostateczną rolę w Unii Europejskiej.
I trzecie moje pytanie. Co pan sądzi o liście 300
ambasadorów? Czy według pana nie jest to porażka
rządu i oczywiście szczególnie Ministerstwa Spraw
Zagranicznych?
Mam nadzieję, Panie Ministrze – skoro zarzucił
pan senatorowi Klichowi, że zadaje ogólnie pytanie – że ja zadałem 3 konkretne pytania. Dziękuję
za uwagę.
Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo.
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych
Paweł Jabłoński
Od razu tak?
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Tak.)
Dobrze. Jeśli dobrze zrozumiałem, to zostały sformułowane 2 pytania, bo to trzecie było pewną tezą.
Pytał pan senator o to, co ja sądzę o sondażu, w którym dyplomaci wskazali, że Polska rozczarowuje
Unie Europejską. Nie dziwię się, że takie opinie krążą. Polska polityka zagraniczna zmieniła się w 2015 r.
i część polityków oraz dyplomatów europejskich, którzy do tej pory cieszyli się tym, że Polska nie sprawia
specjalnych problemów i w zasadzie na wszystko się
zgadza, w tej chwili może być rozczarowana tym, że
się to zmieniło. Ale my będziemy konsekwentnie rozczarowywać w tym kontekście naszych partnerów
europejskich, bo my działamy w interesie… (Oklaski)
…naszych obywateli, a nie dyplomatów europejskich
czy nawet zaprzyjaźnionych państw. Po prostu każde
państwo ma swoje interesy.
W kontekście listu 300 ambasadorów… Nie
wiem do końca, do czego się pan odnosi. Być może
odnosi się pan senator do listu 50 ambasadorów,
o którym mowa była ostatnio w mediach. Takie listy, jak sprawdziliśmy, niemalże o tożsamej treści,
są pisane od roku 2013, zmienia się tylko lista ambasadorów, którzy się pod tymi listami podpisują.

Każdy ma prawo pisać listy. Zmienia się też liczba,
ta liczba jest stopniowo coraz mniejsza…
My konsekwentnie przypominamy… Ja to już
mówiłem i powtórzę to tutaj na tej sali, przed
Wysokim Senatem, że Polska zgadza się, polski
rząd całkowicie zgadza się z tezą, że wszyscy ludzie są równi wobec prawa – nikt nie może być
dyskryminowany z jakiejkolwiek przyczyny. Tak
stanowi nasza konstytucja, która stanowi również,
że małżeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny. Mówimy to bardzo jasno, bo takie jest polskie prawo. Przypominanie tego faktu nie jest
dyskryminowaniem kogokolwiek – jest po prostu
okazywaniem szacunku dla polskiego prawa, dla
praworządności, szacunku dla wartości, które wyznaje większość Polaków.
Co do tezy, którą pan postawił, bez sformułowania pytania… Stawiana jest teza, że Polska,
Włochy czy Hiszpania odgrywają niedostateczną
rolę w Unii Europejskiej. Bez wątpienia jest tak, że
w Unii Europejskiej nie ma zachowanej zasady pełnej równości wszystkich państw. My o tym mówimy
bardzo jasno, że są w Unii Europejskiej stosowane
często podwójne standardy. O tym trzeba głośno
mówić, że jeżeli pewnego rodzaju regulacje obecne
w polskim systemie traktowane są inaczej niż regulacje obecne w systemach innych państw unijnych,
to jest to po prostu nierówność i właśnie podwójne
standardy. I będziemy to konsekwentnie przypominali. Wypracowywanie pozycji skuteczniejszej,
wypracowywanie większego znaczenia w polityce
europejskiej to jest proces. To jest proces, który musi
być nakierowany właśnie na polskie interesy, a nie
tylko na to, żeby były dobre relacje i żeby było sympatycznie. Taka jest nasza polityka.
Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
Dziękuję bardzo.
Pan senator Komarnicki chciał jeszcze dopytać.
Senator
Władysław Komarnicki
Chcę dopytać o sprawę bardzo istotną. Mówił
pan bardzo dużo na temat Grupy Wyszehradzkiej.
Byłem, Panie Ministrze, w delegacji parlamentarnej na spotkaniu parlamentarzystów i muszę pana
rozczarować – tam nie było takiej atmosfery, jak
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pan przedstawia nam, senatorom w Senacie. No,
bardzo często używacie tych sformułowań, zwracając się także do społeczeństwa całego. Myślę,
że trochę wprowadza pan w błąd, mówiąc o tym
entuzjazmie, a szczególnie o tych inwestycjach.
Naprawdę, przestańcie mówić o tym, co będzie,
tylko zacznijcie robić.
Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, czy…
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych
Paweł Jabłoński
No, Panie Senatorze, nie zgadzamy się. Mamy
prawo do tego, żeby mieć różne poglądy na ten temat. Bardzo duża część polityków w innych krajach
również krytycznie ocenia swoje rządy, co też jest
całkowicie naturalne. My możemy jedynie zwracać
się do naszych polityków – i z opozycji, i członków
partii koalicyjnych – żeby w sprawach zagranicznych jednak zachowywać pewną spójność, pewną
jedność i nie eksponować sporów krajowych w polityce międzynarodowej.
Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
Dziękuję, Panie Ministrze.
To ja mam pytanie, ad meritum. Czy jest w ogóle jakaś przemyślana polityka wobec wschodnich
sąsiadów: Białorusi, Rosji, Ukrainy? W ostatnim czasie relacje z Ukrainą zostały… No, nie są
tak dobre, jak były kilka lat temu. Jest kryzys na
Białorusi, Rosja zachowuje się tak, jak się zachowuje. Czy polski rząd, polskie Ministerstwo Spraw
Zagranicznych ma jakąś przemyślaną wizję tej polityki na najbliższe lata?
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych
Paweł Jabłoński
Przede wszystkim trudno mi się zgodzić z tezą,
że relacje z Ukrainą są złe czy gorsze, niż były kilka

lat temu. Myślę, że warto przypomnieć, iż kiedy
w roku 2014 dochodziło do bardzo poważnych niepokojów, a następnie wybuchła wojna na Ukrainie,
z bardzo aktywnym udziałem Rosji, Polska niestety
nie znalazła się w grupie państw, które tworzyły
grupę roboczą w formacie normandzkim i starały
się ten konflikt rozwiązać. Myślę, że to też świadczy o tym, że nasza polityka zagraniczna w tamtym
czasie, w roku 2014, kiedy ministrem był chyba
jeszcze pan Radosław Sikorski, nie była tak naprawdę specjalnie skuteczna. Nasza dzisiejsza sytuacja, również w Unii Europejskiej, jest po trosze
pochodną tamtych czasów, kiedy realne znaczenie
naszych dyplomatów było znacznie mniejsze, niż
to czasami przedstawiano.
Odnośnie do kwestii ukraińskich nie zgadzam
się całkowicie ze stwierdzeniem, że nasze relacje są
złe. Wręcz przeciwnie, jesteśmy właśnie w trakcie
przygotowywania bardzo ważnej wizyty prezydenta na Ukrainie, która to wizyta odbędzie się w najbliższych tygodniach. W ostatnich miesiącach,
a nawet tygodniach – no, to też jest stosunkowo
świeża sprawa – podpisaliśmy z Ukrainą bardzo
ważne porozumienie odnoszące się do współpracy
gospodarczej i skarbowej. Nasze służby skarbowe
i Ministerstwo Finansów będą dzielić się z Ukrainą
polskimi doświadczeniami w zakresie przeciwdziałania wyłudzeniom podatkowym. To było
potężnym problemem u nas i jest też potężnym
problemem na Ukrainie. W zamian za to Ukraińcy
zadeklarowali gotowość do potężnej współpracy
w bardzo istotnej dla nas dziedzinie, czyli w zakresie odnowy i ochrony polskich zabytków, tych zabytków, które stanowią polskie dziedzictwo, a które
dzisiaj są na Ukrainie. Razem z Ukraińcami dbamy
o to, żeby to wspólne dziedzictwo polsko-ukraińskie było zachowywane. No, to jest potężny krok
w kierunku dbania o to dziedzictwo. Podałem tylko
jeden przykład, ale nasza całościowa polityka wobec Ukrainy, wobec Białorusi, wobec innych krajów
wschodnich, nawet tych położonych dalej od nas,
polega przede wszystkim na aktywnym skłanianiu
polityków tych państw do tego, aby chętnie współpracowali oni z Unią Europejską i z NATO. No, to
też nam się coraz bardziej udaje.
W ostatnich tygodniach absolutnym priorytetem jest oczywiście kwestia Białorusi. My już na
samym początku, już pierwszego dnia po ogłoszeniu tych sfałszowanych wyników wyborów,
powiedzieliśmy bardzo jasno… To właśnie polski
rząd z premierem Morawieckim na czele zainicjował w Unii Europejskiej tę potężną akcję, która
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doprowadziła do zwołania nadzwyczajnego szczytu
Rady Europejskiej. Udało się to zrobić błyskawicznie, i to w trudnych warunkach pandemii, mimo
że temat Białorusi, z czego musimy zdawać sobie sprawę, nie jest tematem priorytetowym dla
państw położonych na zachód od Polski. Bardzo
często stykamy się z komentarzami, że niestety nie jest to państwo, które… Usłyszeliśmy coś
takiego nawet od jednego z komisarzy unijnych.
Niektórzy postrzegają to państwo jako państwo pozaeuropejskie. My przypominamy bardzo konsekwentnie, że tak nie jest, że w żywotnym interesie
Unii Europejskiej jest to, aby Białoruś była państwem nie tylko demokratycznym, nie tylko wolnym, ale przede wszystkim niezależnym od Rosji
– niezależnym politycznie, niezależnym gospodarczo, niezależnym także militarnie. Oczywiście
jest to proces, który będzie wymagał bardzo długiego zaangażowania, i to nie tylko Polski, ale też
całej Unii Europejskiej. Właśnie na tym zasadza
się w tej chwili nasza polityka, tym się kierujemy.
Chcemy, żeby to był wspólny wysiłek całej wspólnoty europejskiej.
Dziś jesteśmy w przededniu kolejnego szczytu Rady Europejskiej. Premier wybiera się jutro
do Brukseli, gdzie zaprezentuje plan współpracy gospodarczej, plan będący alternatywą dla
Białorusinów, tak żeby oni nie musieli współpracować tylko z Rosją, żeby mieli możliwość wyboru.
Tu nie chodzi o to, żeby od razu wiązać to z członkostwem w Unii Europejskiej. Zresztą mamy wrażenie, że większość Białorusinów nie jest na to dziś
gotowa. Naszą rolą nie jest wciąganie ich na siłę
w struktury Unii Europejskiej czy mieszanie się
w ich wewnętrzne sprawy. Wręcz przeciwnie, my
powinniśmy być gwarantem tego, żeby Białorusini
mieli możliwość wyboru, mieli możliwość demokratycznego decydowania o tym, jak ich kraj ma
się rozwijać. Chcemy dać im alternatywę w zakresie gospodarki, bo to, że są oni uzależnieni od
Rosji, wynika głównie z kwestii gospodarczych,
surowcowych, energetycznych. Dając im tę alternatywę, liczymy na to, że w dłuższej perspektywie
Białorusini sami wybiorą tę drogę, która będzie
korzystna dla nich, a przy okazji także dla całej
Europy, bo to zwiększy stabilność na naszym kontynencie. Myślę, że to jest ta podstawowa kwestia
w polityce wobec tych 2 państw.
No, tutaj rzeczywiście nie można zignorować
kwestii rosyjskiej. To właśnie Polska jest tym państwem, które w ramach Unii Europejskiej bardzo konsekwentnie i jednoznacznie przypomina,

że sankcje, które są nałożone na Rosję za jej politykę wobec Ukrainy, za jej działania w Donbasie,
za jej działania na Krymie, za bezprawną aneksję
Krymu, a także za działania kryminalne i morderstwa polityczne, których nadal dopuszczają się
różni rosyjscy funkcjonariusze, to jest coś, co absolutnie musi zostać utrzymane.
Bardzo się cieszę, że w tym zakresie panuje pełna zgodność, zgodność ponad podziałami politycznymi. Myślę, że ta polityka w zakresie Wschodu,
ostatnio także w zakresie Białorusi… No, słyszeliśmy bardzo pozytywne oceny ze strony części polityków opozycji. My sami też bardzo pozytywnie
oceniamy fakt, że wielu polityków opozycji osobiście się w to zaangażowało. Bardzo za to dziękuję,
że mamy taką sytuację, nie spór, tylko ponad podziałami politycznymi, ponad sporem krajowym
jesteśmy w stanie w strategicznym interesie działać razem. Bardzo się cieszę, że tak jest, i mam nadzieję, że tak pozostanie.
Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
Proszę o zadanie pytania pana senatora
Krzysztofa Brejzę.
Senator
Krzysztof Brejza
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, w lutym 2017 r. pan minister
Waszczykowski oświadczył, że gotowa jest skarga
do trybunału w Hadze w sprawie zwrotu wraku
tupolewa i rosyjskiego śledztwa. Ja kilkukrotnie
dopytywałem państwa o to, dlaczego tej skargi nie
składacie. I uzyskiwałem takie bardzo ogólnikowe
odpowiedzi, że MSZ prowadzi analizy dotyczące
ewentualnego złożenia skargi do MTS w Hadze
i nie jest możliwe wskazanie terminu ich zakończenia. Proszę powiedzieć, z czego wynika aż 3-letnia
zwłoka w złożeniu skargi do trybunału w Hadze.
Kiedy ta skarga zostanie złożona?
Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
Dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

16. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 30 września 2020 r.

126
Informacja Ministra Spraw Zagranicznych na temat stanu polskiej dyplomacji

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych
Paweł Jabłoński
Panie Senatorze, nie jest sztuką złożenie skargi czy wysyłanie kolejnych not dyplomatycznych,
bo takich not zostało wysłanych do Federacji
Rosyjskiej bardzo dużo. Doskonale widzimy, że
Rosjanie wykorzystują ten element… To jest też
zaniedbanie sprzed… w zasadzie począwszy od
2010 r., kiedy to na samym początku zostały podjęte pewne niewłaściwe decyzje i znaleźliśmy się
po prostu strategicznie w bardzo złym położeniu, bo w zasadzie oddanie śledztwa stronie rosyjskiej, oddanie pełnej kontroli nad dostępem
do wraku dzisiaj się po prostu na nas cały czas
mści. Tu nie chodzi o to, żeby złożyć skargę, wysłać notę, wyrazić oburzenie. Oczywiście w polityce międzynarodowej, w dyplomacji to ma swoją
wagę, ale w sytuacji, gdy dotyczy to takiego partnera jak Rosja, to po prostu nie przynosiło skutków. My wychodzimy z założenia, że wobec Rosji
należy zachowywać konsekwentną i zdecydowaną
postawę w ogóle w ramach Unii Europejskiej, bo
działania rosyjskie dotyczą nie tylko bezpośrednio
Polski czy naszych sąsiadów, ale miały też bezpośredni wpływ na obywateli innych państw, takich
jak np. Holandia, mówię o zestrzeleniu samolotu
nad Ukrainą w 2014 r. To jest nasza konsekwentna polityka. Nie jest celem podejmowanie działań
tylko dla samych działań, ale celem jest osiąganie
efektów. Te efekty na pewno nie zostaną osiągnięte jutro czy pojutrze, bo to jest po prostu bardzo
długofalowy proces, ale jesteśmy przekonani, że
konsekwentną polityką w ramach całego sojuszu,
jakim jest Unia Europejska, jakim jest także NATO,
będziemy stopniowo te efekty osiągali.
Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
Dziękuję.
Proszę o zadanie pytania pana senatora Adama
Szejnfelda.
Senator
Adam Szejnfeld
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.

Komisja Europejska opublikuje dzisiaj raport na temat praworządności i przestrzegania
we wszystkich krajach członkowskich tych zasad.
Podobno ma się w tym raporcie pojawić stwierdzenie np. o braku niezależności politycznej i partyjnej w Polsce prokuratury, służb bezpieczeństwa…
(Głos z sali: Służby Bezpieczeństwa na szczęście już nie ma.)
…czy mediów publicznych oraz takich instytucji jak Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji czy
Rada Mediów Narodowych. Ponoć ma się podnosić w tym raporcie także kwestię oczywistego zamachu na konstytucję w Polsce oraz niezależność
i niezawisłość sądów przez rząd, który pan reprezentuje, i większość partyjną, która rządzi naszym
krajem. Krytykuje się także rodzące się zagrożenie dla mniejszości, w tym ludzi LGBT, a ostatnio
widzimy zastraszający wzrost tego zagrożenia.
Jednocześnie niemiecka prezydencja zaproponowała nową propozycję mechanizmu uzależniania
wypłacania środków Unii Europejskiej właśnie od
przestrzegania praworządności, o czym ma traktować tenże raport.
Pan w swoim wystąpieniu, zwłaszcza na początku, podnosił niby-wielkie zasługi pańskiego rządu,
państwa rządu na rzecz wynegocjowania wielkich
środków dla Polski z budżetu Unii Europejskiej.
Czy zatem w aspekcie, po pierwsze, tego raportu,
po drugie, propozycji uzależniania wypłat z funduszy Unii Europejskiej od przestrzegania praworządności nie ma pan obaw, że te wszystkie środki
do Polski nie trafią? Dziękuję.
Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
Dziękuję.
Proszę, Panie Ministrze.
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych
Paweł Jabłoński
Bardzo dziękuję za to pytanie, bo ono jest dość
symptomatyczne. Zadaje mi je przedstawiciel partii, która sama bardzo dużo zrobiła w tym celu,
żeby organy Unii Europejskiej, media za granicą właśnie tak mówiły o Polsce, że w Polsce dochodzi do zamachu na konstytucję, zamachu na
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prawa obywatelskie, że państwo polskie jest państwem niepraworządnym. Tak więc oczywiście
jest to takie sprzężenie zwrotne. Politycy, zwłaszcza Platformy Obywatelskiej, także innych partii
opozycyjnych, najpierw starają się oskarżyć Polskę
o wszystkie możliwe zbrodnie, niektórzy wręcz
otwarcie domagają się sankcji finansowych, a następnie z udawaną troską mówią: no, co to będzie,
jak nam zabiorą pieniądze.
Otóż, Panie Senatorze, nie zabiorą nam pieniędzy, bo my akurat będziemy stać na straży, żeby
przez działania takich ludzi, jak niektórzy członkowie pana partii, do tego w Polsce nie doszło. Mamy
narzędzie do tego, żeby w razie potrzeby zablokować takie działania w Unii Europejskiej, bo Unia
Europejska jest wspólnotą państw równych sobie.
Mówicie o raporcie Komisji Europejskiej, pan mówi
o tym, co tam podobno się znajdzie. Pan pewnie już
wie, co tam się znajdzie, bo jestem przekonany, że
państwo po prostu uczestniczyliście bardzo szczegółowo w pracach nad tym raportem i dołożyliście
jeszcze kilka swoich cegiełek w tym zakresie…
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Panie Ministrze…)
Jeżeli zaś mamy…
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Panie Ministrze, czy pan mógłby jednak zmierzać
do meritum, czyli do tego, czego dotyczyło pytanie? No, w zasadzie nie jest to jeszcze debata, to są
odpowiedzi na pytania.)
Szanowna Pani Marszałek, pan senator zarzucił
mi, że ja uczestniczyłem w oczywistym zamachu
na konstytucję. Trudno mi sobie wyobrazić większy zarzut w sytuacji, gdy państwo opierają się na
konstytucji.
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
To proszę odpowiedzieć, ale na dzień dzisiejszy,
Panie Ministrze.)
Ja odpowiadam, że mam inny zarzut w stosunku do pana senatora. Mam zarzut ataku na Polskę,
działania wbrew polskiemu interesowi narodowemu. Pan senator postawił mi zarzut…
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: Ale pan senator zwraca się do rządów
wcześniejszych…)
Pan senator postawił mi zarzut…
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Bardzo proszę, Panie Ministrze…)
…i ja ten zarzut odpieram, Pani Marszałek.
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Bardzo prosiłabym jednak ad meritum. Bardzo
proszę.) (Oklaski)

Jeżeli jest taka sytuacja, kiedy w jakimś raporcie, który za moment ma się ukazać… Ja treści tego
raportu nie znam, natomiast oczywiście spodziewam się, co się w tym raporcie znajdzie, bo tego rodzaju dokumenty już niejednokrotnie się pojawiały,
często były wręcz tworzone, można było znaleźć
w plikach elektronicznych, kto je tworzy, były tam
nazwiska polityków Platformy Obywatelskiej, np.
Rafała Trzaskowskiego. Mieliśmy takie sytuacje,
w których często takie same rozwiązania prawne
w Polsce były uznawane za rozwiązania naruszające praworządność. Przykładowo sytuacja, w której
Krajowa Rada Sądownictwa jest wybierana przez
parlament, w Polsce uznawana była za sytuację
niedopuszczalną, ale już sytuacja, w której rada
sądownictwa w innych krajach Unii Europejskiej
wybierana jest przez parlament, była całkowicie
prawidłowa. Powiem więcej, są takie kraje, gdzie
politycy wybierają sędziów, wręcz mogą odwoływać sędziów. Nie wiem, czy państwo zdajecie sobie z tego sprawę. Jest taki duży kraj na zachód
od Polski, gdzie w 16 landach tego kraju istnieją
komisje polityczne, które mogą sędziów powoływać i odwoływać, jeśli np. nie podobają im się
wyroki, które tam zapadają. Oczywiście formalny powód jest podawany zupełnie inny. Takie są
zasady w Unii Europejskiej, bo każdy kraj Unii
Europejskiej ma swój system sprawiedliwości, ma
swój system sądownictwa, wymiaru sprawiedliwości. Na tym opiera się Unia Europejska, to jest zapisane w traktacie, że każde państwo ma prawo do
kształtowania tego systemu. Jeżeli w tym raporcie
ponownie znajdzie się w istocie tak jednostronna
krytyka, oparta na stosowaniu podwójnego standardu, to będziemy konsekwentnie robić to samo,
cały czas – przypominać, że po prostu jest to niedopuszczalne. Jeżeli są 2 kraje, w których obowiązują
takie same regulacje, to te regulacje powinny być
oceniane dokładnie tak samo.
Jeśli chodzi o budżet unijny, to proszę się nie
obawiać, Panie Senatorze. Naprawdę jeśli udało
nam się, bo staliśmy przed takim niebezpieczeństwem już wielokrotnie… Wielokrotnie były bardzo
głośne prośby i w zasadzie domagano się sankcji
finansowych, z kraju i ze strony instytucji zagranicznych. To jest po prostu walka o pieniądze, rzeczywiście, tak naprawdę do tego to się sprowadza.
Dziwnym trafem to właśnie te państwa, które chcą
ograniczenia budżetu unijnego, te państwa, które chcą, żeby budżet był jak najmniejszy, żeby jak
najmniej pieniędzy trafiało do Polski, ale też do takich krajów jak Włochy czy Hiszpania, na południe
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Europy… Te same państwa powtarzają argumenty
o konieczności powiązania funduszy europejskich
z tzw. praworządnością, ale podkreślam, że z tak
zwaną, bo nie o praworządność tu chodzi, tu chodzi o posiadanie pewnego arbitralnego narzędzia,
które będzie pozwalało temu czy innemu politykowi na wskazanie, że to państwo zachowuje się
grzecznie, a to państwo należy ukarać.
Jeśli jest sytuacja, w której mamy mieć jednolity
mechanizm, oparty na kryteriach zapisanych w prawie, powiedziałbym, na twardo, to wpiszmy do tego
mechanizmu, że sędziów nie mogą wybierać politycy.
No, tylko nikt tego w Europie nie wpisze, bo w każdym kraju sędziów wybierają politycy i ten system
praktycznie w całej Unii Europejskiej jest jeszcze bardziej upolityczniony niż w Polsce. (Oklaski)
Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
Pan senator Szejnfeld chciał dopytać.
Proszę bardzo.
Senator
Adam Szejnfeld
Dziękuję.
No, jeśli pan mówi o praworządności – cytuję –
„tak zwana praworządność”, to uznaję, że pan tak
zwaną odpowiedź mi dał.
Chciałbym jeszcze usłyszeć, jakie pan ma zdanie
na temat jednej kwestii, którą poruszyłem. Ominął
pan ten temat. W sposób oczywisty nie zgadzam
się z pana stanowiskiem, jeżeli chodzi o ocenę praworządności w Polsce, w tym kwestię zamachu na
niezależność i niezawisłość sądownictwa.
Chciałbym zapytać, bo na pewno jako dyplomata, jako minister będzie pan dostawał takie pytania z zagranicy, czy według pana w Polsce narasta
zagrożenie dla mniejszości różnego typu, a szczególnie – ostatnio można to wyraźnie zaobserwować – ludzi LGBT. Czy pan uważa, że to zagrożenie
narasta, czy też wszystko jest fajnie, okej i nie ma
sprawy?
Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych
Paweł Jabłoński
To nie jest pytanie z zakresu polityki zagranicznej, ale oczywiście odpowiem na to pytanie.
Rzeczywiście uczyniono tę kwestię, zwłaszcza
w ostatnich tygodniach, bardzo istotnym elementem polskiej polityki zagranicznej, bo przez
pewnego rodzaju opowieści oparte na kompletnie
fałszywych przesłankach, wykreowanie czegoś,
co nie istnieje, czyli tzw. stref wolnych od LGBT…
Myślę, że niestety każdy z państwa… Jak tak sobie
przypominam, to sądzę, że każdy z państwa ma
taką wypowiedź na koncie i każdy z państwa ponosi częściową odpowiedzialność za to, że dzisiaj…
Patrzę przede wszystkim na osoby po mojej lewej
stronie, czyli niestety stronę…
(Senator Adam Szejnfeld: Nie każdy.)
Nieprecyzyjne wypowiedzi, a nawet nie tyle
nieprecyzyjne, ile celowo fałszujące obraz rzeczywistości, są niestety dla Polski dużym problemem.
My się rzeczywiście musimy tłumaczyć, mówić, że
w Polsce nie ma stref wolnych od LGBT, że nie ma
żadnych stref, gdzie ktokolwiek jest dyskryminowany. To, że jeden czy drugi aktywista kreuje tego
rodzaju opowieść, a następnie otrzymuje wsparcie
polityczne ze strony polityków części partii opozycyjnych, to jest niestety smutny fakt. Mówiłem
o tym, że w pewnych sprawach potrafimy się w polityce zagranicznej zgadzać, ale tutaj niestety z dużym rozczarowaniem obserwuję aktywność wielu
polityków opozycji. To po prostu szkodzi Polsce.
Kreujecie państwo coś, czego nie ma.
Było tu pytanie zadane przez pana senatora
Komarnickiego o list senatorów. Takie listy były
kierowane do Donalda Tuska, kiedy był premierem, do premier Ewy Kopacz, do Bronisława
Komorowskiego, kiedy był prezydentem. Nic się
nie zmieniło. Co się zmieniło w polskim prawie?
Konstytucja jest taka, jaka była, małżeństwo jest
związkiem mężczyzny i kobiety. Trzeba o tym jasno mówić. Jeżeli ktoś uważa, że należy zmienić
konstytucję, może oczywiście…
(Senator Adam Szejnfeld: Panie Ministrze, ja zadałem pytanie, czy według pana narasta zagrożenie
w przypadku ludzi LGBT, czy nie narasta, a pan
opowiada o zupełnie innych kwestiach.)
Panie Senatorze, nie znam odpowiedzi. Pana
pytanie jest sugerujące, więc ja pozwalam sobie odpowiedzieć na nie na szerszym tle. Mówi mi pan
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o narastaniu zagrożenia, a nie mamy jakichkolwiek
danych, które pokazywałyby, że zagrożenie narasta. Widzę za to, i to jest bardzo duże zagrożenie,
coraz większą tolerancję dla działań niezgodnych
z prawem, dla przemocy na ulicach, jeżeli osoby
dopuszczające się tej przemocy mają odpowiednie
poglądy polityczne. Widzieliśmy to w sierpniu na
ulicach Warszawy, kiedy interwencja policji była
zakłócana przez agresywny tłum. Policja starała się
doprowadzić do wykonania postanowienia sądu,
agresywny tłum starał się to udaremnić, a następnie ci ludzie byli bronieni, także przez państwa,
którzy jesteście na tej sali. Myślę, że to jest bardzo
niebezpieczne, bo jeżeli spojrzymy…
(Senator Adam Szejnfeld: To nie jest…)
Już panu odpowiedziałem, Panie Senatorze.
(Senator Adam Szejnfeld: Nie. Na pewno…)
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Proszę, Panie Senatorze… To nie jest dyskusja.
Proszę…)
Nie mam żadnych danych, które mówiłyby, że
takie zagrożenie narasta. Ja widzę innego rodzaju
zagrożenie. Widzę zagrożenie tego rodzaju, że często dopuszczacie się państwo usprawiedliwiania
przemocy, jeżeli tylko jest to dla was politycznie korzystne. To jest bardzo niebezpieczne. Proszę spojrzeć, co się teraz dzieje w Stanach Zjednoczonych.
(Oklaski)
Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
Proszę o zadanie pytania pana senatora Wadima
Tyszkiewicza.
Senator
Wadim Tyszkiewicz
Pani Marszałek! Wysoki Senacie! Panie
Ministrze!
Powiem szczerze, że ze zadziwieniem przysłuchuję się tej dyskusji, debacie, bo już dawno nie
spotkałem się z taką arogancją. Jeżeli pan mówi
w Unii Europejskiej w takim tonie, to nie wróżę
dobrze polskiej dyplomacji.
Teraz pytania, konkretne.
Panie Ministrze, powiedział pan, że polityka
międzynarodowa musi uwzględniać nasze potrzeby, że to jest interes narodowy. Czyj? Mam
wrażenie, że różnie rozumiemy pojęcie interesu

narodowego. Dla mnie demokracja jest bardzo
ważna, ale mamy różne jej postrzeganie, różną
definicję demokracji. Tak przynajmniej wynika
z tego, co pan mówił. Czyje potrzeby państwo reprezentują? Wszystkich Polaków czy tylko jednej
opcji politycznej?
Drugie pytanie, też w nawiązaniu do tego, co
pan powiedział. Pan powiedział, że wspólny rynek daje zyski… No, poza wpłatami bezpośrednimi państw, bo Polska wpłaca, Niemcy wpłacają…
I teraz to moje pytanie. Jeszcze może dodam, że
ma pan rację, oczywiście, mówiąc, że na wspólnym rynku zyskują państwa zachodnie. To jest
racja. A pana zdaniem Polska zyskuje coś oprócz
bezpośrednich dopłat z Unii Europejskiej, zyskuje
na wspólnym rynku europejskim czy nie? Czy wolny przepływ towarów, usług, ludzi to też jest zysk
dla Polski, czy są nim tylko pieniądze?
Kolejne pytanie. Słyszałem tu wiele takiego samozachwytu nad polską polityką zagraniczną.
Chciałbym zadać pytanie, czy pana zdaniem sojusz
z Węgrami, taki bliski sojusz, jest rzeczywiście w polskim interesie narodowym. Bo tak naprawdę jesteśmy skłóceni ze wszystkimi. Czy może pan wymienić
jakieś kraje, oprócz Węgier, które realizują wspólną
politykę wraz z Polską? Wydaje mi się, że tylko Węgry.
Mówił pan też o wielkim sukcesie Polski i że te
pieniądze, które będą wynikały z decyzji dotyczących
chociażby wspólnej polityki grupy państw wyszehradzkich… No, będzie to sprzyjało dalszemu rozwojowi Polski. Czy ma pan świadomość, jakie obecnie
jest zadłużenie Polski, w jakiej sytuacji ekonomicznej
znalazła się Polska i jak szybko rośnie ten dług?
I kolejne pytanie. Panie Ministrze, czy pana
zdaniem wniosek o areszt dla kontrolerów, złożony przez ministra Ziobrę, kończy temat katastrofy
smoleńskiej w kontekście, no, insynuacji o zamachu? Czy ten wniosek będzie w jakiś sposób wspierany przez polskie służby dyplomatyczne? To, że
pan minister Ziobro taki wniosek złożył, według
mnie kończy już teorię spiskową dotyczącą katastrofy smoleńskiej.
I teraz, już na koniec, łyżka miodu w beczce
dziegciu. Rzeczywiście ja – i nie tylko ja, jak myślę – dostrzegam pozytywne działania rządu, ministerstwa i pana premiera związane z polityką
wobec Białorusi. Ostatnie tygodnie rzeczywiście
pokazują, że Polska zajęła właściwe miejsce wśród
krajów, które są bezpośrednio zainteresowane tym,
żeby w Białorusi przywrócić demokrację i rządy
prawa. A więc w tym wypadku mogę pochwalić
rząd Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękuję.
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Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
Proszę bardzo, Panie Ministrze.
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych
Paweł Jabłoński
Bardzo dziękuję.
Po kolei.
Jeśli chodzi o pierwsze pytanie, o to, czyje interesy reprezentujemy, to odpowiadam, że rzeczywiście reprezentujemy interesy Polaków. Wiadomo,
że nie wszyscy się ze sobą zgadzają politycznie
i to jest naturalna sprawa w każdym systemie,
w każdym państwie, w każdej demokracji. Jednak
w każdej demokracji naturalne jest również to, że
wybory parlamentarne decydują o tym, w którym
kierunku idzie polityka rządu. My te wybory wygraliśmy w 2015 r., wygraliśmy je w 2019 r. Mamy
mandat społeczny, co oznacza, że mamy i prawo,
i obowiązek realizowania takiej polityki, jakiej chcą
ludzie, którzy nas popierają. Ci ludzie zdecydowali o tym, że tak ma wyglądać polski Sejm i tak ma
wyglądać polski rząd. Nie do końca wiem, na czym
miałaby polegać różnica w definicji demokracji, bo
pan senator powiedział, że mamy różne definicje.
Myślę, że demokracja jest jednak zdefiniowana
w sposób bardzo jasny. To jest władza większości
przy poszanowaniu praw mniejszości, ale to większość decyduje o tym, jak wygląda polityka. Jeżeli
wyrok demokratyczny będzie za jakiś czas taki, że
rząd, Sejm czy Senat powinien się zmienić, to ten
wyrok demokratyczny zostanie wydany przez jedyny podmiot uprawniony do wydania tego wyroku, czyli przez suwerena, przez polski naród. My
właśnie w interesie polskiego narodu prowadzimy
tę politykę.
(Senator Bogdan Klich: Prawo decyduje.)
Zgadzam się, Panie Senatorze, decyduje prawo.
A o tym, jak wygląda…
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Proszę państwa, bardzo bym jednak prosiła o powstrzymanie się od komentarzy.)
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Ja wiem, że to jest trudne, ale bardzo proszę.)
(Rozmowy na sali)
Ale to, co pan senator powiedział…

(Rozmowy na sali)
Ja się z tym w pełni zgadzam. Ja się z tym w pełni zgadzam.
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Panie Senatorze, bardzo proszę…)
Pan senator powiedział… Oczywiście, że decyduje prawo. A o tym, jakie jest prawo, decyduje suweren, bo tak stanowi polska konstytucja. (Oklaski)
I teraz pytanie, czy Polska zyskuje… Przechodzę,
punkt po punkcie, do kolejnego z tych 6 pytań zadanych przez pana senatora Tyszkiewicza. Czy
Polska zyskuje na wspólnym rynku? Oczywiście,
że tak, my to bardzo jasno mówimy. I dlatego tak
bardzo nam zależy na utrzymaniu wspólnego rynku, na znoszeniu barier, na tym, żeby dyrektywy
w Unii Europejskiej szły w kierunku liberalizacji,
a nie protekcjonizmu. Niestety, ścieramy się często z populistycznymi i antyeuropejskimi w swojej istocie poglądami polityków części krajów na
zachód od nas, którzy mówią: nie, trzeba wprowadzić reguły, które chronią przemysł czy… Np.
mieliśmy to ostatnio w sprawie kierowców tirów…
Bo jest zbyt silna, zbyt dynamiczna konkurencja
z krajów Europy Środkowej, z tych bardziej dynamicznych, szybciej rozwijających się państw.
I też cieszę się, że mieliśmy dość dobre porozumienie w Parlamencie Europejskim, że pomimo
różnych sporów co do treści tych przepisów europosłowie polscy w większości zdecydowanie o to
walczyli. I ta walka będzie kontynuowana nie tylko
w kwestiach transportu czy dyrektywy antymobilnościowej, ale też w innych sprawach, np. dyrektywy usługowej czy dyrektyw cyfrowych, będziemy
starać się o to, żeby dochodziło do coraz większej
liberalizacji rynku, bo Polska na tym też zarabia.
My po prostu przypominamy – i to jest prawda wymagająca przypomnienia – także dzięki naszym instytucjom naukowym… Polski Instytut
Ekonomiczny wydał fenomenalny raport pokazujący np., ile zarabiają na wspólnym rynku Holandia
czy Francja, czy Niemcy. To jest też przez naszych
dyplomatów przekazywane, ta wiedza jest niezmiennie przekazywana, wsączamy ją do tego trudnego obiegu medialnego w innych krajach, gdzie ta
perspektywa często jest niestety inna i w istocie,
tak jak mówiłem, populistyczna i antyunijna, nakierowana tylko na protekcjonizm. Ale to jest proces i w tym procesie będziemy dalej uczestniczyć,
myślę, że z coraz większymi sukcesami.
Czy sojusz z Węgrami jest dla Polski korzystny? Zdecydowanie sojusz z Węgrami jest dla Polski
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korzystny, tak jak sojusz z każdym innym państwem, z którym Polska współpracuje. Prosił mnie
pan senator o wskazanie listy krajów, z którymi
Polska współpracuje. W zasadzie mógłbym wymienić wszystkie kraje Unii Europejskiej, bo my z każdym państwem w jakimś obszarze jesteśmy zgodni,
a w jakimś niezgodni. Nawet z państwem… Często
były przypominane różnego rodzaju spory między Polską a Francją. Proszę sobie przypomnieć,
jakie tezy padały, także na tej sali. Generalnie
Francja była czasami przedstawiana jako przeciwnik Polski, oczywiście także politycy francuscy się
do tego bardzo mocno dorzucali. A jednak w sprawie absolutnie strategicznej, w sprawie dotyczącej
budżetu Unii Europejskiej, także polityki rolnej,
mamy wspólny interes i ten wspólny interes udało
nam się konsekwentną postawą wywalczyć, udało
nam się zawalczyć o bardzo dobry budżet, także
dla polskiego rolnictwa. Bo to jest po prostu gra
interesów. Jeśli w interesach poszczególnych się
zgadzamy, to te interesy realizujemy wspólnie. Na
tym polega odpowiedzialna polityka zagraniczna.
Pytał pan senator o zadłużenie Polski. To nie
jest temat stricte z zakresu polityki zagranicznej, ale oczywiście ja doskonale wiem, jak wygląda sytuacja budżetowa, i wiem też doskonale, jak
wygląda dług publiczny w innych krajach Unii
Europejskiej. Polska naprawdę nie jest państwem
wiodącym w tym zakresie, my naprawdę mamy
doskonałą sytuację finansów publicznych w porównaniu z sytuacją niektórych państw z południa Europy. Ale, prawdę powiedziawszy, w tym,
co dziś piszą ekonomiści – a myślę, że pan senator jako człowiek, który przynajmniej według
własnych deklaracji stara się mieć umysł otwarty,
także na poglądy ekonomiczne, niekoniecznie te
ortodoksyjnie liberalne, to dostrzega – widać, że
dziś w paradygmacie ekonomicznym zmienia się
filozofia. Od wielu lat, w zasadzie od momentu
kryzysu w 2008 r., 2009 r., ale po pandemii coraz więcej ekonomistów mówi: to jest moment
na większą aktywność państwa, na większą aktywność inwestycji finansowanych z budżetów
publicznych, na ten pakiet stymulacyjny. Bo
w przeciwnym razie niestety nasza gospodarka
może ugrzęznąć. To jest sztuka znalezienia pewnego balansu, pewnej równowagi. Nie ma systemów idealnych. Nie chcemy doprowadzić, nikt nie
chce doprowadzić do powtórki z systemu gospodarki centralnie sterowanej i planowej, to byłby
absurd, ale jednocześnie wprowadzenie systemu, gdzie nie ma żadnych regulacji i gdzie jest

absolutna wolna amerykanka, jak się kiedyś na to
mówiło, bez jakichkolwiek instytucji nadzorczych,
z możliwością rozwoju monopoli, z możliwością
wyzysku konsumentów przez producentów, przez
sprzedawców, traktowania ich w sposób nieuczciwy, to też jest rzecz absolutnie niedopuszczalna.
Kwestie zadłużenia… Oczywiście w pandemii
mamy tego rodzaju sytuację w zasadzie we wszystkich krajach Europy, Polska tu absolutnie nie odbiega od standardu unijnego, a myślę, że nawet,
biorąc pod uwagę wskaźniki, nie mamy się czego wstydzić, jesteśmy jednym z państw najmniej
dotkniętych pandemią, także dzięki bardzo skutecznym działaniom stymulacyjnym rządu bezpośrednio po wybuchu pandemii.
Następne pytanie dotyczyło kwestii wniosku
o areszt dla kontrolerów lotu w Smoleńsku. Ja się
zgadzam z tym, że ten wniosek należało złożyć,
myślę, że można go było złożyć nawet wcześniej,
ale to absolutnie nie kończy sprawy, bo my konsekwentnie uważamy, że ta sprawa musi zostać
rozwiązana, i polska dyplomacja będzie wspierała
te działania. Tyle że, tak jak mówiłem wcześniej,
niestety Rosja jest takim partnerem, z którym
ta współpraca jest bardzo trudna, więc, otwarcie
mówiąc, nadzieja na to, że coś przełomowego się
w tej sprawie wydarzy, bez zasadniczej zmiany
podejścia Rosji do polityki międzynarodowej jest
niewielka. Bo bez zasadniczej zmiany filozofii na
Kremlu, bez zasadniczego przeorientowania priorytetów w polityce rosyjskiej… Dziś te priorytety
skupione są przede wszystkim na kreowaniu wrogów zewnętrznych, na stawianiu się w opozycji
do Zachodu. Jeśli jednak Unia Europejska, Stany
Zjednoczone konsekwentnie będą wywierać presję na Rosję, a to wszystko ma znaczenie, kwestie
gospodarcze są absolutnie podstawowe, jeżeli będziemy konsekwentni w tej sprawie, to ta konsekwencja przyniesie sukces.
Bardzo dziękuję też za ostatnie słowo, za to
dobre słowo w sprawie polityki wobec Białorusi.
Staramy się tę politykę kontynuować i liczę tu również na współpracę i pana senatora, i pozostałych
państwa senatorów.
Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
Dziękuję.
Proszę o zadanie pytania pana senatora Jerzego
Czerwińskiego.
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Senator
Jerzy Czerwiński
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Tutaj po prawej… Na prawo jest tylko ściana,
więc też symbolicznie.
(Głos z sali: Okno, okno.)
A teraz już poważnie. Panie Ministrze, jeśli polityka zagraniczna ma być, nazwałbym to, obliczalna
i ciągła, a tak powinno być, to powinna być także skuteczna. Pytanie: co jest ważniejsze? Jeśli jest
nieskuteczna, to pewne metody należy zmienić.
I teraz konkrety. Stosunki Polski z Ukrainą
świetne, oczywiście, ale tutaj wczoraj na tej sali
dowiedzieliśmy się – to nie padło z moich ust,
lecz z ust osoby, która jest do tego uprawniona –
że w dalszym ciągu nie możemy dokonywać ekshumacji naszych ofiar ludobójstwa na Wołyniu
i w Małopolsce Wschodniej. To jest podstawowa sprawa. My zezwalamy… to mało powiedziane, nawet pomagamy w pracach ekshumacyjnych
agresorów, którzy nas najeżdżali, np. żołnierzy
niemieckich, zachowujemy się po prostu zgodnie
z zasadami cywilizacji zachodniej, a tutaj takich
praw nie mamy. Czy nie uważa pan, że można by
częściowo tę metodę, nazwałbym to, spolegliwości
zamienić na asertywność, jeśli chodzi o stosunki
z Ukrainą?
I druga kwestia, mianowicie stosunki z Republiką Federalną Niemiec. Jest art. 20
traktatu o przyjaźni, współpracy itd., wiadomo,
i jest pojęcie członków mniejszości niemieckiej
w Rzeczypospolitej Polskiej, ale pojęcia mniejszości
polskiej w Republice Federalnej Niemiec nie ma. To
jest wyraźna asymetria, a w stosunkach międzynarodowych dąży się raczej do zasady wzajemności, do tego, żeby przynajmniej porównywalne były
sformułowania, a przede wszystkim prawa. Ale za
tym idzie, nie tylko zresztą za tym, po prostu brak
respektowania praw mniejszości, które ten traktat
przynajmniej w warstwie werbalnej narzuca. Nie
dość, że polska mniejszość nie jest w aspekcie prawa międzynarodowego mniejszością w Niemczech,
Niemcy jej nie uznają, jeśli chodzi np. o konwencję o mniejszościach narodowych, to jeszcze jest
traktowana znacznie gorzej. No i myśmy w 2005 r.
uchwalili…
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Panie Senatorze, bardzo bym prosiła o zmierzanie
do pytania…)
Zmierzam do konkluzji. Gdyby pani nie przerywała, byłoby szybciej.

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Do pytania.)
Tak więc w 2005 r. uchwaliliśmy…
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Już 5 minut pan pyta.)
…ustawę o mniejszościach narodowych i etnicznych i o języku regionalnym. Mówiąc krótko:
pokażemy, jak powinno się traktować mniejszości
narodowe, czyli będzie to w pewnym sensie marchewka, a oczywiście inne kraje dostosują się do
tych standardów. Tymczasem 15 lat minęło i do niczego się nie dostosowały, mało tego, ciągle, cały
czas są utrzymywane skutki dekretu Goeringa
w aspekcie prawa wewnętrznego niemieckiego.
Panie Ministrze, to może czas już skończyć z tą
marchewką? Są jeszcze inne metody. Prosta sprawa. Czy pan się opowiada za tym… To nie jest w tej
ustawie o mniejszościach narodowych. W każdym
razie mniejszości narodowe mają u nas wyjątkowy przywilej, jeśli chodzi o system wyborczy, nie
muszą przekraczać progu 5% i z tego przywileju
korzysta tylko mniejszość niemiecka. Może czas
te przywileje po prostu cofnąć? Jak obywatele mają
być równi, to powinni być równi, i jedni, i drudzy.
Jak pan się na to zapatruje?
Takie 2 konkretne pytania.
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych
Paweł Jabłoński
Bardzo dziękuję.
Panie Senatorze! Wysoka Izbo!
Całkowicie zgadzam się z tezą, że obecna sytuacja, czy to w kontekście działań władz ukraińskich
i braku zgody na ekshumację, czy to w kontekście
traktowania polskiej mniejszości w Niemczech, jest
sytuacją, która wymaga poprawy i to zdecydowanej. Jeśli chodzi o kwestię ukraińską, ja mogę powiedzieć tylko tyle, że teraz, w trakcie wizyty pana
prezydenta na pewno ta kwestia zostanie podniesiona i to jako jeden z absolutnie priorytetowych
elementów. Jednym z głównych celów tej wizyty jest to, żeby ten problem w końcu rozwiązać.
Zresztą nie tylko to stanowi problem. W stosunkach z Ukrainą, zwłaszcza jeśli chodzi o sferę historyczną, jest znacznie więcej kwestii trudnych. Tu
nie chodzi tylko o zgodę na ekshumacje, doskonale
zdajemy sobie z tego sprawę. Z jednej strony czasami chciałoby się, tak czysto po ludzku, zareagować
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ostrzej, ale z drugiej strony ze względu na to, jakie
są cele strategiczne, staramy się zachowywać pewnego rodzaju dyplomatyczną wstrzemięźliwość.
Zdaję sobie sprawę z tego, że momentami może
to być traktowane jako zbyt małe zdecydowanie,
ale to wszystko jest elementem pewnego procesu.
Tak samo elementem stosunków z Niemcami
jest kwestia mniejszości polskiej. Drugim, równie
ważnym elementem – to jest, powiedzmy, taki pakiet – jest kwestia stosunku państwa niemieckiego
do przeszłości, do rozliczeń dotyczących II wojny
światowej, do upamiętnienia polskich ofiar, a także
do kwestii odszkodowań. Nie ma co się oszukiwać,
że ten temat został zamknięty, bo on zamknięty nie
został, o czym na pewno będziemy konsekwentnie
przypominali. Możemy oczywiście użyć takiego narzędzia, które… Myślę, że to byłby już najdalej idący
krok, no a naszym celem nie jest to, żeby pogorszyć
warunki życia mniejszości niemieckiej w Polsce,
tylko to, żeby poprawić warunki życia mniejszości
polskiej w Niemczech. Tym właśnie staramy się
kierować. Zgadzam się, że czasami te efekty powinny następować szybciej, ale to też jest skutek
wieloletnich zapóźnień. Dzisiaj staramy się te zapóźnienia nadrabiać.
Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
Dziękuję.
Proszę o zadanie pytania pana senatora Jana
Marię Jackowskiego.
Senator
Jan Maria Jackowski
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, ten punkt został zatytułowany „informacja Ministra Spraw Zagranicznych na
temat stanu polskiej dyplomacji”, ale z tych wypowiedzi pana ministra i z kierunku, w jakim
zmierza dyskusja, wynika, że ten zakres trochę
się poszerzył. No, rozmawiamy na temat polityki zagranicznej w ogóle. W związku z tym mam
następujące pytanie: jakie jest stanowisko rządu
polskiego wobec ostatniej propozycji prezydencji
niemieckiej, propozycji dotyczącej stworzenia nowego mechanizmu czy też dopracowania mechanizmu istniejącego… Możemy dyskutować, które
sformułowanie byłoby bardziej precyzyjne, ale

rzecz dotyczy powiązania funduszy unijnych z tzw.
praworządnością.
(Senator Janina Sagatowska: Mówił o tym…)
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Szanowne Panie, bardzo proszę o nieprzerywanie
panu senatorowi.)
No, trwa dyskusja na ten temat. W tym zakresie
pojawiła się nowa propozycja prezydencji niemieckiej, która to propozycja w moim głębokim przekonaniu omija te traktatowe zasady i mechanizmy,
które Unia Europejska może stosować w stosunku
do krajów członkowskich. Dziękuję.
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych
Paweł Jabłoński
Nasza opinia jest taka, że ta propozycja stanowi obejście traktatów. I to nie jest tylko nasz pogląd, pogląd rządu czy innych polityków, którzy
się na ten temat wypowiadają. To wynika z opinii
prawnej sporządzonej przez służby prawne Rady
Unii Europejskiej. W 2018 r. została stworzona
opinia, która wskazuje bardzo jednoznacznie, że
mechanizmy, które opierałyby się na działaniach
związanych z obejściem przepisów traktatów Unii
Europejskiej, stanowiłyby po prostu naruszenie
prawa i byłyby niezgodne z zasadą praworządności.
A więc tak naprawdę mielibyśmy do czynienia z sytuacją kuriozalną, bo w celu rzekomej walki o praworządność czy też tzw. praworządność… No, tak
jak mówiłem, to jest tak naprawdę pretekst. W tej
argumentacji nie chodzi o rzeczywiste naruszenie praworządności, tylko o pewien pretekst, żeby
uzyskać lepszy efekt finansowy. Pod takim właśnie
pretekstem doszłoby do naruszenia praworządności unijnej, do złamania traktatów europejskich.
My mówimy bardzo jasno: jesteśmy zwolennikami tego, żeby pieniądze unijne były wydawane
w sposób rzetelny, w sposób, który będzie zgodny z ich przeznaczeniem, tak aby one nie były defraudowane, aby nie dochodziło do tego rodzaju
sytuacji, że ktoś zakłada jakieś fikcyjne firmy czy
inne fikcyjne podmioty i wyłudza dotacje europejskie. Akurat w tym zakresie, w zakresie zwalczania
tego rodzaju oszustw, Polska jest jednym z bardziej
skutecznych państw. My jesteśmy wielkimi zwolennikami tego, żeby ten mechanizm zarządzania
i kontroli był bardziej skuteczny, ale to musi opierać się na kryteriach, które są z góry określone,
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które są znane na samym początku, a nie na swobodnych, arbitralnych decyzjach tego czy innego
organu, z uwzględnieniem opinii tej czy innej organizacji międzynarodowej.
To jest coś absolutnie niewyobrażalnego.
W żadnym systemie prawnym nie wprowadza się
takich otwartych katalogów. To jest po prostu pretekst do tego, by dać Komisji Europejskiej – a tak
naprawdę nie tyle samej Komisji, ile poszczególnym komisarzom – olbrzymią władzę. To jest pretekst do tego, by stworzyć narzędzie, jakie może
obrócić się przeciwko każdemu państwu, które
z różnych powodów nie będzie chciało zgodzić się
na pewien kierunek polityki unijnej. Myślę, że to
może spotkać nie tylko… Gdyby takie narzędzie
zostało wprowadzone, to może to spotkać nie tylko Polskę, nie tylko Węgry, lecz także np. państwa
południa Europy, które, jak doskonale wiemy, są
bardzo mocno krytykowane przez państwa Europy
Północnej za rzekome nieprawidłowe zarządzanie
swoimi budżetami. I to niebezpieczeństwo my innym uświadamiamy. I dlatego właśnie sądzę, że
do zastosowania tego rodzaju mechanizmu nie
dojdzie, że do uchwalenia czegoś takiego nie dojdzie, bo po prostu nie zgodzi się na to zasadnicza
większość państw Unii Europejskiej, nie zostanie
osiągnięta… to niemieckie rozwiązanie nie zostanie
zaakceptowane.
Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
Dziękuję.
Pan senator Jackowski chciałby dopytać.
Senator
Jan Maria Jackowski
Tak jest.
Panie Ministrze, ja też bym chciał, tak jak pan
wyraził tutaj deklaratywnie… Niemniej jednak,
znając dyplomację niemiecką i skuteczność lobbingu niemieckiego w ramach Unii Europejskiej, można przewidywać, że będzie próba przeprowadzenia
tego mechanizmu właśnie na zasadzie uzyskania
dla niego kwalifikowanej większości – a to może
się udać – i wtedy niejako postawienia wszystkich
krajów członkowskich przed faktem dokonanym.
I jaki jest tutaj pomysł rządu polskiego, no, poza
tym, o czym pan wspomniał, że te kraje południa

czy jakieś inne kraje… Mam na myśli zbudowanie
skutecznego sojuszu, żeby tego rodzaju mechanizm
nie został wprowadzony. Bo jak on raz zostanie
wprowadzony, nawet jeżeli nie będzie w świetle interpretacji prawnych miał sankcji traktatowej, nawet jeżeli my będziemy tak twierdzić czy
kto inny będzie tak twierdził, to jednak stanie się
faktem, stanie się wtedy pewnym pretekstem. Tak
więc uważam, że to jest kluczowy moment, żeby
Unia podjęła działania, które… Żeby organy Unii
Europejskiej czy instytucje unijne działały na podstawie prawa, a nie takiej, powiedziałbym, polityzacji sytuacji.
I teraz pytanie: jaki jest pomysł rządu polskiego, żeby tutaj, w tym zakresie, zneutralizować to
groźne dla przyszłości całej Unii Europejskiej zjawisko? Dziękuję.
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych
Paweł Jabłoński
Ja się zgadzam, że dyplomacja niemiecka potrafi być bardzo skuteczna. Bardzo skuteczna potrafi być też np. dyplomacja holenderska. Bo nie
ma się co oszukiwać, to można powiedzieć bardzo otwarcie, politycy holenderscy to mówią bardzo otwarcie, że ich celem jest stworzenie takiego
mechanizmu, który pozwoli blokować wypłaty
nie tylko właśnie dla Polski, lecz także dla krajów
Południa. I ta dyplomacja jest skuteczna. Ale dyplomacja polska również jest skuteczna. I pokazaliśmy to na szczycie w lipcu, kiedy wynegocjowany
został potężny budżet i fundusz odbudowy, wbrew
intencjom właśnie dyplomacji holenderskiej i jeszcze kilku innych krajów, które starały się to zablokować. Bo my byliśmy w stanie stworzyć bardzo
duży sojusz państw, które po prostu uznały, że to
jest w ich interesie, żeby taki był budżet.
I my dzisiaj też im ten interes uświadamiamy.
Niemniej jednak oczywiście nie chcę zdradzać zbyt
dużo szczegółów na temat taktyki negocjacyjnej, bo
to wszystko wymaga też pewnej poufności, pewnego zaufania, to jest bardzo wrażliwy proces. Ale
na pewno mogę powiedzieć jedno: w ostateczności jest to możliwe… Bo przecież to wszystko musi
być akceptowane przez parlamenty narodowe. I już
np. Węgrzy zapowiedzieli, że jeżeli porozumienie
będzie dla nich nieakceptowalne, to oni tego nie
ratyfikują.
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Sądzę, że wszyscy się z tym liczą, że jeżeli dojdzie do sytuacji, w której porozumienie będzie
nie do zaakceptowania dla parlamentów poszczególnych krajów – to dotyczy i parlamentu na
Węgrzech, i parlamentu w Polsce, i parlamentu
w Holandii – to wtedy tego porozumienia nie będzie. A to jest potężne zagrożenie dla przyszłości
Unii Europejskiej. Brak tego funduszu odbudowy
to zagrożenie czekającym nas potężnym kryzysem
gospodarczym.
Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
Proszę, pan senator Jackowski jeszcze raz
dopytuje.
Senator
Jan Maria Jackowski
Tak, tak, dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Ja bym chciał się tutaj dowiedzieć, jako że były
różnice zdań na temat właśnie… Pan sam przywołał lipiec i ten szczyt unijny, na którym wpisano…
I tu są 2 teorie w kwestii tego, czy to jest miękkie
powiązanie tych środków z tzw. praworządnością,
czy twarde. Były różne wypowiedzi pani przewodniczącej Ursuli von der Leyen i innych ważnych
polityków czy urzędników Unii Europejskiej. I była
inna interpretacja tych zapisów tutaj, w Polsce czy
w niektórych innych krajach członkowskich Unii
Europejskiej. A jak to w rzeczywistości wyglądało? Jak należy czytać te zapisy, które w konkluzjach
z tego szczytu zostały zapisane? Dziękuję.
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych
Paweł Jabłoński
W konkluzjach zostało zapisane bardzo jasno, że sprawa dotycząca kształtu tego mechanizmu musi wrócić do Rady Europejskiej. Rada
Europejska podejmuje decyzje w sposób jednomyślny, konsensualny. Co to oznacza? To oznacza,
że jakakolwiek decyzja w tej sprawie będzie musiała przejść przez Radę Europejską. Jutro się zaczyna
posiedzenie Rady Europejskiej, będzie to na pewno omawiane. Jaki będzie tego efekt? Zobaczymy.

Oczywiście są spory, ale ja jestem optymistycznie
nastawiony, bo widzę, z jaką skutecznością Polska
potrafi na posiedzeniach Rady Europejskiej doprowadzać do takich wyników, które są dla nas satysfakcjonujące. Tak było w lipcu tego roku, tak było
w 2018 r., kiedy zmieniliśmy w pozytywny sposób
konkluzje dotyczące polityki migracyjnej i została odrzucona koncepcja z przymusową relokacją
uchodźców. Tak było też w 2019 r., kiedy Polska
i wiele innych krajów zablokowało wybór kandydata na szefa Komisji Europejskiej, który nam po
prostu nie odpowiadał. Potrafimy być skuteczni.
Myślę, że w tym przypadku też można patrzeć na
to z optymizmem.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek
Bogdan Borusewicz)
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Pan senator Ryszard Majer. Proszę bardzo.
Senator
Ryszard Majer
Panie Marszałku! Panie Ministrze!
Ja wrócę do wątku, który poruszył pan senator
Czerwiński, do relacji z naszym najbliższym sąsiadem, i to bardzo ważnym, chociaż spoza Unii
Europejskiej, tj. z Ukrainą. Z jednej strony ta relacja jest dla nas bardzo ważna ze względów strategii i naszej gospodarki, bo jednak obywatele
Ukrainy mają znaczący udział w polskiej gospodarce jako pracownicy. Z drugiej strony mamy cały
czas problemy dotyczące, powiedzmy, potykania
się o tożsamość ukraińską, o której mówił m.in.
pan senator Czerwiński. To wynika z tego, że jednak Ukraina, szukając swojej tożsamości, ciągle się
niejako potyka o polskie kamienie, które są szczególnie na zachodniej Ukrainie. Jednym z takich elementów jest cmentarz Orląt i sprawa tych lwów.
Ja wiem, że nowa prezydentura, nowe otwarcie za
prezydenta Zełenskiego dawało polskiej dyplomacji
nadzieję, że ta sprawa będzie uregulowana. Proszę
powiedzieć, czy w agendzie pobytu pana prezydenta Dudy na Ukrainie ta kwestia jest podnoszona?
Chodzi o to, żebyśmy mogli w sposób bardziej aktywny porządkować cmentarz Orląt, zadziałać tam
i m.in. odsłonić te lwy, bo one chyba do tej pory są
zasłonięte. Bardzo dziękuję.
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Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Proszę bardzo, Panie Ministrze.
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych
Paweł Jabłoński
Tak, potwierdzam. Ta kwestia również jest na
agendzie, jak ogółem kwestie historyczne, kwestie
pamięci historycznej, polityki historycznej w ogóle,
zachowania pewnej wrażliwości – bo tak to należy określić – w stosunkach dyplomatycznych, co
jest problemem. Niektóre zachowania władz ukraińskich, zwłaszcza niektórych władz lokalnych…
To wszystko będzie podnoszone. My uważamy,
że niestety trzeba cały czas o tym przypominać.
Warunkiem współpracy, warunkiem pojednania
i przyjaźni jest rozliczenie się z historią. Mówimy
o tym bardzo jednoznacznie i to w żaden sposób
się nie zmienia. Będzie to na pewno podnoszone.
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Pan Jerzy Czerwiński. Proszę.
Senator
Jerzy Czerwiński
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Teraz będzie trudniejsze pytanie. Pytam o list
50 ambasadorów, ale nie o treść tego listu. Nie
chciałbym, żeby pan ją oceniał, każdy Polak to potrafi. Mnie chodzi o jednego z sygnatariuszy tego
listu, właściwie o jedną panią, a mianowicie ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce. Wzięła
chyba na siebie ciężar nagłośnienia tego, bo ten list
jest nawet na oficjalnej stronie ambasady w Polsce.
Ale to nie jest jedyny aspekt. Mianowicie dzisiaj
w tej Izbie będziemy wyrażać zgodę na ratyfikację ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem
Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów
Zjednoczonych Ameryki o wzmocnionej współpracy obronnej, podpisanej w Warszawie 15 sierpnia.
Mamy strategiczne partnerstwo i jedność interesów tu, w środku Europy. Zależy nam na tym. Mało

tego, w społeczeństwie polskim jest bardzo wysoki poziom przychylności w stosunku i do Stanów
Zjednoczonych jako państwa, i do Amerykanów
jako takich. Chyba jest największy w Europie. Nie
wiem na pewno, ale chyba tak jest. Komu zależy
na tym, żeby to popsuć? Bo ja taki list mogę odczytać właściwie trojako. Przede wszystkim po prostu jako jawną ingerencję w wewnętrzne sprawy
Polski, jako wtrącanie się w wewnętrzne sprawy
Polski. Być może chodzi też o przyszłe wybory prezydenckie – nie u nas, w Stanach Zjednoczonych.
Większość Polaków zamieszkałych w Stanach,
większość Polonii jest konserwatywna. Głosowała
na Prawo i Sprawiedliwość. Taki list tutaj adresowany… Może pani ambasador chce po prostu spowodować, żeby wynik głosowania Polonii na rzecz
prezydenta Trumpa był niższy? Oczywiście to jest
być może prześmiewcze, ale skutki mogą być takie.
No i trzecie, i najważniejsze: komu zależy przy
tak ścisłej współpracy strategicznej, którą nam
Amerykanie proponują i którą my chętnie przyjmiemy, na pogorszeniu stosunków? Jak mówię, ten
list jest sprzed 2 czy 3 dni, a zgoda na ratyfikację
będzie dzisiaj. Oczywiście, są przypadki, ale w gramatyce, a nie w polityce. Proste pytanie: dlaczego
jest ta zbieżność dat i dlaczego tak bardzo pani ambasador się angażuje w te działania, które są według mnie przeciwskuteczne temu, co chcemy w tej
Izbie uchwalić dla dobra Polski i Stanów?
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Proszę bardzo, Panie Ministrze.
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych
Paweł Jabłoński
Panie Senatorze! Panie Marszałku! Wysoki
Senacie!
Odpowiedź na to pytanie, jak myślę, jest o tyle
trudna, że w zasadzie tej odpowiedzi najbardziej
chyba potrzebuje strona amerykańska. Ja się całkowicie zgadzam z tezą, która została tu przez pana
senatora postawiona, że tego rodzaju działania nie
służą dobrze relacjom polsko-amerykańskim. My
uważamy, że tego rodzaju aktywność w ogóle ambasadorów innych państw, którzy mieliby w ten
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sposób krytycznie oceniać rząd państwa przyjmującego, to jest coś, co jest błędem, to jest coś,
co nie służy naszym stosunkom dwustronnym
i co nie jest też, z takiego dyplomatycznego punktu widzenia, najzręczniejsze – i to bardzo delikatnie mówiąc.
My jednak uważamy też, że należy zachować
pewną wstrzemięźliwość w publicznych ocenach.
Nie chcemy doprowadzać do jakiejś publicznej
kłótni czy eskalowania tego sporu przez działania
kanałami dyplomatycznymi. Zapewniam państwa,
że zostały już nawet podjęte i będą kontynuowane
działania – bo na pewno nie będziemy zostawiali tego rodzaju poczynań bez reakcji, gdyż reakcja
dyplomatyczna jest czymś, co w takich sytuacjach
jest po prostu właściwe.
A czy to są działania motywowane jakimiś kwestiami w polityce wewnętrznej, amerykańskiej czy
zagranicznej? Nie podejmuję się na to pytanie odpowiedzieć, bo to jest rzecz, na temat której po
prostu nie mam wiedzy, a podejrzewam, że nawet
gdybym miał, to niespecjalnie mógłbym się nią
w takich warunkach dzielić, bez pewnych klauzul.
Myślę, że tutaj przede wszystkim nasi partnerzy powinni zastanowić się, czy to rzeczywiście
komukolwiek służy. Bo pan senator pytał, komu
to służy. Ja, szczerze mówiąc, nie wiem, komu to
służy. Mogę wskazać kilka potencjalnych osób czy
podmiotów, które się z tego cieszą, ale mam nadzieję, że to nie było motywowane żadnymi tego
typu działaniami.
Tak to pozostawmy w tym momencie. Liczymy
na to, że to po prostu nie będzie się powtarzało.
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Dziękuję, Panie Ministrze.
Teraz pan senator Ujazdowski.
Senator
Kazimierz Michał Ujazdowski
Panie Ministrze, pan premier Morawiecki
wielokrotnie w ostatnim czasie deklarował gotowość do przyjęcia w Polsce represjonowanych
Białorusinów. Należy się także liczyć z szeroką falą emigracji. Dziś to jeszcze nie jest zjawisko występujące, ale rozumiem, że te deklaracje
były składane przy założeniu, iż z wielką dozą

prawdopodobieństwa będziemy mieli do czynienia z takim zjawiskiem.
A więc chciałbym zapytać – tym bardziej że instytucje rządowe pytają przedstawicieli samorządów miast o gotowość do przyjęcia Białorusinów
– jaki status rząd planuje. Czy rząd zakłada, że
będziemy operować standardowym statusem
uchodźczym, czy też bardziej realnym dostępem
do karty stałego pobytu? Co rząd robi w tej sprawie,
żeby te deklaracje nie pozostawały na papierze?
Chodzi o to, byśmy byli przygotowani do zjawiska
i do realnej pomocy.
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych
Paweł Jabłoński
Panie Senatorze! Szanowni Państwo!
Tutaj działania zostały już podjęte i wdrożone. Podeszliśmy do tego z takim założeniem, że
każdy sposób, jaki jest potencjalnie korzystny dla
osób z różnych kategorii, czy to osób, które chcą
przeprowadzić się do Polski, żeby tutaj świadczyć
pracę, żeby prowadzić tu działalność gospodarczą,
czy to osób, które z powodów humanitarnych mają
potrzebę przeniesienia się do Polski, czy to osób
przebywających tu czasowo, choćby po to, żeby
skorzystać z możliwości leczenia czy rehabilitacji,
przebywających na stałe, bo mogą być poddawane
politycznym represjom… Wszystkie te sposoby są
niezbędne i potrzebne jest stworzenie odpowiednich ram prawnych. W tym celu zostały stworzone
nowe procedury, a w zasadzie zostały wprowadzone ułatwienia w istniejących procedurach, w dostępie do wizy humanitarnej, w dostępie do wiz
pracowniczych czy do wiz w celu prowadzenia
działalności gospodarczej.
Znieśliśmy część ograniczeń, które zostały wprowadzone kilka miesięcy temu w związku
z pandemią, wychodząc z takiego założenia, że
w tej sytuacji priorytet udzielenia pomocy osobom represjonowanym politycznie musi być na
pierwszym miejscu, oczywiście przy zachowaniu
bezpieczeństwa sanitarnego, bezpieczeństwa epidemiologicznego – te wszystkie osoby poddawane
są odpowiednim procedurom, czy to testom, czy
to kwarantannie, jeżeli zachodzi taka potrzeba. My
te działania podejmujemy tak naprawdę… Nie pamiętam dokładnie, jakie są statystyki na dzisiaj, ale
mogę powiedzieć, że liczba osób, które przyjechały
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do Polski z Białorusi od początku obecnego kryzysu, od 9 sierpnia, jeśli dobrze pamiętam, zbliża się
albo nawet przekroczyła 30 tysięcy. Są to osoby,
które korzystają z Karty Polaka – wiele osób ma
takie uprawnienia – są to osoby, które na tej podstawie wjeżdżają do Polski, są to osoby na wizach
humanitarnych, na wizach pracowniczych, na wizach, które uprawniają do prowadzenia działalności gospodarczej.
W tym ostatnim celu wprowadziliśmy też program zachęt biznesowych, przede wszystkim dla
wysoko kwalifikowanych specjalistów z sektora IT,
który na Białorusi był silny, ale też z innych sektorów. Program „Poland. Business Harbour” ma
zachęcać białoruskich specjalistów do tego, żeby,
jeśli uważają, że ich biznes, ich przedsiębiorczość
na Białorusi nie może się dobrze rozwijać, jest tłumiona w warunkach reżimu politycznego… Chodzi
o to, żeby stworzyć im takie warunki w Polsce, żeby
mogli tu godnie żyć i się rozwijać, a przy okazji
przyłączać się do wzrostu polskiej gospodarki, do
wzmacniania Polski, o to, żebyśmy się integrowali na takim międzyludzkim poziomie. Prawdę powiedziawszy, to też jest cel, który w każdym z tych
trybów, w każdej z tych procedur nam przyświeca.
Działania są cały czas prowadzone. Monitorujemy
na bieżąco sytuację, patrzymy na liczby. Niestety,
trzeba powiedzieć bardzo jasno, że sytuacja najprawdopodobniej będzie przez dłuższy czas niestabilna. To
jest proces, który będzie prawdopodobnie długotrwały, to zwiększone zainteresowanie będzie duże, co też
będzie sprawiało, że będziemy kontynuowali nasze
działania, a w miarę potrzeby, w miarę obserwowania, w którą stronę to wszystko zmierza, być może
będziemy je modyfikowali. Myślę, że tak najogólniej
mogę powiedzieć.
Co do szczegółów… Jeśli państwa senatorów
interesują szczegóły co do konkretnych trybów, to
Ministerstwo Spraw Zagranicznych może udzielić takiej informacji na piśmie, np. co do statystyk,
co do konkretnych warunków, jakie trzeba spełnić,
co do tego, jak wygląda każda procedura. To jest
dostępne na naszych stronach internetowych, ale
oczywiście w formie informacji pisemnej możemy
to Wysokiej Izbie udostępnić.
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Dziękuję, Panie Ministrze.
Pytanie zadaje pan senator Krzysztof Brejza.

Senator
Krzysztof Brejza
Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, wrócę do tematu umiędzynarodowienia śledztwa smoleńskiego i będę wdzięczny za konkretne odpowiedzi. Rozumiem, że dzisiaj
odpowiedział pan w sprawie skargi do trybunału w Hadze, że państwo tej skargi nie złożyliście
i państwa zamiar jest taki, żeby kontynuować działania w oparciu o państwa sojusznicze. Z tej skargi
zrezygnujecie, tak? To jest pierwsze pytanie.
I drugie. Tu również będę wdzięczny za konkretną odpowiedź. W marcu uzyskałem od państwa odpowiedź na interwencję, że MSZ nie
występowało w ostatnich latach do rządów innych
państw o delegowanie przedstawiciela komisji lub
o stworzenie wspólnej międzynarodowej komisji do zbadania katastrofy smoleńskiej. Pytanie:
czy od marca 2020 r. cokolwiek się zmieniło? Pan
mówił o tym, że będziecie podejmować działania
w oparciu o państwa sojusznicze. Jeżeli tak, to
proszę powiedzieć, jakie działania podejmowaliście w ostatnich miesiącach, do rządu jakiego
państwa, z jakim efektem i kiedy się zwróciliście?
Dziękuję.
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Proszę bardzo, Panie Ministrze.
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych
Paweł Jabłoński
Panie Senatorze, ja na to pytanie w zasadzie już
odpowiedziałem. Co do skargi to, tak jak mówiłem,
jest to jeden z elementów, który jest rozważany.
Decyzja negatywna nie została absolutnie podjęta,
tak jak pan senator sugerował.
Co do konkretnych działań – dat, państw, do
których się zwracaliśmy w tym zakresie, rozmów
dyplomatycznych – to w takim zakresie, w jakim
to możemy ujawnić, z chęcią uzupełnimy te informacje pisemnie. Pamiętam też pana pytania, Panie
Senatorze, w kontekście np. not dyplomatycznych.
Nie chciałbym się tutaj pomylić i wskazać niewłaściwej daty czy niewłaściwego państwa, do którego
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się zwracaliśmy z różnymi zapytaniami w tej sprawie. Dlatego pozwolę sobie i w tym zakresie udzielić odpowiedzi na piśmie.
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Dziękuję.
Pan senator Aleksander Szwed.
Senator
Aleksander Szwed
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Mam pytanie, ale na początek taka diagnoza,
ocena stanu naszej dyplomacji, naszej polityki zagranicznej. Ja oceniam ją jak najbardziej pozytywnie. Dziękuję panu ministrowi za informację, którą
przedstawił. Cieszę się, że pan minister mówił tyle
o polskim interesie narodowym, o dbaniu o polski
interes narodowy. Dla wielu krajów, jak widzimy,
stajemy się teraz nie petentem, a partnerem.
Panie Ministrze, wśród 3 priorytetów polskiej
polityki zagranicznej wymienił pan silną pozycję
Polski w regionie. Wiele było powiedziane na tematy działań Polski w ramach Grupy Wyszehradzkiej,
w ramach państw Trójmorza. Opozycja bardzo często podnosi, że zaniedbujemy nasze relacje w ramach Trójkąta Weimarskiego. Czy mógłby pan
powiedzieć coś więcej o naszej tutaj współpracy
na przestrzeni ostatnich 5 lat w ramach właśnie
Trójkąta Weimarskiego? Dziękuję bardzo.
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Proszę bardzo, Panie Ministrze.
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych
Paweł Jabłoński
Bardzo dziękuję.
Panie Senatorze! Szanowni Państwo!
Tutaj sytuacja wygląda następująco. Działania
w celu reaktywowania ze znacznie większą

dynamiką prac Trójkąta Weimarskiego przede
wszystkim na tym najwyższym politycznym szczeblu… Bo na szczeblu roboczym te kontakty są bardzo regularne, od dłuższego czasu konsultujemy się
w tych sprawach, które są objęte polityką międzynarodową w ramach Trójkąta Weimarskiego, tak że
te konsultacje mają miejsce. Na początku tego roku
podjęliśmy inicjatywę, żeby doprowadzić do wznowienia prac na najwyższym szczeblu. Efektem
tego była wizyta prezydenta Francji Emmanuela
Macrona razem z ministrem spraw zagranicznych
Yves’em Le Drianem w Warszawie. Pan minister
i pan minister Czaputowicz podpisali również memorandum w tej sprawie, które zakładało m.in.
zwołanie szczytu Trójkąta Weimarskiego jeszcze
w 2020 r. To był luty 2020 r. Jak wiemy, potem sytuacja międzynarodowa zmieniła się na tyle, że organizowanie jakichkolwiek wydarzeń tego rodzaju
stało się znacznie bardziej utrudnione. Stąd prace
lekko się przesunęły. Z pewnością będą kontynuowane na tym szczeblu roboczym w kontaktach
2-stronnych. Wracamy do tego i będziemy prawdopodobnie już niedługo mogli ogłosić plan dalszych działań.
Uważamy, że współpraca w ramach Trójkąta
Weimarskiego jest niezwykle ważna przede
wszystkim w aspekcie unijnym. Chodzi o to, żeby
równoważyć wpływy poszczególnych państw
w Unii Europejskiej. Ta obecność Polski jako jednego z największych państw Unii Europejskiej,
a największego w tej części Europy, największego
państwa z tego regionu, jest absolutnie niezbędna. I na obecności Polski w tych formatach zależy
i Francuzom, i Niemcom – oni z różnych powodów
chcą, żeby Polska była tam bardziej obecna. My tę
obecność na pewno będziemy w dobrym celu, dla
dobra polskich interesów wykorzystywać.
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Dziękuję, Panie Ministrze.
I pan senator Jan Maria Jackowski.
Senator
Jan Maria Jackowski
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja mam krótkie pytanie. Zaniepokojenie opinii publicznej… Pojawiają się informacje na temat
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konfliktu, który toczy się w Górskim Karabachu.
Jaki jest stosunek polskiego rządu do tego konfliktu? W tej chwili skala jego nie jest duża, ale potencjalne zawirowania, które z niego mogą wyniknąć,
będą miały istotne znaczenie m.in. dla naszego bezpieczeństwa energetycznego. Z tego punktu widzenia… Jakie jest tutaj państwa stanowisko? Dziękuję.
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych
Paweł Jabłoński
Dziękuję bardzo.
To jest pytanie, na które niestety nie da się
udzielić odpowiedzi tak dobrej, jak by się chciało. Prawda jest taka, że ten konflikt toczy się tam
od wielu lat i wpływ społeczności międzynarodowej na to, w którą stronę on się rozwija, jest niestety stosunkowo niewielki. Cały czas ten konflikt
się tli, mieliśmy przypadek zaostrzenia kilka miesięcy temu, a dziś on wybuchł ze znacznie większą siłą. My liczymy jedynie na to… Nie jedynie,
my przede wszystkim liczymy na to, że strony nie
będą wywoływać dalszej eskalacji. Wywieramy naciski, rozmawiamy i ze stroną armeńską, i ze stroną azerską… Jednoznacznie trzeba powiedzieć, że
tutaj Polska nie będzie deklarowała się ani po jednej, ani po drugiej stronie, przeciwko jednemu czy
drugiemu państwu. Nie jest też naszą rolą w tym
konflikcie rozstrzyganie tego sporu. To jest kwestia decyzji tych 2 państw, które powinny w sposób
pokojowy, oparty na dialogu, ten konflikt rozwiązać. To, co na pewno będziemy robili, także razem
z partnerami z Unii Europejskiej, to będziemy wywierali nacisk też na inne państwa, które starają się
w ten konflikt angażować w sposób nieuprawniony, żeby tego nie robiły, żeby powstrzymały się od
wywierania presji, od wywierania takich nacisków,
podejmowania takich działań, które mogą tylko tę
eskalacje wzmacniać. Bo celem jest stabilizacja i celem jest doprowadzenie do sytuacji, w której w tym
regionie – bardzo ważnym, strategicznie ważnym
dla całej Europy, bo chodzi tu o bezpieczeństwo

energetyczne nie tylko Polski, ale i całej Europy,
bo jest to przecież potężne źródło surowcowe – dojdzie do porozumienia, tak by ten wieloletni konflikt
mógł się zakończyć w sposób pokojowy.
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Dziękuję, Panie Ministrze.
Więcej zgłoszeń pytań nie widzę.
Dziękuję bardzo.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw
Zagranicznych Paweł Jabłoński: Dziękuję.)
(Oklaski)
Informuję, że podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, pan Paweł
Jabłoński, zobowiązał się do udzielenie pisemnej odpowiedzi na pytania zadane przez senatora
Krzysztofa Brejzę.
Otwieram dyskusję.
I proszę o zabranie głosu pana senatora
Bogdana Klicha.
Senator
Bogdan Klich
Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Panie
Ministrze!
Myśmy pana tutaj zaprosili z innego zupełnie
powodu, a mianowicie ze względu na to, że niepokoi nas w tej Izbie, podobnie zresztą jak naszych
wyborców, stan polskiej dyplomacji. I temu miało
być poświęcone to posiedzenie. Kierunki polityki
zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej są omawiane raz w roku, na wiosnę, ale w Sejmie. Dziękuję
więc bardzo, że pan przedstawił nam te kierunki
także w Senacie. To jest dobra okazja, żeby o tym
rozmawiać. Ale bardzo ubolewam z powodu tego,
że na ten główny temat nawet się pan nie zająknął. A przecież Ministerstwo Spraw Zagranicznych
w tej chwili to tylko żałosny refleks tego, czym
MSZ był przez długie lata. Wykastrowaliście
Ministerstwo Spraw Zagranicznych i uczyniliście
z niego ministerstwo kontaktów zagranicznych. Ale
o tym może za chwilę.
Ze względu na te kierunki, o których pan mówił, zacznę od głównych spraw, które pan zechciał
poruszyć.
Po pierwsze, waszym podstawowym błędem w polityce zagranicznej jest to, że zacieracie
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granice pomiędzy polityką zagraniczną i polityką
wewnętrzną. Pańskie dzisiejsze wystąpienie jest
najlepszym przykładem tego, co się dzieje od 5 lat
w polskiej polityce zagranicznej. Uprawiacie ją bardziej na użytek wewnętrzny aniżeli zewnętrzny.
Budujecie koncepcje, przedstawiacie ich realizacje, nieskutecznie za granicą, ale próbując skutecznie oddziaływać na świadomość naszych obywateli
i próbując pokazywać, że jesteście za granicą inni
aniżeli w rzeczywistości, że osiągacie cele, których
w istocie nie osiągacie, że jesteście sprawni, kiedy
sprawni nie jesteście i, co najgorsze – to jest najgorsze, zaznaczam – że wzmacniacie polską pozycję za granicą, podczas gdy w istocie ją osłabiliście.
Polska jest w tej chwili słabsza w świecie, aniżeli
była wcześniej, przed kilkoma czy kilkunastoma
laty. Nasza pozycja w świecie zachwiała się za sprawą rządów Prawa i Sprawiedliwości. Jesteśmy osłabieni oraz bardzo często osamotnieni. Nie używam
tutaj mocnego określenia i nie mówię, że zawsze
jesteśmy osamotnieni, nie, ale mówię, że jesteśmy
bardzo często osamotnieni. I to jest takie przekleństwo Polski, historyczne przekleństwo Polski, które
każe nam zastanowić się nad tym, jak należałoby to
zmienić. Macie jeszcze szansę, macie szansę zmienić polską politykę zagraniczną, uczynić ją sprawniejszą i wyprowadzić Polskę z tego osamotnienia
– osamotnienia wśród wielu naszych partnerów
i sojuszników, nie wśród wszystkich – w którym
się znalazła.
Utrzymywanie silnego sojuszu pomiędzy
Polską a Stanami Zjednoczonymi w dziedzinie
bezpieczeństwa jest sprawą kardynalną. Tutaj zgadzamy się i co do tego nie ma wątpliwości. Ale też
stosunki polsko-amerykańskie winny być bardziej
partnerskie, bo Amerykanie – naród dumny, naród
handlowców, przedsiębiorców – cenią tylko tych,
którzy są dumni z własnych dokonań i są godnymi
partnerami w dwustronnych relacjach. Uczył mnie
o tym mój mistrz Jan Nowak-Jeziorański, znawca
duszy amerykańskiej jak rzadko kto, wielokrotnie powtarzał to też Zbigniew Brzeziński, znający
Amerykę lepiej od każdego z naszych ekspertów.
Jeszcze raz mówię: nasza polityka w stosunku
do Stanów Zjednoczonych winna być bardziej
partnerska. Ale oczywiście relacje ze Stanami
Zjednoczonymi muszą być priorytetem naszej polityki bezpieczeństwa i co do tego nie ma wątpliwości. Za chwilę będziemy rozmawiać na temat
umowy o wzmocnionej współpracy obronnej pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi i będziemy chyba mówić o tym, że jest ona ważna, a nawet

bardzo ważna z punktu widzenia interesu bezpieczeństwa Polski, że każdy but żołnierza amerykańskiego na polskiej ziemi, każdy sprzęt amerykański
w Polsce wzmacnia nasze bezpieczeństwo narodowe, tyle że ten każdy but i każdy sprzęt musi być
umieszczony w Polsce po partnersku.
Po drugie, mówił pan o NATO, o tym, że udało
się NATO w ostatnich latach przeorientować na sojusz bardziej obronny. No, chciałbym przypomnieć,
że ten proces trwa, Panie Ministrze, od 2008 r.
To po słynnym wystąpieniu prezydenta Putina
podczas szczytu bukaresztańskiego w kwietniu
2008 r., po inwazji na Gruzję, zaczęliśmy intensywnie przekonywać sojuszników, że wspólna
obrona i odstraszanie są tym najważniejszym filarem Paktu Północnoatlantyckiego, że NATO
musi wrócić do swoich pierwotnych funkcji. Jak
pan pewnie pamięta – ale tu jakoś pan zapomniał
– to już w koncepcji strategicznej, przyjętej 2 lata
później w Lizbonie, za sprawą polską, za sprawą
naszej dyplomacji, zostały wprowadzone 3 kotwice, które miały wzmacniać tę kolektywną obronę
i to odstraszanie. Mam tu na myśli nowelizację planów ewentualnościowych, mam na myśli wspólne
ćwiczenia i wspólne szkolenia, mam też wreszcie
na myśli współpracę w dziedzinie wzmacniania
obronności, coś, co w doktrynie nazywa się visible assurance. Te 3 sprawy zostały wprowadzone
do koncepcji strategicznej – wciąż obecnej, wciąż
aktualnej, przez nikogo niezakwestionowanej – za
sprawą dyplomacji polskiej i od listopada 2010 r.
w tej koncepcji strategicznej obowiązują. A później
były moje negocjacje na temat planów ewentualnościowych, które zakończyły się w 2010 r. i spowodowały uaktualnienie tych planów, dzięki czemu
Polska mogła liczyć – no, choć nie jest to odpowiednia forma, żeby mówić o szczegółach – na wsparcie ze strony NATO, państw NATO w przypadku
agresji. I były działania Sikorskiego na forum Rady
Północnoatlantyckiej, które doprowadziły do tego,
że Sojusz w znacznie większym stopniu zaangażował się w ćwiczenia i szkolenia w Polsce. Było też
wystąpienie prezydenta Komorowskiego o zastosowanie po raz czwarty w historii NATO art. 4 traktatu waszyngtońskiego. No, Panie Ministrze, skoro
po raz czwarty w historii NATO, a po raz pierwszy, jeśli chodzi o Europę Środkową, NATO stosuje
swój art. 4 o konsultacjach i doprowadza do niebywałego wzmocnienia swojej obecności w Europie
Środkowej, przede wszystkim w Polsce, to jest to
sukces i warto by było o tym wspomnieć, ponieważ
polityka bezpieczeństwa nie zaczęła się w 2015 r.,

16. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 30 września 2020 r.

142
Informacja Ministra Spraw Zagranicznych na temat stanu polskiej dyplomacji

tylko trwała i była prowadzona przez wiele różnych
ekip, w tym przez waszych poprzedników.
Polityka bezpieczeństwa przed dojściem
do władzy PiS opierała się na 3 filarach – chodzi o zewnętrzny wymiar polityki bezpieczeństwa – na Stanach Zjednoczonych, na Sojuszu
Północnoatlantyckim oraz Unii Europejskiej. Ten
stolik na 3 nogach był bardziej stabilny, aniżeli
ten stojący na 2. Wyście złamali jego trzecią nogę.
Wyście doprowadzili do tego, że pozycja Polski
w Unii Europejskiej jest dzisiaj marginalna. A zatem uczestnictwo Polski w rozmaitych inicjatywach polityki bezpieczeństwa i obrony również
jest marginalne. Gdzie jest ta Polska, która proponowała swoim partnerom z Unii Europejskiej
wzmocnienie wymiaru bezpieczeństwa i obrony?
Gdzie są kolejne listy weimarskie, które dawały
perspektywę na przyszłość, jak mają wyglądać
europejskie zdolności, jeśli chodzi o bezpieczeństwo i obronę. Ile takich listów przygotowaliście? Z iloma propozycjami zgłosiliście się
do sojuszników, do partnerów, żeby ich przekonać do wzmacniania tego wymiaru? Obawiam
się, że z żadną.
Pan mitologizuje, pan tworzy mit Grupy
Wyszehradzkiej. Grupa Wyszehradzka, Panie
Ministrze, zawsze była środkiem do celu, a nie celem samym w sobie. Grupa Wyszehradzka to słynne 27:1 podczas głosowania nad drugą kadencją
Donalda Tuska. Tak w wielu przypadkach wygląda
coś, co pan nazwał sojuszem. Grupa Wyszehradzka
jest tylko narzędziem do osiągania przez Polskę
lepszych celów w Sojuszu Północnoatlantyckim,
a zwłaszcza w Unii Europejskiej, a nie celem samym w sobie.
Połamaliście boki Trójkąta Weimarskiego, konsekwentnie to robiliście przez 4 lata. To, że w lutym 2020 r przypomnieliście sobie o Trójkącie
Weimarskim, to nie odbuduje tej współpracy, która
była siłą napędową, motorem naszej pozycji, najpierw przystąpienia Polski do Unii Europejskiej,
a wcześniej do NATO, a która później stabilizowała
naszą mocną pozycję w Unii Europejskiej.
A jeśli chodzi o politykę wschodnią, to tak naprawdę w pewnym momencie zerwaliście partnerstwo polsko-ukraińskie, które było dogmatem
polskiej polityki wschodniej i które od czasu
Giedroycia i Mieroszewskiego było dla elity polskiej
absolutnym priorytetem. Oczywiście, że w polityce historycznej obie strony są odpowiedzialne za…
za stworzenie problemów: i strona polska, i strona
ukraińska…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie
Senatorze…)
Jeszcze tylko jedno zdanie.
Oczywiście, że te problemy rzutują na dzień
dzisiejszy i na przyszłość. Ale nigdy nie było tak słabej relacji między Warszawą a Kijowem od 1992 r.,
jaka jest w tej chwili.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Dziękuję…)
Aby zakończyć ten wątek, powiem tak: cieszę
się, że w sprawach białoruskich odrabiacie zaległości i że premier Morawiecki wprowadził także opozycję do polityki swojego rządu, bo jest to priorytet
priorytetów, jeśli chodzi o naszą politykę wschodnią w tej chwili. Dziękuję bardzo.
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Dziękuję bardzo.
Pani senator Danuta Jazłowiecka z sali… Aha,
tutaj jest.
Proszę bardzo.
Senator
Danuta Jazłowiecka
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Wysłuchaliśmy informacji ministra spraw
zagranicznych na temat stanu polskiej dyplomacji. Zastanawia mnie, czy pan minister na pewno
przedstawił informację na temat polskiej dyplomacji, czy może niechcący pomylił kraj. Panie
Ministrze, Polacy są mądrym społeczeństwem
i widzą, jak niska jest pozycja Polski poza granicami kraju, widzą, z jakimi problemami boryka
się polska dyplomacja i jak jest nieskuteczna, widzą, że polska dyplomacja nie uczestniczy w żadnych istotnych projektach międzynarodowych.
Gdybyśmy mogli oceniać w kategoriach sukcesów projekty realizowane na zlecenie innego kraju, to takimi projektami są projekty realizowane
na zlecenie Waszyngtonu. Ale czy udział w projektach realizowanych na zlecenie innego kraju można uznać za sukces? Za chwilę będziemy
rozmawiali na temat ratyfikacji umowy między
rządem Rzeczpospolitej Polskiej i rządem Stanów
Zjednoczonych Ameryki o wzmocnieniu współpracy obronnej, w której polski rząd zrezygnował
z polskiej jurysdykcji wobec żołnierzy polskich…
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(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Amerykańskich.)
Żołnierzy amerykańskich, dziękuję, przepraszam. Dla naszego bezpieczeństwa obecność wojsk
amerykańskich jest bezwzględnie konieczna, ale
żaden europejski rząd nie pozwoliłby na rezygnację
ze swojej jurysdykcji.
Mówi pan o sukcesach, a przykłady to Grupa
Wyszehradzka, Międzymorze. Oba projekty wykazują brak spójności i przydatności w Unii
Europejskiej. Wyraźna jest izolacja Węgier i Polski
w Unii Europejskiej, a przykłady nieskuteczności
polityki polskiej dyplomacji można mnożyć. Jeszcze
5 lat temu wsłuchiwano się w to, co mówią polscy
dyplomaci czy polscy politycy, realizowano polskie inicjatywy. Pan minister powiedział, że przed
tzw. dobrą zmianą Polska nie sprawiała kłopotów
Europie. Oczywiście, że nie. Panie Ministrze, polska dyplomacja nie traciła wówczas czasu na międzynarodowe konflikty. Polska dyplomacja zajęta
była inicjowaniem spójnych przedsięwzięć i partnerską współpracą podczas ich realizacji. Polska
należała wówczas do liderów Europy, nie stała
w kącie tak jak dzisiaj. W Europie Polacy chodzili
z podniesioną głową, a na pytanie „Skąd jesteś?”,
z dumą odpowiadali „Z Polski” i spotykali się z zachwytem i podziwem pytającego. Jak to wygląda
dziś, wiemy wszyscy, widzimy to, jeżdżąc po świecie. Obecnie mamy najgorsze od ponad pół wieku relacje z Rosją i Niemcami. Polityka wschodnia
polskiej dyplomacji wobec Rosji i Ukrainy kuleje
jak po wielkim upadku. Nawet dobre inicjatywy
związane z sytuacją na Białorusi przyjmowane są
w Europie z olbrzymią rezerwą, bez szans na uzyskanie wsparcia całej Unii Europejskiej. Dlaczego?
Dlatego, że przez ostatnich 5 lat polska dyplomacja straciła to, co jest najcenniejsze dla dyplomacji – wiarygodność. Polska przez 5 lat w sposób
przerażający traciła pozycję w Unii Europejskiej,
ba!, nawet na świecie. Wystarczy otworzyć gazety
w Polsce czy gdziekolwiek w Europie.
Kolejny przykład to upadek Trójkąta
Weimarskiego, współpracy z Francją i Niemcami,
głównymi kreatorami polityki europejskiej.
Rachityczne próby reaktywowania współpracy
nie powiodły się. Pan minister powiedział: przez
koronawirusa. Panie Ministrze, wszyscy widzimy
i wiemy… Premierzy wszystkich krajów jeżdżą po
świecie, by załatwiać sprawy i by współpracować
ze sobą, nie przeszkadza im koronawirus.
Pan minister powiedział, że Ministerstwo Spraw
Zagranicznych kieruje polityką zagraniczną. Otóż

nie, Panie Ministrze. Zniszczone zostało instrumentarium, MSZ zniszczył politykę kadrową. Ona nie
jest prowadzona na Szucha, a na Nowogrodzkiej,
w interesie partii, a nie polskiej polityki zagranicznej. Kompromitujące są polityczne nominacje dyplomatów i to, że MSZ jest bez dyplomatów w randze
ministra czy wiceministra. Poszczególne obszary
działań zostały rozszarpane w sprzeczności z konstytucją: polityką wschodnią, polonijną i europejską
zajmuje się Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, politykę bezpieczeństwa i transatlantycką przekazano do Pałacu Prezydenckiego. Ministerstwo Spraw
Zagranicznych, tak jak powiedział pan senator
Klich, stało się jedynie biurem podróży dla ministra.
I last but not least: jak traktowani są polscy
obywatele za granicą? Przykład ze Strasburga.
Strasburg, miasto, w którym mieszka wielu
Polaków, mieszka, żyje, pracuje, w którym przez
prawie 1/3 roku, przez ok. 100 dni w roku, przebywają polscy parlamentarzyści, polscy politycy, w którym mieszczą się Parlament Europejski
i Rada Europy. W tymże Strasburgu działa przedstawicielstwo polskie przy Radzie Europy, w którym
to przedstawicielstwie brakuje miejsca dla konsula.
Konsul przyjeżdża z Paryża 2 razy w miesiącu na
1 dzień. Tego dnia biurko i krzesła wystawiane są
na korytarz, tuż przy wejściu do przedstawicielstwa.
Tak przyjmowani się obywatele polscy, którzy muszą załatwiać swoje sprawy konsularne.
Czy tak wygląda wstawanie z kolan? Czy tak
wygląda szacunek do polskich obywateli? Czy tak
wygląda szacunek do zatrudnionych w MSZ pracowników? Czy tak wygląda przestrzeganie prawa
pracy? Czy taki stan rzeczy można uznać za dobry
dla polskiej dyplomacji? Być może dla 10 milionów Polaków tak, ale nie dla całej Polski. Dziękuję.
(Oklaski)
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Dziękuję, Pani Senator.
Głos zabierze pan senator Jan Maria Jackowski.
Proszę bardzo.
Senator
Jan Maria Jackowski
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!

16. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 30 września 2020 r.

144
Informacja Ministra Spraw Zagranicznych na temat stanu polskiej dyplomacji

Ja w przeciwieństwie do moich poprzedników chciałbym podziękować panu ministrowi za
obecność na tym dzisiejszym posiedzeniu, jak
również za możliwość otwartej rozmowy na temat kwestii, które były poruszane przez senatorów. Panie Ministrze, bardzo dziękuję za udzielone
odpowiedzi.
Chciałbym też wyrazić przekonanie, że… No, tu
padały krytyczne głosy pod adresem polskich dyplomatów, polskiej dyplomacji. Ja co prawda w tej
kadencji nie pracuję w komisji spraw zagranicznych, ale mam pewną wiedzę o funkcjonowaniu
naszej służby dyplomatycznej. Chciałbym z tego
miejsca, z tej trybuny, wyrazić wdzięczność wobec
bardzo wielu polskich dyplomatów, którzy pracując nieraz w trudnych warunkach wynikających
z różnych przyczyn obiektywnych, z ogromnym
zaangażowaniem wykonują swoje zadania związane z funkcjonowaniem w służbie dyplomatycznej.
Sądzę, że gdybym tego nie powiedział, skrzywdziłbym setki polskich dyplomatów, którzy są rozsiani
po różnych stanowiskach na różnych placówkach
konsularnych, dyplomatycznych czy ambasadorskich i po prostu na co dzień wykonują swoje
zadania.
Oczywiście zawsze można dyskutować na temat
kierunków polityki zagranicznej, oceny tej polityki
itd. Jest zrozumiałe, że opozycja krytykuje rządzących – no, zdziwiłbym się, gdyby było inaczej –
niemniej jednak sądzę, że jeśli chodzi o zasadnicze
kierunki polityki zagranicznej państwa polskiego,
to w tej Izbie mimo wszystko panuje konsensus.
Być może inaczej stawiamy akcenty, ale nie sądzę, żeby w tym zakresie były tutaj jakieś istotne
różnice.
No, przywołam wypowiedź pana senatora
Klicha, pana przewodniczącego Klicha, który mówił, że naszym strategicznym partnerem są Stany
Zjednoczone. Co do tego jest między nami zgoda,
tak? Można dyskutować, czy obecne relacje polsko-amerykańskie są optymalne, można je różnie
określać, ale generalnie ocena jest taka, że są to
relacje bardzo dobre, przyjacielskie, bliskie. Jakie
zasady obowiązują w ramach tego dialogu? No, tu
możemy się spierać. Ja nie biorę udziału w tych
rozmowach, więc nie wypowiadam się na ten temat. Z tego punktu widzenia nie powinienem zabierać głosu w tej sprawie.
Jeżeli chodzi o politykę wschodnią, to tu w zasadzie też panuje konsensus, przynajmniej na poziomie deklaratywnym. No, pokazały to ostatnie
wydarzenia na Białorusi. Padały tu słowa, które

wskazują na to, że w polskich elitach politycznych
istnieje pewna wspólnota poglądów co do zasadniczego kierunku tej polityki, co do wizji tego, do
czego zmierzamy.
Wysoka Izbo, ja zadawałem konkretne pytania. Panie Ministrze, robiłem to dlatego, że dzisiaj został ogłoszony raport Komisji Europejskiej
dotyczący praworządności. W tym raporcie, który
ma, zdaje się, 2 tysiące stron i wiele załączników,
25 stron poświęca się Polsce. No, i ta ocena praworządności z punktu widzenia Komisji Europejskiej
jest, mówiąc delikatnie, krytyczna w stosunku do
Polski.
Pytałem też pana ministra o kwestie związane z prezydencją niemiecką. Bo faktycznie, prezydencja niemiecka zaproponowała pewną koncepcję,
w jaki sposób wdrożyć mechanizm praworządności przy przydziale środków budżetowych, i to na
tę perspektywę na lata 2021–2027. A wiemy, że to
dotyczy nie tylko tego 1 biliona euro, mniej więcej
1 biliona euro w ramach tych środków, lecz także
funduszu odbudowy, który na razie jest na poziomie, zdaje się, 750 miliardów euro. Tak więc można powiedzieć, że w puli są prawie 2 biliony euro,
które…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Miliardy.)
2 biliony, prawie 2 biliony euro, które po prostu
będą rozdzielane na zasadach określonych w negocjacjach, przed którymi stoimy.
Niemniej jednak to, co mnie niepokoi w prezydencji niemieckiej, to jest, Wysoka Izbo, pewna
modyfikacja wspomnianego projektu. Co prawda,
prezydencja niemiecka jakby łagodzi tę wersję,
którą widziałby Parlament Europejski, ponieważ
łagodzi tam zasady określania, kiedy nastąpiło złamanie praworządności i kto ma to oceniać,
według jakich procedur. Ale z drugiej strony ten
mechanizm jednak pozostaje i trochę wykracza
poza to, o czym mówił przed chwilą na forum tej
Izby pan minister: że o wszystkim decyduje Rada
Europejska. Otóż sprawdziłem i, jak rozumiem,
w tym mechanizmie proponowanym przez prezydencję niemiecką – on jeszcze oczywiście nie
obowiązuje, na razie jest dyskutowany w gronie
ambasadorów – jest taka zasada, że generalnie decyzje zapadałyby na posiedzeniu Rady Europejskiej
większością kwalifikowaną. Nie w konsensusie,
a kwalifikowaną większością, według tych procedur, które dobrze znamy. No, to stwarza jednak
pewne nowe pole do dyskusji. Bo co prawda będą
kraje, o których pan minister wspomniał, które
z różnych powodów nie będą się na to godziły. Ale
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niemiecka prezydencja liczy na to, że kwalifikowana większość dla takiego rozwiązania się znajdzie.
To jakoś tam konweniuje z tym raportem, który
przypadkowo albo nieprzypadkowo zbiegł się właśnie w czasie… bo w tej chwili, w dniu dzisiejszym
został ogłoszony.
I tu, jak uważam, mamy do czynienia z momentem bardzo kluczowym. I to jest tak naprawdę test, tak to odbieram, dla naszej podmiotowości
w ramach Unii Europejskiej: czy polska dyplomacja, państwo polskie będzie w stanie obronić tę
wizję zasad współpracy i podziału środków unijnych, które, jeśli literalnie wczytać się w traktaty
i te wszystkie dokumenty prawa międzynarodowego, które nas obowiązują jako członków Unii
Europejskiej, będą stosowane, czy nastąpi nadinterpretacja czy reinterpretacja tych przepisów
i poszerzenie władztwa Komisji czy, jak wspomniał
pan minister, poszczególnych komisarzy w ramach
Unii Europejskiej.
To jest mechanizm o tyle niebezpieczny, że
on może być stosowany pod pretekstem praworządności, a za chwilę pod innym pretekstem:
polityki migracyjnej czy jakichś innych obszarów
albo i nawet wręcz kwestii światopoglądowych.
Bo widzimy też taką próbę, żeby np. wprowadzić
jednakowe zasady dotyczące zabijania dzieci nienarodzonych czy dotyczące innych kwestii światopoglądowych na terenie całej Unii Europejskiej,
bez uwzględnienia tego, że w sprawach światopoglądowych kraje członkowskie mogą podejmować, tak jak uznają za stosowne, suwerenne
decyzje w tym zakresie. Dlatego tak naprawdę
jest to moment kluczowy. My tutaj, w Polsce jesteśmy w tej chwili informowani o rekonstrukcji
rządu, o COVID i innych tematach, tych codziennych bolączkach, które zajmują uwagę opinii publicznej. Niemniej jednak tak naprawdę to jest
kwestia kluczowa nie tylko dla Polski, ale w ogóle
dla przyszłości Unii Europejskiej. Tym bardziej
że przecież problemy, które stoją przed Unią
Europejską, także w kontekście kryzysu gospodarczego spowodowanego pandemią czy przyspieszonego przez pandemię koronawirusa, to
jest w zasadzie podróż, niestety, w nieprzewidywalną przyszłość w aspekcie gospodarczym.
Jakie będą skutki społeczne, polityczne, ale przede
wszystkim gospodarcze w ramach projektu europejskiego? I tu od odpowiedzialności krajów
członkowskich i od światłych dyplomacji poszczególnych krajów członkowskich, a także Polski, będzie dużo w tym zakresie zależało. Dziękuję.

Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Dziękuję bardzo.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Marcina
Bosackiego.
Senator
Marcin Bosacki
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Jaka szkoda, że ministrowie PiS, także spraw zagranicznych, mówią prawdę dopiero, gdy są zwalniani. Pan minister Czaputowicz, minister spraw
zagranicznych PiS przez lata, dopiero tuż po tym,
jak odszedł z rządu, przyznał, że w tej chwili w kierownictwie Ministerstwa Spraw Zagranicznych
nie ma już nikogo, kto kiedykolwiek przed tą pracą miałby cokolwiek wspólnego z dyplomacją. To
jest symbol. To jest symbol upadku nie tylko polskiej dyplomacji. To jest symbol upadku polityki
zagranicznej kraju, rozumianej jako walka za granicą, wysiłki zagraniczne o wzmacnianie państwa
i gospodarki.
Rzeczywiście łącznie z nowym ministrem
spraw zagranicznych, panem Rauem, nie ma już
w tej chwili wśród ministrów nikogo, kto znałby się
na tej robocie. Mimo tego ja osobiście liczyłem, że
nowy minister spraw zagranicznych wystąpi przed
Wysoką Izbą, gdyż zawsze tego typu rozmowa na
starcie misji otwiera potencjalnie jakieś nadzieje na
to, że sprawy potoczą się inaczej niż przez ostatnie
5 lat, czyli inaczej niż źle. Niestety, przysłał swojego zastępcę, którego całe doświadczenie w sprawach zagranicznych i dyplomacji sprowadza się
do 10 miesięcy na stanowisku podsekretarza stanu
w ministerstwie.
Nie usłyszeliśmy zbyt wiele o tym, o co prosiliśmy, czyli o stanie polskiej dyplomacji. A ten
stan jest zły, ten stan jest zły nie tylko ze względu na brak kompetencji w kierownictwie, ale też
na to, że są rugowani konsekwentnie, od 5 lat,
ale ze znaczącym przyspieszeniem w ostatnich
miesiącach, prawdziwi fachowcy. Dziesiątki byłych nie tylko ambasadorów Rzeczypospolitej, ale
też np. ambasadorów unijnych będących w służbie dyplomatycznej Rzeczypospolitej, są stopniowo, ale skutecznie usuwane z resortu. Dochodzi
do tak kuriozalnych sytuacji jak taka, iż wieloletni ambasador Rzeczypospolitej i ambasador

16. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 30 września 2020 r.

146
Informacja Ministra Spraw Zagranicznych na temat stanu polskiej dyplomacji

unijny po powrocie do kraju przez całe tygodnie
nie jest obiektem żadnych pytań, żadnej rozmowy, żadnego dialogu na temat swoich doświadczeń lub tego, w jaki sposób mógłby wykorzystać
dla Rzeczypospolitej swoje doświadczenie i umiejętności. Dyrektorzy departamentów, którzy są fachowcami, są zamieniani na posłusznych byłych
asystentów partyjnych notabli PiS-owskich i ten
proces zmierza coraz bardziej w dół. O tym, że na
głównych kierunkach dyplomatycznych zarówno
w Europie, jak i poza nią nie mamy już wśród ambasadorów praktycznie żadnych fachowców, tylko
nominatów z Nowogrodzkiej, wiadomo – znów –
od co najmniej 4 lat, ale ten proces się pogłębia.
Jakie są tego efekty? Tutaj mogę wprost odnieść
się do tego, o czym pan wiceminister Jabłoński
mówił, czyli do tego, w jaki sposób są realizowane
główne cele polskiej polityki zagranicznej. Co do
tych celów, chociaż ja je zdefiniuję nieco inaczej,
w gruncie rzeczy jest zgoda: bezpieczeństwo Polski,
sojusz w ramach NATO ze Stanami Zjednoczonymi.
No, jest pytanie: czy ten sojusz jest bliższy w sytuacji, kiedy ambasador Stanów Zjednoczonych podpisuje i w sposób kąśliwy komentuje na Twitterze
listy, które w sposób jednoznaczny krytykują obecne władze Rzeczypospolitej? Czy on jest mocniejszy
wtedy, kiedy pod naciskiem amerykańskim rząd
Rzeczypospolitej jest zmuszony negocjować z państwem trzecim w siedzibie Mosadu własną ustawę
– idiotyczną, z czym się zgadzamy, ale suwerenną ustawę i jej nowelę – czy był mocniejszy wtedy,
kiedy do takich rzeczy nie dochodziło?
Kolejny cel: mocne miejsce w Unii Europejskiej.
No, proszę państwa, tu są bardzo proste, mierzalne wskaźniki. Czy Francji udało się w ciągu 8 lat,
w latach 2007–2015, doprowadzić do swojego celu,
czyli wprowadzenia jako prawa Unii Europejskiej
dyrektywy o pracownikach delegowanych, czy to
się udało prezydentowi Macronowi w ciągu 2 lat
za rządów PiS? Oczywiście, że niestety teraz. Czy
budżet Unii Europejskiej niedawno wynegocjowany dla Polski jest wyższy, czy niższy? Jest niższy
o 12 miliardów euro, ok. 55 miliardów zł, podczas
gdy całość budżetu nie maleje. To są realne straty
gospodarcze, finansowe, będące wynikiem tego, że
polityka tego rządu jest amatorska i nieskuteczna.
Wreszcie kluczowa sprawa dla naszej polityki zagranicznej, następny priorytet, czyli wpływ
Polski na sytuację na Wschodzie. Ja też przyłączam
się do tych głosów, które z zadowoleniem konstatują zmianę polityki rządu PiS wobec reżimu
Łukaszenki. Mieliśmy opowiadanie o zakładaniu

intymnych czerwonych linii telefonicznych między Mińskiem i Warszawą podczas wizyty pana
Morawieckiego, jeszcze jako wicepremiera, z reżimem Łukaszenki. Mieliśmy opowieści byłego
marszałka tej Izby, pana Karczewskiego, o ciepłym człowieku, panu Łukaszence. Z tego na
szczęście państwo się wycofaliście i chwała wam
za to, że wracacie na tradycyjną, zgodną z polskim
interesem narodowym ścieżkę, taką, aby mówić
na Wschodzie nie tylko o interesach, ale również
o wartościach demokratycznych. No, pytanie: jakie są efekty? Jakie są efekty tego, że rzeczywiście
chcecie tam robić dobre rzeczy? No, brak skuteczności. Brak skuteczności. Panią Cichanouską
w Unii Europejskiej prezentuje premier Litwy,
a nie premier Polski. To Litwa jest najbardziej aktywna w swoim poparciu. To spotkania przywódczyni opozycji białoruskiej – prawdopodobnie też
zwyciężczyni wyborów prezydenckich – z prezydentem Macronem oraz, w najbliższych dniach,
z panią Merkel zajmują europejską opinię publiczną, a nie spotkanie z polskim premierem.
Dlaczego? Bo one mają moc sprawczą, a spotkanie
z polskim premierem nie ma takiej mocy.
Wreszcie sprawa równie symboliczna jak ta
pierwsza, o której mówiłem. Po raz pierwszy w historii Unii Europejskiej w tym roku jeden kraj, niestety Polska, nie zgłosił żadnych kandydatur do
Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, czyli unijnej dyplomacji. Dlaczego? Bo mogą tam się
zgłaszać tylko fachowcy z wieloletnim doświadczeniem, a rząd PiS i ministerstwo PiS-owskie nie
zdecydowały się poprzeć żadnej takiej kandydatury. W związku z tym w przyszłym roku nie będzie
żadnego Polaka przyjętego do dyplomacji unijnej.
To jest wycofywanie Polski z głównego instrumentu, również polskiej polityki zagranicznej, jaką jest
europejska dyplomacja. To jest kolejny dowód na
to, że waszym celem jest pełzający Polexit, że wówczas, kiedy interesy partyjne… Bo wy byście chętnie
swoich partyjnych asystentów zgłaszali na stanowiska w Unii Europejskiej, tylko że ich nie możecie zgłaszać. A jak macie zgłaszać fachowców, to
ich nie zgłaszacie, dlatego że są fachowcami, a nie
są wasi. I to jest dowód na to, że wówczas, gdy wasze interesy partyjne kłócą się z interesem narodowym, wy wybieracie interesy partyjne. Jaki jest
efekt? Polska jest dziś najbardziej osamotnionym
państwem w Unii Europejskiej, z całą pewnością
na arenie międzynarodowej bardziej osamotnionym niż w 2015 r., jej pozycja międzynarodowa jest
słabsza, a w związku z tym jest mniej bezpieczna.
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Jeden z wybitnych publicystów międzynarodowych – już kończę, Panie Marszałku – niedawno
opisał, że jesteśmy w oczach opinii międzynarodowej kimś w rodzaju Iranu Europy. Ja bym się
tak daleko nie posunął – to, co przystoi publicystom, nie przystoi politykom, zwłaszcza z doświadczeniem dyplomatycznym – ale zacytuje słowa
Zbigniewa Brzezińskiego sprzed kilku lat, nieodżałowanego, wielkiego patrioty polskiego, który
miał ogromny wpływ na demontaż systemu komunistycznego, będąc wysoko we władzach amerykańskich. Polityka PiS zmierza do podważenia
fundamentów międzynarodowego szacunku dla
Polski – i to jest wasza tragiczna dla Polski spuścizna. Dziękuję bardzo. (Oklaski)
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Dziękuję, Panie Senatorze.
I proszę o zabranie głosu pana senatora Michała
Seweryńskiego. Z miejsca?
(Senator Michał Seweryński: Nie, nie z miejsca.
Ale jest inna kolejność, bo najpierw…)
A, przepraszam…
(Senator Bogdan Klich: Nie, pan senator był
wcześniej.)
(Rozmowy na sali)
Proszę bardzo, Panie Senatorze. A potem
Bogdan Klich.
Senator
Michał Seweryński
Panie Marszałku, to nie będzie długo trwało,
ale 2 uwagi polemiczne jednak chciałbym zgłosić.
Chciałbym powiedzieć, że mnie nie dziwi
ostrość, radykalizm niektórych wystąpień ze strony opozycji w tej Izbie, bo taka jest rola opozycji.
I dobrze, że taką rolę odgrywa – ma krytykować,
ma chłostać biczem krytyki ten rząd, także jego politykę, także politykę zagraniczną. Z tego jakieś dobre skutki mogą wypłynąć. Jeżeli ktoś jest otwarty
na krytykę, to może coś skorygować w tym, co robi.
Ja mam taką nadzieję, że temu właśnie te uwagi
krytyczne służą i że taki właśnie skutek odniosą.
Ale w 2 sprawach chciałbym być tutaj polemistą. Zostało powiedziane, że Grupa Wyszehradzka
to mit. Zdarzyło mi się jako wicemarszałkowi
brać kilka razy udział w spotkaniach tej grupy.

To prawda, tam nie było jakiejś absolutnej jedności i zgodności, były wypowiedzi różniące się, ale
nie słyszałem tam nigdy deklaracji zgłaszających
wątpliwości co do celu i sensu istnienia tej grupy.
Dla mnie to jednak nie jest mit i chciałbym, żeby
w kontekście tej opinii, która tu została wygłoszona, była wygłoszona, przedstawić taką opinię, że
to nie jest mit – że to jest pomysł, koncepcja strategiczna… Nie nowa, tak jak Międzymorze nie jest
nowe. Kto z państwa ma dostęp do starszych dokumentów, może przeczytać, że ta idea była żywa
także w okresie międzywojnia w Polsce. Otóż to jest
taki pomysł polityczny, taka współpraca regionalna, która przede wszystkim w Unii Europejskiej
nie jest obca i która tej Unii służy. To nie jest coś,
co ma podważyć Unię Europejską, to nie jest jakaś
przeciwwaga. To jest raczej wzmocnienie pozycji
krajów, które przyszły później do Unii Europejskiej
i chcą tam odegrać rolę zgodną z ich interesami
i z interesami Europy. A więc to nie jest mit. Moje
skromne doświadczenie przeczy takiej opinii.
Druga sprawa, o której chciałbym powiedzieć
kilka polemicznych słów, dotyczy tego, czy my jesteśmy osamotnieni. Bo to też zostało powiedziane
wiele razy w różnych formach – że jesteśmy osamotnieni, że zniszczyliśmy fundamenty dobrej polskiej polityki. Otóż ja zaskoczę państwa i powiem
tak: spodziewam się, że może będziemy jeszcze
bardziej osamotnieni wtedy, kiedy przyjdzie do
rozmowy o fundamentalnych sprawach, kiedy
przyjdzie do rozmowy o wartościach, na których
Unia Europejska ma być zbudowana. Póki my rządzimy i póki większość Polaków jest takiego zdania,
jakiego jest, na temat życia człowieka, prawa do
życia, małżeństwa, rodziny, póki ten pogląd dominuje, to możemy być tu coraz bardziej osamotnieni, bo bronimy naszym zdaniem słusznej pozycji
i prawdziwych wartości. I póki chcemy zajmować
stanowisko podmiotowe, mieć pozycję podmiotową w Unii Europejskiej, w polityce międzynarodowej, to oczywiście będziemy niewygodni dla
tych wszystkich, którzy chcieliby nas zdominować.
Jestem daleki od bardzo radykalnych sformułowań,
więc powiem nie wprost. Przypomnijmy sobie tego
polskiego ministra, który oddawał przywództwo
Niemcom i powiedział, że najlepiej by było, gdyby Niemcy sprawowali przywództwo w Europie,
w Unii Europejskiej. Nasz rząd takiej pozycji nie
zajmuje. Ma inne założenia. Chcemy być podmiotowi w Unii Europejskiej i dlatego jesteśmy niewygodni. Mamy swoje zdanie. Rzecz cała polega
na tym, czy ono jest zbieżne, słuszne… czy służy
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interesowi polskiemu, czy nie służy interesowi polskiemu. Ja uważam, że w pełni służy i że taka polityka powinna być kontynuowana.
I na koniec ostatnia uwaga. Już kiedyś miałem
okazję o tym powiedzieć. Jesteśmy na tym etapie,
na którym pierwotne, założycielskie idee leżące u podstaw Unii Europejskiej podlegają kwestionowaniu i przewartościowaniu. Taka Unia
Europejska, do której myśmy wstępowali – to już
nieraz zostało powiedziane… To już nie jest ta sama
Unia, do której myśmy wstępowali. Teraz ona staje się powoli inna. Czy to ma być Unia konsensusu, w której głos małego państwa waży tyle samo
co głos mocarstwa europejskiego? Czy to ma być
Unia, w której większością głosów będą przegłosowywani ci mniejsi i słabsi ludnościowo, gospodarczo? I czy to ma być wspólnota suwerennych
państw, czy to ma być europejskie państwo federalne, które buduje się tymi czy innymi drogami,
poprzez różne instytucje o charakterze federalnym? Rozbieżności w tej sprawie, w opiniach politycznych poszczególnych państw są duże. Jedno
jest pewne – jeżeli pozwolimy na to, żeby większe
państwa Unii Europejskiej dyktowały swoje stanowisko, swoje wyobrażenia o aksjologii, o swojej polityce, także polityce obronnej, z Amerykanami czy
bez Amerykanów, z NATO czy bez NATO… To są
fundamentalne kwestie. One nas dzielą, różnicują
poglądy. I dlatego znowu będzie tak, że będziemy
reprezentować swój własny punkt widzenia. Jeżeli
zmieni się rząd, to może będzie reprezentował taki
sam punkt widzenia jak te wielkie państwa europejskie i wtedy znowu będziemy chwaleni, poklepywani po plecach, że jesteśmy dobrymi uczniami.
Dziękuję. (Oklaski)
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Dziękuję.
Pan senator Władysław Komarnicki – zdalnie.
Senator
Władysław Komarnicki
Dziękuję, Panie Marszałku.
Chciałbym zabrać głos, żeby nie być posądzonym, że jestem w tej grupie opozycji, która krytykuje, jest gorszym sortem; mówi się, że nie do
końca jesteśmy patriotami. Bardzo często w swoich

wystąpieniach… Dzisiaj pan minister bardzo mnie
rozczarował w czasie swojego wystąpienia, dlatego
że pan minister nie przyjmuje do wiadomości, że
jest inaczej, naprawdę. Zresztą bardzo ładnie moi
przedmówcy pokazali, jaka naprawdę dzisiaj jest
polska dyplomacja.
Ja chciałbym przedstawić swoje wystąpienie już
nie jako głos opozycji, tylko chciałbym raczej cytować ministra spraw zagranicznych, byłego szefa
dyplomacji, który bardzo często nazywa teraz rzeczy po imieniu.
Ja się dziwię, Panie Ministrze, że po wystąpieniu pańskiego szefa pan ma dzisiaj odmienne
stanowisko. Być może dlatego, że dziś nie jest on
pańskim szefem. Też oczywiście nie podoba to
się pańskiej partii, partii rządzącej, dlatego że
pan minister Czaputowicz, pan profesor stara się
mówić o takiej sytuacji, jaka jest. Znakiem rozpoznawczym pana prof. Jacka Czaputowicza, do
niedawna pańskiego szefa, była oczywiście powściągliwość, jak przystało na szefa Ministerstwa
Spraw Zagranicznych, prezentował on dyplomatyczne wypowiedzi, ale kto był człowiekiem myślącym, wiedział, co się dzieje u nas, w Polsce
w dyplomacji. Dziś już były minister może mówić i mówi więcej, mówi m.in. o tarciach w rządzie. Wcześniej premier był rozjemcą w sporach
między ministrami, choćby między ministrem
Ziobrą a innymi w sprawie praworządności czy
taktyki postępowania przed TSUE. Dzisiaj premier stał się tylko stroną sporów z ministrem
Ziobrą.
A w „Rzeczpospolitej” pański dawny szef,
Panie Ministrze, udzielił wywiadu, dlatego wy
go już dzisiaj nie lubicie, i skrytykował rząd za
absolutny chaos w relacjach z Brukselą – Panie
Ministrze, przypominam panu, to jest pański dawny szef – po tym jak zamiast Ministerstwa Spraw
Zagranicznych zaczęła za nie odpowiadać kancelaria premiera. O, taka jest dzisiaj wasza polityka.
Dużo chętniej słowa byłego szefa dyplomacji
komentuje opozycja. No, chyba temu pan się nie
dziwi. Zwłaszcza że pan prof. Jacek Czaputowicz
jako jeden z powodów swojego odejścia wymienia
swoją niechęć do konfrontacyjnego stylu działania
obozu rządzącego. Jacek Czaputowicz, pan profesor powiedział, jak jest, i trudno było się z tym nie
zgodzić. Trudno też mu było w rządzie, który był aż
tak skonfliktowany, w którym tak naprawdę rządzi
Zbigniew Ziobro za pomocą tych wszystkich materiałów gromadzonych na ludzi PiS przez ostatnie 5 lat.
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Była premier, pani Beata Szydło ocenia, że wywiad Czaputowicza jest nieprofesjonalny, krzywdzący w stosunku do poprzednika, pana Witolda
Waszczykowskiego, bo Czaputowicz powiedział prawdę, m.in. o tym, że naprawił stosunki
z Niemcami, a zwłaszcza z Ameryką, które kompletnie załamały się po nowelizacji ustawy o IPN.
Senatorowie poprzednich kadencji pamiętają to
doskonale.
O swoim następcy, gdy został nim Zbigniew
Rau, pan prof. Czaputowicz wypowiada się pochlebnie, ale zwraca uwagę, Panie Ministrze, na
upolitycznienie swojego byłego resortu. Na poziomie ministra i wiceministrów nie ma nikogo, kto przeszedł przez szkołę dyplomatyczną.
Mówił o tym przed chwilą były ambasador i senator, pan Bosacki. A „Rzeczpospolita” napisała,
że polska polityka zagraniczna nie jest kierowana troską o interes narodowy – to są słowa pana
prof. Czaputowicza – i racją stanu, tylko troską
o dobro partii rządzącej. On de facto w tym wywiadzie powiedział, że bardzo szkoda, że nie próbował tego zmienić, kiedy był ministrem. Mówił
też o tym pan Marcin Bosacki. Tyle że Jacek
Czaputowicz został szefem dyplomacji w styczniu 2018 r., a jego głównym zadaniem było łagodzenie sporów z Brukselą. To z tego powodu
Jarosław Kaczyński określił jego nominację mianem eksperymentu. Czaputowicz zaskakująco
otwarcie przyznał w „Rzeczpospolitej”, że konsultował z Kaczyńskim pewne kwestie, np. zaproszenie szefa niemieckiego MSZ na ostatnie obchody
rocznicy wybuchu powstania warszawskiego.
A zatem wiemy, gdzie tak naprawdę mieści się
Ministerstwo Spraw Zagranicznych, wiemy o tym
doskonale. Przewodniczący komisji spraw zagranicznych, pan senator Klich, wspominał o tym,
że wy, mówiąc o polityce zagranicznej, zwracacie
się po prostu do swojego elektoratu, a przy tym
bardzo często kłamiecie.
A jeżeli chodzi o tragedię pracowników delegowanych, to teraz wypowiem się, Panie Ministrze,
jako wieloletni przedsiębiorca. No, ja nie żyję z polityki, tylko ze swojego umysłu i ciężkiej pracy.
Chcę panu powiedzieć, że w moim okręgu wyborczym – z uwagi na to, że jest to okręg przygraniczny – działa bardzo dużo firm transportowych.
Jakby pan usłyszał, co ci ludzie mówią o waszej polityce zagranicznej… No, mówiła o tym pani senator Jazłowiecka, więc ja już nie będę tego powtarzał.
Na koniec powiem tak. Panie Profesorze
Seweryński, bardzo pana cenię, szanuję i lubię, ale

to nie Europa się zmieniła od czasu, kiedy wstąpiliśmy do Unii Europejskiej. To my zmieniliśmy się
w 2015 r. Dziękuję państwu za uwagę.
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Bogdana
Klicha.
Senator
Bogdan Klich
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Korzystam z tych dodatkowych 5 minut tylko po to, żeby rozwinąć ten wątek, który miał być
zasadniczym wątkiem naszej dzisiejszej dyskusji.
Powiedziałem dość obrazowo, że Ministerstwo
Spraw Zagranicznych w ciągu ostatnich 5 lat
w zasadzie zostało zastąpione przez ministerstwo
kontaktów zagranicznych. To jest bolesne stwierdzenie, ale chyba oddaje ono istotę sprawy.
Kompletnie nie pojmuję, dlaczego to opozycja musiała upominać się o to, żeby Ministerstwu
Spraw Zagranicznych nie odbierano kompetencji.
No, to przecież nie jest rola opozycji. W sytuacji,
kiedy wszystkie inne instytucje państwowe pęcznieją, jakby były napompowane – i to pęcznieją
w błyskawicznym tempie – Ministerstwo Spraw
Zagranicznych obkurcza się jak stara śliwka. MSZ
oddał cały pion europejski do Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów. No, mówiliśmy już o tym w tej
sali. Upominaliśmy się o ten pion, prosiliśmy, żeby
tego nie robiono. Mówiliśmy także o konsekwencjach takiego kroku. Przypominaliśmy o tym, że
politykę europejską realizuje się przecież nie tylko
w Brukseli, ale i we wszystkich stolicach państw
członkowskich Unii Europejskiej. Jeśli chcemy
być skuteczni, to musimy zapewnić integrację
i koordynację wymiaru wspólnotowego z wymiarem narodowym. Bez bezpośredniego przepływu informacji pomiędzy naszymi ambasadorami
w stolicach państw członkowskich i bez negocjacji
z naszymi partnerami w Unii Europejskiej polityka
europejska, której zadaniem jest osiąganie naszych
celów już na poziomie samej Brukseli, będzie mniej
skuteczna, mniej sprawna.
W związku z tym nie można wracać do tego
modelu, który funkcjonował w czasie, kiedy
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negocjowaliśmy członkostwo w Unii Europejskiej,
czyli do modelu UKIE. No, ja jako społeczny doradca ministra Kułakowskiego w latach 1998–1999
miałem poczucie, że tamten model, który skupiał
wszystkie wątki zagraniczne w Urzędzie Komitetu
Integracji Europejskiej, miał sens. Wtedy główny
negocjator negocjował, a premier te negocjacje
nadzorował, ale teraz, od 2004 r., sytuacja jest zupełnie inna. Model, w którym pion europejski był
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, się sprawdzał i był skuteczniejszy. No, chyba że tu chodziło
o nieufność w stosunku do ministra spraw zagranicznych, pana prof. Jacka Czaputowicza, którego prezes Jarosław Kaczyński określił mianem
ministra eksperymentalnego. Jeżeli o to chodziło, to mamy do czynienia z jeszcze bardziej bolesnym i niepokojącym zjawiskiem, mianowicie
dostosowywania struktur państwowych do czyichś sympatii bądź antypatii personalnych. To się
w cywilizowanym świecie nie powinno zdarzać.
Państwo wykastrowaliście polską dyplomację – mówię o rządzie PiS – także poprzez
rezygnację z dyplomacji ekonomicznej, która powinna być prowadzona czy też współprowadzona przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
W tej chwili w MSZ jest Departament Współpracy
Ekonomicznej, ale nie ma całego pionu ekonomicznego, bo ten znajduje się pod kontrolą Polskiej
Agencji Inwestycji i Handlu, która z kolei jest nadzorowana przez Ministerstwo Rozwoju, a nie przez
Ministerstwo Spraw Zagranicznych. No jak to?
Ekonomizacja polityki zagranicznej została
w Polsce przyjęta z satysfakcją, kiedy została ogłoszona na początku poprzedniej dekady. Wszyscy
byliśmy za tym. Później była jednym z priorytetów
kolejnych ministrów spraw zagranicznych, a teraz
Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie dysponuje
odpowiednimi narzędziami. No jak to? Jak się zabiega o polskie interesy ekonomiczne za granicą?
Jak się zabiega o inwestorów? Chyba że nie chodzi
o inwestorów. Jak się zabiega o interesy polskich
przedsiębiorstw za granicą? I jak to się koordynuje z działaniem dyplomacji, skoro Polska Agencja
Inwestycji i Handlu wraz z 70… Mówiło się o 70,
a działają chyba 54. Te informacje zostały utajnione
w dziwnym trybie. Mam na myśli 54 ZBH-y, zagraniczne biura handlowe. Prawda? Jeżeli to wszystko, ten cały pion jest pod kontrolą Ministerstwa
Rozwoju, to czym dysponuje w tej chwili polska
dyplomacja? A jeżeli dysponuje tym Ministerstwo
Rozwoju, to jak dyplomacja polska koordynuje
działalność tych struktur?

I wreszcie to, czym rozpoczął już pan senator
Bosacki, a o czym chciałem powiedzieć. Chodzi
o nieprawdopodobne marnotrawstwo kapitału ludzkiego. Nieprawdopodobne. Słyszeliśmy
wielokrotnie o tym, że ci, którzy kiedyś uczyli się w moskiewskim MGIMO, zostali usunięci
z polskiej dyplomacji. I pytam: dlaczego człowiek, który podpisał deklarację współpracy z SB
w roku 1979, co według mojego pokolenia było
policzkiem – nikt przyzwoity nie podpisywał deklaracji współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa
w 1979 r. – jest w tej chwili ambasadorem Polski
w Berlinie? Dlaczego ambasador Przyłębski – to
trzeba powiedzieć otwartym tekstem – jest jeszcze ambasadorem Polski w Berlinie, w momencie,
kiedy oczyszczane są kadry Ministerstwa Spraw
Zagranicznych?
Kogo reprezentuje ambasador Andrzej Kurnicki
w Kanadzie? Czy reprezentuje państwo polskie,
czy reprezentuje o. Rydzyka? Trzeba o to zapytać
po wysłuchaniu jego wywiadu dla Radia Maryja,
w którym mówi, że krytykowanie o. Rydzyka jest
działaniem przeciwko wspólnocie chrześcijańskiej
i polonijnej. Koniec cytatu. Kogo reprezentuje ambasador w Kanadzie? Jeden z kanadyjskich biskupów zakazał odprawiania nabożeństw o. Rydzykowi
na terenie swojej diecezji ze względu na wierność
nauczaniu papieża Franciszka.
Senator Bosacki powiedział, że nikogo nie wystawiono. To jest po prostu absolutny skandal, coś
niebywałego. Nie wystawiono żadnego kandydata na stanowisko w Europejskiej Służbie Działań
Zewnętrznych. Myśmy i tak mieli tam nie za dużo
ambasadorów, ale mieliśmy. W szczycie mieliśmy
4 ambasadorów Polaków na stanowiskach znaczących w służbie działań zewnętrznych. W tej
chwili ostał się jeden, ale niedługo nie będziemy
mieć nikogo. Pan minister Jabłoński, jeśli dobrze
pamiętam jego wypowiedź medialną, mówił, że
jest w porządku, że nic się nie stało. No ale się stało. Stało się to, że w Europejskiej Służbie Działań
Zewnętrznych nie będziemy mieć niedługo żadnego polskiego ambasadora. A jak nie będziemy mieć
tam polskiego ambasadora, to rzeczywiście będzie
to najlepszy znak, że jesteśmy na marginesie Unii
Europejskiej.
I wreszcie, to marnowanie kapitału polega też
na tym…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie
Senatorze…)
To dwa zdania.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Dobrze.)
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…Że kilkadziesiąt osób – mam na myśli 20 lub
więcej, powyżej 20 – jest w tej chwili zatrudnionych, ale nie wykonuje żadnej pracy w ministerstwie. No, po prostu przychodzą do pracy
i podpisują listy obecności, znajdują się w swoistej przechowalni, a niektórzy spośród nich zostali przeniesieni na… I to dyplomaci! Słuchajcie
państwo, dyplomaci zostali przeniesieni na stanowiska administracyjne i są odpowiedzialni albo za
infrastrukturę…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: I za
archiwum.)
…albo za archiwa. Ten przypadek wieloletniego
polskiego dyplomaty, fantastycznego ambasadora
w kilku krajach członkowskich Unii Europejskiej,
który został niedawno przeniesiony…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: 11 minut…)
…na stanowisko naczelnika zasobów archiwalnych…
(Senator Józef Łyczak: 11 minut!)
…jest najlepszym dowodem na to, jak wygląda
polityka kadrowa prowadzona w tej chwili przez
MSZ. Dziękuję. (Oklaski)
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Dziękuję bardzo.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Jerzego
Czerwińskiego.
Senator
Jerzy Czerwiński
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Na początku chciałbym na pana ręce złożyć
podziękowanie dla całej naszej służby zagranicznej, pracowników ministerstwa za dobrą pracę,
naprawdę dobrą pracę. Przebieg tej dyskusji, to,
o czym pan mówił, ale i to, do czego próbują się
także – nazwijmy to wprost, kolokwialnie – przyczepić przedstawiciele opozycji, o tym świadczy.
Dlaczego? No, jest Polsce teraz trudniej na arenie
międzynarodowej. Pytanie: dlaczego? Prosta odpowiedź: bo Polska wybija się na niepodległość.
Wybijanie się na niepodległość to nie jest jednorazowy akt, to jest pewien proces. Można zrozumieć
przedstawicieli tych państw, władze tych państw,
które kiedyś mogły naszemu krajowi narzucać

swoją wolę – ja nie mówię tutaj tylko o Związku
Radzieckim, mówię także o tym, co się działo po
przełomie 1989 r. – poprzez jasne lub niejasne
wpływy sterować przebiegiem polskiej polityki,
a na arenie międzynarodowej mieć wiernego sojusznika, który nie będzie reprezentować swoich
interesów, tylko zawsze się opowie za interesem,
nazwijmy to, suwerena. Tak, teraz jest rzeczywiście inaczej. Artykułujemy wyraźnie nasze problemy i potrzeby, ale także nasze stanowisko. To, że to
się nie podoba, także na Zachodzie, także w krajach
Unii Europejskiej, może tylko świadczyć o jednym.
To stanowisko w wielu przypadkach jest odmienne,
ale jest nasze. Ono ma być zgodne z polską racją
stanu, z polskimi interesami, z interesami polskich
przedsiębiorców, polskich konsumentów, polskich
obywateli, którzy np. pracują za granicą. Tak po
prostu będzie i do tego się trzeba przyzwyczaić –
to jest zasadnicza zmiana. Być może łatwiej się do
tego będzie przyzwyczaić młodemu pokoleniu. Ono
ma już we krwi wolność i to, że może artykułować swoje stanowisko. To tak jak w Biblii: 40 lat
trzeba było czekać, żeby wytracić stare pokolenie
niewolników. Niech ono wymrze, a to nowe już
może być zdobywcami Kanaanu, może realizować
swoją własną wizję przyszłości państwa i narodu.
U nas tak nie musi być, dopuszczamy tych, którzy
żyli w okresie komunistycznym. Pamiętają tamten ustrój i traktują to jako przestrogę. Dokładnie
pamiętają, co się działo wtedy, jak byliśmy wtedy
suwerenni.
Teraz o drugiej przyczynie tego, dlaczego jest
tak trudno. Oczywiście w większości państw, także
europejskich, tych cywilizacji zachodnich, do których się odwołujecie, jest opozycja. Krytykuje ona
postępowanie rządzących, bo od tego jest opozycją,
ale ta krytyka nie przekracza pewnego poziomu,
a tym poziomem są pewne imponderabilia, pewne zasady – mówię: to się czasami nazywa racją
stanu – które muszą być spełnione. Z nich się nie
wycofuje ani opozycja, ani ci, którzy rządzą. A potem przecież może być na odwrót.
Ja się cieszę, że w następnym punkcie będziemy
mówić o pomocy militarnej Stanów Zjednoczonych
i że tu jest zgoda. Zobaczymy, czy państwo w swojej
krytyce szczegółów, tak bym to określił, nie utopicie ogółu. Ale to nie tylko w tym aspekcie, bo w każdym innym.
Proszę państwa, nie może być tak, że osoby z państwa ugrupowania na forum międzynarodowym, w najbardziej rozdyskutowanym
Parlamencie Europejskim, skarżą się na Polskę,
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i to w sposób fałszywy. Bo gdyby to jeszcze były
fakty… Strefy wolne od LGBT, bo jakiś młody człowiek przypinał karteczki do znaków drogowych
i umieszczał to na Facebooku. Państwo już od
pewnego czasu realizujecie politykę facebookową.
Ja mówiłem już kilka razy w tym miejscu, z tej trybuny: nie źródłową, nie na podstawie dokumentów,
tylko na podstawie relacji na Facebooku. No, jeśli
się ma taką opozycję – ja nie chcę używać przymiotnika „totalna”, bo już pewnie nie jest totalna, a przynajmniej się tak nie nazywa – to potem
trudno jest realizować propolską politykę na arenie
międzynarodowej.
Pytanie: kto ma rację? Oczywiście może być tak,
że być może my nie mamy racji. Ja państwu przytoczę tylko 1 zdanie ze „Strategii rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej
Polskiej 2022”. Ta data to miała być data końcowa
obowiązywania tej strategii. Rada Ministrów przyjęła ją uchwałą nr 67 w dniu 9 kwietnia 2013 r. W tej
strategii, na kilka miesięcy przed agresją Rosji na
Ukrainę, nie zauważono zagrożenia, militarnego oczywiście, ze strony rosyjskiej. To odpowiada
państwa poziomowi wnikliwości, analizy sytuacji,
oglądu sytuacji. Mało tego, w oparciu o to miał być
budowany nasz system obronny. Jakie to szczęście,
że w 2015 r. się to zmieniło.
Proszę państwa, są pewne fakty i z faktami się
nie dyskutuje, są też interpretacje. To jest fakt – tak
wyście wtedy oceniali sytuację. I teraz próbujecie
pouczać innych, jak powinni się zachowywać i jakie
poglądy przyjmować. Przemyślcie to sobie.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek
Michał Kamiński)
Wicemarszałek
Michał Kamiński
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora
Bogdana Borusewicza.
Senator
Bogdan Borusewicz
Ja nie będę polemizował z moim poprzednikiem, jedynie głęboko westchnę.
„Polska posiada na Zachodzie reputację kraju
nieprzyjaznego mniejszościom seksualnym. To się
przekłada na niekorzystne decyzje inwestycyjne.

Ma również wpływ na sprawy militarne. Nie jest
tajemnicą, że wielu kongresmenów jest zaangażowanych w sprawy LGBT. Te kwestie łączą
Donalda Trumpa i Joe Bidena” – to są słowa ambasador Stanów Zjednoczonych, pani Mosbacher.
To są słowa, które są też ostrzeżeniem, i tak należy je traktować. Za chwilę będziemy dyskutować
nad przyjęciem umowy wojskowej ze Stanami
Zjednoczonymi, która zostanie dzisiaj ratyfikowana także przez nas, ale jeszcze druga strona
– Stany Zjednoczone – do tej ratyfikacji jest potrzebna. I pan minister Jabłoński na pytanie o te
właśnie słowa… no, zgadza się z sugestią, że to jakiś spisek w celu odebrania Donaldowi Trumpowi
głosów Polonii w Stanach Zjednoczonych. Przecież
to wszystko jest słuchane i analizowane. Czy to
jest jakiś spisek, czy po prostu ocena sytuacji
i ostrzeżenie?
Mówi pan minister, że tutaj nie ma problemu. No dobrze, ale były jakieś uchwały samorządów? Ktoś te uchwały inicjował? To Prawo
i Sprawiedliwość, to radni Prawa i Sprawiedliwości,
czyli związani z rządzącymi w tej chwili w Polsce,
te uchwały inicjowali. Nie można powiedzieć, że to
w ogóle nie ma związku z tym kierunkiem polityki
wewnętrznej, który dotyka akurat tej sfery.
Ale, Panie Ministrze, kiedy słyszałem o tych
podwójnych standardach, to czułem się, jakbym
słyszał polityków rosyjskich. Kiedy cokolwiek im
się zarzuca, to słyszy się w odpowiedzi: to są podwójne standardy, my mamy swoje. Albo że inni są
innymi standardami określani czy mierzeni. Kiedy
usłyszałem o tych podwójnych standardach, to właśnie zadałem sobie pytanie: czy pan kończył studia
w Moskwie? Nie, pan kończył studia w Warszawie,
dobre studia. Ale jest pan w tej grupie, organizacji
Ordo Iuris, która zrobiła i robi desant na wszystkie
agendy rządowe, a także sądowe, bo Sąd Najwyższy
również. Pan nie powinien tego, co nie powoduje żadnych kontrowersji w Ordo Iuris, przenosić
do polityki zagranicznej. W ogóle nie można tego
przenosić do polityki państwa polskiego. To jest zupełnie inna pana sytuacja.
Jaką mamy w tej chwili politykę zagraniczną? No, pokrótce faktycznie scharakteryzował
ją były minister, który niedawno odszedł, minister Czaputowicz. Mówił: nie ma polityki zagranicznej. Jest kilka ośrodków, które prowadzą
politykę zagraniczną. My o tym mówiliśmy tutaj
i sprzeciwialiśmy się temu, kiedy oddzielano politykę europejską, przenoszono tę politykę europejską do kancelarii premiera, kiedy zlikwidowano
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działy handlowe w ambasadach i powołano agendy
Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, czyli niejako
równoległe ambasady zajmujące się gospodarką,
kiedy minister Dworczyk powoływał jakieś fundacje, które też miały mieć swe agendy zagraniczne. Było jasne, że chce się prowadzić jakąś politykę
równoległą, i tak to teraz wygląda. A do tego dowiadujemy się, że do urzędu prezydenta przeniesie się politykę zagraniczną. I co, prezydent będzie
w rządzie? Oczywiście prezydent ma kompetencje
dotyczące polityki zagranicznej i obronnej, ale akurat nie takie, jakie chce mu się przekazać. Jesteśmy
w rzeczywistości konstytucji z 1997 r., a nie w rzeczywistości tzw. małej konstytucji, w jakiej funkcjonował prezydent Wałęsa, co wywoływało różnego
rodzaju kontrowersje.
Jaka jest sytuacja z Unią Europejską? Pan mówi,
że opozycja donosi, opozycja inspiruje działania
antypolskie. Przede wszystkim to my też jesteśmy Polakami, jesteśmy wybrani przez Polaków
i mamy prawo do własnego zdania na temat polityki zagranicznej rządu, obecnego rządu PiS, który oczywiście jest rządem polskim, ale w stosunku
do którego jesteśmy w opozycji. A więc nie tylko
mamy prawo, ale mamy także obowiązek mówienia
o tym, jakie są problemy, a mamy w Polsce problemy nie tyle z Prawem i Sprawiedliwością, ile z praworządnością. Bo demokratyczne państwo to nie
tylko wolne wybory i demokratyczne wybory, ale
także praworządność, to, czy rządzący uwzględniają prawa mniejszości, także tych, które są w opozycji. Za chwilę do tego wrócę.
Jak wyglądają stosunki z naszymi sąsiadami?
Faktycznie, podstawa naszej polityki zagranicznej,
nie od dzisiaj, czyli dobre stosunki z Ukrainą, jest
osłabiona. To znaczy, że trzeba je odbudowywać.
Mówiliśmy o tym tutaj, kiedy co jakiś czas chciano,
aby Ukraińcy przyjęli naszą wersję historii. Tak się
nie da, mówiliśmy, że tak się nie da, i mówiliśmy,
jakie będą tego skutki, nie tylko w kontaktach IPN
z jego odpowiednikiem, ale też w polityce zagranicznej. Jakie są stosunki z Rosją? Przecież zniszczyliście te stosunki, oskarżając Rosjan o zamach,
o to, że zamordowali naszą elitę z prezydentem na
czele. No, przecież te oskarżenia były. Jak można
było myśleć, że tego typu oskarżenia, nieprawdziwe, dotyczące zbrodni na naszej elicie, nie zostawią śladu na stosunkach z Rosją? A z Niemcami?
Co jakiś czas używa się Niemców jako tego czarnego luda. Oczywiście historia II wojny światowej jest straszna, straszna, ale jeśli ktoś nie widzi,
że Niemcy są innym państwem, że są państwem

demokratycznym, i nie dostrzega, że oni są naszym
najważniejszym sojusznikiem w Unii Europejskiej,
no to gra na szkodę Polski, na szkodę bezpieczeństwa Polski. Ambasador Niemiec, naszego najważniejszego sojusznika w Unii Europejskiej, 3
miesiące czekał na agreement, 3 miesiące. Czy to
wpływało i wpływa na nasze stosunki? No, publicznie Niemcy tego nie komentują, ale ciekaw jestem,
jak ambasador Niemiec ocenia taką sytuację i co
o tym myśli. Jestem pewny, że… Może uważacie,
że jest pełen dobrych myśli, może ma dobre chęci,
ale potraktowanie w ten sposób kandydata na ambasadora Niemiec dla mnie jest kompletnie niezrozumiałe. I nikt się z tego nie wytłumaczył.
Unia Europejska, stosunek do Unii Europejskiej…
Czy chcecie, czy chcemy, żeby Komisja Europejska,
Unia Europejska była wzmacniana, czy osłabiana? Oczywiście niezależnie od tego, czego chcemy,
Komisja Europejska, Unia Europejska jest wzmacniana. Czy to jest w naszym interesie? Tak, uważam, że
to jest w naszym interesie. Ale wiem, że wy, obecny
rząd ma do tego inne podejście i straszy tymi dużymi
państwami w Unii Europejskiej. Tyle że w sytuacji,
kiedy zabezpieczeniem jest wzmacnianie instytucji europejskich i integracja Unii Europejskiej, tak
aby tych dużych graczy ustawiać na odpowiednich
miejscach w całości, a nie robić tego indywidualnie,
uważacie, że Unii Europejskiej nie należy wspierać
i trzeba się bać tej Unii Europejskiej, która staje się
coraz bardziej zintegrowana i coraz silniejsza. To akurat nie wybrzmiało w pana wypowiedzi, ale ja jestem
w stanie wyciągnąć wnioski z tego, co mówią inni
ministrowie. To nie jest gołosłowne.
Jeżeli z praworządnością, jak pan minister mówi,
jest wszystko w porządku, to dlaczego rząd PiS jest
przeciwny powiązaniu praworządności z dostępem
do funduszy unijnych? Jeżeli jest wszystko w porządku, to może po prostu trzeba było to poprzeć.
No i na koniec traktat weimarski. Mówił pan, że
z prezydentem Macronem ustaliliście, że spotkanie
w ramach Trójkąta Weimarskiego – bardzo ważnej
instytucji, bardzo ważnej z punktu widzenia naszego miejsca w Unii Europejskiej – odbędzie się jeszcze w tym roku, ale prezydent Macron ze względu
na pandemię nie zdecydował czy nie ustalił terminu. Panie Ministrze, prezydent Macron teraz
był na Litwie, na Litwie był, a nie w Polsce w ramach Trójkąta Weimarskiego. O czym to świadczy?
O naszej sile czy o dystansowaniu się także Francji
od tego, co robi PiS w Polsce? Oczywiście nasze
sprawy, to, co się dzieje w naszym kraju, z polityką i z możliwościami politycznymi naszego kraju
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jest powiązane. Niestety, to jest powiązane, a to, co
się dzieje w naszym kraju, nie jest dobrze oceniane
przez naszych sojuszników, nie tylko przez sojuszników w Unii Europejskiej, lecz także, jak widać,
w Stanach Zjednoczonych. No, a my się na to zgadzamy, na to zbliżenie ze Stanami Zjednoczonymi.
Panie Ministrze, na koniec sprawa Białorusi.
Owszem, wspólnie działamy w tej sprawie, było
spotkanie, było porozumienie z opozycją. W ilu
jeszcze takich sprawach było spotkanie? Za poprzedniego prezydenta funkcjonowało to w ramach
BBN, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, a teraz
nawet tego nie ma.
Panie Ministrze, trzeba też pomyśleć o dyplomacji parlamentarnej, bo nieraz jest tak, że to
parlamentarzysta, który w sprawach trudnych
kontaktuje się z parlamentarzystą z innego kraju, może powiedzieć więcej i mniej zobowiązująco.
To także dotyczy opozycji. My chcemy wzmacniać
Polskę na arenie międzynarodowej, ale wszystko zależy od pana, od pana resortu i od Prawa
i Sprawiedliwości. (Oklaski)
Wicemarszałek
Michał Kamiński
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora
Marcina Bosackiego.
Senator
Marcin Bosacki
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Absolutnie nie ad personam, tylko w kwestii zasad. Uważam i chcę Wysokiej Izbie to powiedzieć,
że przedstawiciele formacji, której prezes, gdy ta
formacja była w opozycji, nazywał Polskę kondominium rosyjsko-niemieckim, nie powinni pouczać
opozycji co do zasad dopuszczalności krytyki, co do
zasad tego, co przekracza w tej krytyce rację stanu,
a co jej nie przekracza. Tylko tyle i aż tyle. Dziękuję
bardzo. (Oklaski)
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek
Bogdan Borusewicz)
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan wicemarszałek Kamiński. Proszę bardzo.

Senator
Michał Kamiński
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
To jest zawsze bardzo ważna debata w każdym
parlamencie, kiedy rozmawia się o polityce zagranicznej, a dzisiaj rozmawiamy także o nowym ministrze, bo to się zbiegło w czasie. Warto w takiej
debacie o polityce zagranicznej, zwłaszcza jeśli ona
odbywa się w Senacie, który ma być izbą refleksji,
wyjść trochę ponad bieżącą politykę partyjną. Tutaj
słusznie padały apele o to, by czasem, kiedy mówimy o dyplomacji, o racji stanu, wychodzić ponad te
partyjne podziały.
Obchodzimy setną rocznicę bitwy warszawskiej
i dzisiaj, kiedy patrzymy na to, co działo się 100 lat
temu, i na odzyskanie przez Polskę niepodległości,
i na zwycięstwo w bitwie warszawskiej, a później
zdyskontowanie bądź nie tego zwycięstwa, bo tu
już opinie są bardzo różne, jeśli chodzi o traktat
ryski, to zdajemy sobie sprawę, że przecież dzisiaj
przeciętny Polak kompletnie nie pamięta podziałów
politycznych, bardzo, bardzo ostrych, które towarzyszyły wyprawie kijowskiej Józefa Piłsudzkiego,
traktatowi ryskiemu, nie wie, jaka była wtedy ocena choćby zwycięstwa w bitwie warszawskiej. Ale
polityka przemija, ludzie odchodzą, także biologicznie odchodzą, pewne emocje przemijają, a zostaje polski interes narodowy. Dzisiaj, w roku 2020,
100 lat po wielkim zwycięstwie nad bolszewikami,
ponad 100 lat od odzyskania niepodległości, warto
zastanowić się, gdzie są te imponderabilia.
No, niewątpliwie jest to niepodległość. Co do
tego, jak sądzę, każdy z nas jest absolutnie zgodny.
Oczywiście musimy zdać sobie sprawę, że w dzisiejszym świecie niepodległość jest definiowana
poprzez takie stadium rozwoju cywilizacji, w jakim
się znajdujemy jako ludzie, po prostu jako człowieczeństwo. Dzisiaj ta suwerenność jest ograniczona, ona nie jest pełna. Dzisiaj Polska funkcjonuje
w takim organizmie jak Unia Europejska, który
w swojej istocie zakłada ograniczenie suwerenności podmiotów tę Unię tworzących. Niepodległość
Polski polega również na tym, że decyzję o wyrzeczeniu się części naszej suwerenności podjęliśmy my sami. Ona nie przyjechała tutaj w żadnych
czołgach, jak to miało miejsce w 1945 r., nie została przez nikogo narzucona. Polacy zadecydowali
o tym w traktacie akcesyjnym, wiedząc, że głosują
za nową formą suwerenności, z jednej strony ograniczoną, ale z drugiej strony pozwalającą Polakom
wybierać parlamentarzystów do Parlamentu
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Europejskiego, pozwalającą Polakom zabierać
głos w najważniejszych dla kontynentu sprawach,
pozwalającą wreszcie Polakom także personalnie
sprawować funkcje i mieć wpływ na bardzo ważne instytucje Unii Europejskiej. Przewodniczący
Parlamentu Europejskiego był Polakiem, przewodniczący Rady Europejskiej był Polakiem.
Tak że dzisiaj to zagwarantowanie polskiej suwerenności odbywa się w ramach Unii Europejskiej.
Jeśli ktoś nie kwestionuje tego faktu – do czego oczywiście, tzn. do kwestionowania Unii Europejskiej,
ma prawo – musi zdawać sobie sprawę, że członkostwo Polski w Unii Europejskiej, które dzisiaj gwarantuje nam bezpieczeństwo, od zachodu przede
wszystkim… Bo Unia Europejska z punktu widzenia stosunków polsko-niemieckich, europejsko-niemieckich nie jest niczym innym, jak wtłoczeniem
dynamiki narodu niemieckiego, państw niemieckich do procesu integracji europejskiej. Ta dynamika
Niemców, którą obserwujemy jako naród od tysiąca
lat, jeśli nie jest wtłoczona w dynamikę europejską,
zwraca się przeciwko nam, bardzo często w sojuszu
z naszym innym, wschodnim sąsiadem. Tak więc
także z tego punktu widzenia Unia Europejska, integracja europejska, jako zabezpieczająca nas przed
imperializmem niemieckim – nie bójmy się tego powiedzieć – jest wartością.
Tak więc co jawi się tym realnym dzisiaj niebezpieczeństwem dla państwa polskiego? Nie są
nim bowiem wtłoczone, zintegrowane z Europą
Niemcy, w dającej się przewidzieć przyszłości, co
też warto podkreślić. I miejmy nadzieję, że tak będzie zawsze. Ale co jest tym bezpośrednim, niemalże codziennym zagrożeniem dla suwerenności
i wolności państwa polskiego i Polaków jako narodu? Jest nim konsekwentna, od setek lat prowadzona polityka państwa moskiewskiego. I ta
polityka dzisiaj za swój cel, nie tylko w odniesieniu do Polski, wzięła na siebie odwrócenie upadku
Związku Radzieckiego.
Władimir Władimirowicz Putin, prezydent
Federacji Rosyjskiej, powiedział ni mniej, ni więcej, tylko że to rozpad Związku Radzieckiego był
największą tragedią XX wieku. Nie II wojna światowa, nie Holocaust, nie zbrodnie komunizmu,
tylko rozpad Związku Radzieckiego. I polityka
Władimira Putina nakierowana jest na likwidację
skutków tego rozpadu. Jednym z tych skutków jest
przynależność Polski do Zachodu. Władimir Putin
chce tę przynależność Polski do Zachodu zakwestionować, rozbijając naszą jedność z Zachodem,
rozbijając jedność samego Zachodu, a także judząc

nas przeciwko sobie wewnętrznie i judząc nas na
naszych sąsiadów.
Każdy, kto nie rozumie tego zasadniczego celu
polityki rosyjskiej – skłócić Polaków i Litwinów,
skłócić Polaków i Ukraińców, skłócić Polaków
i Niemców, skłócić Polaków i Żydów, zostawić Polskę izolowaną na świecie, jak stało się to
w roku 1939 – każdy, kto nie rozumie tej polityki Putina i tej polityki rosyjskiej, ma niepokojącą
tendencję w polityce tej uczestniczyć, poprzez rozbijanie Zachodu, rozbijanie naszych sojuszy i rozbijanie naszego trudnego sąsiedztwa z naszymi
sąsiadami, z którymi w istocie to sąsiedztwo nie
jest łatwe, bo historia po prostu nie jest łatwa.
Ale dzisiaj budowanie konsensusu polskiej polityki
jest bardzo trudne także dlatego, że zbyt często w polityce obecnego obozu władzy doraźny interes polityczny, doraźny interes propagandowy góruje nad tym, co
jest interesem narodowym Rzeczpospolitej Polskiej.
I nic nie ilustruje tego lepiej, jak nieszczęsna ustawa
o IPN, która spowodowała, że z wielkiej chmury patriotycznej spadł na nas gorzki deszcz. Upokorzony
polski premier, upokorzone państwo polskie. I wasza
polityka „wstawania z kolan” owocuje tym, że dzisiaj
– co mi się nie podoba, mówię to, żeby było jasne, niezależnie od tego, że merytorycznie pani Mosbacher
ma rację – amerykański ambasador uważa, że warto Polaków w jakiejkolwiek sprawie pouczać. Ale wy
na to pozwalacie! Nie chcę, żeby ktokolwiek pouczał
Polaków, nawet jeśli – powtórzę – w tej sprawie pani
Mosbacher ma rację. Ale tylko i wyłącznie wy ponosicie winę za to, bowiem niepotrzebnie wywołaliście
temat, o którym każdy, kto czyta gazety, każdy, kto jest
na Zachodzie, wie, że przez tę wojnę światopoglądową,
kontrrewolucję światopoglądową, którą tutaj prowadzicie, Polska w wymiarze międzynarodowym traci.
I wy wiecie o tym bardzo dobrze, że Polska przez to nie
zyskuje. Dlatego tak trudno budować z wami konsensus, bo bardzo często towarzyszy wam – oprócz tych
patriotycznych uniesień, które fundujecie Polakom
od rana do wieczora – taka praktyka, która z patriotyzmem nie ma nic wspólnego, a która powoduje, że
w Moskwie zacierają ręce, bo oto Polakom ubywa kolejny sojusznik na Zachodzie, bo oto o Polsce po raz kolejny pisze się źle, bo oto po raz kolejny na Zachodzie cisi
wspólnicy Putina mogą powiedzieć: po co mamy się
zajmować Polakami, po co mamy pomagać Polakom,
skoro oni nie chcą pomóc sami sobie? Dzisiaj także
przez waszą politykę tracimy ten zasadniczy cywilizacyjny atut, atut dla zapewnienia naszego bezpieczeństwa, jakim jest umacnianie polskiej pozycji na
Wschodzie. Czym ma bowiem Polska na Wschodzie
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świecić, jak nie naszą wolnością, jak nie naszą przewagą cywilizacyjną, którą daje nam przynależność
do Zachodu? Nie będziemy lepszymi Putinami od
Putina, ale możemy być tym, czym byliśmy, kiedy
byliśmy wielcy – światłem cywilizacji zachodniej na
Wschodzie. I w taką Polskę wierzę, takiej Polsce chcę
służyć i takiej Polsce – jestem o tym głęboko przekonany – chcą służyć politycy Prawa i Sprawiedliwości oraz
dzisiejszej opozycji w Polsce. Jeśli wyjdziecie poza ten
doraźny spór, w który pchają was wasi źli doradcy, to
wtedy będziemy mogli razem rozmawiać i razem pracować dla Polski. Bo warto pamiętać o tym, że doraźne
spory przechodzą, partie polityczne znikają, polityczne emocje odchodzą do przeszłości, a to, co zostaje, to
państwo polskie, ta jedyna instytucja, która ma prawo
zażądać od nas krwi, a my nie mamy prawa jej tego
odmówić. I tej instytucji, najświętszej z tych, które są
na ziemi, mamy służyć. Nikomu więcej, tylko państwu
polskiemu. (Oklaski)
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że panowie senatorowie Aleksander Szwed i Krzysztof Brejza złożyli
swoje przemówienia w dyskusji do protokołu*.
Zamykam dyskusję.
Czy podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw
Zagranicznych, pan Paweł Jabłoński, chciałby jeszcze zabrać głos i ustosunkować się do wystąpień
senatorów w dyskusji? To proszę uprzejmie.
(Rozmowy na sali)
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek
Michał Kamiński)
Wicemarszałek
Michał Kamiński
Bardzo proszę, Panie Ministrze.
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych
Paweł Jabłoński
Bardzo dziękuję.
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

Postaram się odnieść może nie do wszystkich,
ale do jak największej części tych wypowiedzi, które padły w dyskusji, bo myślę, że warto, by pewne sprawy zostały wyjaśnione. Zwłaszcza że, po
pierwsze, padło tutaj wiele słów, które nie do końca, jak myślę, są właściwe w tej dyskusji; po drugie,
padło tutaj kilka stwierdzeń nieprawdziwych, które
chciałbym sprostować; po trzecie, chciałbym się
odnieść też do pewnych pryncypiów, do pewnych
wartości, o których tutaj kilku senatorów mówiło
– za co bardzo dziękuję, bo to jest niezwykle istotne, jak myślę, nie tylko w polityce zagranicznej,
ale w dużym stopniu też. To jest to, co przyświeca
nam w prowadzeniu naszej polityki zagranicznej,
są to wartości, w które wierzymy i które staramy
się realizować i w kraju, i za granicą, w ramach
najlepszych wysiłków i narzędziami, które mamy.
Na początek… No, nie chciałbym, żeby zabrzmiało
to tak, jakbym zamierzał tutaj kogoś pouczać – widzę,
że niektórzy państwo senatorowie są wrażliwi na takie
sugestie – niemniej myślę, że stwierdzenia, jakie tutaj
padły, stwierdzenia, że ministerstwo jest jakimś żałosnym refleksem, że zostało wykastrowane, były nie na
miejscu. Te kastracyjne metafory padały tutaj kilkukrotnie. Myślę, że to trochę kontrastuje – zwłaszcza jeśli mówimy o tych żałosnych refleksach – z tym, czym
rzeczywiście powinien być Senat. No, przynajmniej
kiedyś mówiło się o Senacie jako izbie refleksji. Jeśli
mówimy o izbie refleksji, to wydaje się, że pewnego rodzaju porównania, pewnego rodzaju wyrażenia należałoby zachować na potrzeby dyskusji publicystycznej.
Ale skoro taka jest decyzja części z państwa senatorów,
no to nie sposób na to nie zareagować.
A więc na początku pozwolę sobie odnieść się
do tego, o czym wspomniał pan przewodniczący,
pan senator Klich, inicjator tej dyskusji. Pan senator mówił o kastracjach, mówił o różnego rodzaju
działaniach naszej dyplomacji, ale zaczął od takiego stwierdzenia, że w rzeczywistości grupa V4 nie
istnieje, nie przyczynia się do poprawy naszej pozycji negocjacyjnej, a poza tym jest tylko środkiem
do celu, a nie celem samym w sobie. Oczywiście, że
tak jest. Żaden sojusz międzynarodowy nigdy nie
jest celem samym w sobie. Wszystkie sojusze w polityce zagranicznej mają jeden główny cel, jakim
jest poprawa sytuacji naszych obywateli, naszego
narodu. To jest właśnie interes narodowy w polityce zagranicznej. Grupa V4 też jest środkiem do celu.
Poprawiamy naszą pozycję negocjacyjną, ale interpretujemy to jako wspólny interes całego regionu.
Mówiono tu o tym, że było takie głosowanie
z wynikiem 27:1. Panie Senatorze, oczywiście,
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że było takie głosowanie. Ono miało miejsce
w 2016 r., zaraz po tym, jak poprzednia pani premier, Ewa Kopacz, zdradziła naszych sojuszników
z Wyszehradu. Ja już na wstępie o tym mówiłem.
Oni to bardzo dobrze zapamiętali, do dzisiaj do tego
wracają. My musieliśmy odbudowywać…
(Senator Magdalena Kochan: To są haniebne słowa, których nie ma pan prawa wypowiadać
w Senacie.)
Panie Marszałku, uprzejmie proszę o uciszanie takich zakłóceń. Ja nie przerywałem nikomu
wystąpień.
Wicemarszałek
Michał Kamiński
Panie Ministrze, państwo senatorowie reagują
na pana słowa.
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Mają do
tego prawo.)
Używa pan sformułowań dość radykalnych,
a mianowicie mówi pan o zdradzie…
(Senator Magdalena Kochan: Nie, one są kłamliwe
i obraźliwe. Pan nie ma prawa wyrażać się tak o…)
…jakiej miała dokonać poprzednia pani premier, której miałem honor służyć jako jej sekretarz
stanu. Chcę panu powiedzieć, że tego typu sformułowania… Pan był łaskaw pouczać tutaj senatorów
o tym, co mają mówić, a czego mają nie mówić, co
pana zdaniem przystoi w debacie senackiej, a co nie
przystoi. Otóż chcę pana poinstruować jako marszałek tej Izby, że to panu nie przystoi używanie
wobec premiera rządu Rzeczypospolitej sformułowań, których pan przed chwilą użył, pokazując tym
samym, że pana partyjna służalczość jest większa
niż szacunek dla osób sprawujących najwyższe
urzędy w państwie. Pouczam pana o konieczności
zachowania kultury i proszę o nieużywanie na tej
trybunie słów obraźliwych wobec premiera rządu
Rzeczypospolitej. Dziękuję.
(Senator Dorota Czudowska: Słowo „służalczość”, Panie Marszałku, też nie przystoi.)
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw
Zagranicznych Paweł Jabłoński: Skończył pan,
Panie Marszałku?)
Przepraszam?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw
Zagranicznych Paweł Jabłoński: Mogę kontynuować?)
Tak, może pan kontynuować. Ale nie jest pan
tutaj od zadawania mi pytań.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych
Paweł Jabłoński
Bardzo dziękuję za tę uwagę, Panie Marszałku.
(Senator Dorota Czudowska: Panie Marszałku,
słowo „służalczość” również panu marszałkowi nie
przystoi.)
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Dziękuję
bardzo.)
Bedę wdzięczny, jeżeli będzie pan stosował w tej
dyskusji pewne uczciwe zasady. Ja nie odnosiłem
się do tych skandalicznych słów, które były tu wypowiadane przez całą grupę senatorów. Nie robiłem tego w trakcie tych wypowiedzi, gdyż uznałem,
że senatorowie mają prawo się wypowiadać. Nawet
jeśli wypowiadają się w sposób skandaliczny, to
powinni to robić w sposób niezakłócony, także ze
względu na to, że nasi obywatele, którzy oglądają te
obrady, chcąc zapoznać się z tym, jakie standardy
panują w Wysokiej Izbie, powinni móc doświadczyć tych standardów w pełnym zakresie. Ja staram
się tej zasady przestrzegać.
Mówiąc o zdradzie, mam na myśli pewien bardzo konkretny przypadek. Jeżeli coś się komuś
obiecuje, jeżeli deklaruje się coś na dzień czy 2 dni
przed podjęciem kluczowej decyzji, a potem zmienia się zdanie wbrew wcześniejszym ustaleniom,
to jest to właśnie zdrada…
(Senator Magdalena Kochan: To pana opinia.)
…jest to złamanie pewnych ustaleń. No, jest to
informacja ministra spraw zagranicznych, więc
informuję państwa, że do dzisiaj jest nam to wypominane. Musieliśmy z ogromnym wysiłkiem
tłumaczyć się przed naszymi partnerami z Grupy
Wyszehradzkiej. Musieliśmy podjąć potężny wysiłek, żeby zapewnić ich, że to się nie powtórzy.
To, że udało nam się to odbudować, jest naszym
wielkim sukcesem. Ta praca w ogóle nie byłaby potrzebna, gdyby nie działania pani premier, której
pan marszałek miał honor służyć. Takie jest nasze stanowisko, które wielokrotnie wyrażaliśmy.
Zawsze będziemy o tym mówić, bo to jest po prostu prawda.
Następnie…
(Senator Magdalena Kochan: Nasze stanowisko,
czyli czyje? Rządu czy pańskie?)
(Rozmowy na sali)
To znaczy, Szanowni Państwo, Szanowni
Państwo…
(Głos z sali: Panie Marszałku, niech pan…)
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Możecie państwo cały czas hałasować, cały czas
przeszkadzać, pokrzykiwać. Myślałem, że panują
tutaj nieco inne standardy. Ja się staram do nich
stosować. Mam nadzieję, że jednak…
(Senator Magdalena Kochan: Ale pan jest gościem, Panie Ministrze…)
Jeśli ja kogoś goszczę, to staram się traktować
go z szacunkiem i nie przerywam jego wypowiedzi.
Takie zasady ja przyjmuję. Liczę na to, że mimo
wszystko również państwo przyjmujecie takie
zasady.
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Bardzo proszę o nieprzerywanie panu ministrowi.)
Jednak przede wszystkim chciałbym się skupić
na sprawach merytorycznych. Mam tutaj rozpisane po kolei to, co państwo mówili. Będę się starał
do wszystkiego odnieść, żeby nikt nie zarzucił mi,
że zostawiłem coś bez odpowiedzi.
Pan senator Klich w swojej drugiej wypowiedzi
podniósł bardzo istotną kwestię, mianowicie przeniesienie spraw europejskich do kancelarii premiera, wskazując ponownie, że jest to kastracja, że jest
to błąd strategiczny, że inaczej to powinno funkcjonować. Zdaję sobie sprawę, że taka opinia może
występować, zresztą było to przedmiotem bardzo
głębokiej dyskusji. Uznaliśmy po prostu – i sądzę,
że to znajduje też odzwierciedlenie, pozytywne odzwierciedlenie, w efektach tej pracy – że polityka w Unii Europejskiej nie jest klasyczną polityką
zagraniczną. Państwo też doskonale sobie z tego
zdajecie sprawę. Unia Europejska obejmuje swoimi
obszarami w zasadzie wszystkie branże, wszystkie
sektory, wszystkie resorty, wszystkie działy administracji rządowej. W związku z tym uznaliśmy,
że właściwym sposobem zarządzania tym bardzo
skomplikowanym procesem, nierzadko wymagającym ogromnej wiedzy eksperckiej i skoordynowania całości polityki państwa, jest przeniesienie
tych kwestii, tych kompetencji do centralnego organu administracji rządowej, jakim jest kancelaria
premiera. Czy to się sprawdza? Myślę, że można to
ocenić po tym niespełna roku, od kiedy to zaczęło
działać. Ogromnym testem dla tej nowej struktury
były negocjacje budżetowe.
Pan senator Bosacki niestety wyszedł. Mam
nadzieję, że wróci, ale akurat teraz jest właściwy
moment, żeby powiedzieć… Pan senator Bosacki
wspomniał tutaj o tym, że rzekomo wynegocjowaliśmy niższy budżet; powiedział, że to było 55
miliardów. Nie wiem, skąd ta liczba. Chciałbym
to sprostować. Pan senator Bosacki pomylił się

dokładnie o 104 miliardy, bo wynegocjowaliśmy 159
miliardów euro w ramach budżetu, instrumentu
odbudowy, w ramach wszystkich instrumentów,
które będą służyły Polsce jako to potężne narzędzie
modernizacyjne i służące do odbudowy po pandemii. To jest realny wynik tego, jak funkcjonuje administracja, jak funkcjonuje polityka zagraniczna
i polityka unijna. A uznaliśmy, że ujęcie polityki
unijnej właśnie przy KPRM pozwoli lepiej koordynować całość polityki państwa.
Następnie tutaj padały takie zarzuty, że marnujemy kapitał ludzki, że dochodzi do rugowania
ambasadorów, że rezygnujemy ze służby niektórych ambasadorów. Oczywiście, że tak robimy,
Szanowni Państwo, bo to jest pewien naturalny
proces. Myślę, że informacja o tym, że dochodzi
do zmian w Ministerstwie Spraw Zagranicznych,
tak samo jak w każdym innym ministerstwie, jest
czymś zupełnie naturalnym. Po każdych wyborach parlamentarnych dochodzi do takiej zmiany
od samego szczytu ministerstwa przez wiceministrów, dyrektorów departamentów, a także ambasadorów. Poczekam z tym na pana ambasadora
Bosackiego, bo on tutaj bardzo dużo o tym mówił. Chciałbym, żeby miał okazję to usłyszeć, więc
do tego wrócę. Ale generalnie zasada jest podstawowa. Jeżeli mamy władzę z nadania politycznego i demokratycznego… A na tym wciąż jeszcze
polega polska demokracja, nie na tym, że rządzi
pewna stała grupa, która się nie zmienia i mówi,
że nic nie zostanie zmodyfikowane, jeśli jest inny
wynik demokratycznych wyborów. Jeżeli mamy
demokrację, to demokratycznie wybrany rząd
ma prawo dokonywać takich zmian. W każdym
państwie coś takiego funkcjonuje, Polska nie jest
wyjątkiem. Demokracja ma swoje konsekwencje.
Zresztą ostatnio padło to nie tylko u nas, ale po
drugiej stronie Atlantyku.
Pani senator Jazłowiecka odczytała tutaj z kartki cały szereg zarzutów, które miały za zadanie
wskazać, jakoby…
(Głos z sali: Panie Ministrze, a pan też czyta
z kartki.)
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Bardzo proszę o nieprzeszkadzanie panu ministrowi.)
Panie Marszałku, uprzejmie proszę o uspokajanie takich akcji, bo to jednak nie przystoi trochę,
mimo wszystko.
(Senator Magdalena Kochan: Właśnie panu nie
przystoi.)
Mnie jest niezręcznie cały czas…
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(Senator Magdalena Kochan: Panu się miejsca
mylą i role.)
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Ale ja bardzo bym prosił… Bardzo bym prosił o zachowanie
spokoju i nieuleganie prowokacjom.)
Dziękuję, Panie Marszałku, za ten jakże merytoryczny komentarz do mojej wypowiedzi.
Pani senator Jazłowiecka odczytała szereg zarzutów, które w swej istocie można określić jako powtarzanie pewnego rodzaju publicystycznych tez na
zasadzie: wszystko jest źle, nic nie działa. „Białoruś.
Inicjatywy Polski bez wsparcia Unii Europejskiej”
– takie hasło padło. No, kto inny doprowadził do
zwołania posiedzenia Rady Europejskiej, jeśli nie
premier Mateusz Morawiecki? Jaki inny rząd prowadzi działania inicjujące? Jutro mamy kolejne
posiedzenie Rady Europejskiej. To właśnie Polska
i inne kraje naszego regionu razem działają w tym
celu, żeby ten problem, kryzys białoruski został rozwiązany przy udziale całej Unii Europejskiej. To jest
przecież nasz wspólny, kolektywny cel. My nie rywalizujemy tutaj z Litwą, z innymi państwami o to,
kto lepiej wypadnie na konferencji prasowej, komu
media przyznają palmę pierwszeństwa. To jest strategiczny cel Polski.
Strategicznym celem Polski jest to, żeby Unia
Europejska się tu zaangażowała i do realizacji tego
celu potrzebny jest udział innych państw, potrzebny jest udział Litwy, potrzebny jest udział Grupy
Wyszehradzkiej, potrzebny jest udział całej Unii
Europejskiej. I właśnie w tym celu podejmujemy
takie działania. Pamiętam, że pierwszego dnia,
kiedy premier ogłosił, że jest potrzeba zorganizowania szczytu, padały słowa krytyki. Na szczęście
ta krytyka była w miarę stonowana, mówiono, że
jest to zbyt daleko idące, że nikt się na to nie zgodzi. Słyszeliśmy dziennikarskie przecieki na temat
tego, jak to się cała Unia zirytowała na Polskę, że
w Brukseli są zirytowani tym, że to właśnie Polska
wyszła z taką inicjatywą. No ale ta inicjatywa okazała się skuteczna. To właśnie Polska doprowadziła
do tego, że szczyt został zwołany. Liczą się efekty,
a nie to, co jakiś dziennikarz napisze po to, żeby
publicystycznie dobrze sprzedać swoje tezy.
Nie do końca zrozumiałem uwagę pani senator
o udziale Polski w projektach na zlecenie innych krajów. Wydaje mi się, że to jest dość poważne oskarżenie, że Polska działa na zlecenie innych krajów. My
działamy w sojuszu z tymi państwami, co do których
uważamy, że ich interesy są w konkretnym obszarze
zbieżne z polskimi interesami. Nie chcę powtarzać
zarzutów, które część polityków kierowała w stronę

rządu Platformy Obywatelskiej, kiedy to Platforma
rządziła, zarzutów o działanie na zlecenie innych
państw. Uważam, że takie zarzuty nie powinny padać, jeżeli nie ma twardych dowodów.
Chciałbym, żebyśmy zachowywali pewnego rodzaju wstrzemięźliwość w formułowaniu
tego rodzaju tez. My podejmujemy pewne decyzje strategiczne, współpracując w sojuszu. Tutaj
padały hasła, że to jest słuchane przez dyplomatów zewnętrznych. Jeżeli jest to słuchane także na
Wschodzie, to wypowiedź o tym, że Polska działa
na zlecenie innego kraju, będzie prawdopodobnie
dzisiaj powtórzona w różnych kanałach informacyjnych rosyjskiej telewizji.
Wśród argumentów czy też zarzutów pani senator, że 5 lat temu głos Polski się liczył, choćby
w sprawach wschodnich… No, mówiłem już o tym
i powtórzę to raz jeszcze. Głos Polski tak bardzo
się liczył, że myśmy się nie znaleźli w formacie
normandzkim. Nie mieliśmy nic do powiedzenia
w sprawie Ukrainy. Głos Polski tak bardzo się liczył w sprawach międzynarodowych, że w zasadzie
całość polityki zagranicznej w pewnym momencie nakierowana była na to, żeby przewodniczący Platformy Obywatelskiej i premier otrzymał
pewne wysokie stanowisko unijne. W tym kontekście – wracam do tego, jak dbamy o stanowiska dla Polaków – rzeczywiście można powiedzieć,
że w tamtym czasie temu jednemu stanowisku
podporządkowana była cała polityka. Tak to było
postrzegane, tak, że w zasadzie nie artykułujemy swoich własnych interesów, żeby za jakiś czas
otrzymać nagrodę, żeby tę nagrodę otrzymał w zasadzie ówczesny pan premier.
(Senator Magdalena Kochan: Zrobi karierę.)
Jeżeli mamy kolejną tezę, którą pani senator
odczytała czy też postawiła… Szczerze mówiąc, nie
do końca wiem, jak na to zareagować. Jak słyszę,
że kiedyś nie było wstyd być Polakiem za granicą,
a coś takiego pani senator tutaj sformułowała, powiedziała pani, że kiedyś ludzie chwalili się tym, że
są z Polski… Dzisiaj, w domyśle, jest to powód do
wstydu. Pani Senator, jeżeli tak jest w istocie, jeżeli
w istocie pani jest wstyd, to myślę, że wielu Polakom
jest wstyd za to, że mają w Polsce takiego senatora.
(Głosy z sali: Ooo!)
(Poruszenie na sali)
Sądzę, że formułowanie tez, że komuś jest
wstyd być Polakiem, nie przystoi żadnemu politykowi, nawet jeśli nie zgadza się on z aktualną polityką rządu.
(Poruszenie na sali)
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Wicemarszałek
Michał Kamiński
Przepraszam bardzo…
(Głos z sali: Jak można tak mówić?)
(Głos z sali: Panie Marszałku…)
Proszę państwa, bardzo proszę…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw
Zagranicznych Paweł Jabłoński: Też nie rozumiem,
jak tak można mówić.)
Jeżeli macie państwo wniosek formalny, to bardzo proszę go zgłosić.
(Senator Magdalena Kochan: Panie Marszałku,
wniosek formalny. Ja w kwestii formalnej.)
W takim razie udzielam… Kto z państwa senatorów ma wniosek formalny?
(Senator Magdalena Kochan: Nie wiem, która
z nas. Danusiu, pozwolisz?)
(Senator Danuta Jazłowiecka: Tak.)
(Senator Magdalena Kochan: Bardzo
dziękuję.)
Bardzo proszę.
Senator
Magdalena Kochan
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Stoi przed nami, przed Senatem Rzeczypospolitej Polskiej wiceminister polskiego
Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jak rozumiem, człowiek, który odpowiada za pracę polskiej dyplomacji.
Jeśli pan nie potrafi dyplomatycznie, z użyciem
języka parlamentarnego odpowiedzieć na pytania
senatorów, nawet najtrudniejsze – ten sposób wypowiedzi mówi o klasie polskiej dyplomacji – to proszę, żeby pan przerwał swoją wypowiedź, przestał
obrażać Senat i Rzeczpospolitą Polską, bo tutaj siedzą ludzie…
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Pani
Senator, ja przepraszam najmocniej…)
…z imienia i nazwiska… Przepraszam, Panie
Senatorze…
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Ale, Pani
Senator, nie, przepraszam, to ja chcę…)
Panie Senatorze, dokończę…
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Ja udzieliłem pani głosu w sprawie wniosku formalnego.)
Tak.
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Na razie
pani…)

Żeby przerwać wypowiedź – uzasadniam ten
wniosek – i skończyć kompromitację Ministerstwa
Spraw Zagranicznych, polskiej dyplomacji…
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Ja muszę…)
…i obrazę polskiego Senatu.
Wicemarszałek
Michał Kamiński
Rozumiem, że pani senator składa wniosek formalny o to, abym przerwał wypowiedź panu ministrowi. Tak? Ja takiego wniosku nie mogę poddać
pod głosowanie, po prostu, więc bardzo bym prosił
o sformułowanie wniosku, który ja mogę poddać
pod głosowanie. Nie ma takiego wniosku…
(Senator Magdalena Kochan: Wobec tego proszę
o przerwę w obradach.)
W takim razie ja nie zarządzam tej przerwy, takie jest moje prawo. Nie widzę powodu do przerwy,
bo nie wiem, czemu ona miałaby służyć.
Bardzo proszę o kontynuowanie wypowiedzi
pana ministra spraw zagranicznych i zwracam
panu ministrowi spraw zagranicznych uwagę, że
jego zachowanie na tej trybunie nosi wszelkie cechy prowokowania senatorów. Mówienie o tym, że
pan się zamierza wstydzić za któregoś z senatorów,
o tym, co senator powinien, a czego nie powinien
robić w Senacie, nie jest pana rolą. To jest rola wyłącznie wyborców, którzy przy najbliższych wyborach każdego z tych senatorów za jego zachowanie
ocenią w ten czy inny sposób. Nie jest to pana rolą.
A podział władzy, jaki mamy, powoduje, że powinien pan udzielać odpowiedzi na pytania senatorów, które są zadawane. Oczywiście jako minister
jest pan politykiem i ma pan prawo wyrażać polityczne opinie, co do tego, jak sądzę, nikt przy
zdrowych zmysłach nie ma wątpliwości. Ale apeluję do pana o to, aby pan nie obrażał uczestników
tej dyskusji.
Proszę kontynuować.
(Rozmowy na sali)
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych
Paweł Jabłoński
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze, za tę cenną instrukcję, żałuję jedynie, że taka instrukcja nie została sformułowana w odniesieniu do
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wcześniejszych wypowiedzi senatorów, ponieważ
ja w trakcie tej dyskusji staram się nie prowokować, ja się staram odpowiadać na wszystkie tezy,
które zostały tutaj wypowiedziane. Każda wypowiedź, do której się odnoszę, padła wcześniej na
tej sali.
Jeśli pada – kontynuuję ten wątek, bo uważam,
że nikogo tutaj nie obraziłem – tego rodzaju hasło,
że komuś jest wstyd być Polakiem, to warto się poważnie zastanowić… Ja nie powiedziałem o swojej
ocenie, ja się do tego nie odnoszę. Szczerze mówiąc,
niespecjalnie mnie to interesuje. Ja nie zamierzam
się angażować i oceniać pani działalności politycznej, Pani Senator, opisuję, jak to może być odbierane, zwłaszcza że, jak wielokrotnie było podnoszone
na tej sali, tego słuchają ludzie na całym świecie,
dyplomaci z całego świata. Jeżeli mamy tego rodzaju wypowiedź, to uważam, że należy na nią zareagować, jest moim obowiązkiem, jako wiceministra
spraw zagranicznych, odnieść się do tej kwestii,
nawet jeżeli uczucia tego czy innego senatora będą,
no, w ten sposób jakoś naruszone czy wzruszone.
Trudno, jeżeli się wypowiedziało pewne zdania…
(Głos z sali: Panie Marszałku…)
…to słowa mają konsekwencje, również w postaci reakcji wiceministra spraw zagranicznych.
(Głos z sali: Panie Marszałku…)
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Bardzo
proszę…)
Panie Marszałku, przepraszam najmocniej,
jeżeli moje wystąpienie będzie cały czas przerywane, to ja nie widzę większego sensu w ponawianiu w ogóle czegoś takiego. Na czym to ma
polegać? Senatorowie się wypowiadali i ja im nie
przerywałem…
Wicemarszałek
Michał Kamiński
Ja apeluję do państwa senatorów o nieprzerywanie notorycznie panu ministrowi. Apeluję do
państwa senatorów o składanie wniosków formalnych, które mają charakter wniosków formalnych,
a nie o wyrażanie opinii. I bardzo proszę o dokończenie wypowiedzi przez pana ministra.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw
Zagranicznych Paweł Jabłoński: Bardzo dziękuję.)
(Senator Danuta Jazłowiecka: Panie Marszałku,
proszę, sprostowanie.)
Ale jakie sprostowanie?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw
Zagranicznych Paweł Jabłoński: Panie Marszałku,
bardzo dziękuję…)
(Senator Danuta Jazłowiecka: Panie Marszałku,
proszę o sprostowanie. Pan minister wkłada mi
w usta słowa, których ja nie powiedziałam.)
Czy pani nazwisko padło w tej wypowiedzi?
(Senator Danuta Jazłowiecka: Cały czas
wkłada…)
Jak rozumiem, wypowiedź ad vocem będzie po
wypowiedzi pana ministra.
(Senator Danuta Jazłowiecka: Nie, ja chcę w tej
chwili, niech pan minister…)
Na podstawie jakiego punktu regulaminu chce
pani przerwać wypowiedź ministra z trybuny i zabrać w tej sprawie głos? Proszę mi wskazać punkt
regulaminu, który umożliwia mi zabranie teraz
głosu panu ministrowi i udzielenie go pani. Ja wyobrażam sobie sytuację regulaminową, w której
pani, urażona wypowiedzią pana ministra, zechce
tę wypowiedź sprostować. Siłą rzeczy może to pani
uczynić po zakończeniu wypowiedzi przez pana
ministra. Innej drogi, aby nie zanarchizować tej
debaty, nie widzę.
(Senator Danuta Jazłowiecka: Panie Marszałku…)
Bardzo proszę pana ministra o kontynuowanie
wypowiedzi.
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych
Paweł Jabłoński
Bardzo dziękuję.
Panie Marszałku, wracając do kwestii już stricte merytorycznych, nie odnosząc się do kategorii
wstydu czy emocji… Pan senator Bosacki, były ambasador, wskazywał na kwestię rugowania fachowców z MSZ, byłych ambasadorów. Wspominałem
o tym w momencie, kiedy pana senatora tutaj nie
było, więc z uwagi na to, że to pan senator to pytanie sformułował, powtórzę swoją wypowiedź.
Jest naturalną rzeczą w każdym systemie demokratycznym to, że rząd, poszczególne ministerstwa, także obsada tych ministerstw zmienia się,
zmienia się w naturalnym cyklu demokratycznym. W momencie, kiedy dochodzi do demokratycznej zmiany władzy, dochodzi do zmian. Znów
nie chcę tego odnosić ad personam, ale akurat
pan ambasador jest tutaj dobrym przykładem. Był
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powołany na stanowisko ambasadorskie w placówce w Kanadzie… Swoją drogą, wytykał mi krótkie
doświadczenie, ale jego doświadczenie też nie było
specjalnie długie. Został powołany na stanowisko
ambasadorskie, a po zmianie rządu został odwołany, ponieważ minister spraw zagranicznych uznał,
że nie ma do niego zaufania, jeśli chodzi o to stanowisko. Taka była suwerenna decyzja ministra
spraw zagranicznych. Jest to naturalne w każdej
demokracji. W przeciwnym razie doszłoby do sytuacji, w której rząd może się demokratycznie zmieniać, ale nie może realnie działać. Na tym polega
demokracja, że to działanie jest możliwe. Trzeba
się pogodzić z tym, jeśli się przegrało wybory, że
takie zmiany są dokonywane.
Dyplomaci, którzy są wysyłani na placówki, są świetnymi fachowcami. Niestety często są
atakowani. Była dyskusja przy okazji wyborów
parlamentarnych, kiedy to nasi dyplomaci byli
atakowani za rzekome utrudnianie Polakom za
granicą głosowania, co było kompletnym kłamstwem i zmyśleniem. My to wyjaśnialiśmy także
tutaj, na posiedzeniu komisji senackiej. Apeluję
o to, żeby naszych dyplomatów nie atakować, en
bloc czy indywidualnie. Jeżeli ktoś ma zastrzeżenia do konkretnego ambasadora, takie jak te, które tutaj padły… Chociaż myślę, że to też nie jest
do końca właściwe, czyli wytykanie ambasadorowi tego, że w wywiadzie wystąpił w obronie polskiego obywatela, wytykanie mu tego tylko dlatego,
że ten obywatel jest księdzem katolickim, którego
państwo akurat tutaj niespecjalnie szanujecie. No,
to jest obowiązek ambasadora Polski, żeby bronić
polskich obywateli, w każdej sytuacji. Tak że jeżeli państwo macie tego rodzaju uwagi, tego rodzaju krytykę… Oczywiście jest pełne prawo do tego,
żeby ją formułować, jednak ponownie apeluję o to,
żeby ta krytyka była rzetelna i merytoryczna, a nie
opierała się na pewnych kwestiach personalnych.
Kolejna kwestia, na którą uwagę zwrócił pan
senator Bosacki, to budżet unijny. Mówiłem to już
podczas nieobecności pana senatora, powtórzę raz
jeszcze, tak żeby ta informacja została przekazana
bezpośrednio: nie 55 miliardów, Panie Senatorze.
159 miliardów – dokładnie tyle wynegocjowała
Polska w tej najbliższej perspektywie. Jest pewna
różnica, pan wskazał, że 55, a to jest 159 miliardów.
(Senator Marcin Bosacki: Nie, nic takiego nie
mówiłem, znowu pan manipuluje. 55 miliardów
mniej… Znowu nieprawda…)
Sprawdzimy w protokole, możemy się założyć,
powiedział pan: 55 miliardów.

Brak skuteczności w Unii Europejskiej.
Spotkanie Cichanouskiej z polskim premierem
pan senator Bosacki określił jako coś kompletnie nieistotnego. No, z całym szacunkiem, Panie
Senatorze, ale w tych spotkaniach, w tych relacjach międzynarodowych, które my staramy się
prowadzić – mówiłem tu o tym w swojej wstępnej części wystąpienia – także politycy Platformy
Obywatelskiej brali udział. Atakowanie tutaj
i wskazywanie, że to spotkanie było pozbawione
znaczenia, że to na Zachodzie kompletnie nikogo
nie interesowało… Naprawdę, przecież wystarczy sprawdzić, jakie były doniesienia mediów
światowych. To była pierwsza zagraniczna wizyta Cichanouskiej po wyborach prezydenckich na
Białorusi. Wokół tego było ogromne zainteresowanie i to, że dzisiaj jest to kontynuowane, to też jest
efekt tego, że Polska wspiera działania Białorusi.
Naprawdę myślę, że… Znowu nie chcę czepiać się
słówek, takich czy innych, ale ponownie apeluję
i ponownie dziękuję za to, że co do zasady większość państwa senatorów i posłów, także posłów
opozycyjnych, w sprawach białoruskich mówi
jednym głosem z rządem, że jesteśmy w stanie…
Nawet jeśli nie jednym głosem we wszystkich sprawach, to przynajmniej co do meritum się zgadzamy. No, a meritum to jest absolutny, strategiczny
interes państwa.
Tutaj chciałbym bardzo podziękować panu
prof. Seweryńskiemu, który powiedział o niezwykłej, bardzo ważnej rzeczy – o wartościach. O tym,
że wartości, które przyświecają polskiej polityce
zagranicznej i przyświecają politykom w Europie,
mogą się momentami różnić, możemy się ścierać,
możemy dochodzić do takich sytuacji, kiedy będziemy wchodzili w pewnego rodzaju spory co do
tych wartości. Inaczej patrzymy na pewne sprawy w Polsce, inaczej patrzymy na pewne sprawy
w krajach, które np. nigdy nie doświadczyły takiego nieszczęścia jak bycie podporządkowanym
władzy komunistycznej. Do dziś jeszcze… Możemy
zaobserwować w pewnych krajach europejskich,
których taki los nigdy nie spotkał, że tam komunizm jest traktowany jako coś dopuszczalnego, jako
potencjalny, równy nurt światopoglądowy w debacie publicznej. Jest to coś, co u nas jest absolutnie
niedopuszczalne. Ta kolizja wartości, z którą czasami mamy do czynienia, prowadzi momentami do
tego, że spór przenosi się także na inne pola. O ile
ma się odwagę te wartości głosić i przy tych wartościach trwać. No, jeśli wychodzi się z innego założenia, z założenia takiego, że nasze wartości są czymś
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gorszym, że nasze wartości są czymś, co możemy
sobie wyznawać tutaj w Polsce i niespecjalnie warto
z tymi wartościami wychodzić gdzieś szerzej… Nie
chcę mówić w kategorii wstydu, ale pewnej obawy,
może pewnych kompleksów. Niektórzy politycy,
także prowadzący politykę zagraniczną w przeszłości, takimi kompleksami się kierowali. Warto
tych kompleksów unikać. Prawda jest taka, że na
te wartości, które dla nas są najcenniejsze, które
wyznaje większość polskiego społeczeństwa, jest
dzisiaj ogromne zapotrzebowanie w Europie, także w tych krajach, które dziś wydają się być w niektórych sprawach naszym przeciwieństwem. To
jest coś, co daje Polsce ogromną szansę, możemy
być europejskim liderem wartości. Sądzę, że już
w najbliższych miesiącach i latach będzie to coraz
bardziej widoczne.
Wskazana tu została również kwestia dyplomacji ekonomicznej oraz udziału Kancelarii
Prezydenta w prowadzeniu polityki zagranicznej. Najpierw kwestia dyplomacji ekonomicznej.
Decyzja, jaka została podjęta, miała służyć przede
wszystkim jeszcze większemu sprofesjonalizowaniu tej dyplomacji, postawieniu na kontakty bezpośrednie z przedsiębiorcami. Rola dyplomaty
czasami powoduje, że pewnego rodzaju działania
nie są po prostu możliwe. To nie jest tak, proszę
państwa, że stworzenie Polskiej Agencji Inwestycji
i Handlu, wydzielenie tej struktury jako struktury
komercyjnej oderwało ją w całości od polityki państwa. Przecież MSZ i nasze ambasady w każdym
kraju bezpośrednio współpracują z zagranicznymi biurami handlowymi. Jeżeli państwa interesują szczegóły co do każdego konkretnego kraju…
Ta współpraca odbywa się na różnych zasadach
w różnych krajach. W Stanach Zjednoczonych jest
6 placówek zagranicznych biur handlowych, w niektórych krajach jest 1 taka placówka, w niektórych
krajach ich nie ma, zwłaszcza w tych mniejszych,
i obsługują je placówki z krajów sąsiednich. Ja bardzo chętnie będę udzielał szczegółowych informacji
– to znowu jest temat niezwykle obszerny – na jakiej zasadzie to się odbywa. Ta współpraca jest, ona
po prostu została tak skonstruowana, żeby wszystkie zadania wykonywane były przez te podmioty,
przez te instytucje, które są po prostu do tego najbardziej właściwe.
Kancelaria Prezydenta i udział pana prezydenta w polityce zagranicznej. Takie hasło tutaj padło, że nie jesteśmy już pod rządami małej
konstytucji i prezydent nie prowadzi polityki zagranicznej. No, Szanowni Państwo Senatorowie,

jesteśmy pod rządami konstytucji z 1997 r., która bardzo jasno mówi, że prezydent współdziała
z prezesem Rady Ministrów i z właściwym ministrem w kształtowaniu i prowadzeniu polityki zagranicznej. To jest art. 133 konstytucji. Jeżeli
stawiacie państwo jako zarzut, że prezydent jest
włączony w politykę zagraniczną, zwłaszcza gdy
jest to polityka związana z jego działaniami w charakterze zwierzchnika Sił Zbrojnych, to jest to dla
mnie całkowicie niezrozumiałe. Taki zarzut można byłoby stawiać, gdyby była sytuacja odwrotna.
Nie jesteśmy państwem, w którym politykę w tym
czy innym obszarze można prowadzić tylko i wyłącznie poprzez jeden resort. Tylko i wyłącznie
Ministerstwo Spraw Zagranicznych ma prowadzić
całość polityki zagranicznej? To byłoby kompletnie
niewykonalne, dlatego że w obszarach zainteresowania poszczególnych resortów – ministerstwa
rolnictwa, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa
Infrastruktury itd. – występują tematy międzynarodowe. Nie da się skupić wszystkiego w jednym
resorcie, to byłoby kompletnie dysfunkcjonalne.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych koordynuje
te działania i dokładnie na tym polega nasza rola.
Jeżeli mówimy o sprawach organizacyjnych,
o tym, jak ministerstwo działa, jak ministerstwo
funkcjonuje, to jesteśmy dziś, tak jak wspominałem, w przededniu wprowadzenia prawdopodobnie dość dużej, jeszcze opracowywanej, koncepcji
restrukturyzacji resortu. Trwa restrukturyzacja
rządu, ale Ministerstwo Spraw Zagranicznych również będzie się zmieniało. Będziemy analizowali to,
jak pewne sprawy działały. Nigdy nie ma organizacji idealnych, ale i nigdy nie ma takiej sytuacji, że
nie można czegoś poprawić. Zasadniczą rolą ministerstwa pozostaje to, co było nią zawsze, czyli
koordynacja polityki rządu, koordynacja i sprawianie, że każdy resort prowadzi swoje działania
międzynarodowe tam, gdzie może, samodzielnie,
ale zawsze z udziałem, za wiedzą i we współpracy… zgodnie z celami polityki zagranicznej, polityki
międzynarodowej, które to cele wyznacza minister
spraw zagranicznych w porozumieniu oczywiście
z premierem i z prezydentem, zgodnie z polską
konstytucją.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek
Marek Pęk)
Padły tutaj również hasła… Nie chcę podnosić
temperatury tej dyskusji, ale nie można pozostawić tego bez reakcji. Jeżeli ja jestem atakowany, ponownie, ad personam ze względu na współpracę
z organizacjami społecznymi, z którymi państwo
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senatorowie się nie zgadzacie czy nie zgadza się
pan senator, pan marszałek, który podnosił taki
zarzut… Z całym szacunkiem, ale ja nie stawiam
zarzutu każdemu z państwa senatorów, że państwo
należycie do partii, która jest w mojej ocenie partią
działającą wbrew interesowi Polski.
(Senator Marcin Bosacki: Znowu nieprawda.)
Tak uważam. Ale myślę, że w dyskusji…
(Senator Bogdan Klich: Mógłby pan zareagować
na taką wypowiedź…)
Myślę, że w dyskusji…
(Senator Bogdan Klich: Poproszę, aby…)
Ponownie byłbym wdzięczny za upominanie.
(Wicemarszałek Marek Pęk: Panie Senatorze,
ja prowadzę obrady i ja decyduję…)
(Głos z sali: Żeby w polskim parlamencie…)
(Wicemarszałek Marek Pęk: Ale to ja decyduję o tym, kiedy następuje przekroczenie
regulaminu…)
(Senator Robert Mamątow: A wy jaką opinię
głosicie?)
(Wicemarszałek Marek Pęk: …i proszę nie
wchodzić…)
Dobrze, skoro pan senator tego sobie życzy, tak
będziemy mogli rozmawiać. Dobrze. Nie zamierzałem tego tak prowadzić, ale skoro pan senator
nalega, to oczywiście możemy. Może to ma być izba
refleksji.
Zanotowałem tu sobie jeszcze kilka spraw.
Panie Senatorze, to głównie do pana. Znowu,
jeśli stawia pan tezę, że… Dobrze, może jednak nie.
Postaram się powstrzymać od tego dla dobra, dla
jakości tej debaty.
Padły tutaj zarzuty ze strony pana marszałka,
którego nie widzę, ale postaram się do nich odnieść. Jeżeli macie państwo zarzut, że polska reputacja jest narażona na szwank, że o Polsce się
źle mówi, że o Polsce się źle pisze… Zarzucono mi
tutaj, że ja wierzę w jakieś spiski. Nie wiem, dlaczego pan marszałek mi taką wiarę zarzucił, bo
ja wprost zaprzeczyłem temu, że w takie spiski
wierzę. Bardzo żałuję, że pana marszałka tu nie
ma i że nie będzie mógł tego wysłuchać. Myślę,
że skoro pojawiają się tego rodzaju tezy, że reputacja Polski jest narażona na szwank, to najlepiej
byłoby, gdybyśmy wszyscy, zwłaszcza tutaj, na tej
sali, wyciągnęli z tego wnioski. Mówimy, że mówi
się o Polsce źle. To nie mówmy o Polsce źle –
od tego zacznijmy. (Oklaski) Dlatego że zasadnicza część tej krytyki Polski ze strony organizacji
międzynarodowych jest inspirowana przez nas,
wychodzi z Polski. Państwo doskonale zdajecie

sobie sprawę z tego, że bez państwa aktywności, bez powielania tych fałszywych opowieści
o Polsce tej krytyki by nie było. Reputacja Polski
byłaby lepsza…
(Senator Marek Borowski: Nie o Polsce, tylko
o polityce.)
…i polska polityka zagraniczna byłaby lepsza.
Panie Senatorze, wtrącił mi się pan, to odpowiem. Jeżeli nie mówilibyście państwo, państwa
partie polityczne oraz związane z nimi organizacje i stowarzyszenia, że w Polsce są prześladowane mniejszości, że są wprowadzane strefy wolne
od LGBT, że jest naruszana praworządność, że są
łamane prawa obywatelskie, jeżelibyście państwo
w ten sposób nie kłamali…
(Senator Marek Borowski: To jest prawda.)
(Senator Robert Mamątow: Jaka prawda?)
…to te kłamstwa nie byłyby powtarzane.
Panie Senatorze, w dyskusji politycznej, tak
jak wspominali tutaj również panowie senatorowie, bardzo cenna jest opozycja, która potrafi ostro
krytykować, ale ostro i merytorycznie, która potrafi odnosić się do faktów, wskazywać na to, co
jej się nie podoba, ale nie kreować fałszywe narracje. Gdy słyszymy dzisiaj te opowieści o tych strefach, do których ludzie o innej orientacji seksualnej
nie mają wstępu, bo tak to jest interpretowane na
Zachodzie… No, ktoś taką opowieść o Polsce wytworzył. I to nie były organizacje społeczne, to nie
było Prawo i Sprawiedliwość…
(Senator Marek Borowski: Bo panuje klimat
nienawiści. A te samobójstwa młodych ludzi to
z czego się biorą? No z czego?)
…tylko to byliście państwo. To państwo ponosicie odpowiedzialność za to, że tak się dzisiaj o Polsce mówi i myśli, niestety. I myślę, że
z tą odpowiedzialnością będzie się trzeba kiedyś
zmierzyć…
(Głos z sali: Nie, to już jest przesada.)
…bo to jest coś, co niestety bardzo mocno pogarsza opinię międzynarodową o Polsce.
(Poruszenie na sali)
Wicemarszałek
Marek Pęk
Proszę o spokój.
Panie Ministrze, ja mam taką prośbę. Jesteśmy
już po dyskusji, dyskusja została zamknięta.
Prosiłbym o takie już w miarę skrótowe podsumowanie pana uwag, żebyśmy tak naprawdę nie
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rozpoczęli dyskusji na nowo. Za chwilę pojawią się
wnioski ad vocem itd., a dyskusję mamy za sobą.
(Głos z sali: Będą, będą.)
To jest podsumowanie.
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych
Paweł Jabłoński
Dziękuję, Panie Marszałku.
Pan marszałek Borusewicz powiedział coś, czego zupełnie nie zrozumiałem, powiedział: zniszczyliście stosunki z Rosją. Szczerze mówiąc, znowu
trudno mi sobie wyobrazić polityka odpowiedzialnego, polskiego odpowiedzialnego polityka, który jest w stanie stawiać takie tezy w sytuacji, gdy
Rosja prowadzi bardzo agresywną politykę międzynarodową wobec Gruzji, wobec Ukrainy, wobec
państw bałtyckich, wobec Białorusi, także wobec
Polski. Pan marszałek Borusewicz podjął taką decyzję, postanowił powiedzieć, że zniszczyliśmy
stosunki z Rosją z powodu katastrofy smoleńskiej.
Z całym szacunkiem dla pana marszałka, w momencie, kiedy doszło do katastrofy smoleńskiej, to
nie Prawo i Sprawiedliwość rządziło. To, jak wyglądało wyjaśnianie katastrofy smoleńskiej, to nie jest
odpowiedzialność Prawa i Sprawiedliwości. Za to
ponoszą odpowiedzialność politycy obozu, który
wtedy rządził. Część z nich jest obecna także na
tej sali. Myślę, że jest rzeczą absolutnie niepożądaną – takiego słowa użyję – przywoływanie faktu katastrofy smoleńskiej i tego, jak ta sprawa była
wyjaśniana, jak prowadzone było śledztwo, co polskie władze zrobiły w tamtym czasie, a jednocześnie twierdzenie, że to pogorszyło nasze stosunki
z Rosją. Naprawdę myślę, że są pewne granice i nie
należy ich przekraczać, bo to jest coś, co powinno
nas wszystkich łączyć.
Następna uwaga, którą pan marszałek
Borusewicz przedstawił – też, myślę, dość istotna, dość symptomatyczna – to to, że niezależnie
od tego, czego my chcemy w Unii Europejskiej,
Unia Europejska się zmienia, niezależnie od tego,
czego chcemy w Unii Europejskiej, integracja europejska się zacieśnia. A więc właśnie to nie jest
tak, że niezależnie od tego, czego my chcemy, procesy historyczne się dzieją same. To tak nie działa.
Oczywiście to nie jest tak, że jedno państwo decyduje i może zatrzymać w całości te procesy, ale
prowadzenie polityki na zasadzie „wszystko i tak

się wydarzy niezależnie od tego, co Polska zrobi” to być może była domena poprzedniego rządu,
być może rzeczywiście taka filozofia przyświecała wtedy polskiej polityce zagranicznej, my z tym
zerwaliśmy, my zmieniliśmy tę zasadniczą część
filozofii polskiej polityki zagranicznej. I jeżeli
chcemy, żeby coś się zmieniało, to miejmy przynajmniej odwagę to powiedzieć, a następnie budować sojusz, żeby taka zmiana następowała. I te
sojusze w poszczególnych kwestiach zrobiliśmy.
W 2018 r. zmiana zasadnicza dotycząca relokacji
uchodźców. W 2019 r. zatrzymanie negatywnego
dla Polski wyboru na szefa Komisji Europejskiej.
W 2020 r. bardzo dobry budżet dla Polski. Właśnie
dzięki temu, że mamy odwagę formułować nasze
własne tezy i że jeżeli czegoś chcemy, to mamy
odwagę o tym mówić, a nie poddajemy się płynnie pewnym prądom, które dominują w polityce
europejskiej.
I wreszcie kwestia – bo było ich dość sporo –
którą postawił również pan marszałek, tj. kwestia
wizyt zagranicznych w trakcie pandemii, tego, że
te wizyty się odbywają. Oczywiście, że się odbywają. Pierwszą wizytą po tym, jak została ogłoszona
pandemia, była wizyta w Waszyngtonie prezydenta
Dudy. Wtedy tę wizytę państwo także w tej sali krytykowaliście, mówiąc, że to jest zagrywka wyborcza. A dzisiaj właśnie będzie w następnym punkcie
dzisiejszych obrad omawiany jeden z efektów tej
wizyty. Myślę, że też można dziś zatrzymać się nad
tym i wyciągnąć pewne wnioski.
I wreszcie kwestia ostatnia, kwestia tego, żebyśmy starali się reagować na pewne sprawy w polityce zagranicznej, w polityce krajowej w taki
sposób, jak gdyby rzeczywiście było to słuchane
przez inne państwa, przez te państwa, w których
interesie może być wykorzystywanie podziałów
wewnętrznych. O tym – choć rzadko się zgadzam
z panem marszałkiem Kamińskim – pan marszałek bardzo dobrze powiedział. To właśnie jest to, co
powinno przyświecać naszej polityce zagranicznej
i także polityce zagranicznej parlamentarnej. Jeżeli
mamy do czynienia ze sprawami, które nas różnią, także pewnymi sprawami międzynarodowymi, to wskazane jest, aby jednak powstrzymywać
się od zbyt daleko idących sformułowań. I sądzę,
że takie sformułowania, które na tej sali padały…
Ja się do nich odnosiłem, ale w żadnym razie nie
było moim celem atakowanie kogokolwiek. Gdyby
te sformułowania nie padły, nie byłoby takiej potrzeby, żeby na nie reagować. Myślę, że to może
być dobre podsumowanie: żeby w przyszłości, jeśli
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mówimy o polityce zagranicznej, jednak brać pod
uwagę przede wszystkim interes państwa, a nie
krajowy interes polityczny czy interes partyjny.
Bardzo dziękuję. (Oklaski)
Wicemarszałek
Marek Pęk
Dziękuję, Panie Ministrze.
Szanowni Państwo, zgodnie z art. 48 poza porządkiem obrad lub w związku z debatą marszałek Senatu udziela głosu jedynie w celu zgłoszenia
wniosku formalnego, repliki lub sprostowania
błędnie zrozumianej lub nieściśle przytoczonej wypowiedzi. Wystąpienie takie nie może trwać dłużej
niż 3 minuty. A więc udzielę państwu senatorom
głosu, ale proszę o przestrzeganie tych 3 minut, bo
nie chcę, ażebyśmy w tym momencie rozpoczynali
kolejną debatę.
Pani senator Jazłowiecka.
Senator
Danuta Jazłowiecka
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, jestem w stanie zrozumieć…
(Głos z sali: Nie słychać.)
Panie Ministrze…
(Głos z sali: Teraz jest okej.)
…jestem w stanie zrozumieć, że zabolały pana
moje słowa, prawda i krytyka wobec złego kierowania Ministerstwem Spraw Zagranicznych.
I chciałabym podkreślić, że mojej wystąpienie
dotyczyło złej oceny kierownictwa Ministerstwa
Spraw Zagranicznych. Ale muszę panu powiedzieć,
że zdumiona jestem pana wystąpieniem. Zresztą
ono też świadczy właśnie o tych wysokich standardach, jakie państwo w kierownictwie Ministerstwa
Spraw Zagranicznych reprezentujecie.
Otóż powiedział pan, że nie reagowałby pan,
gdyby nie było takiej potrzeby, nie pojawiłyby się
takie słowa. I 5-krotnie w swojej wypowiedzi włożył
pan w moje usta słowa „wstyd być Polakiem”. Panie
Ministrze, chyba całe szczęście, że akurat tę część
mojego wystąpienia czytałam, bo mogę panu przytoczyć słowo w słowo, jak było: „W Europie Polacy
chodzili z podniesioną głową, a na pytanie «Skąd
jesteś?», z dumą odpowiadali «Z Polski» i spotykali się z zachwytem i podziwem pytającego. Jak to
wygląda dziś, wiemy wszyscy, widzimy to, jeżdżąc

po świecie”. A pan to zinterpretował i oczywiście
natychmiast skomentował to w sposób nieprawidłowy. Skomentował pan również moje…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw
Zagranicznych Paweł Jabłoński: Tak to dokładnie interpretuje każdy rozsądny człowiek, Pani
Senator. Teraz sobie pozwolę się wtrącić.)
(Wicemarszałek Marek Pęk: Panie Ministrze,
bardzo proszę wysłuchać.)
Proszę doliczyć mi te minuty, które odbiera mi
pan minister.
Skrytykował pan negocjacje. Panie Ministrze,
w 2009 r. negocjowaliśmy w Parlamencie
Europejskim rozporządzenie dotyczące gazu.
I wówczas doskonała współpraca właśnie z partnerami Europy Wschodniej doprowadziła do sytuacji,
że wynegocjowaliśmy bardzo dobre rozporządzenie. Bo to, które przyszło z Komisji Europejskiej,
było bardzo niebezpieczne dla nas, dla Polaków
i dla Europy Wschodniej, z uwagi na fakt, że następnego dnia Rosja mogła zakręcić kurki i szantażować, w różnych aspektach, Unię Europejską.
Powiedział pan o tych negocjacjach, których
nie potrafimy prowadzić. Otóż, Panie Ministrze,
w 2014 r. pracowaliśmy nad dyrektywą o delegowaniu pracowników. Wszyscy posłowie uznali, że
była to puszka Pandory, mission impossible, żeby
można było zrealizować właśnie w dobrej współpracy, w negocjacjach, gdzie pracowali członkowie
Komisji, pracował nasz rząd… My czasami kończyliśmy negocjacje z Parlamentem i z Komisją o godzinie dwunastej czy pierwszej w nocy, a o ósmej
rano były negocjacje na posiedzeniu Rady. I my potrafiliśmy w nocy ze sobą porozmawiać o tym, jak
się przygotować do negocjacji na posiedzeniu Rady.
To zaskutkowało tym, że ta dyrektywa została po
raz pierwszy w historii, po raz pierwszy i do dzisiaj
jedyny, oceniona przez 5 ministrów polityki społecznej Europy Zachodniej i 7 ministrów Europy
Wschodniej jako najlepszy dokument, jaki wyszedł
z Parlamentu i z Rady.
A co się stało później? Podczas waszych rządów,
gdy negocjowaliśmy rewizję dyrektywy z 1996 r…
Widzimy, jakie są skutki. I widzieliśmy, jak wyglądały te negocjacje i ta współpraca. Prezydent
Macron odwiedził wiele krajów, omijając szerokim
łukiem Polskę, właśnie ze względu na brak chęci
negocjowania tej dyrektywy z Polską.
I, Panie Ministrze, widzimy to „wstawanie z kolan”, również widząc, jak pracują transportowcy,
jak wyglądają negocjacje w sprawie delegowania
pracowników w ramach transportu. Jesteśmy
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krajem, który 25% eksportu Unii Europejskiej,
usług transportowych… One są świadczone właśnie z Polski. I muszę panu powiedzieć, że to, w jakich warunkach transportowcy dzisiaj pracują, jest
zasługą waszego rządu, właśnie tego wspaniałego
„wstawania z kolan”, partnerskiej współpracy i doskonałych negocjacji. Dziękuję.
Wicemarszałek
Marek Pęk
Dziękuję bardzo.
Pan senator Bosacki.
Senator
Marcin Bosacki
Panie Marszałku, mam sprostowanie oraz
wniosek formalny.
Sprostowanie dotyczy przeinaczeń moich słów,
których pan mister dokonał. Nie powiedziałem, że
spotkanie pana premiera Morawieckiego z panią
Cichanouską to coś kompletnie nieistotnego, oraz
nie powiedziałem, że budżet Unii Europejskiej dla
Polski to 55 miliardów zł. W tej drugiej sprawie
powiedziałem, że to jest 55 miliardów zł mniej,
czyli 12 miliardów euro mniej, i chodzi o sam budżet Unii Europejskiej. Pan zapewne, tak jak cała
państwa propaganda, liczy to razem z funduszem
odbudowy związanym z chęcią walki z kryzysem
wywołanym przez COVID, ale tego nie można tak
liczyć, bo to jest coś dodatkowego…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw
Zagranicznych Paweł Jabłoński: Bo to jest dla was
niewygodne, po prostu dlatego.)
W samym budżecie jest…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw
Zagranicznych Paweł Jabłoński: Fakty są dla was
niewygodne.)
(Wicemarszałek Marek Pęk: Panie Ministrze,
bardzo proszę…)
Liczę na sprostowanie obu tych spraw, jak
pan sobie zajrzy do protokołu, to zobaczy pan, co
powiedziałem.
Nie są to jedyne przeinaczenia wypowiedzi
senatorów Koalicji Obywatelskiej, których pan
dokonał, dlatego teraz przechodzę do wniosku formalnego. Panie Marszałku, wnoszę o wystąpienie
marszałka Senatu Rzeczypospolitej do premiera
Rzeczypospolitej o ukaranie pana wiceministra

Jabłońskiego za konfrontacyjny, prowokacyjny
sposób prowadzenia informacji na temat stanu dyplomacji RP w dniu 30 września 2020 r., za manipulowanie cytatami senatorów oraz osobiste ataki
na nich. Dziękuję bardzo.
Wicemarszałek
Marek Pęk
Panie Senatorze…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw
Zagranicznych Paweł Jabłoński: Chętnie przyjmę tę
karę, jeśli ukarani zostaną wszyscy senatorowie…)
Panie Ministrze…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw
Zagranicznych Paweł Jabłoński: …którzy niekulturalnie przerywali…)
Panie Ministrze!
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw
Zagranicznych Paweł Jabłoński: …w trakcie mojego wystąpienia.)
Ja udzielam głosu. Bardzo proszę przestrzegać
Regulaminu Senatu. Jest pan gościem Senatu.
Panie Senatorze, z przykrością stwierdzam, że
nie ma takiego wniosku w katalogu wniosków formalnych, w związku z czym nie poddaję go pod
głosowanie.
Pan senator Klich w trybie sprostowania
– 3 minuty…
Senator
Marcin Bosacki
Przepraszam, w takim razie wnoszę o zwołanie
w tej sprawie Konwentu Seniorów po zakończeniu
posiedzenia.
Wicemarszałek
Marek Pęk
Bardzo proszę, Panie Senatorze.
Senator
Bogdan Klich
Jeszcze jedno sprostowanie. Pan minister odniósł się również do dyskusji odnośnie do wyborów
za granicą toczonych przez nas na forum Komisji
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Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej oraz
na tej sali w czasie trwania kampanii wyborczej,
kampanii prezydenckiej. Otóż informuję państwa,
którzy nas oglądają, i przypominam panu ministrowi, bo albo chciał zapomnieć, albo po prostu
zapomniał, że nigdy na tej sali ani na tamtych salach, gdzie się spotykaliśmy, nie padły żadne słowa krytykujące działalność polskich dyplomatów
odpowiedzialnych za przeprowadzenie wyborów
prezydenckich za granicą. Gdyby padły, to jako
przewodniczący komisji reagowałbym natychmiast, a ponieważ nie padły, to tylko przypomnę
panu ministrowi, że nie wolno tak manipulować
opinią publiczną, że nie można tak ostentacyjnie
kłamać, ponieważ są świadkowie, którzy to pamiętają. Przypomnę o tym, że na tej sali i na tamtych
salach przynajmniej 2-krotnie wyrażaliśmy swój
głęboki szacunek, a wręcz podziw dla dyplomatów,
naszych ambasadorów, naszych konsulów generalnych, pracowników naszych ambasad, za wszystko, za ten wysiłek, który włożyli w to, żeby wybory
za granicą przebiegały właściwie. A swoje wątpliwości i zastrzeżenia kierowaliśmy do kierownictwa politycznego resortu spraw zagranicznych.
Przypominam to, bo tak to dokładnie brzmiało.
Dziękuję.
Wicemarszałek
Marek Pęk
Bardzo dziękuję.
(Senator Marek Borowski: Panie Marszałku,
w trybie repliki.)
Proszę bardzo, Panie Marszałku.
(Rozmowy na sali)
Senator
Marek Borowski
Panie Senatorze Mamątow, regulamin jest nieubłagany, a pan marszałek go przestrzega i bardzo
nas to cieszy.
Wdaliśmy się z panem ministrem w taką małą
dyskusję bieżącą na temat spraw związanych
z tzw. strefami wolnymi od LGBT czy od ideologii LGBT. To jest temat, który się co pewien czas
pojawia. Panie Ministrze, pan jest człowiekiem
inteligentnym – to nie jest żaden fałszywy komplement – i na pewno zna zasady logiki. Otóż te
uchwały, nazwijmy je uchwałami o strefach wolnych od ideologii LGBT, tak jak pan chce… Proszę
mi powiedzieć… Logicznie rzecz biorąc, jeżeli jest

jakaś ideologia LBGT, to ktoś jest jej nosicielem.
No, należy rozumieć, że nosicielem są właśnie
osoby należące do tej grupy. I jeżeli ta gmina, ten
powiat, to województwo czy wreszcie Polska ma
być strefą wolną od ideologii LGBT, to dla bardzo
wielu Polaków niestety oznacza to, że nosicieli
tej ideologii, krótko mówiąc, osoby LGBT, trzeba tępić…
(Senator Robert Mamątow: Nie, to…)
…trzeba wyganiać.
Panie Senatorze Mamątow, pan też dobrze wie,
co się w Polsce dzieje w tej sprawie. Młodzi ludzie
popełniają samobójstwa z tego powodu, z powodu
prześladowań, inni są atakowani na ulicach. Ciągle
mamy tego rodzaju przypadki.
(Senator Dorota Czudowska: A gdzie są rodzice
tych młodych ludzi?)
Poza tym nie tylko o to chodzi. Chodzi o to, że
ci ludzie nawet nie mogą… po prostu się boją, tak,
boją się pokazać publicznie, że są osobami homoseksualnymi. To jest niedopuszczalne.
(Senator Robert Mamątow: Nie, to przesada.)
I to… Ale jakżeż to…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw
Zagranicznych Paweł Jabłoński: Panie Marszałku,
bardzo przepraszam, ale padły tutaj słowa niedopuszczalne. Jeżeli pan marszałek Borowski mówi,
że to są strefy wolne od ideologii LGBT, tak jak ja
chcę, a potem mówi, żeby tych ludzi wypędzić…)
(Głos z sali: Panie Marszałku, Panie
Marszałku…)
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw
Zagranicznych Paweł Jabłoński: …to jest to po prostu kłamstwo.)
Panie Ministrze…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych Paweł Jabłoński: Apeluję
o precyzję.)
(Głos z sali: Panie Ministrze!)
Panie Ministrze…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw
Zagranicznych Paweł Jabłoński: Apeluję o precyzję w wypowiedziach, naprawdę…)
(Poruszenie na sali)
Panie Ministrze, bo zacznę podejrzewać, że mój
komplement pod pańskim adresem, pod adresem
pańskiej inteligencji był przesadzony.
(Głos z sali: Tak.)
Pan nie rozumie tego, że tego rodzaju uchwała
powoduje akty nienawiści? Pan tego nie rozumie?
Wszyscy na świecie to rozumieją, tylko pan tego
nie rozumie.
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(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw
Zagranicznych Paweł Jabłoński: Szanowny Panie…)
(Poruszenie na sali)
Zakończyłem replikę.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw
Zagranicznych Paweł Jabłoński: …Wypędzić czy
chcę kogoś wygnać, bo coś takiego pan sformułował.
Naprawdę proszę się liczyć ze słowami. Mimo że
jest pan senatorem, obowiązują pana pewne zasady.)
(Głos z sali: Przestańcie!)
Wicemarszałek
Marek Pęk
Panie Ministrze…
(Senator Marek Borowski: Niech pan to powie
rodzicom tych dzieci, które popełniły samobójstwo
z tego powodu.)
(Poruszenie na sali)
(Głos z sali: Ja zgłaszam…)
Dobrze.
Szanowni Państwo Senatorowie!
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw
Zagranicznych Paweł Jabłoński: Proszę się liczyć
ze słowami.)
Dziękuję.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw
Zagranicznych Paweł Jabłoński: Imputowanie mi,
że ja…)
Dziękuję.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw
Zagranicznych Paweł Jabłoński: …jestem za to w jakimkolwiek stopniu odpowiedzialny, kompromituje pana jako senatora i jako człowieka.)
Dziękuję za przedstawienie… Dziękuję za…
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Panie
Marszałku…)
(Senator Marek Borowski: Jest pan za to odpowiedzialny, jeżeli pan to popiera, jeżeli pan tego
nie rozumie.)
Dobrze.
Dziękuję za przedstawienie Senatowi informacji.
(Senator Dorota Czudowska: Ja nie nadążam.)
Pani Senator?
Senator
Barbara Borys-Damięcka
Tak. Ja chciałam, Panie Marszałku, zgłosić wniosek o zaproszenie tutaj, na salę straży

marszałkowskiej w celu wyprowadzenia pana ministra z sali…
(Głos z sali: To jest skandal.)
(Głos z sali: Tak jest.)
…ponieważ nie zaprzestaje obrażania nas.
Wicemarszałek
Marek Pęk
Dobrze.
Zakończyliśmy…
(Senator Barbara Borys-Damięcka: A złożył
swoje oświadczenie i powinien już opuścić tę salę.)
(Senator Dorota Czudowska: To przedtem trzeba by było paru senatorów wyprowadzić.)
Dobrze.
Zakończyliśmy informację.
Uchylam ten wniosek.
Przechodzimy do następnego punktu, a tak naprawdę powracamy do rozpatrywania punktu dwunastego
porządku obrad: ustawa o Funduszu Medycznym.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać
jeszcze pytanie przedstawicielom…
(Senator Danuta Jazłowiecka: Powinien już
opuścić salę…)
Proszę?
(Głos z sali: Poczekajmy chwilę…)
Dobrze. Mała przerwa techniczna, ażeby przedstawiciele prezydenta pojawili się na sali.
Jesteśmy na etapie pytań do przedstawicieli
prezydenta.
Pan jest tutaj na liście, Panie Senatorze, ale na
razie nie ma do kogo tych pytań kierować.
(Głos z sali: Na krótkiej liście.)
(Rozmowy na sali)
Wracamy do obrad.
Powracamy do rozpatrywania punktu dwunastego porządku obrad: ustawa o Funduszu
Medycznym.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie jeszcze
zadać pytanie do przedstawicieli prezydenta, związane z omawianym punktem porządku obrad?
Panie Ministrze, są senatorowie, którzy chcą
zadać pytanie. Zapraszam pana. Woli pan zostać
na miejscu? Dobrze, jak panu wygodniej.
Jako pierwszy pytanie zadaje pan senator
Wojciech Konieczny. Jest pan senator?
Senator
Wojciech Konieczny
Dziękuję bardzo. Jestem obecny w sali na górze.

16. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 30 września 2020 r.

170
Ustawa o Funduszu Medycznym (cd.)

Panie Marszałku! Panie Ministrze!
Mam pytanie, które… Właściwie to senator
Komarnicki w pewien sposób sprowokował mnie
do zadania tego pytania. Odnotowaliśmy dzisiaj
ponad 1 tysiąc 500 zachorowań, a w Czechach i na
Słowacji jest stan wyjątkowy. Czy pan prezydent
zamierza zwołać posiedzenie Rady Bezpieczeństwa
Narodowego w sprawie pandemii koronawirusa,
która się rozszerza? Dziękuję bardzo.
Wicemarszałek
Marek Pęk

we wszystkich obszarach związanych z pandemią,
oczywiście przede wszystkim w obszarze zdrowia
publicznego, ale także w odniesieniu do skutków
społeczno-gospodarczych pandemii.
Przy czym zwracam uwagę, że nie było to
pytanie dotyczące treści ustawy o Funduszu
Medycznym, którą wspólnie z panią minister Anną
Surówką mam zaszczyt przedstawiać w imieniu
pana prezydenta.
Wicemarszałek
Marek Pęk

Bardzo proszę, Panie Ministrze.
Zastępca Szefa
Kancelarii Prezydenta RP
Paweł Mucha
Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Pan prezydent w dniu 4 września zwołał posiedzenie Rady Gabinetowej. To posiedzenie poświęcone było problemom dotyczącym pandemii
koronawirusa, a zwołano je przede wszystkim
z uwagi na 2 aspekty: rozpoczęcie zajęć w szkołach
i dalekosiężne skutki walki z pandemią. A więc taka
debata się odbyła. Pan prezydent przewodniczył
posiedzeniu Rady Gabinetowej, które odbywało się
z udziałem premiera i ministrów, i odebrał szczegółową informację w tej sprawie.
Jednocześnie pan prezydent uczestniczy – oczywiście poprzez swoich przedstawicieli – w pracach
Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
Szef kancelarii i szef Biura Bezpieczeństwa
Narodowego są w stałym, bezpośrednim kontakcie
z administracją rządową, z głównym inspektorem
sanitarnym i z ministrem zdrowia. Te kontakty są
bardzo, bardzo częste, a pan prezydent jest o nich
informowany. Oprócz tego prezydent monitoruje
działania, które są podejmowane przez rząd w ramach walki z pandemią.
No, formuła Rady Bezpieczeństwa Narodowego
to taka formuła… O potrzebie zwołania tego gremium opiniodawczo-doradczego zawsze decyduje prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Prezydent
zwołuje takie posiedzenie, jeżeli uważa, że w danym wypadku występują uzasadniające to
okoliczności.
Od samego początku pandemii mamy do czynienia z pełnym współdziałaniem pana prezydenta
oraz służb pana prezydenta z administracją rządową

Bardzo dziękuję.
Kolejne pytanie zadaje pani senator Joanna
Sekuła.
Senator
Joanna Sekuła
Panie Marszałku! Panie Ministrze!
Ja mam pytanie dotyczące tego, że ta ustawa
zmienia ustawę o refundacji leków. No, zmieniliście
państwo skład Komisji Ekonomicznej, a obsługa
funduszy związanych ze świadczeniami medycznymi jest niezwykle rozbudowana. W tej zasadniczej
ustawie, czyli w ustawie o Funduszu Medycznym,
jest mowa o Radzie Funduszu Medycznego. Oprócz
tej rady są jeszcze Rada Przejrzystości i Komisja
Ekonomiczna. One wszystkie w zasadzie zajmują się oceną tego samego. Proszę mi wytłumaczyć,
Panie Ministrze, jakie jest uzasadnienie tej zmiany
w składzie Komisji Ekonomicznej, która została zaproponowana w nowelizacji. Dziękuję.
(Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP
Paweł Mucha: Panie Marszałku, jeżeli pan marszałek zezwoli… To był postulat zgłaszany bezpośrednio przez Ministerstwo Zdrowia, a widzę, że
do odpowiedzi zgłasza się pan minister Gadomski.
Jeżeli byłaby tego rodzaju możliwość, to pan minister udzieliłby odpowiedzi.)
Wicemarszałek
Marek Pęk
Dobrze.
Jeszcze tylko upewnię się, Panie Ministrze, czy
nie ma już pytań do pana jako przedstawiciela prezydenta. Jeśli dobrze widzę, to nie ma.
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Teraz przejdziemy płynnie do tego, że do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony minister zdrowia.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawić stanowisko rządu?
Proszę.
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Sławomir Gadomski
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Myślę, że skupiłbym się na odpowiedzi pani
senator. Stanowisko rządu jest zbieżne ze stanowiskiem kancelarii pana prezydenta, a to już pan
minister Mucha wcześniej przedstawiał. Nie dokonaliśmy zmian w składzie Komisji Ekonomicznej,
jedynie w związku z licznymi zadaniami, które
będą wygenerowane dla szeroko rozumianego obszaru leków, rozszerzyliśmy skład tej komisji o dodatkowe, jeśli dobrze pamiętam, 3 osoby. Ten skład
jest rozszerzony w związku z tym, że rzeczywiście
spodziewamy się, iż w ramach terapii innowacyjnej czy terapii o wysokiej skuteczności klinicznej
w istotny sposób zwiększy się liczba procedowanych przez komisję wniosków.
A odwołując się do pytania dotyczącego różnych ciał w tym procesie – poczynając od Rady
Funduszu Medycznego przez, jak rozumiem, Radę
Przejrzystości przy Agencji Oceny Technologii
Medycznych i Taryfikacji i dochodząc do Komisji
Ekonomicznej – powiem, że każde z tych ciał ma
inne zadania w tym procesie i w dzisiejszym stanie
legislacyjnym, jak również będzie miało inne zadania po wdrożeniu ustawy o Funduszu Medycznym.
Rada funduszu, tak kolokwialnie mówiąc, czuwa
nad całym funduszem i nad prawidłowością wydatkowania środków na cele funduszu, określa też
pewne priorytety, zadania; Rada Przejrzystości
przy Agencji Oceny Technologii Medycznych
i Taryfikacji skupia się przede wszystkim na ocenie
wartości klinicznej danej terapii lekowej i rzeczywiście wspiera prezesa agencji w wydawaniu rekomendacji w tym zakresie; Komisja Ekonomiczna
już na bazie tych dokumentów podejmuje i prowadzi negocjacje z producentami czy dostawcami tych
leków. A więc, tak jak mówię, tutaj nie ma zmian co
do istoty funkcjonowania Komisji Ekonomicznej.
Trzeba powiedzieć sobie jasno: pewne zmiany proponowaliśmy na etapie prac legislacyjnych, ale na

posiedzeniach najpierw Komisji Zdrowia, potem
podkomisji, z istotnej części tych zmian, które
w sposób fundamentalny zmieniałyby istotę funkcjonowania Komisji Ekonomicznej, wycofaliśmy
się, uznając, że takie zmiany będą procedowane już
w ramach dużej nowelizacji ustawy refundacyjnej.
Dziękuję.
Wicemarszałek
Marek Pęk
Dziękuję, Panie Ministrze.
Troszeczkę przyśpieszyliśmy to procedowanie… Ja jednak jeszcze odczytam zgodnie ze scenariuszem formułę: obecnie senatorowie mogą
zgłaszać z miejsca trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przedstawiciela rządu, związane
z omawianym punktem porządku obrad.
Czy jeszcze ktoś z państwa senatorów pragnie
zadać takie pytanie? Nie mamy nikogo?
(Głos z sali: Nie mamy.)
Nie widzę zgłoszeń.
Otwieram dyskusję.
Pani senator Beata Małecka-Libera.
Senator
Beata Małecka-Libera
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panowie
Ministrowie!
Myślę, że Fundusz Medyczny i ten projekt,
który dzisiaj omawiamy, jest bardzo dobrym
przykładem na to, abyśmy mogli powiedzieć, jakie różnice dotyczą naszych poglądów w ogóle na
ochronę zdrowia i na rozwiązywanie tych problemów. Otóż ja postawię pewną tezę i powiem, że ja
uważam, iż problemy, które są w ochronie zdrowia,
powinny zostać rozwiązane w sposób systemowy,
powinny mieć wieloletnią strategię, tak aby rzeczywiście można było krok po kroku realizować
zadania, ale przede wszystkim muszą być bardzo
dobrze dofinansowane. A więc żaden fundusz, żaden program nie rozwiąże systemowych problemów, które są w ochronie zdrowia. O tym, jakie
one są, to my wszyscy wiemy. A do czego dążymy?
Do poprawy dostępności, do lepszej jakości, ale
przede wszystkim do zniwelowania nierówności,
dużych nierówności, jakie są w dziedzinie zdrowia. A co mamy w Funduszu Medycznym? Otóż
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Fundusz Medyczny, tak jak pan minister powiedział, jest funduszem celowym, który ma załatwić
pewne problemy. Ja nie mówię, że nieważne, one
są ważne, ale rozwiązanie znajdzie tylko część problemów, na które ten fundusz jest ukierunkowany.
A więc tak naprawdę dzieli się pacjentów, dzieli
się cały system – pokazuje się, że coś jest ważniejsze, a coś mniej ważne. Brakuje rozwiązania systemowego. Tego typu zarządzanie ochroną zdrowia
– przez programy, sieci czy fundusze – nie daje
poczucia bezpieczeństwa całego systemu. To tyle,
jeżeli chodzi o ogólne moje spostrzeżenie co do organizacji systemu.
Pieniądze. Pieniądze są niewątpliwie najważniejszym elementem. Gdyby ten fundusz celowy
rzeczywiście zakładał dodatkowe pieniądze, tak
jak pan minister tu wielokrotnie podkreślał, powiedziałabym: chapeau bas. Gdyby minister finansów powiedział: „tak, ten fundusz jest dla nas
bardzo ważny, w związku z czym przeniesiemy
pieniądze z przekopu mierzei czy z centralnego
lotniska, które będzie w przyszłości budowane,
i damy je na zdrowie, bo ono jest w tym momencie najważniejsze”, odpowiedziałabym: super. Ale
to nie są dodatkowe pieniądze. To są tylko pieniądze znaczone, pieniądze, które już są w budżecie,
zgodnie z „ustawą 6% PKB”, i te pieniądze, które trafiają tak naprawdę do ministra zdrowia, do
jego budżetu, a pośrednio później do Narodowego
Funduszu Zdrowia. To jeden element związany
z finansowaniem.
Drugi, zapis „do 4 miliardów”. Jeżeli będzie
trudny rok, to może to być 100 milionów. Ot i cały
sukces funduszu.
Kolejny element, oprócz pieniędzy ogromnie
ważny, związany jest z tym, na co idą te pieniądze. Otóż na wszystko to, co w tej chwili tak naprawdę jest finansowane. Profilaktyka? Czy po
to musi być stworzony fundusz medyczny, żeby
profilaktyka była odpowiednio finansowana w samorządach? Panie Ministrze, Narodowy Program
Zdrowia gwarantował profilaktykę, opisywał cele
strategiczne i dawał możliwość opłacania niektórych programów zdrowotnych poprzez Narodowy
Fundusz Zdrowia. Nic tylko dołożyć pieniędzy.
Dzieci… Piękny pomysł, naprawdę pochwalam.
Zresztą pan minister nawet powiedział, że nie
może być takiej sytuacji, że nie będzie środków finansowych na leczenie dzieci. To jest bardzo ważna deklaracja, która padła w Komisji Zdrowia. Co
ze świadczeniami, które dotyczą dzieci? Przecież
te wszystkie świadczenia są w Narodowym

Funduszu Zdrowia. Fundusz Medyczny będzie
przekazywał pieniądze do Narodowego Funduszu
Zdrowia po to, żeby były jak gdyby drugi raz te
same świadczenia opłacone.
Leki. Bardzo dużo państwo mówicie o innowacjach. Tak, to bardzo potrzebny kierunek. 2019 r.,
Panie Ministrze, i ustawa refundacyjna najniżej przez ostatnie lata wykorzystana… 17%, które
można przeznaczyć na refundację leków, w tym
innowacyjnych… W roku 2019, pierwszy raz w historii, 14,8… To jest ta innowacyjność? Przecież jest
ustawa refundacyjna – proszę ją wykorzystywać,
proszę ją realizować. A jeżeli jest zła, to proszę ją
znowelizować. Ona cały czas działa.
I kolejny element, ogromnie ważny. Inwestycje,
konsolidacja – piękne hasła, ważne. W wycenie,
którą proponuje fundusz dla świadczeniodawców, nie ma na remonty, nie ma na amortyzację. Brawo… Trzeba to zmienić. A więc co trzeba
zrobić? Zmienić wycenę punktów i zmienić kontrakty, uwzględnić te pieniądze tam. Nie trzeba
do tego dodatkowego funduszu medycznego, ogłaszania ekstrakonkursów, w których rozstrzyganie będzie pan minister zaangażowany… Myślę,
że pan minister ma więcej do zrobienia niż tylko
rozstrzyganie, komu i jakich łóżek potrzeba. Te
zadania powinny być rozstrzygane w regionach.
I po to były mapy potrzeb, po to były analizy, jakie
remonty, jakie potrzeby są w poszczególnych szpitalach, żeby to odbywało się na dole. Ale państwo
wszystko centralizujecie. To jest właśnie element
państwa polityki: nic na dole, wszystko centralnie,
wszystko w rękach ministra zdrowia, nawet decyzja o tym, ile łóżek i gdzie remonty. Tylko jeszcze gdyby to wszystko było w świetle konkursów,
to zgoda. Ale państwo sobie dajecie jeszcze wolną rękę, żeby poza konkursem móc takie decyzje
podejmować.
I dlatego jesteśmy zbulwersowani, że taki
Fundusz Medyczny powstaje. Oczywiście, zagłosujemy za, bo środowisko pacjenckie, bo oczekiwania,
bo wszyscy mówią: przecież dodatkowe pieniądze.
Nie, to nie są dodatkowe pieniądze. To jest tylko
sformalizowany program, po to, żeby w niektórych
obszarach zagwarantować niektórym pieniądze.
Żałuję, że taki program nie powstał szeroko, że on
nie ma tej mocy sprawczej, że nie działa strategicznie i że nie porządkuje pewnych cech o wiele
szerzej.
W mojej ocenie, taki fundusz, medyczny fundusz na pewno nie poprawi ochrony zdrowia.
Dziękuję.
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Wicemarszałek
Marek Pęk
Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Proszę o zabranie głosu panią senator Ewę
Matecką.
Senator
Ewa Matecka
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Zapewnienie dodatkowych środków na finansowanie ochrony zdrowia i wsparcie działań poprawiających zdrowie i życie obywateli
Rzeczypospolitej jest dzisiaj konieczne, jest oczekiwane. Ale propozycja utworzenia Funduszu
Medycznego, który ma spełnić ten cel i zapewnić dodatkowe – jak zapewniają nas autorzy tego
projektu – źródła finansowania ochrony zdrowia
ze środków państwowego funduszu celowego budzi wiele wątpliwości, jeżeli chodzi o przedłożoną
Wysokiemu Senatowi ustawę. Wątpliwości te pozwalają podejrzewać, że ta ustawa, w tym kształcie,
ma charakter bardziej iluzoryczny niż pragmatyczny. A już na pewno wątpliwe wydaje się realizowanie tych celów jeszcze w roku 2020, na który,
przypomnę, zakłada się, że będzie przeznaczone
do 2 miliardów zł.
Warto przypomnieć, że fundusz został zapowiedziany przez pana prezydenta Andrzeja Dudę
jeszcze w marcu bieżącego roku, w czasie kampanii
wyborczej, w sytuacji, kiedy opinię publiczną zbulwersowało przekazywanie 2 miliardów zł rocznie
przez 5 lat, czyli razem 10 miliardów zł, na media
publiczne, zamiast przekazania tych 2 miliardów zł
na leczenie chorych na nowotwory. Marzec tego
roku. Niestety, tym razem nie ruszył ekspres legislacyjny, a nawet można było zaobserwować pewne
spowolnienie. Co więcej, te wątpliwe zapowiedzi
przeznaczenia dodatkowych środków na ten fundusz i wykorzystania ich, przynajmniej na starcie,
w bieżącym roku są bardzo niejasne. Tak więc de
facto mamy do czynienia z przesuwaniem środków, a nie z przeznaczaniem nowych środków na
ten cel.
Mało tego, w debacie publicznej często ostatnio słyszymy wypowiadane opinie, że Fundusz
Medyczny konsumuje inne obietnice rządu PiS,
a mianowicie fundusz modernizacji szpitali i zapowiadane inwestycje na lecznictwo wysokospecjalistyczne. Powstaje zatem pytanie,

które obszary ochrony zdrowia zostaną pozbawione finansowania.
Inny aspekt: obsługa funduszu ma kosztować
nas do 40 milionów zł rocznie, co w planowanej
perspektywie 10 lat daje kwotę 400 milionów zł.
Kolejna uwaga: ustawa zakłada, że fundusz będzie przeznaczać do 4 miliardów zł rocznie. A zatem ustalono górny limit, nie wskazując dolnej
granicy, co oznacza, że rząd będzie mógł dowolnie
ustalać wysokość finansowania zadań określonych
w poszczególnych subfunduszach.
Wreszcie problem realnego startu tego funduszu.
Ustawa wskazuje w art. 4, że wybór projektów nastąpi
w drodze konkursów. Jest to dość szczegółowo opisane i narzuca się konkretne terminy poszczególnych
procedur konkursowych. No to policzmy.
Subfundusz modernizacji podmiotów leczniczych: 30 dni na podanie informacji przed rozpoczęciem konkursu, 7 dni na składanie wniosków,
7–21 dni na uzupełnienie braków. To są 44 dni. Do
tego dodajmy 30 dni na wejście ustawy w życie.
Razem 74 dni, przy czym nie podano liczby dni,
które mają być przeznaczone na rozpatrywanie
wniosków. Jak łatwo wyliczyć, prawdopodobnie
będzie można skorzystać z tego subfunduszu na
początku 2021 r.
Kolejny subfundusz, subfundusz rozwoju profilaktyki: 30 dni na podanie informacji przed ogłoszeniem konkursu, 14 dni od dnia upływu terminu
rozpatrywania wniosków na stworzenie listy rankingowej, 7 dni na złożenie wniosku o ewentualną
powtórną ocenę, 14 dni na rozpatrywanie wniosku
o powtórną ocenę. To są 64 dni. I dodajmy 30 dni
na wejście ustawy w życie. To 94 dni. Jak łatwo policzyć, luty 2021 r.
Subfundusz terapeutyczno-innowacyjny, ten
bardzo ważny subfundusz przeznaczony na leczenie chorych na choroby rzadkie i choroby onkologiczne: 30 dni po upływie każdego kwartału prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia składa wniosek
do ministerstwa o przekazanie dotacji, 14 dni na
przekazanie tejże dotacji. To razem 44 dni. Do tego
30 dni po ogłoszeniu ustawa wchodzi w życie. To
w sumie 77 dni.
Co jeszcze? Aby móc skorzystać z tego funduszu
musi powstać wykaz technologii lekowych o wysokim poziomie innowacyjności. To jest wykaz, który
będzie służył chorym na choroby rzadkie. Ten wykaz sporządza AOTMiT i na to są potrzebne 3 miesiące. Jeżeli prace pójdą sprawnie, to może uda się
ten wykaz stworzyć do lutego 2021 r. bądź wcześniej, może do stycznia.
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Kolejna sprawa: wykaz technologii lekowych
o wysokiej wartości klinicznej, czyli ten wykaz,
który jest potrzebny, aby skorzystać również z funduszu terapeutycznego na leczenie chorych na
nowotwory. Ten wykaz powstanie w terminie do
9 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Czyli być może powstanie do połowy 2021 r.
Wysoka Izbo, tak więc rzeczywisty start tego
programu, tego funduszu nastąpi prawdopodobnie
w przyszłym roku. Czyli środki na inwestycje, modernizacje, na subfundusze terapeutyczny i profilaktyczny, jak uważam, w tym roku niestety nie
będą wykorzystane.
I na koniec jeszcze jedno. Ustawa przyjmuje
co do zasady przyznawanie środków i ich podział
w ramach procedur konkursowych, bardzo szczegółowo opisanych w art. 4. A mianowicie minister
właściwy do spraw zdrowia przeprowadza konkursy w sposób przejrzysty, rzetelny i bezstronny oraz
zapewnia wnioskodawcom równy dostęp do informacji o warunkach i sposobie naboru oraz wyboru projektów. Od tej zasady odchodzi się niestety
w art. 9, mówiącym o tym, że dysponent funduszu, czyli minister zdrowia, może zlecać realizację zadań, o których mowa w art. 7, w całości bądź
w części, a zlecenie to następuje w drodze porozumienia. Taki zapis art. 9 stanowi duże zagrożenie dla transparentności finansów funduszu. Ten
tryb to jest tryb bez kryteriów, nietransparentny,
bez uzasadnienia celu, bez wniosku, bez algorytmu podziału środków i wysoce uznaniowy. A zatem
gdzie jest przejrzystość, rzetelność, bezstronność,
konkurencyjność i zapewnienie równego dostępu?
Wysoka Izbo, ustawa w tym kształcie, tak zapisana jest nie do zaakceptowania. Aby uniknąć
wszystkich zagrożeń, które niosą ze sobą niektóre
zapisy tej ustawy, niezbędne są poprawki. Ja takie
poprawki w tej chwili składam celem ich przedłożenia Wysokiemu Senatowi. Dziękuję bardzo.
Wicemarszałek
Marek Pęk
Proszę o zabranie głosu panią senator Alicję
Chybicką.
Senator
Alicja Chybicka
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panowie
Ministrowie!

Fundusz Medyczny ma swoją genezę. Otóż, kiedy
pan prezydent podpisał przekazanie 2 miliardów zł
dla Telewizji Polskiej, a te 2 miliardy marzyły się
nam, onkologom i hematologom dziecięcym, onkologom dorosłych… Chcieliśmy, aby zostały one
wydatkowane na onkologię. Dlaczego? Dlatego, że
w onkologii dzieje się bardzo źle, braki są ogromne,
szczególnie teraz, w dobie koronawirusa. Są opóźnienia w diagnostyce, opóźnienia w rozpoczęciu terapii. Nadrabianie opóźnień wynikłych z lockdownu
wymaga dużych środków i dużej mobilizacji.
W okresie prezydenckiej kampanii wyborczej
powstał pomysł Funduszu Medycznego, który maksymalnie – uwaga – ma mieć 4 miliardy rocznie,
a w tym roku 2 miliardy. 2 miliardy, które poszły
na Telewizję Polską, miały zabezpieczać wyłącznie
onkologię dzieci i dorosłych. W mojej głowie cały
czas huczy to pytanie: jaką korzyść odniesie teraz
polska onkologia, a konkretnie pacjenci? Dla mnie
przez całe życie zawodowe zawsze najważniejszy
był pacjent, nic więcej. I ja mam takie odczucie,
że te środki się rozmyją. A dlaczego? Dlatego, że
pan minister Mucha jednym tchem wymienił tutaj… Zresztą jak się przeczyta tę ustawę, a pozwoliłam sobie dokładnie ją przeczytać… Począwszy
od profilaktyki, poprzez technologie lekowe o wysokiej wartości klinicznej i technologie o wysokim
poziomie innowacyjności, poprzez dostępność do
świadczeń wysokospecjalistycznych – to też jest
dosyć zdumiewające, bo te świadczenia są opłacane z budżetu państwa i raczej niereglamentowane
– po inwestycje, które są nadzwyczaj kosztowne…
Cóż to jest kwota 4 miliardów w skali ogólnopolskiej na jakąkolwiek inwestycję? Chyba że mówimy
o dofinansowaniu jakiegoś remontu. A zatem we
mnie… Ja mam ogromną obawę, że pacjenci onkologiczni nic z tego nie dostaną.
Szkoda, że tego funduszu jeszcze nie ma, bo
może zamiast jeździć do Niemiec po szczepionki
przeciwko grypie, Polacy mieliby się gdzie zwrócić o refundację szczepień albo o sprowadzenie
szczepionek spoza Polski, czyli z Niemiec, które
są stosunkowo blisko. W tej chwili w kolejkach stoi
mnóstwo Polaków, w tym ja. Robię to dla mojej rodziny, choć wiem, że prawdopodobnie szpital mnie
zaszczepi. Do chwili obecnej to się nie stało.
Koronawirus w tej chwili gna. Mamy duży chaos w ochronie zdrowotnej. Jak ten fundusz zadziała w obecnej sytuacji? Dzisiaj 16-latka z zakażeniem
COVID jeździła w świętokrzyskim od jednego szpitala do drugiego. Wczoraj życie stracił pacjent w okolicach Torunia, bo nie można było znaleźć miejsca
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respiratorowego. Same dane, same liczby nic nie
znaczą. Wszystko tkwi w szczegółach, tak samo będzie z Funduszem Medycznym. Ja powiem szczerze,
że liczę na to, że dzieci, które w tej chwili zbierają
pieniądze na innowacyjne terapie na siepomaga.pl
i przez różne inne fundacje, dzieci, które nie mają
dostępu do nowych leków kosztujących ok. 0,5 miliona zł… Wyjazd na terapię anty-GD2 kosztuje 2 miliony zł, a CAR-T cells – 1 milion 300 tysięcy zł. To
są ogromne sumy. I ja mam nadzieję, że te dzieci to
rzeczywiście dostaną, że to jest coś nowego, że to nie
jest, tak jak mówiły moje przedmówczynie, rozszerzenie kotła, którym jest Narodowy Fundusz Zdrowia
i Ministerstwo Zdrowia, o kolejny fundusz, tylko że
tak naprawdę to jest coś, co pomoże rzeszy pacjentów. Jeśli chodzi o choroby rzadkie, to tam jest prawdziwa tragedia. Ale czy państwo zdają sobie sprawę,
jak kosztowne są te leki? Jedno takie dziecko zabierze
bardzo dużą część takiego funduszu. A zatem to pięknie wygląda na papierze – no, zadania od Annasza do
Kajfasza, bardzo ich dużo i bardzo wspaniałe – tylko
to jest awykonalne przy takich zapisanych środkach
i systemie procedowania.
Według mnie akurat to dobrze, że jest taka ścieżka, że krótką ścieżką będzie można w przypadku
ratowania życia jakiegoś chorego szybko to dostać,
bez długiej urzędniczej procedury, bo życie człowiek
ma tylko jedno i jak już przejdzie na tamtą stronę,
to z niej nie wróci. A zanim się obróci jakimikolwiek
papierami… Ja od 45 lat to mówię, kiedy maszyna
biurokratyczna staje naprzeciwko życia jakiegokolwiek chorego. I powiem szczerze: to dobrze, że są pieniądze, choć one tak naprawdę nie są dodatkowymi
pieniędzmi i trochę tu serce boli. Ale ja jako onkolog,
onkohematolog dziecięcy, stary, pracujący już wiele
lat, i wszyscy moi koledzy z różnych klinik w Polsce,
a także inni onkolodzy w Polsce powiemy: sprawdzam. Ocenimy to w krótkim czasie, bo już w pierwszym roku. U nas wszystko musi być szybko, bo rak
postępuje szybko do przodu i nie czeka na to, co postanowi wielka komisja, rada, jedna, druga i komu
te pieniądze przydzieli. Albo rak zabije chorego, albo
rzeczywiście Fundusz Medyczny mu pomoże. Jeszcze
raz mówię, że powiemy: sprawdzam. A będę oczywiście głosowała za tym funduszem. Dziękuję bardzo.
Wicemarszałek
Marek Pęk
Bardzo dziękuję, Pani Senator.
Głos zabierze pani senator Dorota Czudowska.

Senator
Dorota Czudowska
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Panowie Ministrowie!
Wysoka Izbo!
To kolejna ustawa z inicjatywy prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, jak już było na tej sali
powiedziane, i po raz kolejny składam podziękowania wszystkim prezydenckim ministrom, ale także
ministrowi zdrowia, za pracę nad tą ustawą. Każda
możliwość pomocy chorym – i tutaj się wszyscy
zgadzamy, wszyscy lekarze i nie tylko oni, wszyscy
senatorowie, pewnie cała Polska, każdy, każdy –
jest zawsze przyjmowana z olbrzymią nadzieją. My
wiemy, że narodowy fundusz ma swoje środki, jednak w ramach składki, procenta składki od naszych
składek ZUS, i trzeba było znaleźć jakąś możliwość
prawną, żeby skierować dodatkowe pieniądze do
służby zdrowia. Zarzut, że jest to spełnianie obietnic wyborczych… Boże mój, jeśli będziemy mieli
tylko takie zarzuty w ramach demokracji w Polsce,
że spełnia się obietnice wyborcze, to chyba będzie
bardzo dobrze.
Właściwie to ja mam… Celem mojego wystąpienia jest złożenie jednej bardzo merytorycznej,
no, może nie merytorycznej, ale takiej poprawki…
Za chwilę do niej wrócę. Po wysłuchaniu moich
szanownych przedmówców jednak nie mogę się
oprzeć, żeby nie wypowiedzieć jeszcze kilku refleksji na ten temat.
Właściwie to już mnie śmieszy – nie powiem
inaczej – to jak mantra od kilku miesięcy powtarzane: 2 miliardy na telewizję, a nie na onkologię.
Szanowni Państwo, budżet Polski to nie tylko telewizja, to nie tylko onkologia, to nie tylko medycyna. To także Siły Zbrojne, to także oświata, to
także gospodarka, to także wiele innych działań;
wystarczy sobie przeczytać działy budżetu. I musi
być i na telewizję, której ludzie potrzebują, a chorzy najbardziej, i na służbę zdrowia, i na wszystko
inne, co jest ujęte w obowiązkach państwa wobec narodu. I przestańcie już naprawdę… To już
jest takie wyświechtane, to już prawie że slogan:
2 miliardy mogły pójść na dzieci, a poszły na telewizję. Na onkologię poszło tyle pieniędzy, jak
nigdy dotąd. A ja pamiętam wypowiedzi, może nawet połowy senatorów z kadencji, kiedy rządziła
Platforma Obywatelska, z czasów, kiedy również
było bardzo dużo potrzeb i bardzo dużo braków,
na wszystko było taka odpowiedź: no tak, my
wiemy, że to jest potrzebne, ale rząd ma pewne
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ograniczenia, trzeba to zrozumieć. Wtedy było
pełne przyzwolenie dla wszelkich braków i wszelkich zaniedbań. Dzisiaj cokolwiek by się zrobiło,
jest to powód, żeby wszcząć atak. Naprawdę to nie
zawsze przystoi.
Wypowiedziane zostały tu też zarzuty wobec tych 2 trybów. No, dobrze, że pani senator
Chybicka przed chwilą zwróciła uwagę na to, że
tryb porozumienia nie ma służyć temu, żeby była
jakaś uznaniowość czy żeby to było, powiedzmy,
źródło pewnej czy jakiejś… no, uznaniowości,
na tym poprzestanę. Jest to tzw. szybka ścieżka.
My dzisiaj nie wiemy, czy nagle jakieś dziecko,
niemające jeszcze 18 lat, nie zachoruje na chorobę, której do tej pory w Polsce nie było, albo
czy nie zmierzymy się z czymś, czego nie mogliśmy przewidzieć i czego nie można było zapisać
w obowiązkach Narodowego Funduszu Zdrowia
dotyczących płacenia za pewne procedury. Taka
procedura porozumienia w pewnych wypadkach
jest konieczna, właśnie taka szybka procedura
porozumienia.
Jeśli zaś chodzi o pewne programy, zakupy, to
one muszą być przemyślane i tutaj droga konkursowa jest jak najlepsza. Tak że z wielką nadzieją
przyjmujemy ten kolejny fundusz. Ja to tak gospodarczo, po kobiecemu nazywam, że jest to taki dodatkowy schowek w fartuchu gospodyni domowej,
gdzie trzyma ona dodatkowe pieniądze, na wszelki
wypadek, i to są pieniądze, które sama odłoży bądź
ktoś może do tych pieniędzy dołożyć.
Panie Marszałku, chcę wnieść jedną poprawkę, poprawkę właściwie formalną. Jeszcze w toku
prac nad ustawą zauważyliśmy błąd, a mianowicie
w art. 38 w pkcie 12 zamiast słowa „świadczeniobiorcom” zapisane zostało słowo „świadczeniodawcom”. To jest oczywista pomyłka. Musimy to
zmienić i taką poprawkę przedkładam. Dziękuję
bardzo.
Wicemarszałek
Marek Pęk
Bardzo dziękuję, Pani Senator.
Już jest podpisana?
(Senator Dorota Czudowska: Proszę?)
Czy ona jest podpisana?
(Senator Dorota Czudowska: Tak.)
Dobrze.
Proszę o zabranie głosu pana senatora
Wojciecha Koniecznego.

Senator
Wojciech Konieczny
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Oczywiście należy zacząć od tego, że jestem za
przyjęciem tej ustawy i to obojętnie, w jakiej formie ona wyjdzie, z którymi poprawkami. Byłbym
za przyjęciem ustawy, gdyby tam były 4 miliony,
i byłbym za wtedy, gdyby tam było 400 tysięcy zł.
W służbie zdrowia tak bardzo brakuje pieniędzy,
że każda forma dofinansowania ochrony zdrowia
jest bardzo potrzebna. Tak że tutaj moglibyśmy dalej nie dyskutować, ale musimy dyskutować, gdyż
inaczej byłoby tak, jak w tym starym polskim przysłowiu, że darowanemu koniowi w zęby się nie zagląda. No, możemy przyjąć ustawę, powiedzieć: są
pieniądze, nie dyskutujmy o tym, bo są bardzo potrzebne, chcemy je przekazać na służbę zdrowia.
Tak, ale… Właśnie tutaj, jak myślę, jesteśmy na
etapie, kiedy trzeba jednak spróbować poprawić
ten projekt, aby był on jak najbardziej skuteczny
w swoim działaniu.
Pierwsza sprawa, kontrowersja dotycząca szpitali powiatowych. Ja się bardzo cieszę, że
pan minister, w moim rozumieniu, zmienił zdanie w porównaniu z tym, które zostało wypowiedziane podczas obrad Komisji Zdrowia, gdyż tam,
dopytując się bodajże o art. 20, gdzie jest to ograniczenie, gdzie są wymieniane sposoby finasowania
szpitali i zakresy, w których mogą być… No, jest
tam w moim odczuciu duże ograniczenie, chciałem uzyskać zgodę ministerstwa i przedstawicieli
pana prezydenta na zmianę. Wtedy tej zgody nie
było, jak rozumiem, teraz jest i ja się bardzo cieszę. Taką poprawkę składam, ona już została złożona. Wyrazy „świadczeń opiekuńczo-leczniczych”
zmienia się po prostu na słowa „świadczeń opieki
zdrowotnej”. Wtedy będziemy mieli pewność, że
ustawa nie dotyczy tylko zakładów opiekuńczo-leczniczych prowadzonych przez szpitale powiatowe, ale po prostu szpitali powiatowych. To
rozszerzy, jak sądzę, zgodnie z tym, co pan minister dzisiaj powiedział, że intencją jest dofinansowanie szpitali powiatowych, a nie tylko zakładów
opiekuńczo-leczniczych, SOR-ów, które znajdują
się w tych szpitalach… Tak że bardzo się cieszę,
doprecyzujemy to, myślę, że w takim razie będzie
zgoda co do tej poprawki.
Dalej. Niezrozumiałe jest jednak również w tym
artykule dofinansowanie konsolidacji zakładów
opieki zdrowotnej. Padają zarzuty, że ta ustawa
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nie jest systemowa, i nie jest, aczkolwiek konsolidacja szpitali to jest pewna zmiana systemowa,
ponieważ ona doprowadza do tego, że szpitali jest
mniej. Każda konsolidacja do tej pory polegała na
tym, że z 2 szpitali robiliśmy jeden, z 4 oddziałów…
Np. w moim mieście z 3 oddziałów ginekologii zostały dwa, z 3 oddziałów chirurgii też zostały dwa,
z 2 oddziałów nefrologii został jeden, z 2 oddziałów
okulistyki został jeden. To ta konsolidacja to spowodowała. No i teraz wiadomo, że jeżeli w tym jednym
oddziale wystąpi koronawirus, no to populacja 600
tysięcy ludzi będzie pozbawiona leczenia w danym
zakresie, ponieważ mamy tylko 1 oddział, bo skonsolidowaliśmy kiedyś te szpitale. Jest to więc pewna
zmiana systemowa, której się boję. I wyjaśnienia
pana ministra, jak myślę, oczywiście można w jakimś zakresie przyjąć, jednak one nie odpowiadają
praktyce, temu, co się dzieje naprawdę ze skonsolidowanymi szpitalami. I tego się trochę boję, nie
wiem, po co jest ten zapis, on wykracza trochę poza
normalny zasięg tej ustawy, która miała służyć po
prostu pacjentom. Konsolidacja szpitali przeważnie
wcale nie służy pacjentom.
Następnie art. 9, o uznaniowości… Rozmawialiśmy o tym tutaj, wielu senatorów przede mną to
zgłaszało, tak że nie będę specjalnie dużo o tym mówił. Ale powiem w ten sposób: tak, taki system jest
potrzebny, szybki system, rzeczywiście, np. jak ktoś
zachoruje. Ale on jest w ogóle potrzebny w służbie
zdrowia. Szpitale są spętane przetargami, konkursami, odwołaniami, jakimiś skargami itd. i w szeregu miejsc, w tysiącach miejsc w szpitalach potrzeba
takiego uproszczonego trybu. Owszem, on powinien
też być kontrolowany. Ale tutaj wprowadzamy go tylko w zakresie tego funduszu. A ja znalazłbym przynajmniej 100 miejsc, gdzie naprawdę… Jak panu
senatorowi, nieobecnemu teraz, zepsuł się tomograf, o czym mówił, no to dlaczego nie ma szybkiego trybu, żeby ten tomograf naprawić? No, nie ma
takiego trybu, trudno.
Dalej. Uważam, że sprawa tego funduszu poniekąd obnaża również pewną rzeczywistość,
o której wiemy. Trzeba go powoływać, gdyż nie
ma pieniędzy. Trzeba dodawać pieniędzy na leczenie dzieci, gdyż te dzieci nie są leczone. Cieszę
się, że to jest wypowiedziane, bo do tej pory zawsze była taka propaganda sukcesu, że wszystko
jest dobrze, wszystko jest dobrze… No, okazuje
się, że nie, i ten fundusz po części będzie to naprawiał. I to jest akurat dobrze. Z tym że taki system, jaki jest zaproponowany – po pierwsze, tej
uznaniowości, a po drugie, takich punktowych

inwestycji – może wywrócić cały system, ponieważ nie wszystkie szpitale do tego przystąpią, nie
będzie to równa konkurencja, z różnych powodów.
Nie będę się już nad tym rozwodził, ale jest takie
niebezpieczeństwo.
No, sprawa 1%. Nie wiem, czy jest potrzebne powoływanie tego funduszu i wydawanie, powiedzmy,
40 milionów, jeżeli to będzie ta maksymalna kwota.
Ten fundusz to jest właściwie taki duży dział zamówień publicznych: będzie rozdzielał pieniądze, będzie przeprowadzał konkursy itd. Naprawdę można
to było między 16 oddziałów NFZ rozdzielić, dać każdemu oddziałowi, powiedzmy, 1 milion zł lub mniej
– w zależności od tego, jak liczebne jest województwo
– i w ten sposób, poprzez udział ludzi wyspecjalizowanych w tym pracujących w NFZ, dokonać podziału
tych środków na podstawie tych konkursów. To można zrobić. Specjalne powoływanie odrębnego funduszu wydaje się nie do końca konieczne.
Na koniec powiem w ten sposób. Cieszę się,
mimo wszystko, że jest taka ustawa. Mam nadzieję,
że poprawki zaproponowane, teraz jeszcze złożone
do pana marszałka, poprawią tę ustawę, tak żebym
mógł zupełnie spokojnie za nią zagłosować. A jeżeli
chcemy zmieniać system, to ja podpowiem, jakie
to mogłyby być ustawy. Np. ustawa o oddłużeniu
szpitali, np. ustawa o urealnieniu wyceny świadczeń zdrowotnych, np. ustawa o zniesieniu limitów
w całej służbie zdrowia. To byłyby systemowe ustawy, które zmienią oblicze polskiej służby zdrowia.
A tak to… No, na pewno coś się poprawi. Bardzo się
cieszę głównie z tego, że ta ustawa daje możliwość
finansowania leczenia chorób rzadkich, tych drogich terapii. Tego bardzo brakowało i zapewne bez
tego funduszu Narodowy Fundusz Zdrowia nigdy
nie znalazłby na to pieniędzy. One będą znaczone
i w tych przypadkach pomogą, a sytuacja tutaj jest
czasami naprawdę tragiczna. Dziękuję bardzo.
Wicemarszałek
Marek Pęk
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Marka
Borowskiego.
Senator
Marek Borowski
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Dość krótka historia tego funduszu jest jednocześnie historią, no, dość wyjątkowej hipokryzji
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w działaniach przede wszystkim rządu, a po części niestety także pana prezydenta. Przywoływano
tutaj genezę tego funduszu. Wiadomo, że ta idea
powstała w umyśle pana prezydenta wtedy, kiedy
musiał – bo nie mógł odmówić prezesowi – przeznaczyć 2 miliardy na Telewizję Polską, na tzw. telewizję publiczną. Protest przeciwko temu – tu się
zwracam do pani senator Czudowskiej – nie wynikał z tego, że ktoś lekceważy potrzeby telewizji
publicznej, tylko z tego, że ta telewizja przestała
być telewizją publiczną i stała się telewizją partyjno-rządową. W związku z tym przekazywanie tam
2 miliardów zł było potraktowane tak jak nadużywanie publicznych środków. Stąd powstał projekt,
tu w Senacie i przez nas forsowany, ażeby te pieniądze przeznaczyć na zdrowie, a konkretnie na
walkę z rakiem. Prezydent znalazł się w trudnej
sytuacji: z jednej strony prezes, a z drugiej strony społeczeństwo. Tak więc obiecał fundusz i z tej
obietnicy, jak słyszymy, się wywiązuje. Tylko że zachodzi takie pytanie… Przecież głównym źródłem
dochodów tego funduszu mają być środki budżetowe. Tak więc nie ma tu żadnego nowego źródła
szczególnego, tak jak np. przy funduszu solidarności. To jest, przypomnę, ten fundusz, który gromadzi środki dla niepełnosprawnych. Tam znaleziono
dodatkowe źródło w postaci opodatkowania tzw.
milionerów, a tutaj głównym dostawcą będzie budżet. No i zachodzi pytanie, jak to jest, że prezydent
widzi potrzebę stosowania szczególnych terapii,
a nawet… Zdaje się, że na ostatnim etapie dopisano do tego funduszu jeszcze inne rzeczy, środki
inwestycyjne, jakieś inne zmiany w służbie zdrowia. Prezydent to widzi, a rząd tego nie widzi. Rząd
tego nie zaproponował, rząd tego nie zrobił, robi
to prezydent. Wszystko to razem to są po prostu
różnego rodzaju manipulacje, to jest działanie, które psuje cały system finansów państwa, zaciemnia
go. I takich przykładów mamy więcej. Ten fundusz
solidarności, o którym wspomniałem… No, przecież mamy Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych. A tymczasem z boku powołuje się inny fundusz, którym można już inaczej
dysponować.
W resorcie sprawiedliwości – to polecam szczególnej uwadze pana prezydenta, choć pewnie o tym
wie – działa taki dziwny Fundusz Sprawiedliwości,
który ze sprawiedliwością ma tyle wspólnego, co…
no, już nie będę przykładów dawał. W każdym
razie stał się prywatną skarbonką partyjną pana
ministra Ziobry, który rozdaje te pieniądze na
lewo i prawo, tam, gdzie uważa. I w tej sprawie

nie słychać głosu pana prezydenta, nie słychać jakiejkolwiek krytyki, chociaż akurat pan prezydent
w tej kadencji, jak powiedział, nie zależy już od
pana prezesa, a jedynie od Boga i historii.
Tak więc polecam, Panie Ministrze Mucho,
przekazać panu prezydentowi, że śmiało może ten
temat podnieść.
A teraz wrócę do tej hipokryzji. Ona jest znacznie większa. Mianowicie w 2018 r., na początku
2018 r. wybuchł strajk rezydentów. Rezydenci
domagali się tam różnych rzeczy związanych ze
swoją pracą, ale także domagali się zwiększenia nakładów na służbę zdrowia, co miało taki charakter bardziej, powiedziałbym, społeczny, szerszy
niż tylko ich własny interes. Nastał pan minister
Szumowski. I pan minister Szumowski, co było
rzeczywiście jego sukcesem, podpisał porozumienie z rezydentami. I w tym porozumieniu zostały
zawarte ważne wskaźniki, mianowicie wskaźnik
będący stosunkiem, relacją nakładów na zdrowie –
tam były wymienione określone pozycje – do produktu krajowego brutto. I następnie to, co ustalono
z rezydentami, wpisano do ustawy o świadczeniach
zdrowotnych. A więc to już jest wymóg ustawowy
od 2018 r. I cóż tam wpisano? Wpisano, ile mają
wynosić nakłady w kolejnych latach w stosunku do
produktu krajowego brutto, wskaźniki. No, wydawać by się mogło, że to wielki sukces. Właśnie tak
trzeba działać, w taki sposób trzeba podnosić te wydatki. Tam chodziło o to, żeby ten wskaźnik stale
rósł i żeby w roku 2024 osiągnął 6%. Taka była idea.
No, można powiedzieć: temat zamknięty.
My jesteśmy teraz po 3 latach funkcjonowania
tej ustawy. I cóż widzimy? Otóż w roku 2018 zgodnie z ustawą ten wskaźnik powinien był wynieść
4,78%, a wyniósł 4,5%. Te 0,28% to było prawie
6 miliardów zł, więcej niż ten fundusz będzie miał.
W następnym roku, 2019, wskaźnik miał wzrosnąć
do 4,86%, tymczasem faktycznie spadł do 4,36%. To
już jest różnica 0,5% i 11 miliardów zł – tyle pieniędzy nie dopłacono służbie zdrowia. I na rok 2020…
Oczywiście, teraz pandemia to wszystko zwichrowała. Ale na rok 2020 mieliśmy plan i wiadomo
było, ile rząd zakłada przeznaczyć na zdrowie
i jaki zakłada produkt krajowy brutto. Otóż zgodnie z ustawą powinno to być 5,03%, a było 4,53%.
Znowu zabrakło prawie 12 miliardów zł. Razem
przez 3 lata było 29 miliardów zł niedopłaconych.
Niedopłaconych.
I teraz mamy fundusz, na którym będą 4 miliardy zł, i powinniśmy się cieszyć. No, trudno się
martwić, oczywiście, dobrze, bardzo dobrze. Tylko,
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proszę państwa, to pokazuje, jak wygląda stosunek do zdrowia Polaków, do nakładów na to zdrowie i w jaki sposób manipuluje się danymi i wręcz
oszukuje społeczeństwo.
I mówię o tym w tej chwili dlatego, Panie
Ministrze Mucho, że prezydent, który tę ustawę
podpisał, nigdy jej nie skontrolował. Nigdy się nie
wypowiedział na ten temat. Nigdy nie zapytał na
posiedzeniu Rady Gabinetowej, dlaczego tak się
dzieje. Tak na marginesie: minister zdrowia też
powinien był o to spytać, no ale nie ma tu już ministra zdrowia, więc nie mówmy o nim.
Dlatego zakończę tym samym, co powiedziałem na początku. Wszystko, co dzieje się wokół tego
funduszu i wokół nakładów na służbę zdrowia, to
festiwal hipokryzji. (Oklaski)
Wicemarszałek
Marek Pęk
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że senatorowie
Szwed, Gromko, Gorgoń-Komor, Durlak, Pęcherz,
Jazłowiecka i Brejza złożyli swoje przemówienia
w dyskusji do protokołu*.
Informuję, że wnioski o charakterze legislacyjnym na piśmie złożyli senator Wojciech
Konieczny, senator Beata Małecka-Libera, senator Ewa Matecka, senator Dorota Czudowska i senator Joanna Sekuła.
Zamykam dyskusję.
Czy zaproszeni goście chcą ustosunkować się
do przedstawionych wniosków?
Bardzo proszę, Panie Ministrze.
Zastępca Szefa
Kancelarii Prezydenta RP
Paweł Mucha
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Odpowiadając na głosy, które pojawiły się
w czasie dyskusji, postaram się syntetycznie podsumować tę debatę.
Oczywiście prawdą jest, że ustawa stanowi
realizację zapowiedzi pana prezydenta Andrzeja
Dudy. Zapowiedź ta ziściła się w projekcie, który był konsultowany ze środowiskiem pacjentów. Jeżeli mówimy o ocenach politycznych czy
* Przemówienie w dyskusji złożyła do protokołu także senator Joanna Sekuła. Przemówienia – w załączeniu.

o rozmaitych głosach krytycznych, to nie ulega
wątpliwości, że ci, którzy są tym najbardziej zainteresowani, ci, których ustawa dotyczy w sposób bezpośredni, czyli przede wszystkim pacjenci i rodzice
pacjentów… No, mówimy tu także o kwestiach
związanych z profilaktyką, diagnostyką i leczeniem
chorób cywilizacyjnych, chorób nowotworowych,
chorób rzadkich, także w odniesieniu do osób, które mają poniżej 18 lat. Pacjenci tej ustawy oczekują, pacjenci tej ustawy chcą. To oni postulowali te
rozwiązania, które będą mogły wejść w życie już
w tym roku. Jeżeli mówimy o zmianach, jakie będą
mogły nastąpić już w tym roku, to ja wymienię np.
bezlimitowe świadczenia, o których wielokrotnie
już w tej dyskusji wspominaliśmy.
Środki, które zostaną zaplanowane na rok 2021,
zgodnie z tymi rozwiązaniami, które zostały tu
przewidziane, które zostały wprowadzone do ustawy w toku prac sejmowych, będą uzupełniane o te
środki, które nie zostaną rozdysponowane w roku
2020. Te środki nie będą przepadać.
A więc biorąc pod uwagę określone procedury
dotyczące funkcjonowania subfunduszu infrastruktury strategicznej czy subfunduszu modernizacyjnego, możemy powiedzieć, że są to konkretne
rozwiązania prawne, które zostały dostosowane do
kontekstu społecznego, który jest określony w przepisie art. 68 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Konstytucja w art. 68 ust. 1 stanowi, że każdy ma
prawo do ochrony zdrowia. Z kolei art. 68 ust. 3
mówi in principio, że władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej
dzieciom. I to jest jeden z głównych celów tej ustawy,
wyrażonych w art. 3.
Dziękuję za te głosy poparcia, które były tutaj
wyrażane przez państwa senatorów ze wszystkich
stron sceny politycznej. Dziękuję w szczególności
za wystąpienie pani senator Doroty Czudowskiej.
No, jest to ustawa, która była oczekiwana i która załatwia pewne sprawy. Wbrew temu, co tu
mówiono – z tym będę polemizował – jest to rozwiązanie systemowe. Jest ono systemowe w tym
sensie, że ustawa o Funduszu Medycznym, traktująca o państwowym funduszu celowym, którego dysponentem będzie minister zdrowia, bardzo
wyraźnie wskazuje zakładane cele. Tu nie chodzi
o ogólne wsparcie NFZ. Pewnie wszyscy zgodzimy się co do tego, że o jakichkolwiek kwotach byśmy rozmawiali – niezależnie, czy byłaby to kwota,
tak jak państwo mówiliście, 400 tysięcy, 4 milionów, czy kilku miliardów złotych – pewnie i tak
byłyby wątpliwości, czy da się rozdysponować te
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środki w ramach systemu. Chodzi o to, żeby działać
w sposób racjonalny, tym bardziej że mamy ograniczone zasoby. Wiemy, że te zasoby, na co pani
senator trafnie wskazywała w swoim wystąpieniu,
służą zaspokajaniu różnych potrzeb, nie tylko potrzeb służby zdrowia.
Mówimy tutaj o tym, że chcemy wspomóc leczenie chorób rzadkich. O tym mówił też pan senator
Konieczny, któremu za te słowa dziękuję. Te środki
będą przeznaczane na różne cele. Przede wszystkim wskazujemy dzieci oraz szczególną opiekę
zdrowotną, która jest związana z chorobami cywilizacyjnymi, ale mówimy także o takich przypadkach, kiedy jest potrzeba leczenia za granicą.
Dlatego ja się nie zgodzę z tymi uwagami, które
odnoszą się do jakiejś pozorności działań, fasadowości czy iluzoryczności. Te słowa są niesprawiedliwe. Są też nie fair. To jest naturalne, że składa
się obietnice i słowa się dotrzymuje. I tak działa
prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
To nie jest też żadne działanie ad hoc. To nie
jest też żadne działanie doraźne. O takiej potrzebie
środowiska skupiające się właśnie na potrzebach
pacjentów małoletnich czy środowiska pacjentów z chorobami rzadkimi mówiły od wielu miesięcy czy wielu lat. I ta dyskusja, która była tutaj,
w tej sprawie prowadzona w toku prac nad omawianą ustawą, połączyła środowiska pacjenckie
z Ministerstwem Zdrowia. Rozmawialiśmy także
z podmiotami fachowymi, które są w te procesy
zaangażowane.
Tak, prawdą jest to, że środowiska pacjenckie,
onkologiczne także, oczekują, że państwo będziecie
głosować za tą ustawą. Oczekują. To wynika z korespondencji. To wynika z wypowiedzi na posiedzeniach komisji. To wynika z prac i wiedzy, którą ma
też Kancelaria Prezydenta.
Zupełnie też niesprawiedliwe i niesłuszne jest
jakiekolwiek nawiązywanie do sytuacji jakiegoś
rzekomego przesunięcia środków na telewizję publiczną. Nie ma takiego przesunięcia środków. Nikt
takiego przesunięcia nie dokonał. Nie było żadnego zabrania środków na onkologię i przekazania
na telewizję publiczną. To jest po prostu fałsz. Ja
rozumiem, że jest jakaś retoryka polityczna, ale
takiego rozstrzygnięcia nie było. Nikt tego rodzaju decyzji nie podejmował, żeby ograniczyć środki na onkologię. Jest to też o tyle niesprawiedliwe
i wprowadzające opinię publiczną w błąd, że odwrotnie: jeżeli powiemy o działaniach prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonych w ramach
chociażby współdziałania z sekcją ochrony zdrowia

Narodowej Rady Rozwoju, to zobaczymy, że od początku tej kadencji pan prezydent w sposób bardzo
zdecydowany występuje w tych sprawach, rozmawiając ze środowiskiem lekarzy, pacjentów, przedstawicieli różnych zawodów medycznych. Podnosi
i wskazuje określone inicjatywy. Ja o tym dzisiaj
mówiłem. Chociażby pierwszy polski cancer plan,
ustawa solaryjna czy teraz omawiana przez nas
ustawa o Funduszu Medycznym. Ale za chwilę pod
obrady Wysokiej Izby, Sejmu i Senatu trafi też ustawa o centrach zdrowia 75+. Państwo wiecie, że to
też jest sprawa bardzo ważna. Chodzi tutaj także
znowu o kwestię nawiązania do art. 68. Bo tutaj
pan prezydent bardzo wyraźnie się wypowiadał
o tych grupach uprawnionych pacjentów, którzy
mają prawo domagać się szczególnego wsparcia,
szczególnej opieki zdrowotnej. Mówię tu o dzieciach, kobietach ciężarnych, osobach niepełnosprawnych, osobach w podeszłym wieku. I z tych
prac związanych z potrzebami także w sferze geriatrii będziemy mieli za chwilę projekt ustawy
o centrach zdrowia 75+.
Tak więc jeżeli ktoś tutaj uprawia politykę, jeżeli
ktoś tutaj uprawia hipokryzję, to ci, którzy próbują
tłumaczyć opinii publicznej, że jakiekolwiek środki
na onkologię zostały ograniczone, albo ci, którzy
próbują przekonywać, że będziemy mieli tu do czynienia z jakąś strukturą biurokratyczną.
No, pada ten argument 1%. Ja to powtórzę:
mamy ograniczenie środków, które będą wydatkowane w ramach kosztów funkcjonowania
Funduszu Medycznego w wysokości do 1%. No, to
wskazanie, że do 1%… Czy dzielilibyśmy te środki
w ramach NFZ, czy będziemy mówić o kosztach
rozdysponowywania ich w ramach funkcjonowania funduszu, to to będzie na podobnym pułapie.
A nawet, mogę powiedzieć, odwrotnie: niższe są
koszty wydatkowania tych środków via Fundusz
Medyczny. Otrzymaliśmy także taką zapowiedź ze
strony ministra zdrowia, że to będą koszty oczywiście minimalne, na poziomie takim, jak to będzie
możliwe.
Jeżeli chodzi o górny limit… Bo tutaj pojawia się
też zarzut, że ustawa formułuje górny limit wydatków. Ten górny limit wydatków to jest odwzorowanie zasady z ustawy o finansach publicznych.
W ustawie o finansach publicznych mamy wskazanie, że w takim przypadku wieloletnim pokazujemy górne limity wydatków w danym roku. To jest
pewna systematyka, którą określa art. 50 ustawy
o finansach publicznych. To będzie co roku określane w ustawie budżetowej, jakie konkretne środki
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będą w danym roku budżetowym. Chcielibyśmy –
chyba tu jesteśmy wszyscy zgodni – żeby te środki były jak najwyższe. I mam nadzieję, że, tak jak
powiedziałem, jeszcze w tym roku będziemy mogli
już bezpośrednio te środki wydatkować.
Jeżeli chodzi o kwestię art. 20, taką dość szczegółową, i kwestię związaną z treścią ustawy
i możliwością wsparcia… No, my mówimy też, że
w ramach tego art. 20 w szczególności możliwe jest
wsparcie procesów konsolidacyjnych podmiotów
leczniczych, infrastruktury ratownictwa medycznego i wymiany łóżek szpitalnych, co też może dotyczyć szpitali powiatowych. A więc tutaj nie ma
żadnej zmiany stanowiska w stosunku do tego, co
było w czasie dyskusji na posiedzeniu komisji, to
też jest wyraźnie wskazane. Oczywiście jest też
tak – Ministerstwo Zdrowia zwracało na to uwagę i pewnie pan minister Gadomski będzie chciał
tu uzupełnić – że celowo mówiliśmy o szczególnym wsparciu rozwoju infrastruktury, jeżeli chodzi
o udzielanie świadczeń opiekuńczo-leczniczych. To
był zabieg świadomy, sformułowany przez odwzorowanie tego w treści przepisów.
Nie jest też tak, że tutaj da się zbudować fałszywą tezę, że prezydent widzi określone sfery, a rząd ich nie widzi. Ta ustawa jest dowodem
na świetną współpracę pomiędzy prezydentem
Rzeczypospolitej Polskiej a rządem, dlatego że eksperci Narodowej Rady Rozwoju, doradcy prezydenta Rzeczypospolitej, środowiska pacjenckie, które
do nas występowały, dyskutowali o tych postulatach, które do nas trafiały, które nam przedstawiano, z Ministerstwem Zdrowia, z agencją, z NFZ. To
jest ten dialog, który się toczył, i oczywiście, że tak
było we ścisłym współdziałaniu z Ministerstwem
Zdrowia, bo nie sposób było przygotować tej
ustawy bez takiego współdziałania. A więc te potrzeby są widoczne i z perspektywy prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej, i z perspektywy rządowej. Zresztą wiemy, że środki, które są środkami
budżetowymi, będą w dyspozycji ministra zdrowia.
Dziękuję za trafne zdekodowanie sensu art. 9.
Tak, art. 9 ustawy daje takie możliwości szybkiego, sprawnego działania. Myśmy bardzo wyraźnie
mówili o tym, że to porozumienie, które może być
zawierane z NFZ, a ten NFZ pojawił się w toku
dyskusji na posiedzeniu komisji, to jest celowy
zabieg legislacyjny, który ma służyć temu, żeby
ustawa mogła być sprawnie realizowana. Takie
sytuacje, że w danym przypadku konkursy nie
występują, są państwu znane z państwa praktyki. Chociażby art. 14 ustawy o zdrowiu publicznym

daje możliwość odstępstwa od procedury konkursowej i w różnych czasach, w okresach działania
różnych rządów tego rodzaju elastyczne rozwiązania, jak sami państwo trafnie zwracaliście uwagę,
były wprowadzane.
Tak już zupełnie bez żadnej polityki w tle trzeba powiedzieć, że to są dobre rozwiązania prawne,
to są szeroko dyskutowane rozwiązania prawne.
Oczywiście, że macie państwo rację, mówiąc, że
te cele są ujęte dość szeroko. Tak jak państwo trafnie mówiliście, te środki są znaczone w tym sensie, że jest przemyślane, na co te pieniądze mają
pójść. Ja się nie zgadzam z tymi głosami, że gdybyśmy po prostu dodali te pieniądze do NFZ, to
efekt byłby taki sam. Widzę tu aprobatę w oczach
osób doświadczonych w sprawach funkcjonowania w sferze służby zdrowia. No, gdybyśmy to
dodali, to nie byłoby tego efektu przełożenia każdej złotówki 1:1, bo pewnie byłyby inne potrzeby,
a te potrzeby medyczne zawsze będą uzasadnione. Tutaj mówimy o konkretnych celach i bardzo
wyraźnej operacjonalizacji podziału tego, co trafi
do Funduszu Medycznego na 4 subfundusze: infrastrukturę strategiczną, modernizację podmiotów leczniczych, rozwój profilaktyki i subfundusz
terapeutyczno-innowacyjny.
Trafnie padało w komentarzach, że jesteśmy
dumni z rozwiązań dotyczących identyfikacji niezaspokojonych potrzeb medycznych, dotyczących
nie tylko tych świadczeń bezlimitowych, o których
mówiłem, ale także kwestii związanych z wprowadzeniem w ramach tej ustawy tego, co jest także wynikiem refleksji o tym, jaki jest obecny stan
rzeczy co do procesu refundacyjnego. My, przyśpieszając proces refundacyjny, wprowadzamy
kategorię technologii lekowych o wysokiej wartości klinicznej, nakładamy określone obowiązki na Agencję Oceny Technologii Medycznych
i Taryfikacji. To są takie rozwiązania, które, naszym zdaniem, mają gwarantować ten uproszczony i realizowany także na poziomie wojewódzkim
ratunkowy dostęp do technologii lekowych. To też
są rozwiązania oczekiwane i postulowane przez
pacjentów.
Jeśli wziąć pod uwagę te wszystkie okoliczności, to nie ulega wątpliwości, że ta ustawa zasługuje
na poparcie. Bardzo dziękuję państwu senatorom
za dyskusję, za uwagi w niej zgłaszane, ale też za
pewną ogólną aprobatę dla ustawy, bo nawet w tych
głosach krytycznych dostrzegamy taką aprobatę,
jeśli chodzi o projekt przedstawiony przez pana
prezydenta Andrzeja Dudę. Dziękuję bardzo.
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Wicemarszałek
Marek Pęk
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
I jeszcze przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia
chciałby zabrać głos.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Sławomir Gadomski
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Rzeczywiście pan minister Mucha odpowiedział
już na większość, mam nadzieję, postulatów zgłaszanych z sali.
Ja bym chciał zwrócić uwagę na 3 takie, można powiedzieć, istotne, główne tezy wyrażone na
tej sali, tezy nieprawdziwe. I chciałbym rzeczywiście skonfrontować się z tymi nieprawdziwymi tezami wykraczającymi być może nawet poza sam
Fundusz Medyczny.
Pierwszy obszar to przede wszystkim dodatkowe środki. Czy te środki na Fundusz Medyczny są
dodatkowe, czy nie są dodatkowe? Czy są w budżecie ministra? I – co najważniejsze i co absolutnie
nieprawdziwe – jakie inne potrzeby nie zostaną
zrealizowane albo komu zabierzemy, żeby te środki
mogły trafić do Funduszu Medycznego? Teza jest
najbardziej bolesna, bo rzeczywiście nikomu nic
nie zabierzemy. To nie jest tak, że jakiekolwiek
świadczenie finansowane dzisiaj przez Narodowy
Fundusz Zdrowia albo ministra zdrowia zostanie
przez to, że tworzymy Fundusz Medyczny, niezrealizowane. To są dodatkowe środki, bo będą dotyczyły dodatkowych potrzeb. W ogóle nie odnoszą
się do tych zadań, które dzisiaj są finansowane.
Jeżeli mówimy o pewnej pozorności przeniesienia
środków na leczenie dzieci do NFZ… Tu nie ma
mowy o pozorności. Mówimy o tym, co funkcjonuje w systemie od lat – o limitowaniu świadczeń,
o kontraktach, na które są nałożone pewne limity – a tu mówimy: odchodzimy od tych limitów
w leczeniu dzieci. To nie są pozorne przesunięcia,
to są dodatkowe środki właśnie zabezpieczające
to, by dzisiaj każdy świadczeniodawca udzielający świadczeń dzieciom, małoletnim mógł realizować je w trybie bezlimitowym. Zresztą taką
politykę przyjęliśmy jako rząd już od jakiegoś
czasu: świadczenia bezlimitowe w zaćmie, w endoprotezoplastyce, w diagnostyce obrazowej. Od

tego roku w 4 grupach świadczeń specjalistycznych. No, to są właśnie postulaty, które zresztą
były wyrażane, jeśli dobrze pamiętam, przez pana
senatora Koniecznego – żeby wprowadzić bezlimitowość ogólną. Pewnie na ogólną i powszechną
nas jeszcze dzisiaj nie stać, ale ileś tych elementów,
krytycznych z punktu widzenia pacjenta, bezlimitowych już wprowadziliśmy. Ta ustawa wprowadza kolejne.
Chciałbym również walczyć z mitem, że rzeczywiście już jest w nakładach 6%, już jest w budżecie
ministra zdrowia. Myślę, że wiele osób na tej sali
pamięta, jak wygląda budżet ministra zdrowia, ile
tam jest środków, ile było tych środków kilka lat
temu. Dla przypomnienia: budżet ministra zdrowia kilka lat temu to było 8 miliardów zł. W latach
poprzednich 9–11 miliardów w zależności od tego,
jak to się układało. Tam nie było wolnych środków
na Fundusz Medyczny, te 4 miliardy są rzeczywiście dodatkowym akcentem. W następnym roku,
w roku 2021 – mówiła o tym pani senator MałeckaLibera – budżet będzie zwiększony o 11 miliardów.
No fakt, 23 miliardy zł będzie szło dodatkowo z budżetu państwa na ochronę zdrowia. Tego nigdy nie
było.
(Senator Beata Małecka-Libera: 6% to wynika
z ustawy.)
Tego nigdy nie było.
Ja wiem, Pani Senator, że to jest 6% z ustawy. Zgadzam się. Bardzo się cieszę, że jestem reprezentantem rządu, który tę ustawę ustanowił.
Zresztą, jeśli dobrze pamiętam, senatorowie również byli zgodni co do sensowności tej ustawy.
I mam nadzieję, że poza jakimikolwiek sporami
politycznymi była zgoda co do jej przyjęcia. Ja się
zgadzam, podjęliśmy pewne zobowiązanie, a teraz
je realizujemy.
No i tu rzeczywiście chciałbym się skonfrontować… I naprawdę chciałbym prosić pana marszałka
Borowskiego o to, żeby nie wprowadzał senatorów
i opinii publicznej w błąd, że brakuje jakichś miliardów na zdrowie, że, nie daj Boże, nie realizujemy ustawy dotyczącej 6-procentowych nakładów.
Realizujemy ją, realizujemy zgodnie z zapisami,
które były wyrażone w porozumieniu z rezydentami, zostały przyjęte przez parlament i podpisane przez pana prezydenta, czyli „ustawą 6% PKB”.
(Głos z sali: Nic nie brakuje.)
Tam rzeczywiście odnieśliśmy się do pewnej wartości referencyjnej. Ja rozumiem, że być
może inne dzisiaj są oczekiwania co do tego, ale,
tak jak mówię, Sejm i Senat, wydaje mi się, dość
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jednogłośnie przyjęły ustawę z tymi warunkami,
które są. Co więcej, realizujemy tę ustawę z nawiązką. W budżecie państwa – pomimo tego, że w planach dotyczących nakładów na rok 2017, 2018, 2019
były założone pewne wartości w każdym z tych
okresów – nakłady na zdrowie przekraczały tę
wartość referencyjną. W każdym z tych okresów
budżet państwa dokładał się do ogólnych nakładów
na zdrowie. Była to dotacja albo zwiększenie możliwości Narodowego Funduszu Zdrowia i przeznaczenie środków na jego fundusz zapasowy: w roku
2017 w wysokości 1 miliarda zł, w roku 2018 w wysokości 1 miliarda 800 milionów zł, w roku 2019
w wysokości 2 miliardów 700 milionów zł. No naprawdę, proszę mi pokazać, kiedy w 25-letniej albo
30-letniej historii było takie dofinansowanie budżetu państwa do Narodowego Funduszu Zdrowia,
do sektora ochrony zdrowia. Robiliśmy to, mimo
że nie musieliśmy, mimo że wypełnialiśmy tę wartość referencyjną.
Na koniec odniosę się jeszcze do pewnej pozorności tych środków, tego, jak one są duże albo
jak małe. Pani senator Chybicka mówiła: a co to
są 4 miliardy zł na inwestycje. No, chciałbym
może trochę rozwiać ten mit. Jeżeli popatrzymy
sobie na środki unijne, które – mamy co do tego
pełne przekonanie – w istotny sposób wspierają i odmieniają od iluś lat obszar infrastruktury w ochronie zdrowia, na warunki Programu
Operacyjnego „Infrastruktura i środowisko”,
7-letniego programu, to zobaczymy, że jego wielkość to jest 3,3 miliarda zł. Wartość wszystkich
środków unijnych skierowanych do obszaru zdrowia na lata 2014–2020, czyli chodzi o 6- czy 7-letni okres realizacji, to jest 10 miliardów zł. Jeżeli
zestawimy sobie 10 miliardów zł w trybie 6- czy
7-letnim z 4 miliardami zł rocznie, z których, jak
zakładamy, 2 miliardy zł będą trafiały do infrastruktury – to są na razie takie ogólne, pobieżne
założenia – to chyba nie sposób powiedzieć, że będzie to zastrzyk finansowy niewidoczny z punktu
widzenia infrastruktury tego sektora. Dla ministra zdrowia będzie bardzo istotny, zwiększający
nasze możliwości pewnie o ponad 100%. Dziękuję
serdecznie.
(Senator Marek Borowski: W trybie…)
Wicemarszałek
Marek Pęk
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator
Marek Borowski
No, Panie Ministrze, dżentelmeni nie powinni
dyskutować o faktach. Porozumienie z rezydentami mówiło jasno, jakie pozycje są brane pod uwagę w wyliczeniach relacji nakładów na zdrowie
do produktu krajowego brutto. Były to 4 pozycje:
Narodowy Fundusz Zdrowia, część 46 budżetu
„Zdrowie”, następnie dział 851, dotyczący ochrony zdrowia w innych częściach budżetu, oraz
staże podyplomowe i specjalizacja. Takie 4 pozycje. Zebrałem te dane z ustaw budżetowych, które do nas przychodziły, a poza tym pan minister
Szumowski udzielił mi odpowiedzi na moją interpelację i podał te dane dla jednego z lat, w przypadku którego nie mogłem tego wyciągnąć z ustawy
budżetowej. A więc te dane są zweryfikowane.
Produkt krajowy brutto jest znany, wynika również
z ustaw budżetowych, a więc nie ma tu najmniejszej wątpliwości. Podzielenie tych 2 wielkości przez
siebie nie jest żadnym problemem. I niestety jest
różnica. I ta różnica była w każdym roku.
Powiem państwu, na czym polega tajemnica.
Mianowicie rząd twierdzi, że wszystko jest w porządku, ponieważ odnosi wydatki na zdrowie
z tych 4 pozycji w danym roku nie do PKB z tego
roku, tylko do PKB sprzed 2 lat. I w ten sposób…
Pan to nazywa wartością referencyjną albo czymś
podobnym. Otóż rezydenci jasno powiedzieli, że
to jest – przepraszam, ja nie zwykłem używać
mocnych słów – po prostu oszustwo. I że przecież nie o to chodziło, żeby odnosić to do 2017 r.
w roku 2019, w roku 2020 do 2018 r. itd. albo tylko do 2017 r., cały czas do 2017 r. Zresztą, gdyby tak przyjąć i w ten sposób to robić, to nie ma
szans, żeby w roku 2024 osiągnąć 6%, bo to będzie odniesienie do roku 2017, a nie do roku 2024.
Oczywiście w tym roku, w 2020 r., wynik relatywny bardzo się poprawi, dlatego że PKB spada.
Trudno jeszcze powiedzieć, o ile, ale pewnie o te
3–4% może spaść. W związku z tym przy wzroście nakładów nominalnych ten wynik oczywiście
bardzo się poprawi, ale przecież to nie znaczy, że
w służbie zdrowia tak się poprawi. Zresztą to, jak
wygląda dzisiaj służba zdrowia poza, powiedzmy sobie… W tej chwili to nawet już trudno powiedzieć, ale jeśli przyglądamy się kwestii tych
wszystkich normalnych porad itd., to widzimy,
jak ona jest niedoinwestowana. Ale to jest jasne i ja
tego nie chcę podnosić. Zmierzam tylko po prostu
do tego: w sprawie tych wskaźników uprawiacie
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państwo manipulację. I tych 29 miliardów po prostu nie było w tym czasie. Podejrzewam, że gdyby
one były, to mogły być skierowane na doposażenie, na inwestycje, na różne cele, co zresztą pozwoliłoby obecną pandemię przechodzić trochę
łatwiej, niż przechodzimy ją w tej chwili. Dziękuję.
Wicemarszałek
Marek Pęk
Dobrze.
To jeszcze w drodze wyjątku pan minister, replika na replikę, ale dosłownie dwa zdania. Dobrze,
Panie Ministrze?
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Sławomir Gadomski
Dziękuję, Panie Marszałku.
Rzeczywiście jedno zdanie.
Panie Senatorze, to nie jest ani tajemnica, ani
manipulacja. Nie chciałbym, żebyśmy wyszli z tej
sali z takim przekonaniem. Minister zdrowia realizuje przyjętą przez parlament Rzeczypospolitej
Polskiej ustawę. Tam jest odniesienie do PKB
sprzed 2 lat. Realizujemy to, co jest zapisane
w ustawie. Dziękuję.
Wicemarszałek
Marek Pęk
Dziękuję bardzo.
Czy jeszcze ktoś z przedstawicieli rządu, prezydenta? Nie.
Dziękuję bardzo państwu.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakterze legislacyjnym, proszę Komisję Zdrowia
o ustosunkowanie się do przedstawionych wniosków i przygotowanie sprawozdania.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone
dzisiaj.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu
trzynastego porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej
Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki
o wzmocnionej współpracy obronnej, podpisanej
w Warszawie dnia 15 sierpnia 2020 r.

Tekst ustawy zawarty jest w druku
nr 206, a sprawozdania komisji – w drukach
nr 206 A i 206 B.
Proszę sprawozdawcę Komisji Spraw
Zagranicznych i Unii Europejskiej, senatora
Marcina Bosackiego, o przedstawienie sprawozdania komisji.
Senator Sprawozdawca
Marcin Bosacki
Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie.
W dniu 28 września 2020 r. Komisja Spraw
Zagranicznych i Unii Europejskiej zajmowała
się ustawą o ratyfikacji Umowy między Rządem
Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów
Zjednoczonych Ameryki o wzmocnionej współpracy obronnej.
Dyskusja na posiedzeniu komisji była dość
ożywiona i nie tyle dotyczyła samych celów tej
umowy, ile jej warunków. Cele tej umowy, jak
mówił przedstawiciel rządu, to zwiększenie o co
najmniej 1 tysiąc żołnierzy i personelu armii
Stanów Zjednoczonych czy Sił Zbrojnych Stanów
Zjednoczonych, by być dokładnym, w Polsce
oraz budowa instalacji lub baz amerykańskich
m.in. w Poznaniu, Drawsku, Wrocławiu, Łasku,
Powidzu, Lublińcu czy Żaganiu. Z reguły jest
to rozbudowa istniejących już instalacji w taki
sposób, aby bazy te umożliwiały szybkie zwiększenie w sytuacji kryzysowej liczby personelu
amerykańskiego do ok. 20 tysięcy żołnierzy. Co
do tych celów panowała podczas dyskusji zgoda,
że są one godne poparcia i zgodne z interesem
Rzeczypospolitej.
Jednak podczas dyskusji senatorowie oraz zaproszeni eksperci podnosili kilka wątpliwości co
do warunków tej umowy. Dotyczyły one następujących spraw.
Pierwsza sprawa to jurysdykcja nad personelem amerykańskim, obywatelami amerykańskimi, którzy zgodnie z tą umową mają stacjonować
w Polsce, i pewna zmiana w porównaniu z poprzednią tego typu umową z 2009 r. Otóż tamta
umowa mówi verbatim, iż Polska sprawuje taką
jurysdykcję, ale na żądanie strony amerykańskiej
będzie chętnie się jej zrzekać, zaś obecna umowa
mówi coś odwrotnego: w tej umowie Polska zrzeka się tej jurysdykcji, a będzie ją przywracać, kiedy uzna to za konieczne dla realizowania swoich
interesów.
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Drugą sprawą, która wywoływała kontrowersje, jest brak konieczności przestrzegania polskiego
prawa czy też zgoda na opieranie się na przepisach
amerykańskich, zgodnie z którymi będą funkcjonować te bazy, a zwłaszcza będą budowane te bazy.
Kolejna sprawa, która budziła kontrowersje, to
brak uprzywilejowania polskich firm w kontraktach.
Nie ma dyskryminacji polskich firm, co chcę podkreślić. Jest zapis o tym, że polskie firmy będą miały takie
same prawa jak firmy zagraniczne, nie ma uprzywilejowania polskich firm przy budowie tych instalacji.
Sprawą, o której sporo dyskutowaliśmy, są
same koszty stacjonowania wojsk amerykańskich,
zwłaszcza koszty logistyczne. Według poprzedniej
umowy te koszty były pokrywane przez stronę
amerykańską, według tej te koszty logistyczne,
codzienne, ponosi strona polska. Zgodnie z informacjami ministerstwa obrony ma to być koszt
ok. 500 milionów zł rocznie. Chcę podkreślić, bo
to też było przedmiotem ustaleń, że ten koszt, te
500 milionów zł nie obejmuje planowanych inwestycji – jest to tylko koszt stacjonowania w Polsce
tych ok. 5 tysięcy, być może więcej w przyszłości,
żołnierzy amerykańskich.
Jeśli mogę jednym zdaniem podsumować to, co komisja przedyskutowała, to będzie to cytat z wypowiedzi przewodniczącego komisji, pana Bogdana Klicha:
w sumie co do celów dobra umowa jest korzystniejsza
dla strony amerykańskiej, a mniej korzystna dla strony
polskiej niż podobna umowa z 2009 r.
Mimo tych zastrzeżeń pragnę poinformować
Wysoki Senat, że komisja rekomenduje ratyfikację umowy między rządem Rzeczypospolitej
Polskiej a rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki
z 15 sierpnia 2020 r. większością głosów, 1 senator
wstrzymał się od głosu. Dziękuję bardzo.
Wicemarszałek
Marek Pęk
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Proszę sprawozdawcę Komisji Obrony
Narodowej, senatora Jerzego Czerwińskiego,
o przedstawienie sprawozdania komisji.
Senator Sprawozdawca
Jerzy Czerwiński
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka
Izbo!

Komisja Obrony Narodowej zebrała się wczoraj i rozpatrzyła ustawę o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem
Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnionej
współpracy obronnej, podpisanej w Warszawie
dnia 15 sierpnia 2020 r.
Na początku posiedzenia przedstawiciel
Ministerstwa Obrony Narodowej wyjaśnił założenia i główne punkty tej umowy. Jej treści nie będę
omawiał, była przed chwilą omawiana, chciałbym
tylko dodać to, o czym nie mówiono. Ta umowa
zmienia sposób stacjonowania wojsk amerykańskich – to będzie trwała obecność wojsk, co jest
ważne, czyli żołnierzy wraz z rodzinami, pracowników cywilnych itd. Wskazał także pan minister
korzyści z podpisania tej umowy, ze związania się
tą umową przez państwo polskie, a mianowicie korzyści geopolityczne, tj. podniesienie rangi Polski,
korzyści obronne, związane z innowacyjnością
również, korzyści, nazwałbym to, wojskowe, czyli
związane z budową infrastruktury, a także korzyści gospodarcze zarówno w aspekcie ogólnopolskim – obecność wojsk amerykańskich w takiej
liczbie będzie świadczyć o stabilności w naszym
kraju, a tam, gdzie jest stabilnie… za tą stabilnością podąża kapitał, podążają przedsiębiorcy – jak
i w aspekcie lokalnym, dla lokalnego rynku, dostawców towarów, usług, które będą w tych miejscach, w których stacjonują wojska, używane.
Pan minister wyjaśnił też, a właściwie zdementował kilka rodzajów, nazwałbym to, fake
newsów, jakie pojawiają się ostatnio w literaturze,
związanych z tą umową. Ja wymienię 3 z tych fake
newsów: sugerowany brak jurysdykcji Polski nad
żołnierzami USA, sugerowana czy hipotetyczna
eksterytorialność baz i wreszcie to, że ta umowa
będzie nas po prostu dużo kosztować; padła suma
500 milionów zł rocznie na utrzymanie baz.
Następnie głos zabrał przedstawiciel
Ministerstwa Spraw Zagranicznych, który podkreślił wagę umowy. Zaznaczył, że zwiększy to
poziom odstraszania wschodniej flanki NATO, że
obecność wojsk USA w Polsce będzie zwiększona
liczebnie i trwała oraz że jest to wypełnienie 3 deklaracji prezydentów USA i Rzeczypospolitej z roku
2018 i 2019 r. Wyjaśnił też, dlaczego powinniśmy
stosować tryb tzw. dużej ratyfikacji, tzn. ratyfikacji
z wcześniejszym zezwoleniem w formie ustawy.
Pani legislator nie wniosła w trakcie obrad komisji żadnych uwag legislacyjnych.
Następnie głos zabrali senatorowie: Jerzy
Wcisła, Dorota Czudowska, Bogdan Zdrojewski
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oraz Robert Mamątow. Większość zadała pytania
z prośbą o wyjaśnienia. Dłuższą wypowiedź miał
pan senator Bogdan Zdrojewski.
Następnie – to była nowość, przynajmniej
na posiedzeniu Komisji Obrony Narodowej –
głos zabrał poseł. Na posiedzeniu naszej komisji pojawił się poseł, pan Grzegorz Braun, z koła
Konfederacji, który w taki dość emocjonalny sposób, z dużą, nazwałbym to, ekspresją i przy użyciu dużych kwantyfikatorów przedstawił swoje
i swojego ugrupowania zarzuty do tej umowy.
One w większości pokrywały się z tymi, które były
przedstawiane w Sejmie. Do tych zarzutów odniósł
się potem po części przedstawiciel Ministerstwa
Obrony Narodowej.
Następnie dyskusję zamknięto i był wniosek o głosowanie. 7 senatorów opowiedziało się
za umową, nikt nie był przeciw, 1 senator się
wstrzymał.
Komisja Obrony Narodowej rekomenduje przyjęcie ustawy bez poprawek. Dziękuję.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek
Bogdan Borusewicz)
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Dziękuję, Panie Senatorze Sprawozdawco.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora sprawozdawcy. Nie ma takich pytań.
Dziękuję panu.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do
prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych zostali upoważnieni minister spraw
zagranicznych oraz minister obrony.
Czy panowie ministrowie Wawrzyk i Ociepa
chcieliby zabrać głos w sprawie ustawy? Nie.
Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przedstawicieli rządu związane z omawianym punktem
porządku obrad.
Czy są takie pytania? Nie widzę chętnych.
Ja mam 2 pytania do pana ministra Wawrzyka.
Pierwsze. Proszę mi powiedzieć, jak wygląda
sprawa eksterytorialności. Czy żołnierze zostali wyłączeni, czy bazy zostały wyłączone… To jest
pierwsze pytanie.
Drugie. Jakie koszty poniesiemy w związku z tymi bazami? Chodzi o inwestycje i jakieś

inne koszty, jeśli takie będą. Poprosiłbym o taką
informację.
Odpowie oczywiście pan minister Wawrzyk. Pan
minister Ociepa, jak będzie chciał coś dodać, to proszę.
Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych
Piotr Wawrzyk
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Jeżeli chodzi o kwestię eksterytorialności, to jest
to jeden z przykładów powielanej w przestrzeni publicznej informacji, która nie ma pokrycia w przepisach umowy. Zgodnie z tą umową Polska zachowuje
pełną suwerenność. Mało tego, wojska amerykańskie i personel cywilny mają obowiązek przestrzegać
polskiego prawa. Nie będzie tzw. eksterytorialności
w jednym i drugim przypadku, czy osobowym, czy
terytorialnym. A o wszelkich działaniach związanych z funkcjonowaniem bazy musimy być przez
stronę amerykańską informowani. Dziękuję bardzo.
Jeżeli chodzi o koszty, to myślę, że jednak ministerstwo obrony…
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Dobrze, ale do pana mam jeszcze w związku
z tym pytanie, żebym miał jasność. Jeżeli żołnierz
amerykański z tych baz popełni przestępstwo, to
jakiej jurysdykcji będzie podlegał: amerykańskiej
czy polskiej?
Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych
Piotr Wawrzyk
Jeżeli strona polska określi, że sprawa ma dla
niej znaczenie szczególne, to wtedy będzie podlegał
jurysdykcji polskiej. Ale to do nas należy krok w tej
sprawie, nie jesteśmy uzależnieni od wniosku ze
strony amerykańskiej w tej sprawie.
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Dziękuję, Panie Ministrze.
I teraz sprawa kosztów. Jakie tam koszty ministerstwo obrony wyliczyło?
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Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Obrony Narodowej
Marcin Ociepa
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Jeśli chodzi o koszty, to mówimy o tych, które
jesteśmy w stanie już dzisiaj oszacować. One dotyczą tzw. wsparcia logistycznego obecności wojsk
amerykańskich w Polsce i szacujemy je na kwotę
ok. 500 milionów zł rocznie. To są koszty związane z zapewnieniem bezpłatnego zakwaterowania,
wyżywienia, corocznie określanej ilości paliwa,
a także wybranych elementów wsparcia w magazynowaniu sprzętu i uzbrojenia oraz obsłudze
wykorzystywanej infrastruktury. Tyle, jeśli chodzi
o takie koszty stałe.
Ale my oczywiście zobowiązaliśmy się także modernizować albo budować nowe obiekty
na terenach tych baz. Te koszty będą rozłożone
w czasie i dzisiaj trudno jest mówić o szacunkach
finansowych. Ale te działania absolutnie wpisują
się w priorytety modernizacyjne infrastruktury
podległej Ministerstwu Obrony Narodowej, czyli, mówiąc wprost, i tak byśmy te obiekty chcieli modernizować, bo my chcemy, żeby na terenie
Rzeczypospolitej przebywało jak najwięcej żołnierzy, żeby jak najwięcej tych żołnierzy tutaj ćwiczyło,
oczywiście na pierwszym miejscu polskich, ale także sojuszniczych, także ze Stanów Zjednoczonych.
Tak więc to są inwestycje, które później pozostaną
na terenie Rzeczypospolitej, pozostaną własnością
polskiej armii i w jej dyspozycji.
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Dziękuję, Panie Ministrze.
Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma.
Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Bogdana
Klicha.
Senator
Bogdan Klich
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Obaj panowie sprawozdawcy przedstawili
rzetelnie przebieg obrad jednej i drugiej komisji.
Muszę powiedzieć, że dawno już nie było takiej
ratyfikacji, która budziłaby taką dyskusję, bo też

dawno nie było takiej ratyfikacji, której skutki byłyby tak ważne dla bezpieczeństwa Polski, dawno
też nie było takiej ratyfikacji, której skutki byłyby
tak długoterminowe.
W związku z tym, o czym też mówiliśmy przy
poprzednim punkcie, to znaczy, że bezpieczeństwo
Polski jest uzależnione nie tylko od naszych własnych zdolności obronnych i polityki bezpieczeństwa, ale także od wsparcia sojuszniczego, chyba
wszyscy na tej sali się zgadzamy co do tego, że obecność wojsk amerykańskich jest dla bezpieczeństwa
Polski po prostu niezbędna. Im więcej żołnierzy
amerykańskich, im więcej sprzętu amerykańskiego na ziemi polskiej, tym dla bezpieczeństwa Polski
lepiej. I to zwłaszcza w sytuacji, która drastycznie
zmieniła się po roku 2014, sytuacji dotyczącej bezpieczeństwa w naszym najbliższym otoczeniu.
Mam na myśli inwazję rosyjską na Krym oraz
inwazję na Donbas. Bo oto okazało się, że model
bezpieczeństwa kooperatywnego, tego, który skutecznie, wraz z sojusznikami i partnerami, wcielaliśmy w życie od rozpadu Związku Sowieckiego,
załamał się gwałtownie. Ten model bezpieczeństwa został wprowadzony do dokumentu strategicznego, jakim jest koncepcja strategiczna NATO
przyjęta w Lizbonie w listopadzie 2010 r., ale też
był praktykowany przez 2 dziesięciolecia. Mam na
myśli współpracę pomiędzy krajami NATO i NATO
jako całością a partnerami w Europie Wschodniej.
Ten model oparty był na kooperacji, a nie na konfrontacji. Był on oparty na założeniu, że dialog jest
skuteczniejszy aniżeli bezpośrednie zderzenie.
Ten model załamał się za sprawą rosyjskiej inwazji w 2014 r., no i ta architektura bezpieczeństwa do
tej pory nie została w żaden sposób odbudowana.
A zatem im więcej odstraszania na wschodniej
flance NATO, im więcej wojsk sojuszniczych na
terenie Rzeczypospolitej, tym ta Rzeczpospolita
bezpieczniejsza. Powiedzmy wprost, że lepiej
jest bezpieczeństwo kraju opłacać pieniędzmi
aniżeli krwią. Wierzę w to mocno i dlatego wraz
z ministrem spraw zagranicznych Radosławem
Sikorskim, oczywiście pod auspicjami premiera
Donalda Tuska, kontynuowaliśmy tę współpracę. W 2008 r. minister Sikorski podpisał deklarację o wzmocnionej współpracy strategicznej ze
Stanami Zjednoczonymi. To była ta słynna deklaracja Sikorski-Rice z sierpnia 2008 r. Podpisana
została również umowa o bazie w Redzikowie. Ta
baza jest budowana po to, aby elementy systemu
obronnego Stanów Zjednoczonych były obecne na
ziemi polskiej, właśnie w myśl zasady, że im więcej
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amerykańskich żołnierzy i amerykańskiego sprzętu w Polsce, tym dla Polski lepiej.
No, do tego należy jednak dodać łyżkę
dziegciu. Ubolewamy nad tym, że rząd Prawa
i Sprawiedliwości do tej pory nie doprowadził do
zakończenia budowy tego ośrodka. Baza miała powstać przed kilkoma laty, to opóźnienie jest już
3-letnie. Jak usłyszeliśmy podczas posiedzenia komisji, prace powinny zostać zakończone w 2021 r.,
no ale i tak nastąpi to z opóźnieniem.
W roku 2008 podjęliśmy rozmowy ze stroną amerykańską na temat zasad stacjonowania
amerykańskich żołnierzy w Polsce. Takie zasady zostały wynegocjowane i podpisane w grudniu
2009 r. Mówię o tym w związku z tym, że jednym z pytań zadawanych na posiedzeniu komisji
było pytanie o to, dlaczego tamte zasady są w tej
chwili zastępowane przez nowe zasady. W moim
głębokim przekonaniu tamte zasady były trochę
lepsze dla strony polskiej, a trochę gorsze dla strony amerykańskiej. Takie pytanie jest więc logiczne. Usłyszeliśmy ze strony pana ministra Ociepy
informację, że pobyt dodatkowych, kolejnych
żołnierzy amerykańskich na ziemi polskiej był
uzależniony od zmiany tych zasad. Przyjmujemy
to ze smutkiem, ale też rozumiemy, że narastanie potencjału wojskowego Stanów Zjednoczonych
w Polsce musi zostać okupione dodatkowymi
kosztami.
Nasze wątpliwości budzi zmiana mechanizmu
jurysdykcji karnej, czyli to, że w myśl tej umowy,
którą dzisiaj rozważamy, Rzeczpospolita Polska
przekazuje pierwszeństwo jurysdykcji karnej
w ręce Stanów Zjednoczonych, zachowując sobie oczywiście prawo do tego, aby w szczególnych
przypadkach się z tego wycofać. Uważam, że mechanizm zawarty w poprzedniej umowie, zgodnie z którą Rzeczpospolita Polska zachowywała
pierwszeństwo jurysdykcji karnej, a na wniosek
Stanów Zjednoczonych mogła się tego pierwszeństwa zrzec – w szczególnych przypadkach mogliśmy potraktować takie wnioski życzliwie – był
lepszym mechanizmem.
Obawiam się, że zasady zapisane w art. 27
poprzedniej umowy, mówiące o finansowaniu
w całości przez stronę amerykańską wsparcia logistycznego dla żołnierzy Stanów Zjednoczonych na
ziemi polskiej, też były dla nas lepsze, bo lepiej, jeżeli finansuje to gość aniżeli gospodarz. Przypomnę,
że chodzi tu o zakwaterowanie, usługi remontowe, wodę pitną, żywność, paliwo, transport lądowy, morski i powietrzny, media i usługi, wsparcie

i usługi medyczne, usługi lotniskowe i inne odpowiednie, wzajemnie uzgodnione wsparcie. Teraz za
ten sam… za podobny, nie za ten sam, ale za podobny katalog usług będzie płaciła strona polska. Jeszcze
raz to powiem: wolelibyśmy, żeby za tego typu usługi
logistyczne płacili nasi amerykańscy goście.
To jest tych parę wątpliwości, jakie mamy co
do kształtu tej umowy, ale one nie zmieniają faktu, że umowa zwiększa bezpieczeństwo naszego
kraju poprzez zapewnienie możliwości stacjonowania większej liczby żołnierzy i sprzętu amerykańskiego w Polsce. Dlatego też jako senatorowie
Koalicji Obywatelskiej, członkowie komisji spraw
zagranicznych – a o ile dobrze słyszę, podobnie jest
w Komisji Obrony Narodowej – tę umowę popieramy. Dziękuję bardzo.
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Dziękuje, Panie Senatorze.
Więcej zgłoszeń nie ma.
Lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że państwo senatorowie Aleksander Szwed i Gabriela MorawskaStanecka złożyli swoje przemówienia do protokołu*.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone dzisiaj.
Proszę.
Senator Sekretarz
Ryszard Świlski
Posiedzenie Komisji Zdrowia w sprawie rozpatrzenia wniosków zgłoszonych w trakcie debaty do
ustawy o Funduszu Medycznym odbędzie się w sali
nr 182 o godzinie 18.15.
(Głos z sali: O której?)
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
O 18.15.
Ogłaszam przerwę do godziny 19.00.
(Przerwa w obradach od godziny 17 minut 22
do godziny 19 minut 30)
* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

16. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 30 września 2020 r.

189
Głosowania

Marszałek
Tomasz Grodzki
Wznawiam obrady.
Proszę uprzejmie o zajmowanie miejsc.
Powracamy do rozpatrywania punktu drugiego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy
o transporcie kolejowym.
Komisja Infrastruktury przedstawiła projekt
uchwały, w którym wnosi o przyjęcie tej ustawy
bez poprawek – druk senacki nr 205 A.
Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
(Rozmowy na sali)
Chyba ktoś ze zdalnych jeszcze się loguje.
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 92 senatorów, wszyscy byli za.
(Głosowanie nr 5)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że
Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o transporcie kolejowym.
Powracamy do rozpatrywania punktu trzeciego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy
o systemie powiadamiania ratunkowego.
Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej przedstawiła projekt uchwały,
w którym wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek – druk senacki nr 204 A.
Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Ktoś z państwa głosujących zdalnie… Proszę
się przyjrzeć, czy macie państwo dobre połączenie, bo zawsze musimy czekać 20 sekund na efekty
głosowania.
Głosowało 96 senatorów, wszyscy byli za.
(Głosowanie nr 6)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że
Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego.
Powracamy do rozpatrywania punktu czwartego porządku obrad: sprawozdanie
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2019 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji
w 2019 roku.

Przypominam, że wczoraj zostało przedstawione sprawozdanie komisji w tej sprawie oraz została
przeprowadzona dyskusja.
Przystępujemy do trzeciego czytania.
Informuję, że trzecie czytanie obejmuje jedynie
głosowanie.
Przypominam, że komisja przedstawiła projekt
uchwały, w którym wnosi o odrzucenie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji – druk
nr 146 S.
Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez Komisję Kultury i Środków Przekazu
projektem uchwały, w którym komisja wnosi o odrzucenie sprawozdania.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 50 – za, 45 – przeciw,
1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 7)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że
Senat podjął uchwałę w sprawie sprawozdania
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
Powracamy do rozpatrywania punktu piątego porządku obrad: informacja o działalności Rady
Mediów Narodowych w 2019 r.
Przypominam, że wczoraj zostało przedstawione sprawozdanie komisji w tej sprawie oraz została
przeprowadzona dyskusja.
Przystępujemy zatem do trzeciego czytania.
Informuję, że trzecie czytanie obejmuje jedynie
głosowanie.
Przypominam, że komisja przedstawiła projekt
uchwały, w którym wnosi o odrzucenie informacji
o działalności Rady Mediów Narodowych – druk
nr 144 S.
Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez Komisję Kultury i Środków Przekazu
projektem uchwały, w którym komisja wnosiła
o odrzucenie informacji.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 94 senatorów, 49 – za, 45 – przeciw,
nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 8)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że
Senat podjął uchwałę w sprawie informacji Rady
Mediów Narodowych.
Powracamy do rozpatrywania punktu szóstego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy
o Radzie Mediów Narodowych.
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Komisja Kultury i Środków Przekazu przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie
tej ustawy bez poprawek – druk senacki nr 211 A.
Przystępujemy do głosowania nad projektem
uchwały.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95 senatorów, 93 – za, 1 – przeciw, 1
wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 9)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że
Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o Radzie Mediów Narodowych.
Powracamy do rozpatrywania punktu ósmego porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych
ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19.
W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, która
ustosunkowała się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej
sprawie. Znajduje się ono w druku nr 207 Z.
Proszę sprawozdawcę, pana senatora
Kazimierza Kleinę, o przedstawienie sprawozdania komisji.
Senator Sprawozdawca
Kazimierz Kleina
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Komisja Budżetu i Finansów Publicznych rekomenduje przyjęcie wszystkich poprawek, wszystkich 20 poprawek. Równocześnie zwracamy się
z prośbą o łączne przegłosowanie poprawek legislacyjnych: nr 1–4, 6, 9, 13, 15–18 i 20.
(Rozmowy na sali)
Marszałek
Tomasz Grodzki
Czy senatorowie wnioskodawcy…
(Senator Kazimierz Kleina: Wszystkie poprawki, nad wszystkimi poprawkami – za.)
Tak, wszystkie poprawki, komisja rekomenduje
głosowanie za.
(Głos z sali: W bloku…)
Czy panowie senatorowie wnioskodawcy chcą
jeszcze zabrać głos?
Informuję, że wnioski zgłosili pan senator
Krzysztof Mróz i pan senator Jan Hamerski.

Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad przedstawionymi poprawkami,
a następnie nad podjęciem uchwały o przyjęciu ustawy w całości ze zmianami wynikającymi
z przyjętych poprawek.
Jeżeli Wysoki Senat mnie upoważni, to nie będę
czytał uzasadnień poprawek, tylko ich numery.
Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że propozycja została zaakceptowana.
Poprawki nr 1 i 17 należy przegłosować łącznie…
(Senator Kazimierz Kleina: Panie Marszałku,
może najpierw ten wniosek, żeby łącznie przegłosować poprawki legislacyjne, które zgłosiłem.)
Dobrze. To przepraszam.
Zaczniemy od tych poprawek legislacyjnych.
Czyli łącznie głosujemy nad poprawkami przyjętymi jednogłośnie przez komisję – przy aprobacie Ministerstwa Finansów, żeby było jasne – czyli
proponuję blokowo przegłosować poprawki nr 1–4,
6, 9, 13, 15–18 i 20.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 95 – za, nikt nie był
przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie
nr 10)
Poprawka nr 5 eliminuje przepis przewidujący
utrzymanie podwyższonych stawek podatku VAT
w kolejnych latach i określający warunki powrotu
do stawek podstawowych.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95 senatorów, 54 – za, 40 – przeciw,
1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 11)
Poprawka nr 7.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 94 – za, 1 – przeciw, 1
wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 12)
Uwaga, nad poprawkami nr 8, 14 i 19 należy
głosować łącznie. Poprawki te przedłużają do końca 2020 r. w odniesieniu do przewoźników, którzy
uzyskali już licencje, wyłączenie stosowania części
przepisów.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
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Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 95 – za, nikt nie był
przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie
nr 13)
Poprawka nr 10.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 50 – za, 44 – przeciw,
2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 14)
Poprawka nr 11.
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 15)
Poprawka nr 12.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95 senatorów, 93 – za, nikt nie był
przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie
nr 16)
Poprawka…
(Głos z sali: Teraz całość.)
To już całość, tak, faktycznie.
Przystępujemy zatem do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości
ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 94 – za, przeciw nie był
nikt, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 17)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że
Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie
niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19.
Powracamy do rozpatrywania punktu dziewiątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy
o podatku od spadków i darowizn.
Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej
i Społecznej oraz Komisja Budżetu i Finansów
Publicznych przedstawiły jednobrzmiące projekty uchwał, w których wnoszą o przyjęcie tej ustawy
bez poprawek – druki senackie nr 212 A i 212 B.
Przystępujemy zatem do głosowania.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, wszyscy byli za.
(Głosowanie nr 18)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że
Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o podatku od spadków i darowizn.
Powracamy do rozpatrywania punktu dziesiątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy
o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw.
Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji przedstawiły projekt
uchwały, w którym wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy – druk senacki nr 213 A.
W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie
przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.
Uwaga, nad poprawkami nr 1, 2 i 6 należy głosować łącznie. Zmierzają one do uwzględnienia
legislacyjnych konsekwencji dokonania zmian
w ustawie o cudzoziemcach.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za.
(Głosowanie nr 19)
Poprawka nr 3 zmierza do zapewnienia spójności merytorycznej przepisu dodawanego w ustawie
o cudzoziemcach.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 97 – za, nikt nie
był przeciw, od głosu wstrzymał się 1 senator.
(Głosowanie nr 20)
Uwaga, nad poprawkami nr 4 i 5 należy głosować łącznie. Zmierzają one do uściślenia elementów decyzji wydawanych na podstawie ustawy
o cudzoziemcach.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za.
(Głosowanie nr 21)
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Poprawka nr 7 zmierza do sprecyzowania,
że decyzja wykonawcza, o której mowa w dodawanych ustępach załącznika do ustawy o opłacie skarbowej, jest wydawana przez Radę Unii
Europejskiej.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, wszyscy byli za.
(Głosowanie nr 22)
Uwaga, nad poprawkami nr 8 i 11 należy głosować łącznie. Zmierzają one do rezygnacji z dokonywania zmian w ustawie o współpracy rozwojowej.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 54 – za, 43 – przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie
nr 23)
Poprawka nr 9 zmierza do tego, aby jedyną
konsekwencją pozyskania przez pracodawcę informacji o skazaniu zatrudnionego przed dniem
wejścia w życie ustawy pracownika, niebędącego
członkiem korpusu służby cywilnej, prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo…
(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Marszałku,
przepraszam. Mam awarię urządzenia do
głosowania.)
Proszę wesprzeć pana marszałka pomocą
techniczną.
(Rozmowy na sali)
Trzeba przesadzić pana marszałka.
(Senator Bogdan Borusewicz: Działa.)
Działa? Dobrze.
Przypominam, że głosujemy nad poprawką
nr 9.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 54 – za, 44 – przeciw,
nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 24)
Poprawka nr 10 zmierza do dostosowania odesłania do zasad techniki prawodawczej.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 95 – za, 1 – przeciw.
(Głosowanie nr 25)

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem
uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, wszyscy byli za.
(Głosowanie nr 26)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że
Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych
ustaw.
Powracamy do rozpatrywania punktu jedenastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy
o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz
niektórych innych ustaw.
W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Środowiska, Komisji Nadzwyczajnej do
spraw Klimatu, Komisji Samorządu Terytorialnego
i Administracji Państwowej oraz Komisji
Infrastruktury, które ustosunkowały się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje
się ono w druku nr 208 Z.
Proszę sprawozdawcę, pana senatora Janusza
Pęcherza, o przedstawienie sprawozdania komisji.
Senator Sprawozdawca
Janusz Pęcherz
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Komisje wymienione przed chwilą przez pana
marszałka na posiedzeniu w dniu 30 września
2020 r. rozpatrzyły wnioski zgłoszone w toku debaty w dniu 29 września 2020 r. nad procedowaną
ustawą i przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: Wysoki Senat raczy przyjąć
zawarte w pkcie II wnioski nr 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 11.
Dziękuję bardzo.
Marszałek
Tomasz Grodzki
Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze
zabrać głos? Nie.
Przypomnę, że wnioski w trakcie dyskusji zgłosiła pani marszałek Gabriela Morawska-Stanecka
oraz pan senator Stanisław Gawłowski.
Przystępujemy do głosowania.
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W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie
ustawy bez poprawek, a następnie, w przypadku
odrzucenia tego wniosku, nad przedstawionymi
poprawkami.
Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem
o przyjęcie ustawy bez poprawek.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 47 – za, 50 – przeciw,
1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 27)
Przystępujemy do głosowania nad przedstawionymi poprawkami wobec odrzucenia wniosku
o przyjęcie ustawy bez poprawek.
Poprawka nr 1 ma charakter redakcyjny.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 54 – za, 44 – przeciw,
nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 28)
Poprawka nr 2 modyfikuje jeden z warunków koniecznych do zawarcia porozumienia między gminą a Narodowym Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 2 – za, 95 – przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie
nr 29)
Poprawka nr 3 ma na celu ograniczenie zakresu
danych i informacji gromadzonych w Centralnej
Ewidencji Emisyjności Budynków, a także zawęża katalog podmiotów, którym udostępniane będą
dane z tej ewidencji.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 46 – za, 48 – przeciw,
3 senatorów wstrzymało się od głosu. (Głosowanie
nr 30)
Poprawka nr 4 zapewnia poprawność językową przepisu.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 96 senatorów, 52 – za, 44 – przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie
nr 31)
Uwaga, nad poprawkami nr 5, 9 i 11 należy głosować łącznie. Przyjęcie tych poprawek wykluczy
głosowanie nad poprawką nr 10. Poprawki te wprowadzają 3-letni okres vacatio legis w odniesieniu do
przepisów dotyczących funkcjonowania Centralnej
Ewidencji Emisyjności Budynków.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 1 – za, 97 – przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie
nr 32)
Poprawka nr 6 precyzuje przepis.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 52 – za, 45 – przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie
nr 33)
Przyjęcie poprawki nr 7 spowoduje odpowiednią modyfikację poprawki nr 11. Poprawka nr 7
eliminuje zbędny przepis o charakterze dostosowującym, sformułowany z użyciem zwrotu „tworzy się” w odniesieniu do Centralnej Ewidencji
Emisyjności Budynków, będącej elektronicznym
zbiorem danych.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 1 – za, 97 – przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie
nr 34)
Poprawka nr 8, mając na uwadze, że
Ekologiczny Fundusz Poręczeń i Gwarancji jest zapisem na rachunku bankowym i nie wykazuje się
samodzielnością w obrocie prawnym, usuwa zbędny przepis o charakterze dostosowującym o utworzeniu tego funduszu.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów. Wszyscy byli za…
Wszyscy byli przeciw, przepraszam, korekta.
Wszyscy byli przeciw. (Głosowanie nr 35)
Poprawka nr 9 była już poddana pod głosowanie.
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Poprawka nr 10 zmienia przepis o wejściu ustawy
w życie, uwzględniając usunięcie z jej treści art. 16.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 1 – za, 97 – przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie
nr 36)
Przystępujemy zatem do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości
ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, wszyscy byli za.
(Głosowanie nr 37)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że
Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw.
Powracamy do rozpatrywania punktu dwunastego porządku obrad: ustawa o Funduszu
Medycznym.
W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia, która ustosunkowała się do
przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się
ono w druku nr 210 Z.
Proszę sprawozdawcę, pana senatora Wojciecha
Koniecznego, o przedstawienie sprawozdania komisji.
Senator Sprawozdawca
Wojciech Konieczny
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Szanowni Państwo!
Komisja na posiedzeniu w dniu 30 września
2020 r. rozpatrzyła wnioski zgłoszone w toku debaty
w dniu 30 września 2020 r. nad ustawą o Funduszu
Medycznym i przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: Wysoki Senat raczy przyjąć
wnioski zawarte w pktach 1–37. Wszystkie poprawki
zostały przegłosowane, przyjęte. Dziękuję bardzo.
Marszałek
Tomasz Grodzki
Dziękuje bardzo.
Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze
zabrać głos?

Przypomnę, że w trakcie dyskusji wnioski zgłosili pan senator Wojciech Konieczny, pani senator
Beata Małecka-Libera, pani senator Ewa Matecka
i pani senator Dorota Czudowska.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie
przyjęcia ustawy całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.
Jeżeli Wysoka Izba pozwoli, nie będę czytał
uzasadnienia tych poprawek, tylko podawał ich
numery.
Poprawka nr 1.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 53 – za, 45 – przeciw, nikt się nie wstrzymał od głosu. (Głosowanie
nr 38)
Uwaga, nad poprawkami nr 2 i 4 należy głosować łącznie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 51 – za, 45 – przeciw, nikt się nie wstrzymał od głosu. (Głosowanie
nr 39)
Uwaga, nad poprawkami nr 3, 32 i 37 należy
głosować łącznie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 51 – za, 46 – przeciw, nikt się nie wstrzymał od głosu. (Głosowanie
nr 40)
Uwaga, nad poprawkami nr 5 i 31 również należy głosować łącznie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 51 – za, 46 – przeciw, nikt się nie wstrzymał od głosu. (Głosowanie
nr 41)
Poprawka nr 6. Proszę o głosowanie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
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Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 96 – za, 1 – przeciw, nikt się nie wstrzymał od głosu. (Głosowanie
nr 42)
Uwaga, nad poprawkami nr 7 i 13 należy głosować łącznie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za.
(Głosowanie nr 43)
Poprawka nr 8 ma charakter redakcyjny.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 93 senatorów, 50 – za, 42 – przeciw 42,
1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 44)
Uwaga, nad poprawkami nr 9 i 14 należy głosować łącznie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 52 – za, 46 – przeciw,
nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 45)
Poprawka nr 10.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 51 – za, 45 – przeciw,
nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 46)
Uwaga, nad poprawkami nr 11 i 15 należy głosować łącznie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 51 – za, 46 – przeciw,
nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 47)
Poprawka nr 12.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 52 – za, 43 – przeciw,
wstrzymało się 3 senatorów. (Głosowanie nr 48)
Przypomnę, że nad poprawkami nr 13, 14 i 15
głosowaliśmy łącznie, zatem głosujemy nad poprawką nr 16.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 52 – za, 46 – przeciw,
nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 49)
Poprawka nr 17 ma charakter redakcyjny.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 52 – za, 45 – przeciw,
1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 50)
Poprawka nr 18.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, wszyscy byli za.
(Głosowanie nr 51)
Poprawka nr 19.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 51 – za, 45 – przeciw,
nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 52)
Uwaga, nad poprawkami nr 20, 21 i 28 należy
głosować łącznie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 52 – za, 44 – przeciw, nikt się nie wstrzymał od głosu. (Głosowanie
nr 53)
Poprawka nr 22.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 52 – za, 44 – przeciw,
nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 54)
Poprawka nr 23.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, wszyscy byli za.
(Głosowanie nr 55)
Poprawka nr 24 ma charakter redakcyjny.
Kto jest za?
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Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 51 – za, 44 – przeciw,
2 się wstrzymało. (Głosowanie nr 56)
Poprawka nr 25.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 53 – za, 44 – przeciw,
nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 57)
Poprawka nr 26 ma charakter redakcyjny.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 52 – za, 43 – przeciw,
1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 58)
Panu ministrowi Krasce przypominam
o głosowaniu.
Nad tą nie…
(Głos z sali: Pan minister walczy…)
(Wesołość na sali)
Poprawka nr 27.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 52 – za, 46 – przeciw, nikt się nie wstrzymał od głosu. (Głosowanie
nr 59)
Poprawka nr 29, bo nad poprawką nr 28 głosowaliśmy łącznie.
Poprawka nr 29 ma charakter redakcyjny.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, wszyscy byli za.
(Głosowanie nr 60)
Poprawka nr 30 zmierza do tego, aby
określenie…
(Głos z sali: Nie, nie.)
Dobra. Rozpędziłem się.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95 senatorów, 53 – za, 42 – przeciw, nikt się nie wstrzymał od głosu. (Głosowanie
nr 61)

Przypomnę, że nad poprawkami nr 31 i 32 już
było głosowanie.
Zatem teraz głosujemy nad poprawką nr 33,
która ma charakter redakcyjny.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 96 – za, 1 – przeciw,
nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 62)
Poprawka nr 34.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 52 – za, 46 – przeciw,
nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 63)
Poprawka nr 35.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za.
(Głosowanie nr 64)
Poprawka nr 36.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za.
(Głosowanie nr 65)
Zakończyliśmy głosowanie nad poprawkami.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem
uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za.
(Głosowanie nr 66)
Wobec wyników głosowania stwierdzam,
że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy
o Funduszu Medycznym.
Powracamy do rozpatrywania punktu
trzynastego porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej
Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki
o wzmocnionej współpracy obronnej, podpisanej
w Warszawie 15 sierpnia 2020 r.
Komisja Spraw Zagranicznych i Unii
Europejskiej oraz Komisja Obrony Narodowej
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przedstawiły jednobrzmiące projekty uchwał,
w których wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek – druki senackie nr 206 A i 206 B.
Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem uchwały.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Pan senator Pociej i pani senator Sekuła…
(Rozmowy na sali)
Proszę o podanie wyników głosowania.
(Rozmowy na sali)
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 94 senatorów, 91 – za, nikt nie był
przeciw, 3 senatorów wstrzymało się od głosu.
(Głosowanie nr 67)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że
Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej
Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki
o wzmocnionej współpracy obronnej, podpisanej
w Warszawie 15 sierpnia 2020 r.
Szanowni Państwo, przypominam, że kontynuujemy obecne posiedzenie w dniu 13 października.
Ogłaszam przerwę do dnia 13 października, do
godziny 9.00…
(Rozmowy na sali)
Czy 10.00?
(Głos z sali: Chyba zamykam…)
Nie, to nie jest nowe posiedzenie, to jest
kontynuacja.
Dziękuję państwu. Życzę spokojnej drogi do domu.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 20 minut 19)
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(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 03)
(Posiedzeniu przewodniczą marszałek Tomasz
Grodzki oraz wicemarszałkowie Bogdan Borusewicz,
Michał Kamiński, Gabriela Morawska-Stanecka
i Marek Pęk)
Marszałek
Tomasz Grodzki
Proszę o zajmowanie miejsc.
Wznawiam obrady.
Zanim przeczytam zwyczajowe formuły, przypomnę, że od soboty obowiązują inne obostrzenia
związane z walką z pandemią. Cieszę się, że państwo senatorowie i goście ich przestrzegają. Pana
senatora Pupę też bym prosił, żeby… A nie, tam
jest przyłbica, tylko taka pięknie przezroczysta…
(Głos z sali: Tak, tak, jest.)
…że prawie jej nie widać. Gratuluję.
Przed oficjalnym rozpoczęciem obrad chciałbym jeszcze przekazać wszystkim paniom senator i panom senatorom pozdrowienia od pani
ambasador Anders. Miałem przyjemność wczoraj
ją odwiedzić w trakcie jej rekonwalescencji po wypadku, który przydarzył się jej w trakcie obchodów bitwy pod Monte Cassino. Prosiła mnie o to,
mówiąc wprost, że tęskni za towarzystwem pań
senator i panów senatorów i że przy najbliższej
okazji, jeżeli tylko będzie to możliwe, odwiedzi nas
w Senacie. Pani ambasador bardzo szybko się rehabilituje, jest kobietą dzielną i twardą. Tak że spełniam jej życzenie i przekazuję państwu wszystkim
najserdeczniejsze pozdrowienia dla byłych koleżanek i kolegów z Senatu.
Szanowni Państwo Senatorowie!
Przypominam, że obrady toczą się jednocześnie
w sposób tradycyjny oraz z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
Państwo Senatorowie znajdujący się z gmachu Senatu, proszę o sprawdzenie, czy wszyscy

państwo macie wyłączone aplikacje do zdalnego
udziału w posiedzeniu.
Państwo Senatorowie biorący udział w posiedzeniu w sposób zdalny, informuję, że za 15 minut zablokujemy możliwość przyłączania się do
posiedzenia. W razie problemów prosimy o kontakt telefoniczny pod numer uprzednio państwu
przekazany.
Szanowni Państwo, przystępujemy do głosowania, które ma na celu wyłącznie ustalenie listy senatorów biorących udział w posiedzeniu.
Zatem proszę o oddanie jakiegokolwiek głosu
w celu potwierdzenia obecności. Proszę bardzo.
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 82 senatorów. (Głosowanie nr 68)
Tylu senatorów bierze w tej chwili udział
w posiedzeniu.
Na sali 217, jak widzę… Tam nie było problemu
ze spłynięciem głosów?
(Głos z sali: Nie.)
Okej. Dobrze. Dziękuję bardzo.
Wysoki Senacie!
Informuję, że w dniu 1 lipca 2020 r. prokurator generalny przekazał do Senatu jawną roczną informację prokuratora generalnego o łącznej
liczbie osób, wobec których został skierowany
wniosek o zarządzenie kontroli i utrwalanie rozmów lub wniosek o zarządzenie kontroli operacyjnej. Dokument ten zawarty jest w druku nr 157.
W dniu 3 lipca 2020 r. skierowałem tę informację do Komisji Praw Człowieka, Praworządności
i Petycji. Komisja na posiedzeniu w dniu 14 lipca zapoznała się z dokumentem i poinformowała
mnie o tym.
Informuję, że w dniu 10 sierpnia 2020 r. prezes
Rady Ministrów przekazał do Senatu „Informację
Rady Ministrów o realizacji w roku 2019 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”. Dokument ten
zawarty jest w druku nr 181. W dniu 11 sierpnia
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skierowałem tę informację do Komisji Samorządu
Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz do
Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.
Komisje zapoznały się z dokumentem i poinformowały mnie o tym.
Wysoki Senacie, informuję, że w dniu
28 sierpnia prezes Rady Ministrów przekazał do Senatu dokument „Stan bezpieczeństwa
ruchu drogowego oraz działania realizowane
w tym zakresie w 2019 r.”. Dokument ten zawarty jest w druku nr 197. W dniu 4 września
2020 r. skierowałem informację do Komisji
Samorządu Terytorialnego i Administracji
Państwowej oraz do Komisji Infrastruktury.
Komisje w dniu 12 października br. zapoznały
się z tym dokumentem.
Wysoka Izbo, proponuję uzupełnienie porządku
obrad o punkt: ustawa o zmianie ustawy o ochronie
zwierząt oraz niektórych innych ustaw – i rozpatrzenie go jako punktu piętnastego porządku obrad.
Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Wysoka
Izba przyjęła przedstawioną propozycję.
Wobec braku głosów sprzeciwu stwierdzam, że
Senat przedstawioną propozycje przyjął.
Szanowni Państwo Senatorowie, dziś o godzinie 12.00 zostanie ogłoszona półgodzinna przerwa
w obradach, w trakcie której odbędzie się otwarcie
wystawy „Jan Paweł II – obrońca praw narodów”.
Informuję także, że klub Prawa i Sprawiedliwości zgłosił wniosek o przerwę dłuższą, 3-godzinną, która nastąpi po zakończeniu debaty, przed
głosowaniami nad ustawą o ochronie zwierząt.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu piętnastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy
o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 209,
a sprawozdania komisji w drukach nr 209 A i 209 B.
Proszę sprawozdawcę Komisji Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, pana senatora Jerzego
Chróścikowskiego, o przedstawienie sprawozdania komisji.
Senator Sprawozdawca
Jerzy Chróścikowski
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt złożyć w imieniu Komisji
Rolnictwa i Rozwoju Wsi sprawozdanie z naszej
pracy, która trwała przez jedno posiedzenie, ale
odbywające się w kilku terminach: 24 września, 9
i 12 października, do późnego wieczoru.

Jeśli chodzi o naszą działalność… Myślę, że
o uzasadnieniu ustawy będzie można powiedzieć
w kilku słowach, gdyż ta ustawa, tzw. piątka…
Również opinia do ustawy, przygotowana przez
Biuro Legislacyjne, wskazuje na elementy, które
w tej ustawie są poruszane i które dla nas są najważniejsze. To jest dbałość o zwierzęta, na czym
wszystkim nam zależy, i to jest takie rozwiązanie,
którego oczekują wszyscy. No, ale ona również narusza… Są wskazywane, w większości przez rolników, pewne zagrożenia i stąd na posiedzeniu naszej
komisji była dość duża dyskusja.
W pierwszym dniu była możliwość złożenia wniosków przez różne organizacje, czyli
24 września wysłuchaliśmy głosów wielu, wielu
organizacji, które zgłosiły swoje uwagi, wnioski
o odrzucenie ustawy i wiele, wiele poprawek.
Prawie 60 organizacji złożyło do mnie wnioski. Te
wnioski zostały zebrane, te wnioski zostały tutaj
przedłożone wszystkim członkom komisji. Komisja
nasza zajęła się, można powiedzieć, dosłownie kilkudziesięcioma poprawkami. Co do większości
wniosków, które zostały złożone, i opracowane
przez Biuro Legislacyjne, to mieliśmy możliwość
ich przedyskutowania. W naszej komisji złożono
wnioski zarówno za odrzuceniem tej ustawy, jak
i za jej poprawieniem.
Ta ustawa rzeczywiście wzbudziła bardzo dużo
kontrowersji i w związku z tym nasze prace były
dość, można powiedzieć, długie, a zarazem – chwilami – nerwowe. Można powiedzieć, że w większości organizacje, które przyszły do nas, dość ostro
się wypowiadały, dość krytycznie, więc nie było łatwo słuchać opinii na temat tego, jak pracuje parlament, jak nas traktują.
Wysłuchanie przez nas tych organizacji zaowocowało naszymi końcowymi pracami. Jeszcze
wczoraj zostały zgłoszone poprawki przez pana
marszałka Marka Pęka, zgłosił 7 poprawek. Te poprawki uwzględniają pewne oczekiwane rozwiązania. Oczekują na nie rolnicy i nie tylko rolnicy,
bo oczekują również mieszkańcy… No, ta ustawa
bardzo restrykcyjnie podeszła….
Chcę zwrócić uwagę na to, że największym
problemem podnoszonym w czasie prac był problem dotyczący wchodzenia na teren gospodarstw,
problem wchodzenia do mieszkań, czyli tzw. interwencje organizacji, które dostały bardzo duże
uprawnienia co do wchodzenia z policją… Było tutaj
wiele, wiele innych zarzutów, oglądaliśmy filmiki,
na których widzieliśmy, jak zachowują się organizacje – niektóre bardzo w porządku, a niektóre
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bardzo źle, można powiedzieć, że skandalicznie.
Gdyby takie zapisy zostały utrzymane, to nie można byłoby podejść do tej ustawy tak lekko i powiedzieć, że ona bez poprawek mogłaby przejść. Chcę
zwrócić uwagę na to, że ten najniebezpieczniejszy
zapis, który mówi o wejściu do gospodarstw, do
mieszkań, wzbudził najwięcej sprzeciwu.
Chcę zwrócić też uwagę na to, że zmiany tej
ustawy następowały już kilkakrotnie. Najpierw
28 września 2002 r.; następne zmiany, które dalej zaostrzały ten właśnie rygor, to były zmiany
z 1 stycznia 2012 r. Można powiedzieć, że tu wprowadzono możliwość odbierania zwierząt. I o ile
wcześniejszy zapis był łagodniejszy, to zapis, który ostatnio został wprowadzony… No, słowa „może
odebrać” zostały w 2012 r. skreślone. Tam jest od
razu, automatycznie „odbiera”. Tak więc tu widać,
jaki już… Otóż w 2012 r., kiedy uchwalono tę ustawę, kiedy dano takie uprawnienia organizacjom,
doszło do wielkich skandali, pokazujących, jak
traktuje się rolników, jak traktuje się hodowców
kotów, psów itd. Tak więc, jak myślę, w 2012 r. to
poszło za daleko.
A dzisiaj wnioskodawcy, zamiast wyjść naprzeciw, poszli bardzo ostro, zwiększając jeszcze
kompetencje… Z tego wynika nasz opór, naszej senackiej komisji rolnictwa. On jest bardzo wyraźny.
Nie można tak robić, to po prostu trzeba zmienić.
I dobrze, że rząd teraz, również poprzez pana marszałka Pęka, który złożył te poprawki, idzie trochę
dalej. Ale nas na posiedzeniu komisji wczoraj wzburzyło, że… Jak to jest możliwe, że poszliście państwo na ustępstwo i zgodziliście się, że drób może
być z uboju religijnego i nie ma problemu z jego
eksportowaniem, a nie zgodziliście się państwo na
to, żeby wprowadzić również możliwość uboju rytualnego bydła? Bo jeżeli mamy wprowadzić jedno,
to i drugie. I dlatego wzbudziło to wczoraj na naszym posiedzeniu komisji duże zbulwersowanie.
I nasze wręcz żądania, senackiej komisji rolnictwa,
są takie, żeby państwo wnioskodawcy to przyjęli,
a rząd zaaprobował, tak jak wczoraj pan premier
apelował… Chodzi o to, abyśmy mogli wprowadzić
całkowicie dozwolony ubój, a nie dawać okres, powiedzmy, 12 miesięcy, bo tam jest od 1 stycznia…
A nie wprowadzać tutaj odszkodowania. Po co pieniądze z budżetu państwa, pieniądze podatników
wydawać na odszkodowania? To jest nieporozumienie w takim trudnym kryzysie. A dlaczego np.
12 miesięcy? Ja to tłumaczyłem i teraz powiem: jeżeli ktoś zaczyna produkcję bydła, to jest okres zacielenia, 9 miesięcy, i potem prawie 2 lata… Czyli

potrzebne są co najmniej 3 lata, żeby on mógł to
bydło, które ma i które jest zaplanowane, sprzedać i nie ponosić kosztów. Dlaczego się wprowadza
tylko rok? A w ogóle po co to wprowadzać? Z tego
wynika apel naszej komisji. I dlatego członkowie
komisji głosowali wczoraj za odrzuceniem tej ustawy. Nie zgadzają się z takim rozwiązaniem.
Apelują też tutaj dzisiaj – mogę mówić w imieniu
komisji – żeby pójść dalej i wprowadzić tutaj takie
rozwiązanie, żeby był skreślony pkt 3 w art. 1, który
daje organizacjom uprawnienia do wchodzenia do
gospodarstw. I dalej powoływane są instytucje… To
jest wyjście naprzeciw, to jest jakieś rozwiązanie,
które już daje bezpieczeństwo, powoduje, że możemy się jako obywatele czuć bezpiecznie, że nie będzie inwigilacji, wchodzenia do domu, wchodzenia
do gospodarstwa, że nieuprawnione osoby, które nie
mają doświadczenia, nie będą zabierać zwierząt, jak
to się działo do tej pory. Bo jak się chce powołać taką
instytucję… A powinna to być weterynaria, może
wydzielona część weterynarii. Może niekoniecznie
cała nowa instytucja musi być powoływana, bo do tej
pory weterynaria to robiła. Może należy zastanowić
się nad tym rozwiązaniem, które rząd proponuje,
żeby powołać specjalną inspekcję, ale może tylko wydzielić to z weterynarii, zasilić weterynarię większymi środkami finansowymi. Może nie ma potrzeby
tworzenia nowej instytucji. Zwracam na to uwagę.
Ale jak państwo podejmą decyzję, że będzie nowa
instytucja, inspekcja, no, to trudno, będzie nowa. Ale
nie potrzeba nowych powoływać. I na to zwracaliśmy uwagę na posiedzeniu komisji.
Dlatego nie dziwcie się państwo, że nasza komisja, mimo że tyle różnych dobrych poprawek jest
zgłaszanych, wyraziła zdecydowany sprzeciw i nie
zgadza się na takie traktowanie w tej wersji ustawy.
Dlatego proszę w imieniu komisji… Nasz wniosek
jest o odrzucenie ustawy, a wnioski mniejszości
przedłoży tutaj kolega Jacek Bogucki. Dziękuję.
Marszałek
Tomasz Grodzki
Dziękuję bardzo panu senatorowi.
Będziemy przedstawiać wystąpienia wszystkich
sprawozdawców i sprawozdawców mniejszości,
potem będą pytania.
Proszę teraz sprawozdawcę mniejszości
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pana senatora Jacka Boguckiego, o przedstawienie wniosków
mniejszości komisji.
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Senator Sprawozdawca
Jacek Bogucki
Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Panie
Ministrze!
W imieniu wnioskodawców przedstawiam
wnioski mniejszości do ustawy zawarte w sprawozdaniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pan
senator Chróścikowski przedstawił dyskusję, która
miała miejsce na posiedzeniu tej komisji. Jednak
w dniu wczorajszym złożone zostały poprawki,
znaczna liczba poprawek do tej ustawy i 7 z nich
chcemy przedstawić jako wniosek mniejszości.
Te poprawki są zbieżne z zapowiedzią pana
premiera Mateusza Morawieckiego, są zbieżne
z zapowiedziami rządu dotyczącymi zmian w tej
ustawie i uwzględniają część wniosków środowiska
rolniczego – a wnoszono ich dziesiątki, a pewnie
nawet setki czy tysiące – które do nas spływały.
Poprawki dotyczą zmian, które wydają się propozycją kompromisu pozwalającego na to, żeby usunąć
z ustawy pewne nieścisłości, ale przede wszystkim
doprowadzić do sytuacji, w której będą realizowane
z jednej strony oczekiwania w zakresie poprawy
bytowania zwierząt, a z drugiej strony oczekiwania
dotyczące wspierania rolnictwa, oczekiwania dotyczące zostawienia możliwości działalności rolniczej
w pewnych obszarach.
Pierwszy wniosek dotyczy kwestii związanych
z ubojem bez ogłuszania. Zmiana polega na tym,
że w przypadku drobiu nadal dopuszczony by był
ubój w szczególny sposób, wymagany przez obrządek religijny.
W zmianie drugiej oraz w zmianie czwartej odnosimy się do kwestii związanych ze schroniskami
dla zwierząt. Przedsiębiorcy, którzy prowadzili do tej
pory schroniska, dobre schroniska, w myśl tej poprawki będą mogli nadal je prowadzić, uzyskując, oczywiście już na nowych zasadach, wpis do rejestru; mają
na to 6 miesięcy. To wykluczenie, które tak naprawdę
w ustawie nie do końca było precyzyjne, bo nie było
pewności, co to znaczy „jednostka organizacyjna prowadząca schronisko”, teraz już jest doprecyzowane, tak
że schroniska będą mogły być prowadzone zarówno
przez gminne jednostki organizacyjne, jak i przedsiębiorców, a także stowarzyszenia.
Jeśli chodzi o kwestie związane z kolejną zmianą, zmianą nr 3, to jest to doprecyzowanie kwestii
związanych z postępowaniem mandatowym.
W zmianach piątej i szóstej są zmienione, a właściwie doprecyzowane zasady przyznawania rekompensat. Z jednej strony jest to zmiana dotycząca

rekompensat zapisanych już w ustawie, która wyszła z Sejmu, a więc dla przedsiębiorców, dla rolników prowadzących działalność w zakresie hodowli
zwierząt futerkowych oraz dla przedsiębiorców – to
jest w zmianie szóstej – prowadzących działalność
w zakresie uboju zwierząt. Ale bardzo zasadnicza
zmiana w poprawce szóstej polega na objęciu tym
systemem rekompensat także rolników prowadzących działalność w zakresie hodowli zwierząt, które
dotychczas były poddawane ubojowi w sposób przewidziany przez obrządki religijne związków wyznaniowych. W obu tych przepisach jest delegacja dla
Rady Ministrów do określenia szczegółowych zasad, ale mowa jest o pokryciu rzeczywistych strat
z tytułu ograniczenia lub zaprzestania tej działalności. A więc ten przepis z jednej strony daje delegację
Radzie Ministrów, ale z drugiej strony określa, że
straty rzeczywiste, które powstały w wyniku wprowadzania tych przepisów, będą pokrywane.
I zmiana siódma, która dotyczy terminu wejścia
w życie ustawy. Ustawa nie wchodzi w ciągu miesiąca w myśl tej poprawki – tak jak było to dotychczas zapisane – tylko 1 stycznia przyszłego roku.
Część zmian wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy, a te zmiany, które wiążą się m.in. z ubojem na
potrzeby związków wyznaniowych czy z hodowlą zwierząt futerkowych, wchodziłyby 1 stycznia
2022 r. Te zmiany na pewno będą przyjęte pozytywnie przez środowisko, ponieważ, tak jak mówiłem, takie wnioski padały często. I chciałbym
tu podziękować rządowi pana premiera Mateusza
Morawieckiego za to, że te zmiany zostały zaakceptowane. Wprawdzie projekt jest poselski, ale zmiany, które dotyczą choćby wypłat rekompensat, czy
zmiany, które powodują skutki finansowe, zawsze
wymagają uzgodnień z rządem i wymagają po prostu środków na ich sfinansowanie.
Tak że, Wysoki Senacie, w przypadku gdy wniosek dotyczący odrzucenia ustawy nie uzyskałby akceptacji, rekomendowałbym te poprawki i prosił
o ich wsparcie, bo one tak naprawdę są korzystne
dla wszystkich i realizują postulaty, które były składane. Dziękuję.
Marszałek
Tomasz Grodzki
Dziękuję bardzo panu senatorowi.
Poproszę teraz sprawozdawcę Komisji
Ustawodawczej, pana senatora Marka Borowskiego,
o przedstawienie sprawozdania komisji.
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Senator Sprawozdawca
Marek Borowski
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Przede wszystkim chcę powiedzieć, że nie po
raz pierwszy przychodzi Senatowi borykać się
z ustawą kompletnie nieprzygotowaną, źle przygotowaną, która w Sejmie nie przeszła żadnego
procesu konsultacji. Mało tego, że ona nie przeszła
procesu konsultacji, to była procedowana w sposób
– nie zawaham się tego powiedzieć – skandaliczny,
w ciągu 1 dnia. Ustawa, która radykalnie wkracza
w dotychczasowy system gospodarczy, która również bardzo radykalnie wkracza w sposób ochrony
zwierząt, jest przyjmowana w ciągu 1 dnia, poprawki są odrzucane, a dyskusja jest praktycznie
żadna. Wszystko to ma zdecydowanie podkład polityczny – trudno to w ogóle ukryć. Efekty tego są,
muszę powiedzieć, dramatyczne. Te protesty, które
obserwujemy od tygodnia, które także dzisiaj mają
miejsce, ogromne protesty, pokazują, że po prostu
tak nie wolno przygotowywać ustaw, tak nie wolno
prowadzić polityki.
Senat jest na szczęście tym miejscem, w którym
jeszcze można dyskutować, w którym można wysłuchać obywateli. Ale oczywiście nasze możliwości
też są ograniczone. My wprowadzamy poprawki,
ale to nie są poprawki ostateczne, to są, można powiedzieć, propozycje dla Sejmu. No, ale staramy się
z tego zadania wywiązać jak najlepiej.
Pan przewodniczący Chróścikowski przed
chwilą mówił o tym, jak pracowała komisja rolnictwa. Analogicznie pracowała Komisja
Ustawodawcza, może nawet – jeśli chodzi o tzw.
wysłuchanie publiczne, którym faktycznie było
pierwsze posiedzenie Komisji Ustawodawczej –
w jeszcze szerszym stopniu. My zaprosiliśmy na
posiedzenie wszystkich zainteresowanych, a to
było bardzo dużo organizacji, zarówno organizacji rolniczych, producenckich, jak i organizacji prozwierzęcych, tych, które dbają o dobrostan
zwierząt. Poprosiliśmy także o wiele opinii, opinii
dotyczących skutków gospodarczych tych decyzji,
a także oceny legislacyjnej, prawnej, konstytucyjnej
tych przepisów. Mieliśmy na to stosunkowo krótki
czas, niemniej jednak te opinie zostały przedstawione. I co było charakterystyczne zwłaszcza dla
opinii dotyczących skutków wprowadzenia zakazu uboju religijnego czy hodowli zwierząt futerkowych? Specjaliści, eksperci, którzy przygotowali te
opinie, zaczynali je od słów: nie dysponujemy pełnymi danymi; w tak krótkim okresie nie byliśmy

w stanie wszystkich danych zdobyć; to wymagałoby
dłuższego czasu, więc przedstawiamy tylko pewne
przybliżone informacje czy też informacje wynikające z jakichś częściowych, fragmentarycznych
badań. To pokazało, proszę państwa, w jaki sposób
rząd… Nie zawaham się powiedzieć „rząd”, mimo
że to była ustawa z przedłożenia poselskiego, ale
przyzwyczailiśmy się już do tego, że rząd Prawa
i Sprawiedliwości omija reguły poprawnej legislacji
i ustawy, które powinny być przygotowane przez
właściwe organy rządu i poddane całemu trybowi konsultacji, wrzuca poprzez projekty poselskie.
Otóż to pokazało, zastrzeżenia tych ekspertów pokazały, jak niewiele wiemy na ten temat, a jednocześnie jesteśmy zmuszani do podjęcia decyzji.
Powiedziałem o tym po to, żeby państwu
pokazać tę atmosferę, to, można powiedzieć,
otoczenie prawne, merytoryczne tych naszych
spotkań, naszych posiedzeń. W tych warunkach
musieliśmy podejmować pewne decyzje dotyczące poprawek, dotyczące tego, co w tej ustawie
należy zmienić.
Ta ustawa ma oczywiście 2 główne części. Jedna
część dotyczy zwierząt, powiedzmy sobie, głównie
niehodowlanych, a więc zwierząt domowych czy
gospodarskich, ale takich jak psy czy koty, przede
wszystkim, gospodarskich w tym sensie, że w gospodarstwach wiejskich są psy, które pełnią różne
funkcje, ale w każdym razie nie są to takie typowe
domowe psy jak w miastach. To jest jedna część.
I od lat toczą się dyskusje dotyczące tego, w jaki
sposób zapewnić najlepsze warunki bytowania tym
zwierzętom, tzw. dobrostan… Są kwestie związane z tym, jak reagować na niewłaściwe postępowanie z tymi zwierzętami, na maltretowanie ich.
Pan senator Chróścikowski mówił tutaj o zmianach
w przepisach, które miały miejsce. No, one były
wywoływane określonymi sytuacjami, zwyczajnie.
(Rozmowy na sali)
My jako społeczeństwo…
(Marszałek Tomasz Grodzki: Przepraszam,
Panie Senatorze. Proszę gości o dyscyplinę. Jeżeli
chcecie państwo rozmawiać, to bardzo proszę, kuluary są do państwa dyspozycji.)
My jako społeczeństwo, i to nie tylko polskie
społeczeństwo, stopniowo zmieniamy nasze nastawienie do zwierząt. O tym trzeba pamiętać.
Zyskało to nawet swoją międzynarodową nazwę
animal turn, zwrot ku zwierzętom. I Polska ani nie
chce, ani nie powinna być na uboczu tego procesu.
W związku z tym ta część ustawy była jak najbardziej uzasadniona.
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Również kwestie związane z tym, żeby tam,
gdzie musimy, tam, gdzie nie możemy zrezygnować z konsumpcji… Chodzi o to, żeby wtedy ten
ubój prowadzony był jednak w warunkach humanitarnych. To też oczywiście znalazło się w tej
ustawie.
I wreszcie kwestia zwierząt futerkowych, która
zresztą wzbudziła najmniej kontrowersji. Nie będę
tego uzasadniał specjalnie. Tutaj również uznano,
że tego rodzaju działalność nie jest niezbędna dla
człowieka. Tak więc można powiedzieć, że ogólne
intencje dotyczące tej ustawy szły w dobrym kierunku, natomiast proponowane w niej rozwiązania
już zupełnie nie.
Z tych wszystkich uwag, które były zgłaszane na tym naszym pierwszym posiedzeniu, sporządziliśmy dość pokaźne zestawienie. Były tam
oczywiście propozycje, które się wzajemnie wykluczały. Byli zwolennicy rozwiązań, które idą bardziej
w kierunku prozwierzęcym, i tacy, którzy uważali,
że niektóre rozwiązania idą za daleko. Trzeba było
oczywiście coś z tego wybrać, podejmowaliśmy
decyzję w głosowaniu. Chcę jasno powiedzieć, że
takich głosowań, w których wszyscy byli jednego
zdania, prawie nie było. No, może w przypadku
poprawek legislacyjnych, oczywistych. Generalnie
wyniki głosowań były mieszane, na ogół pewne
propozycje przechodziły niewielką większością
głosów.
Po pierwsze, kwestie dobrostanu zwierząt.
Jedna z poprawek przyjęta przez komisję, dość rozbudowana – ja osobiście uważam tę poprawkę za
niezwykle istotną i ważną – wprowadza cały nowy
rozdział, tak bym to określił. I to jest rzecz, która
była postulowana w trakcie naszego pierwszego
posiedzenia także przez Inspekcję Weterynaryjną,
a chodzi mianowicie o nakaz tzw. czipowania zwierząt. Czipowanie zwierząt ma dzisiaj miejsce, ale
jest dobrowolne, nie ma żadnego centralnego rejestru. Tymczasem z doświadczeń innych krajów wynika – to wypłynęło na posiedzeniu naszej komisji,
takie dane otrzymaliśmy – że tam, gdzie jest obowiązek czipowania zwierząt, gdzie, krótko mówiąc,
zwierzę, co do którego nie wiadomo, gdzie jest jego
właściciel… Ten właściciel może być zidentyfikowany. Tak że w takich krajach problem bezdomnych zwierząt radykalnie się zmniejsza, w związku
z czym zmniejsza się również problem ze schroniskami dla tych zwierząt, ze wszystkimi kwestiami, które te schroniska za sobą pociągają. I to jest
poprawka pierwsza, o której chciałem powiedzieć.
Oczywiście bardzo ją państwu rekomenduję.

Po drugie, kwestia interwencji, o której mówił
pan senator Chróścikowski, interwencji organizacji
pozarządowych w związku z podejrzeniem maltretowania zwierząt czy niewłaściwego postępowania
ze zwierzętami. No, to jest sprawa skomplikowana.
My znamy z przekazów medialnych… Pokazywano
wiele przypadków, które udowadniały, że stosunek do zwierząt bywa niezwykle okrutny. W takich
sytuacjach trzeba wkraczać. Z drugiej strony były
takie sytuacje, kiedy właściciele tych zwierząt odczuwali to jako ingerencję w ich prywatność, bezpodstawną. Były różne propozycje poprawek, które
miały trochę, można powiedzieć, zaostrzyć reguły
tych kontroli, ale miały one charakter coraz bardziej biurokratyczny. W związku z tym zwyciężyła
jednak taka koncepcja, aby zrezygnować z jakichkolwiek zmian w tym zakresie i pozostawić stan
dotychczasowy, który nie był stanem złym – to był
stan, w którym organizacje pozarządowe mogły interweniować. Jednak dalsze, że tak powiem, zwiększanie ich uprawnień w tym zakresie nie znalazło
uznania komisji.
Wiemy z zapowiedzi premiera, że rząd chciałby stworzyć odrębną organizację, jakąś inspekcję
ochrony zwierząt, Państwową Inspekcję Ochrony
Zwierząt. Wstępnie mogę tylko powiedzieć, że jest
to mnożenie bytów ponad potrzebę. Jest przecież
Inspekcja Weterynaryjna. Trzeba raczej używać
tych organów, które już są. Mamy tu po prostu biurokratyzację całego tego procesu plus oczywiście
nowe miejsca pracy dla tych, co trzeba.
Po trzecie, przyjęliśmy kilka poprawek. Nie
będę ich tu szczegółowo omawiał. Przyjęliśmy kilka poprawek, które zwiększają dobrostan zwierząt. Dotyczyły one kwestii warunków stwarzanych
zwierzęciu przez właściciela. Głównie chodziło
o psy. Jest to sprawa uwięzi, to jest sprawa kojców,
czyli sprawa stara, wielokrotnie podnoszona, dotycząca tego, żeby psy były traktowane w sposób
bardziej humanitarny. Kilka takich poprawek zostało przyjętych.
Następnie była sprawa schronisk. Schroniska
do tej pory były, jak wiadomo, prowadzone przez
różne podmioty, w tym także podmioty prywatne.
Media pokazywały, że w niektórych schroniskach
prowadzonych przez podmioty prywatne dla zysku warunki stworzone zwierzętom były dramatycznie złe. W związku z tym w ustawie, która do
nas przyszła, którą omawialiśmy, była propozycja,
aby prywatnych przedsiębiorców w ogóle wykreślić
z zapisów, aby zrezygnować z tego rodzaju schronisk, i to w dość szybkim trybie. Po dyskusjach,
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analizach i ekspertyzach komisja doszła do wniosku, że byłby to krok za daleko idący. Nasza propozycja jest taka, aby pozostawić tę możliwość,
z tym że o ile do tej pory prywatna osoba po prostu uruchamiała taką działalność jako przedsiębiorca, o tyle w tej chwili będzie mogła to robić na
zasadzie realizacji zlecenia gminy. Tak więc gmina
będzie cały czas ponosiła odpowiedzialność za to,
co będzie się tam działo, i to bez względu na to, czy
będzie to prowadzić osoba prywatna, czy stowarzyszenie stworzone w celu obrony zwierząt, czy
po prostu jakaś jednostka gminna, która zostanie
w tym celu utworzona.
Proszę państwa, to są główne poprawki, jeśli
chodzi o dobrostan zwierząt. Chcę podkreślić, że
ta część przepisów, generalnie rzecz biorąc, szła
w dobrym kierunku i nie wzbudzała aż tak wielkich kontrowersji.
Jest jeden wniosek mniejszości, który będzie
przedstawiał pan senator Kwiatkowski, wniosek
dotyczący świadczeń dla opiekunów psów, które
zostały wycofane ze służby. Przepis, który jest w tej
chwili w ustawie, która do nas przyszła, wydał nam
się niedostateczny i nie zyskał poparcia większości. Pan senator Kwiatkowski przedstawi tę kwestię pełniej.
Jeżeli chodzi o drugą część, tzn. o kwestię zakazów, zakazu hodowli i zakazu uboju, to w tej
sprawie były zgłaszane różne wnioski. Zgłaszano
wniosek o wykreślenie zakazu uboju religijnego
w ogóle – ten wniosek nie zyskał poparcia większości – a także wniosek o dłuższe vacatio legis
w przypadku obu tych, że tak powiem, procederów.
I w przypadku futrzarstwa, i w przypadku uboju
vacatio legis miałoby być 10-letnie, ale ten wniosek
również nie zyskał poparcia większości.
Nie zajmowaliśmy się tutaj kwestią odszkodowań, aczkolwiek było dla nas jasne – było to
przedmiotem debaty na tym pierwszym spotkaniu
komisji, już wtedy zwracano na to uwagę – że przepisy, które dotyczą odszkodowań czy rekompensat,
są przepisami blankietowymi, które niczego nie
gwarantują. Niemniej jednak jest to sprawa rządu.
To do rządu należy to, aby tego rodzaju propozycje przedstawić. No, dopiero do takich propozycji
można się ustosunkować. Jak rozumiem, takie propozycje zostały przedstawione, ale to od senatorów
będzie zależało, na ile zostaną one zaakceptowane.
Być może składane będą także inne propozycje.
Przechodzę do konkluzji. Szanowni Państwo,
Wysoki Senacie, tych poprawek przyjęto w sumie
kilkadziesiąt. Jak już powiedziałem, były to również

poprawki drobniejsze, były to również poprawki
legislacyjne. Wszystkie one pokazują to, o czym już
mówiłem. Otóż sposób przygotowania tej ustawy
był fatalny. Ona nawet po tych poprawkach nie będzie pewnie idealna. Zapewne coś się jeszcze znajdzie, zapewne zostaną znalezione jakieś kolejne
błędy, jakieś źle skonstruowane odnośniki itd., itd.
W tej ustawie zawarta jest jednak pewna generalna intencja i ona, o czym trzeba powiedzieć,
powoduje, że wiele osób na tę ustawę czeka. Tą intencją jest to, aby zwiększyć dobrostan zwierząt,
jak również zlikwidować pewne – no, nazwijmy
to po imieniu – okrutne metody ich uśmiercania.
To oczywiście motywuje bardzo wiele osób do tego,
żeby tę ustawę poprawić, a nie, że tak powiem, wyrzucić do kosza, ale muszę powiedzieć, że wybór
między tymi 2 wariantami jest z całą pewnością
bardzo trudny. Dziękuję.
Marszałek
Tomasz Grodzki
Dziękuję bardzo panu senatorowi.
Proszę teraz sprawozdawcę mniejszości
Komisji Ustawodawczej, pana senatora Krzysztofa
Kwiatkowskiego, o przedstawienie wniosku mniejszości komisji.
Senator Sprawozdawca
Krzysztof Kwiatkowski
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Mamy dziś w Polsce do czynienia z ciągle niezałatwionym problemem emerytur dla zwierząt wykonujących swoje obowiązki w ramach tzw. celów
służbowych w różnych służbach mundurowych.
W sposób szczególny mówimy oczywiście o psach
i koniach. Jest czymś zawstydzającym, że przez tyle
lat nie potrafiliśmy uregulować kwestii zwierząt,
które po długoletnim okresie szkolenia i jeszcze
dłuższym okresie służby dla człowieka nie mają
zapewnionej emerytury. Chodzi o ten czas, kiedy
po długim okresie pracy nie mogą już one wykonywać swoich obowiązków służbowych.
Ustawa przyjęta przez Sejm nie reguluje wysokości świadczenia, jakie ma otrzymywać opiekun
zwierzęcia na tzw. zwierzęcej emeryturze. Dlatego
przedstawiając państwu poprawkę mniejszości,
chciałbym zwrócić uwagę, że nie tylko wprowadza ona takie świadczenie, ale także reguluje jego
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wysokość, stanowiąc, że świadczenie to będzie nie
niższe od środków przekazywanych na utrzymanie
tego zwierzęcia przez służbę – czy to była Krajowa
Administracja Skarbowa, służby celne, graniczne,
czy służby policyjne lub porządkowe – w wysokości
nie mniejszej niż dotychczas wydawane środki finansowe na utrzymanie tego zwierzęcia w służbie.
Dlaczego proponujemy zapis, żeby świadczenie
to było nie niższe niż te pieniądze, które do tej pory
na to zwierzę wydatkowano? Pamiętajmy, to zwierzę jest już w wieku, w którym nie może wykonywać
swoich obowiązków, jest to także wiek, w którym np.
nakłady potrzebne na opiekę weterynaryjną będą
się tylko zwiększać. Dlatego przedstawiamy ten
projekt, zwracając państwu uwagę, że propozycja
zawarta w projekcie poselskim, sejmowym w ogóle nie regulowała kwestii wysokości tego świadczenia, odsyłając w tym zakresie do przepisów rangi
podustawowej i nie określając choćby minimalnej
jego wysokości. Na tym polega zasadnicza różnica
między tym a propozycją, którą państwu przedstawiamy. Poprawka mniejszości, po pierwsze, określa minimalną wysokość świadczenia; po drugie,
określa zasady i termin jego wypłacania; po trzecie,
określa formę przekazania zwierzęcia nowemu właścicielowi, mianowicie zawarcie specjalnej umowy
w tym celu; po czwarte, jest po prostu oczekiwana,
jest wyrazem naszego człowieczeństwa, chodzi o to,
żeby w taki instytucjonalny sposób podziękować
zwierzętom, które przez długie lata wykorzystywaliśmy w służbie na rzecz człowieka. Dziękuję bardzo.
Marszałek
Tomasz Grodzki
Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do panów
senatorów sprawozdawców.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać
takie pytanie?
Zgłosiła się pani prof. Alicja Chybicka. Pytanie
do pana senatora Chróścikowskiego.
Pani senator Chybicka, bardzo proszę, w trybie zdalnym.
Senator
Alicja Chybicka
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Moje pytanie dotyczy koni. Czy na posiedzeniu
komisji… Ono jest skierowane właściwie nie tylko do senatora Chróścikowskiego, ale także do pozostałych sprawozdawców. Po pierwsze, czy była
poruszana sprawa Janowa Podlaskiego wykazana
przez posłanki Koalicji Obywatelskiej, czyli warunków, w jakich mogą być hodowane konie? Czy
było to omawiane? I czy zdaniem sprawozdawców
i członków komisji, do których ja nie należę, konie
zostaną zabezpieczone, jeśli chodzi o ich hodowlę,
byt, w sposób należyty?
Pytanie drugie dotyczy wyścigów konnych.
Z tego, co wiem, wynika, że środowiska zajmujące
się wyścigami protestują przeciwko zapisom ograniczającym możliwość organizacji tychże wyścigów
konnych. Czy była o tym mowa na posiedzeniu komisji i czy znalazły się w tej materii jakieś poprawki? Dziękuję bardzo.
Marszałek
Tomasz Grodzki
Proszę bardzo.
Senator
Jerzy Chróścikowski
Jeśli chodzi o konie, to powiem szczerze, że konie zazwyczaj mają bardzo dobre warunki. Można
powiedzieć, że w jednych stadninach mają lepsze
warunki, w drugich gorsze, ale wymagania stawiane przez ustawę, a właściwie przez przepisy unijne, które mówią o dobrostanie zwierząt… Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ma
obowiązek kontrolowania i kontroluje tzw. wzajemność, która mówi o tym, że wszystkie wymagania, które narzuca prawodawstwo, muszą być
spełniane. W przypadku niespełnienia np. warunków dobrostanu zwierząt pozbawia się rolników dopłat bezpośrednich w części lub całkowicie.
Zatem są kary, są sankcje nakładane przez Agencję
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jeśli
chodzi o hodowlę i uprawę roślin, łącznie. Jest to
tzw. wzajemna zgodność, warunki, które też muszą być spełnione w ramach dobrostanu. Ja osobiście byłem bardzo mile zaskoczony, kiedy byłem
w Janowie Podlaskim i zobaczyłem miejsca pochówku bardzo słynnych koni, które dożywały
np. 30 lat. Tam leżą piękne kamienie pokazujące… No, pamięć o tych naszych najpiękniejszych
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zwierzątkach jest po prostu uczczona. Tam jest np.
głaz, na którym jest napisane, jaki dany konik był.
Tak że widać, że jest tzw. poszanowanie dla tych
świetnych rodowodowych koni słynących na cały
świat. Czyli można powiedzieć, że w Janowie jest
poszanowanie dla tych koni. Czasami przejaskrawia się niektóre rzeczy, ale to jest tak, że w niektórych stadninach warunki są lepsze, a w innych
stadninach jest tak jak w stadninie w Janowie,
gdzie jest obiekt historyczny i są niestety warunki
takie jak w przypadku zabytku, obiektu historycznego, i w tych warunkach hoduje się konie. Ale nie
jest tak, że nie zabezpieczono dobrostanu zwierząt,
bo dobrostan zwierząt jest zabezpieczony. Można
mówić, że mogłyby być jeszcze lepsze warunki,
ale w tych warunkach, które są w stadninach, dobrostan zwierząt zabezpieczany jest w pełni. Tyle
mogę powiedzieć w tej sprawie.
Jeśli chodzi o wyścigi konne, to rzeczywiście poruszano na posiedzeniu komisji ten temat, tzn. mówiło się o tresowaniu zwierząt, mówiło się o tym,
żeby nie było… Szczególnie chodziło o zwierzęta
w cyrku. Zwracano uwagę również na to, że są zawody, w których konie startują i do których trzeba
ćwiczyć. I jeśli chodzi o wyścigi, o tym była mowa.
Ale oczywiście, jak pani wie, te poprawki, nad którymi toczyły się dyskusje, nie zostały uwzględnione
przez komisję, bo został przyjęty wniosek o odrzucenie ustawy, ale jest też wniosek mniejszości, tak
że te poprawki, które… Wiem, że senatorowie będą
jeszcze dzisiaj zgłaszać poprawki, które nie zostały
uwzględnione podczas posiedzenia komisji, tak że
jeszcze będą składane poprawki.
Marszałek
Tomasz Grodzki
Dziękuję bardzo panu senatorowi.
Pytanie zadaje pan senator Jan Filip Libicki.
Senator
Jan Filip Libicki
Bardzo dziękuję.
Panie Senatorze, to jest rzecz warta odnotowania, że na wniosek nasz, koła Koalicji Polskiej
– PSL, życzliwie przyjęty przez pana marszałka,
procedura rozpatrywania tej ustawy przez Senat
trwała prawie pełne 30 dni. Ja chciałbym zapytać, czy pan wie, dlaczego ta procedura w Sejmie

była taka szybka, trwała tak krótko, ze złamaniem
wszelkich zwyczajów parlamentarnych. Czy pana
zdaniem to było właściwe procedowanie, jeśli chodzi o to, co zrobiono z tą ustawą w Sejmie, i tempo,
w jakim ją uchwalono? Dziękuję.
Senator
Jerzy Chróścikowski
Powiem szczerze, że nie lubię krytykować
Sejmu, bo nas jakby też krytykują. Tak więc nie
chciałbym odnosić się krytycznie do Sejmu, bo wykorzystywano to, co można wykorzystać, zgodnie
z regulaminem. Tak że można powiedzieć, że regulamin taką możliwość dopuszcza, w związku z tym
tak zrobiono.
Ja powiem tak od siebie, że boleję nad tym, że
tzw. porozumienie ponad podziałami doprowadziło do bodaj 11-godzinnej pracy na posiedzeniu komisji rolnictwa. Zawsze opozycja buntowała się,
przeszkadzała, nie pozwalała pracować, a w tym
przypadku opozycja ciągnęła… dążyła jak najbardziej do tego, żeby skończyć to posiedzenie. Czyli
jakaś umowa między, powiedziałbym, ponadpartyjna spowodowała taki tryb pracy. Bo gdyby tego
nie było, proszę państwa, to podejrzewam, że nie
byłoby takiego trybu pracy i może by to inaczej
wyglądało. Ale ponadpartyjnie dogadali się, moim
zdaniem, członkowie komisji, której opinii tutaj nie
mogę wyrażać. I moim zdaniem to porozumienie
ponadpartyjne doprowadziło do takiego działania.
(Głos z sali: Skąd pan to wie?)
Przypuszczam, jak powiedziałem, bo gdyby to
inaczej wyglądało, to na pewno… Państwo często
blokujecie prace, a nie blokowaliście prac w Sejmie.
(Głos z sali: Jest pan w błędzie.)
Marszałek
Tomasz Grodzki
Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pan marszałek Borusewicz.
Senator
Bogdan Borusewicz
Panie Przewodniczący, powiedział pan, że komisja rolnictwa proponuje odrzucenie tej ustawy
w całości, ale nie powiedział pan, jaki był układ
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głosów. Proszę powiedzieć, ilu senatorów było za,
ilu było przeciw, ilu się wstrzymało, żebyśmy mieli
po prostu jasność, jak wyglądała dyskusja na posiedzeniu komisji, bo rezultat głosowania jest także
wynikiem dyskusji na posiedzeniu komisji.
Senator
Jerzy Chróścikowski
Oczywiście. Była nawet na początku posiedzenia bardzo trudna sytuacja, dlatego że pan senator
Bober jako wnioskodawca złożył wniosek, można powiedzieć, w trzeciej części posiedzenia, czyli
wczoraj, o natychmiastowe przejście do głosowania
i przegłosowanie odrzucenia ustawy. Tutaj akurat
powstało pewne zawirowanie, bo należało wysłać
wszystkie wnioski. Nie było to zamieszanie zrobione… Ale uporządkowaliśmy sytuację i wniosek
pana senatora Bobra o odrzucenie ustawy, który
nie był przedtem złożony jako wniosek, okazał się
wnioskiem najdalej idącym. I po wysłuchaniu jeszcze wniosków pana senatora Pęka oraz po dyskusji
i wyrażeniu naszego sprzeciwu… Tak jak mówiłem
wcześniej, jako rolnicy nie zgadzamy się, żeby tak
było traktowane nasze rolnictwo i żeby z budżetu
państwa wypłacane były odszkodowania. My rolnicy uważamy, że powinniśmy uznać za stosowne
sami, kiedy odejdzie się od produkcji, a kiedy się nie
odejdzie; rynek to pokazuje. No, ale działania, które
rząd próbował naprawiać… I doszło do przegłosowania tego pierwszego wniosku. A pierwszy wniosek,
o odrzucenie ustawy, był oczywiście zgłoszony przez
pana senatora Bobra… Bobera. I 8 senatorów głosowało przeciw, 2 wstrzymało się od głosu, to w sumie
cały skład. Nikt nie głosował przeciw…
(Poruszenie na sali)
Przepraszam, 8 senatorów głosowało za.
Pomyliłem się.
Czyli 8 senatorów głosowało za wnioskiem
o odrzucenie, 2 wstrzymało się od głosu i nie było
żadnego głosu sprzeciwu. W zasadzie można powiedzieć, że komisja poparła bez sprzeciwu, prawie
że jednomyślnie.
(Głos z sali: Odrzucenie.)
Odrzucenie. Mówię o wniosku o odrzucenie.
Marszałek
Tomasz Grodzki
Pytanie zadaje pan senator Jan Maria Jackowski.

Senator
Jan Maria Jackowski
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja mam pytania do obu panów senatorów
sprawozdawców.
Pierwsze pytanie skieruję – skoro już jest na
mównicy – do pana senatora Chróścikowskiego.
Mianowicie jak wygląda sprawa notyfikacji tej
ustawy? Pytam, ponieważ na ten temat są bardzo
niejasne sygnały. Jedni twierdzą, że ta procedura
została zaczęta, inni twierdzą, że przed zakończeniem tej procedury ustawa nie powinna być procedowana. Jak ta kwestia w ocenie komisji i pana
przewodniczącego wygląda?
I drugie pytanie, do pana marszałka
Borowskiego. Dotyczy ono kwestii odszkodowań.
Bo rozumiem, że Komisja Ustawodawcza przyjęła
pewien mechanizm dochodzenia do tych odszkodowań. Czy pan marszałek mógłby przybliżyć ten
mechanizm? Jednym z zarzutów, który się pojawiał w toku debaty – to było w opinii ekspertów –
było to, że dotychczasowy zapis w ustawie mówiący
o rekompensatach jest tak enigmatyczny, że hipotetycznie rolnik, który uzna, że ponosi straty, nawet nie będzie stroną w postępowaniach cywilnych
dotyczących niezgadzania się na jakiś wymiar odszkodowania. Gdyby pan marszałek zechciał przybliżyć tę kwestię… Dziękuję bardzo.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek
Bogdan Borusewicz)
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Chróścikowski, a potem pan
marszałek…
Senator
Jerzy Chróścikowski
Oczywiście była mowa na posiedzeniu komisji, i wcześniej wielu przedstawicieli organizacji
zwracało na to uwagę, że ta ustawa powinna być
notyfikowana.
Jeśli chodzi o poprawki, to nie było zgłoszonej
takiej poprawki, co należało zrobić, bo uważano,
że ta ustawa w ogóle nie powinna być przyjęta,
skoro nie ma notyfikacji. Takie głosy padały na
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posiedzeniu komisji ze strony wielu przedstawicieli. A z doświadczenia wiem, że to ustawodawstwo powinno być notyfikowane, bo w przypadku
nienotyfikowania nie może wejść w życie. Mieliśmy
już parę takich przypadków ustaw, które przegłosowaliśmy tutaj – nawet ustawy w zakresie rolnictwa
– i które były przyjęte, ale do dzisiaj nie obowiązują, bo nie było notyfikacji, zgody na to, żeby funkcjonowały. I np. w jednej części ustawa funkcjonuje,
a w tej części, która nie została notyfikowana, nie
obowiązuje w Polsce, bo nie ma notyfikacji.
Dla mnie najniebezpieczniejszą rzeczą jest to,
skąd znaleźć środki z budżetu państwa na wypłaty.
Po pierwsze, jeśli jest notyfikacja i zgoda, to Komisja
Europejska może wyrazić akceptację z własnych środków lub przyznać środki w ramach wspólnej polityki
rolnej na tego typu odszkodowania. Ale tutaj nie ma takiej zgody i rozumiem, że bez uzyskania zgody będzie
bardzo trudno Komisji Europejskiej wypłacić odszkodowania, bo prawo Unii Europejskiej na to nie pozwala. Jedyny przepis, który pozwala, to jest ten o tzw.
pomocy de minimis, ale środki de minimis mamy
już wykorzystane w wyniku 2-letniego okresu suszy,
bo powypłacaliśmy… Nawet nie mogliśmy wypłacać
w danym roku. W wypadku środków z ubiegłego roku,
żeby rozwiązać problem środków, które nie są wypłacone w ramach de minimis, zrobiono to w związku
z COVID, gdyż gospodarstwa padały. W związku z tym
część środków została wypłacona poprzez to, że zadziałał mechanizm covidowski i można było je wypłacić.
W innym przypadku nie można tego zrobić. Bez uzyskania zgody Komisji Europejskiej rolnikom nie będzie można wypłacić odszkodowań w tym zakresie.
Taka jest moja wiedza. Może inaczej to wytłumaczy
rząd, ale w tej chwili moja wiedza jest taka, że bez zgody Komisji Europejskiej nie można wspierać rolnictwa
w takiej formie.
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Dziękuję bardzo.
Pan marszałek Borowski.
(Senator Marek Borowski: Jeśli pan marszałek
pozwoli, to ja z miejsca.)
Ależ oczywiście. Proszę bardzo.
Senator
Marek Borowski
Ja mówiłem o tym, Panie Senatorze, że eksperci
oczywiście zwracali uwagę na to, że zarówno okres

tzw. karencji, jak i system odszkodowań, który
został zapisany w ustawie, są absolutnie niedostateczne. Okresy są za krótkie. Ja o tym nie powiedziałem, ale przecież ta ustawa, gdyby weszła
w życie w takiej postaci, w jakiej jest w tej chwili, przewiduje, że zakaz uboju religijnego wejdzie
w życie 30 dni po jej opublikowaniu. Powtarzam:
30 dni. Potem usłyszeliśmy od chyba pana marszałka Terleckiego, że to była pomyłka. No, proszę
państwa, jak można takie pomyłki robić w takiej
sprawie? Tak więc oczywiście zwracano uwagę na
to, że ten okres roczny jest za krótki, a jeśli chodzi o 30-dniowy, to w ogóle nie ma o czym mówić.
Zwracano także uwagę na to, że zapisy dotyczące
rekompensat są blankietowe. O tym powiedziałem. Jednak Komisja Ustawodawcza nie podjęła się… tzn. senatorowie Komisji Ustawodawczej
nie podjęli się tego wysiłku, żeby opracować cały
system, oczekując, że rząd jednak ten temat podejmie. Ponieważ usłyszeliśmy od pana senatora Chróścikowskiego że są jakieś propozycje – to
wprawdzie wnioski mniejszości – to teraz można je przeanalizować i do nich się ustosunkować.
Dziękuję.
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Dziękuję bardzo.
Pan senator Władysław Komarnicki zadaje
pytania.
Senator
Władysław Komarnicki
Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja mam pytanie do sprawozdawcy, pana senatora Chróścikowskiego, jeżeli mogę.
Panie Przewodniczący, chciałbym zapytać,
w jaki sposób rząd zabezpieczy interesy pracowników, przedsiębiorców i rolników, którzy stracą
swoje dochody w związku z wejściem w życie tej
ustawy. Czy według pana przygotowano analizy, ile
może to kosztować budżet państwa? Jakie są w tym
rekompensaty dla rolników, przedsiębiorców czy
jednostek samorządu? Wiemy o tym, że to musi
być bardzo rzetelnie i uczciwie zrobione. Jeżeli rząd
chce zamknąć fermy futrzarskie, to musi mieć na
to środki. Dla przykładu powiem, że Czechy wypłacały odszkodowanie w wysokości 570 euro za
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samicę norki, a Norwegia – 1 tysiąca euro. Czy rząd
jest świadomy tego, jakie to są kwoty?
I drugie moje pytanie. Jeżeli chodzi o odszkodowania za zamknięcie ferm futrzarskich, to kto
dokładnie będzie wypłacał pieniądze? Bo ja tego
nie słyszałem. Czy będzie to ministerstwo rolnictwa? Do kogo właściciele w zasadzie będą musieli
się zgłaszać? Jakie konkretnie będą procedury i jakie warunki będą musiały zostać spełnione, aby to
odszkodowanie otrzymać?
I trzecie moje pytanie. Problemem jest zamknięcie ferm futrzarskich. Ale czy zamknięcie
hodowli przeznaczonego na eksport bydła ubijanego zgodnie z zasadami uboju rytualnego… Są zaciągnięte – wszyscy o tym wiemy – przez właścicieli
kredyty na potrzeby inwestycyjne. To są ogromne
kredyty. Czy państwo będzie spłacało zaciągnięte
kredyty? Dziękuję.
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.
Senator
Jerzy Chróścikowski
Rzeczywiście w tej ustawie, jak już mój przedmówca, sprawozdawca komisji wskazywał,
w ustawie, która wyszła z Sejmu, są słowa tzw.
blankietowe, tam, gdzie mówi się o rekompensatach, nie ma żadnego szczegółu. W tym, co rząd
przedstawił, w poprawce, jest wymieniona rekompensata. Mówi się o tym, że w drodze rozporządzenia określi się organ lub podmiot właściwy do
przyznania rekompensaty, o której mowa w ust. 1,
oraz szczegółowe warunki i tryb przyznawania
tej rekompensaty, mając na względzie rzeczywiste straty poniesione z tytułu zaprzestania chowu
lub hodowli zwierząt futerkowych w celu pozyskania z nich futer. No, jest to zapis, który odsyła
po szczegóły do rozporządzenia, w związku z tym
trudno mi odnosić się jakoś bardziej do tego, co
rząd tutaj proponuje. Jak będą pytania do rządu,
to proszę zwracać uwagę, może akurat coś jeszcze
więcej… Taką poprawkę u mnie w komisji złożono,
ale ona uzyskała poparcie tylko mniejszości komisji. Trudno natomiast mówić o innych rzeczach, bo
to już jest sprawa, powiedziałbym, rzeczywistego

policzenia. Skoro rząd mówi o rozporządzeniu, to
musi przygotować wszystkie rzeczy, jeśli się chce
w pełni… Były poprawki zgłaszane u mnie w komisji, proponował je związek pracodawców, podpisał
się pod tym, o ile pamiętam, pan Kaźmierczak, pokazywał… Nawet przygotowana jest taka poprawka, ona byłaby do podpisania przez 3 senatorów,
została przygotowana przez Biuro Legislacyjne…
Ale skoro rząd uznał, że to ma być w ten sposób
rozwiązane legislacyjnie, no to my ustąpiliśmy i takiej poprawki nie będę składał.
Jeśli chodzi o banki, to banki na posiedzeniu
mojej komisji bardzo mocno występowały, szczególnie związek banków spółdzielczych, mówiąc,
że kredyty, które gospodarstwa mają zaciągnięte, mogą prowadzić do upadłości banków, bo to
są wysokie kredyty i nie da się tak funkcjonować… W związku z tym banki składały wnioski, że
w przypadku wypłacania takich odszkodowań należałoby zabezpieczyć część spłaty, banki by sobie
życzyły, żeby w pierwszej kolejności zabezpieczyć
spłatę kredytów z tej rekompensaty. Mówiono nam,
że jeżeli bank nie dostanie tych środków… Jak rolnik jest w trudnej sytuacji i ma ileś zobowiązań do
zapłacenia, to może popłacić inne zobowiązania,
a nie spłaci kredytu bankowi, i będzie katastrofa
dla rolnika, bo będzie windykacja gospodarstwa
czy przedsiębiorstwa. Rzeczywiście banki bardzo
mocno naciskają, że jeżeli rekompensaty mają być,
to oczekują takiego działania, żeby przynajmniej
w części następowała spłata rat kredytów, które są
niespłacone, a likwiduje się działalność. Tyle mogę
powiedzieć co do sprawy banków, które rzeczywiście o to wnosiły, na posiedzeniu mojej komisji byli
ich przedstawiciele i o tym mówili.
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Dziękuję.
Poproszę pana senatora Adama Szejnfelda.
Senator
Adam Szejnfeld
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Sprawozdawco, Panie Senatorze, chciałbym zapytać… Są ekspertyzy dotyczące wpływu na
ekonomię, na gospodarkę, także dotyczące kwestii atencji do zwierząt, ale są także ekspertyzy
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dotyczące konstytucyjności tej ustawy, naruszania konstytucji przez tę ustawę. I chciałbym spytać, czy państwo brali to pod uwagę. Jaki pan ma,
Panie Senatorze, stosunek do tych zarzutów?
Przypomnę, że mówi się m.in. o naruszeniu art. 20,
art. 21, art. 23 i art. 24 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej.
Panu senatorowi oczywiście nie trzeba przypominać tych przepisów, ale dla ogółu przypomnę.
No, chociażby art. 20 konstytucji, mówiący o tym,
że w Polsce obowiązuje społeczna gospodarka rynkowa. I ona oparta jest, po pierwsze, na wolności
działalności gospodarczej. Czy mamy tu do czynienia z naruszeniem zasady wolności gospodarczej?
Po drugie, oparta jest na własności prywatnej. No,
jeżeli się chce zlikwidować działalność gospodarczą, własność rolników, producentów, hodowców,
przedsiębiorców w 30 dni w jednym przypadku,
w rok w drugim przypadku, kiedy nie ma możliwości chociażby spłacenia kredytów, pożyczek itd., to
czy tu nie mamy do czynienia z naruszeniem własności prywatnej? A po trzecie – i to jest moim zdaniem bardzo ważne – gospodarka rynkowa oparta
jest na solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych. To stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej. Chciałbym
zapytać, czy według pana senatora sprawozdawcy
przeprowadzono w sposób właściwy albo czy w jakikolwiek sposób przeprowadzono konsultacje społeczne i wzięto pod uwagę opinię publiczną, opinię
adresatów tej ustawy, pisząc te przepisy.
Przypomnę, że art. 21 mówi, iż Rzeczpospolita
chroni własność i prawo dziedziczenia. A tutaj jest
naruszenie tego artykułu.
Dalej. Art. 23: „Podstawą ustroju rolnego państwa jest gospodarstwo rodzinne”. Większość tych
firm to są przedsiębiorstwa, gospodarstwa rodzinne, małe, polskie firmy oparte na rodzinie nie tylko
w zakresie własności, ale także pracy. Czy mamy
tu do czynienia z ryzykiem naruszenia art. 23
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej?
No i jest, moim zdaniem równie ważny, art. 24,
w którym konstytucja mówi i gwarantuje, że praca znajduje się pod ochroną Rzeczypospolitej. My
ciągle mówimy o producentach, hodowcach, o rolnikach, ale przecież te firmy i te gospodarstwa zatrudniają pracowników, a ci pracownicy mają na
utrzymaniu rodziny, ci pracownicy mają zaciągnięte kredyty, pożyczki, mają wzięte na raty zakupy.
Jeżeli chce się wprowadzić takie przepisy z dnia na
dzień, że tak powiem, to godzi się w pracę, płacę, a więc także przyszłość tych pracowników i ich

rodzin. Czy państwo o tym rozmawialiście? Jaki
stosunek ma do tego pan senator, pan sprawozdawca? Dziękuję.
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Dziękuję.
Proszę bardzo.
Senator
Jerzy Chróścikowski
No, Biuro Legislacyjne wskazywało to w opinii.
Pan senator cytuje tu te artykuły, a niektóre z nich
są wymieniane m.in. przez Biuro Legislacyjne.
Dyskutując na temat poprawek, ewentualnych poprawek, które przejąłem w komisji… Jest chyba kilkanaście poprawek – były 23 uwagi, ale ja osobiście
zgłosiłem chyba 16 poprawek, żeby je wprowadzić
na posiedzeniu komisji – i one wiążą się z niektórymi zarzutami dotyczącymi tego, co należałoby
uznać, że jest konstytucyjne czy niekonstytucyjne.
Ale pamiętajmy o domniemaniu konstytucyjności,
ja tu nie chcę rozstrzygać, co jest konstytucyjne,
a co jest niekonstytucyjne. Lepiej zapytać o to
Komisję Ustawodawczą, która jest bardziej szczegółowo przygotowana pod względem konstytucyjności. Myślę, że pan senator Borowski chętnie by
się do tego przychylił i udzielił panu odpowiedzi.
My jako komisja nie zajmowaliśmy się szczególnie konstytucyjnością, ale rozumiemy zasady
konstytucyjności, dlatego komisja stawiała wniosek, żeby dać długie vacatio legis, nawet 10-letnie,
żeby spokojnie od tego odejść. Np. Niemcy zastosowali, jeśli dobrze pamiętam, 6-letni okres. Prawo
Unii Europejskiej często mówi, że jeżeli się odchodzi od jakiejś działalności czy jakiejś jej części,
zmieniając warunki, to daje się długie okresy przejściowe. I to było wielokrotnie stosowane w prawie
rolnym, mogę dawać wiele przykładów, np. klatki
dla kur. Miały być inne wymiary, więc dano okres
na przygotowanie do przestawienia się na klatki o większych wymiarach, stosowano tę zmianę z okresem przejściowym. Czyli najpierw daje
się czas na przygotowanie, żeby była świadomość
i żeby koszty, które się z tym wiążą, były możliwie
rekompensowane. W Polsce można było korzystać
z rekompensaty ze środków Unii Europejskiej na to
przestawienie się w ramach PROW, czyli Programu
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Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ten mechanizm
pokazuje, że można to robić, tylko trzeba to robić
stopniowo, dając możliwość przestawienia produkcji lub jej zmiany.
Mnie się np. nie podoba zapis, który… Pytając
o zapisy… Czy my jako właściciele zwierząt nagle
powystawiamy boksy o wymiarach, których nie
ma… Na posiedzeniu komisji padło pytanie, czy
jest tak, że są wymiary tzw. boksów dla piesków
w schroniskach. Okazuje się, że rozporządzenie
ministra rolnictwa, który od tego jest, do tej pory
nie określiło jeszcze tych wymiarów. Tak samo
w przypadku piesków służbowych nie ma określonych takich wymiarów, jak tu określamy. A jeśli zostawimy 9, 12, 15 m2, to wszyscy nagle będą
musieli ponosić ogromne koszty. Takie boksy kosztują 2, 3 tysiące – w zależności od wielkości. Taka
kobiecina ze swojej emerytury nie jest w stanie zabezpieczyć takiej klatki czy takiego boksu. Tu się
narzuca zbyt rygorystyczne podejście. Dlaczego
ona ma nagle takie koszty ponosić? Albo musi uśpić
pieska. No ale jeśli lekarz powie, że nie, to musi
go oddać do schroniska i z emerytury tej biednej
babci trzeba potem utrzymywać to zwierzę. To są
problemy, które powinny być rozwiązane. Dlatego
komisja rolnictwa proponowała dłuższe terminy,
rozłożenie tego w czasie. W Unii Europejskiej też
się wprowadza pewne rzeczy, ale daje się czas na
dostosowanie.
A co do konstytucyjności, to polecam tutaj wyśmienitych fachowców z Komisji Ustawodawczej…
Nasza komisja zajmowała się problemami rolniczymi. Ale, tak jak mówię, mieliśmy też poprawki,
które są legislacyjne. Jak rozumiem, one częściowo
zostały przyjęte też przez Komisję Ustawodawczą.

finansowanie tych strat”. Chciałbym zapytać, jak
pan senator sprawozdawca wniosku mniejszości
widzi pokrycie tych strat rzeczywistych poprzez
zabezpieczenie środków finansowych, jak rozumiem, z budżetu państwa. Chodzi o oszacowanie
strat co do zapotrzebowania na pasze, które niewątpliwie się zmniejszy, jeżeli ta ustawa wejdzie
w życie. Co będzie z utylizacją odpadów poubojowych? Kto poniesie koszty utylizacji tych odpadów?
Do tej pory takie odpady były skarmiane, zwierzęta futerkowe, gryzonie żywiły się tymi odpadami.
I kolejne pytanie, dotyczące zaprzestania hodowli. Jakie koszty się tu szacuje? Jak pan to widzi?
Pan sprawozdawał te wnioski, więc podejrzewam,
że ma pan, również jako były minister, jakiś pogląd, zna szacunek co do wysokości tych środków.
Jeśli te środki są zabezpieczone w nowelizowanym budżecie… Prace nad nowelizacją budżetu
trwają i pewnie to trafi w najbliższym czasie do
Senatu. Chciałbym zapytać, z jakiego działu budżetowego środki pójdą na to, żeby pokryć te straty. Podejrzewam, że nie będą małe… Mówię także
w kontekście zdarzeń, które mieliśmy w ubiegłych
latach, tj. zdarzeń suszowych. Te zdarzenia suszowe były dosyć poważne i mieliśmy ok. 2 miliardy zł
w jednym i w drugim roku na pokrycie strat suszowych. Ale to odbywało się w sposób przewlekły
i rolnicy… Tak że uzasadniona jest obawa, że mogą
być problemy z wypłatami, jeśli ustawa wejdzie
w życie, dotyczącymi pokrycia tych strat rzeczywistych, jakie dotkną poszczególne gospodarstwa.
Na to się jeszcze nakłada prawdopodobny wzrost
cen żywności, obniżka cen za produkty rolne. Jak to
wszystko jest wyliczone? Gdyby pan to przybliżył,
byłbym wdzięczny. Dziękuję.

Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz

Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz

Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Zdzisław Pupa.

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator
Zdzisław Pupa

Senator
Jacek Bogucki

Ja mam pytanie do pana senatora sprawozdawcy komisji rolnictwa, pana Jacka Boguckiego, nie do
pana przewodniczącego komisji.
Pan sprawozdawca, senator Bogucki użył takich słów jak „straty rzeczywiste” i „środki na

Te poprawki, Panie Senatorze, należałoby czytać łącznie. Jeśli przyjęte byłyby wszystkie, to problem dotyczący strat w produkcji drobiu przestałby
istnieć, bo w jednej z wcześniejszych poprawek
jest propozycja, żeby w tym przypadku zmiany

16. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 13 października 2020 r.

212
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

nie następowały. Tak więc straty dotyczyłyby niewątpliwie zaprzestania hodowli i chowu zwierząt futerkowych. Tutaj szacunki właściwie nie
są w tej chwili dokonane. Jest przekazanie Radzie
Ministrów kompetencji co do określenia, w drodze
rozporządzenia, zasad, szczegółowych warunków
przyznawania rekompensat, ale także wydłużenie
vacatio legis, do roku 2022. Tak więc dopiero w budżecie na rok 2022 powinny znaleźć się odpowiednie środki.
Jeśli chodzi o hodowlę innych zwierząt, to tak
naprawdę dotyczyłoby to rekompensat dla branży
producentów wołowiny. Tu rekompensaty byłyby
dla dwóch grup – dla rolników, którzy prowadzili
taką hodowlę i w związku z wprowadzaniem tych
przepisów albo by z takiej hodowli zrezygnowali,
albo by musieli taką hodowlę ograniczyć. Wypłata
mogłaby dotyczyć przeważającej większości rolników, którzy do tej pory prowadzili hodowlę
zwierząt na mięso. Oczywiście musiałby być tutaj
spełniony warunek, o którym niektórzy z analityków mówią, taki, że nastąpiłby spadek zapotrzebowania i spadek cen skupu dla rolników.
Jeśli chodzi o branżę przetwórców mięsa, głównie o ubojnie… W Polsce jest trochę takich ubojni,
które prowadzą ubój wyłącznie na rzecz związków
religijnych, zgodnie z tymi zasadami. Część ubojni
ma linie do jednego i drugiego uboju. Myślę, że będzie co najmniej kilkanaście, nawet do kilkudziesięciu podmiotów objętych możliwością uzyskania
pomocy. Ze względu na vacatio legis te rekompensaty także byłyby wypłacane po 1 stycznia 2022 r.
Mówimy o budżecie roku 2022. Szacunki są tu
bardzo trudne, ale łączne koszty wypłat na pewno
trzeba liczyć w miliardach, biorąc pod uwagę całą
branżę. To są moje analizy, nie widziałem na tyle
szczegółowych analiz, żeby można było się do nich
odnieść. To są tylko dane fragmentaryczne i odnoszące się do przewidywanych skutków.
Programy pomocowe są możliwe, ale wymagałyby zgłoszenia do Komisji Europejskiej.
Jest odpowiedni przepis pozwalający na to, żeby
w przypadku ograniczania lub zaprzestania produkcji taki program mógł być przez Komisję
Europejską zatwierdzony.
Jeśli chodzi o kwestię innych skutków ubocznych, to przepisy ich nie przewidują, więc nie mogę
odnieść się do tego, jakie by były skutki, jakie by
były ewentualne koszty. To, o czym pan senator wspominał, czyli kwestie związane z utylizacją, kwestie związane z produkcją pasz… Wydaje
mi się, że te dwa rodzaje rekompensat zmierzają

w tym kierunku. To znaczy nie wydaje mi się, tak
uważam. Jeśli chodzi o zwierzęta futerkowe, to tu
sprawy zmierzają w kierunku zrekompensowania
całkowitego zaprzestania produkcji, a jeśli chodzi
o drugą część, a więc produkcję wołowiny, to tak
naprawdę wypłaty powinny rekompensować skutki rynkowe zmian, a nie skutki w zakresie wielkości produkcji, wielkości eksportu. Tak więc należy
z jednej strony rolnikom wyrównać ewentualne
straty, które nastąpiłyby w wyniku niższych cen,
a z drugiej strony przedsiębiorcom, którzy muszą
dostosować linie ubojowe i dokonać zmian w tym
zakresie, zrekompensować straty.
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Pan senator Pupa chce jeszcze dopytać.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.
Senator
Zdzisław Pupa
Ja bym tylko o coś dopytał, bo nie dostałem
odpowiedzi na zasadnicze pytanie. Pan senator
sprawozdawca powiedział: powinny rekompensować. Rozumiem, że to są poprawki intencyjne.
To nie są poprawki o charakterze tzw. rzeczywistych gwarancji, o których zresztą pan również
wspominał, tylko poprawki intencyjne, które powinny to rekompensować. Ale pytanie brzmi: do
kiedy ma to być rekompensowane według pana
wiedzy? Czy to ma być rekompensowane przez
rok, przez 2 lata, przez 5 lat, przez 10 lat, czy
dożywotnio? Rolnicy też chcą wiedzieć, jak te
rekompensaty mają wyglądać. No, rolnicy oczekują ode mnie, żebym im przekazał informację,
jak te rekompensaty mają konkretnie wyglądać,
w jakiej wysokości będą wypłacane, kogo będą
dotyczyły. Czy to są rzeczywiście gwarantowane
rekompensaty, czy też są to tylko poprawki intencyjne? Bo według tego, co pan przedstawił, są
to tylko takie intencyjne zapisy: dobrze by było,
gdyby takie rekompensaty były. No, będzie rozporządzenie, ale w dniu dzisiejszym nie wiemy,
jak to rozporządzenie będzie wyglądać, jakie będą
te rekompensaty i jakie skutki będą one za sobą
niosły. Można powiedzieć, że te rekompensaty,
które by ewentualnie były… No, oczywiście na razie nie możemy mówić tutaj o rekompensatach,
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bo myśmy ich nie uchwalili. My nic nie wiemy,
bo pan sprawozdawca nie przedstawił w sposób
właściwy, jak by te rekompensaty wyglądały, jak
duże by one były. Nie wiemy, w jakim stopniu to
wszystko, można powiedzieć, dotyczyłoby rolników. Dziękuję bardzo.
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Dziękuję bardzo.
Senator
Jacek Bogucki
Panie Marszałku! Panie Senatorze!
Zapis, który mówi, że Rada Ministrów określi
w drodze rozporządzenia organ lub podmiot właściwy do przyznania rekompensaty, o której mowa
w ust. 1, oraz szczegółowe warunki i tryb przyznawania tej rekompensaty, mając na względzie rzeczywiste straty poniesione z tytułu zaprzestania
hodowli… W jednym przypadku jest mowa o hodowli, a w drugim przypadku o ograniczeniu lub
zaprzestaniu działalności.
(Senator Zdzisław Pupa: Ale jak to będzie
obliczane?)
To należy rozumieć w taki sposób, że będzie
to pełna rekompensata za rzeczywiste straty poniesione przez poszczególne podmioty. Ten zapis
nie jest ograniczony czasowo, więc dopóki Wysoka
Izba go nie zmieni, tego typu rekompensaty powinny być wypłacane. No, nie jest to czasowo
określone.
A jeśli chodzi o wysokość wypłat, to mowa
jest o rzeczywistych stratach. Tak jak mówiłem,
w przypadku zakładów przetwórczych rzeczywiste
straty to te straty, które zostaną poniesione w danej chwili m.in. w związku ze zmianą linii ubojowych. Jeśli zaś chodzi o rolników, to mówimy
o rzeczywistych stratach z tytułu ograniczenia lub
zaprzestania tej działalności. To będzie rekompensowane, dopóki takie straty będą istniały. Trudno
w tej chwili ustalić, jaki będzie spadek dochodowości gospodarstwa, które do tej pory prowadziło
taką działalność, po 1 stycznia 2022 r., ale tu jest
mowa o rzeczywistych stratach. Rozumiem, że
Rada Ministrów będzie zobowiązana tym przepisem do tego, żeby te straty pokrywać, dopóki Sejm
i Senat tego zapisu nie zmienią.

Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Panie Senatorze, ja mam pytanie dotyczące rekompensat. Jeżeli chodzi o zwierzęta futerkowe, to
te rekompensaty można dość dokładnie określić,
dlatego że wiadomo, ile jest matek. One są rejestrowane, bo za matki – mam na myśli lisy czy norki –
płaci się podatki. Jest to rejestrowane, więc można
to wszystko określić. Jeżeli zaś chodzi o ubój religijny, to przecież zwierzęta, które idą na ten ubój,
rejestrowane nie są, więc nie wiemy, ile ich jest. No,
może rząd to wie. A może pan wie, w jaki sposób
te straty obliczyć?
Ale wróćmy do zwierząt futerkowych. Proszę
mi powiedzieć, czy oprócz rekompensat za stado podstawowe – załóżmy, że to będzie jakaś tam
suma – będą też rekompensaty za sprzęt. No,
w tych fermach inwestuje się też w sprzęt. Chodzi
o klatki, ale także o inny sprzęt, na którym robi
się karmę, podaje się karmę itd. To jest dość drogi
sprzęt. W tej chwili już nikt łopatą tej karmy nie
nakłada. Czy to będzie objęte rekompensatą? No,
ja rozumiem, że rekompensata blankietowa w zasadzie o niczym nie mówi. Jeżeli ona ma być… To
znaczy rozporządzenie powinno ustalać szczegóły,
ale ogólne zasady powinny być w ustawie. Czyli to,
za co jest rekompensata.
Wracając do uboju religijnego, chciałbym zapytać: czy jest możliwość policzenia, ustalenia liczby
bydła, które idzie na ten ubój religijny?
To tyle.
Senator
Jacek Bogucki
Panie Marszałku, nie jestem prawnikiem, ale
z informacji, które posiadam, wynika, że pojęcie
strat jest określone w kodeksie cywilnym dosyć
precyzyjnie i tę definicję przyjęto na potrzeby tej
ustawy. Ponieważ tu, w tej ustawie, nie ma szczególnej regulacji, należałoby to stosować także do
tego pojęcia, które jest przyjęte w określeniu „straty rzeczywiste poniesione” itd. Tak więc, że tak
powiem, w stratach mieści się wszystko, co dany
przedsiębiorca czy dany rolnik będzie w stanie udowodnić jako stratę poniesioną z tytułu zaprzestania
czy ograniczenia hodowli. Tak więc wydaje się, że
jest to dosyć precyzyjne określenie. Nie mówimy
o przyszłych dochodach, o tym, co planowałby rolnik w przyszłości, chodzi tu o straty rzeczywiste,
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poniesione w momencie, kiedy wchodzi w życie
zakaz. I tu już do przedsiębiorcy będzie należało
wykazanie tych strat.
Drugie pytanie dotyczyło…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: W jaki
sposób oszacować straty w związku z tym
zakazem.)
Tak jak powiedziałem, to będzie należało do poszczególnych podmiotów.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Do podmiotów, które się zwracają…)
Tych, które się zwrócą o rekompensatę z tytułu straty.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Ta rekompensata za straty, jak mi się wydaje, ma być
jednorazową rekompensatą, tak? Pytam, bo pan
odpowiadał tak, że nie wiadomo, że może przez
wiele lat…)
Jeśli strata jest jednorazowa, to tak.
Jednak jeśli chodzi o zwierzęta, a pan marszałek
też o to pytał, to tu przewidujemy, że gdyby ewentualnie nastąpił spadek dochodowości gospodarstw
z tego tytułu, to ten spadek byłby rekompensowany jako rzeczywista strata poniesiona przez te
gospodarstwa.
Jeśli chodzi o to, które zwierzęta ostatecznie były
przeznaczane do uboju rytualnego, a które nie, to rolnicy nie mają takich informacji. Oczywiście, rzeźnie
pewnie mogłyby to odtworzyć, bo zwierzęta są rejestrowane od momentu wyjazdu z gospodarstwa do
momentu, aż mięso trafi do sklepu. Tak więc byłoby
to możliwe, ale w tym przepisie nie o to chodzi. Jeśli
rolnik, każdy rolnik, nie będzie mógł prowadzić takiej hodowli, z takim przeznaczeniem, to będzie miał
prawo do rekompensaty, o ile z tego tytułu poniesie
stratę. A więc to jest niezależne od tego, do jakiego
rodzaju uboju trafiło jego zwierzę, to nie ma wpływu.
Jeśli z tytułu tego ograniczenia rolnik poniesie stratę,
powinna mu przysługiwać rekompensata.
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Dziękuję.
Pan senator Jan Filip Libicki.
Senator
Jan Filip Libicki
Dziękuję bardzo.
Moje pytanie jest pytaniem do pana senatora
Chróścikowskiego.

Po pierwsze, chciałbym zapytać o jedną rzecz,
o pewną korelację czasową. Otóż pan premier
Morawiecki zapowiedział wczoraj wiele zmian do
tej ustawy, jedne w formie poprawek, które mają
być zgłoszone w Senacie, inne w formie odrębnej ustawy. Są to poprawki ciekawe, zmierzające,
w moim przekonaniu, w dobrą stronę. Wiele z nich
jest takich, które także PSL – Koalicja Polska postulowało. I zaraz po zgłoszeniu tych poprawek,
w niedługim czasie okazuje się, że komisja rolnictwa odrzuca… proponuje odrzucenie całej tej
ustawy. Czy ja w takim razie dobrze rozumiem, że
zgodnie z opinią komisji rolnictwa, to, co zaproponował pan premier Morawiecki, państwo uważacie
za niewystarczające i dlatego rekomendujecie odrzucenie tej ustawy?
I druga kwestia. Po przegłosowaniu tej
ustawy w Sejmie kilkunastu posłów Prawa
i Sprawiedliwości zostało zawieszonych, a pan minister Ardanowski stracił swoje stanowisko. No,
stało się tak w wyniku rekonstrukcji, ale oczywiście w jakimś związku także z głosowaniem nad
tą ustawą. Te poprawki, które zapowiedział pan
premier Morawiecki, zmierzały dokładnie w tym
kierunku, jaki proponowali zawieszeni posłowie.
Czy pan w związku z tym uważa, że ci parlamentarzyści, których Prawo i Sprawiedliwość zawiesiło, mają rację, a ci, którzy forsowali przyjęcie tej
ustawy bez zmian, m.in. pan prezes Kaczyński, tej
racji nie mają? Bardzo dziękuję.
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Proszę bardzo, Panie Senatorze.
Senator
Jerzy Chróścikowski
Właściwie to pytanie akurat nie jest do sprawozdawcy prac komisji, bo moją rolą jest przedstawienie pracy komisji i przekazanie sprawozdania
o tym, jakie były uwagi, jakie działania. Ja już tu
wspomniałem, dlaczego senatorowie głosowali
przeciw. Otóż pan senator Bober złożył wniosek
o odrzucenie ustawy i na wniosek PSL takie głosowanie, można powiedzieć, się odbyło. My zwróciliśmy uwagę, pytaliśmy, dlaczego nie jest dalej
dopuszczony ubój religijny bydła. Dlaczego ponosić straty i wypłacać odszkodowania? Wnosiłem
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wczoraj i wnoszę dzisiaj do rządu o to, aby przemyśleć tę poprawkę. Bo my zgłosiliśmy już poprawki,
które są, i dzisiaj też będą zgłaszane, żeby zachować ubój rytualny, religijny, jak mówimy, w całości.
I to jest jeden z powodów, skąd nasze wątpliwości.
I jest jeszcze wiele innych problemów, które nie są
rozwiązane w tej ustawie, a które powinny być rozwiązane. To nie jest jakby zamknięty katalog spraw,
co do których my uważaliśmy, że trzeba je jeszcze
dopracować. Gdybyśmy przyjęli – ja to powiem,
bo koledzy wyrażali taką opinię – tę ustawę w tej
wersji i powiedzieli, że poprawki rządu są świetne,
to świadczyłoby to o tym, że zgodziliśmy się na to.
A my się na to jeszcze nie godzimy i żądamy dalszych zmian. Jak powiedziałem, znajdźmy porozumienie, bo taka była dyskusja wczoraj, możemy
dzisiaj na posiedzeniu plenarnym znaleźć jeszcze
dalej idący kompromis. Minimum, jak mówiłem,
to przynajmniej kilka rzeczy, które jeszcze można
zmienić w tej ustawie. Myślę, że wtedy większość
Izby wspólnie, ponad podziałami poprawi tę ustawę i ona będzie dobrą ustawą. Ale trzeba jeszcze
dużej woli i zmian. My dzisiaj w trakcie posiedzenia możemy wprowadzić poprawki, które nie są
jeszcze wprowadzone, które będą zgłaszane i które
dają szansę.
A co do oceny partyjnej… Ja nie chcę oceniać
ani Platformy, ani PSL, ani innych partii. To są wewnętrzne sprawy każdej organizacji. Ja do tego nie
będę się odnosił.
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Dziękuję.
Pan senator Jan Hamerski.
Senator
Jan Hamerski
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Przewodniczący, ja – idę jak gdyby śladem myśli senatora Libickiego – wiem, że ubój
rytualny to jest to, co budzi największe kontrowersje i chciałbym uszczegółowić pewne sprawy.
Zgłoszone przez rząd poprawki… Nie wiem, czy komisja nad nimi debatowała, czy nie, ale jeżeli tak,
to jakie było stanowisko komisji, jeżeli chodzi np.
o art. 11, czyli wprowadzenie osób fizycznych do
katalogu prowadzących schroniska dla zwierząt?

Bo kiedyś… Czyli chodzi o te osoby, które często
dzisiaj prowadzą te schroniska, prowadzą je zgodnie z przepisami, służby weterynaryjne mają nad
nimi kontrolę. Czy po prostu ten katalog, który ma
być poszerzony o osoby fizyczne mające możliwość
prowadzenia działalności w ochronie zwierząt, byłby zaakceptowany przez komisję rolnictwa?
(Senator Jerzy Chróścikowski: No więc… Mogę?)
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Proszę bardzo, Panie Senatorze.
Senator
Jerzy Chróścikowski
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, ta dyskusja objawiła się różnymi poprawkami proponowanymi przez różne
organizacje – jest tzw. stowarzyszenie tych prywatnych właścicieli, nazwę je tak potocznie, bo
nie mam przed sobą tych poprawek – i organizacje zgłaszały poprawki, żeby mogły funkcjonować. Była na posiedzeniu komisji pani, która ma
schronisko w Nowym Targu, i proponowała różne
rozwiązania. Tak więc ci przedstawiciele proponowali różne poprawki, one zostały przesłane do
Biura Legislacyjnego, żeby… Ale skoro rząd przyjął propozycję poprawki, żeby zostawić te istniejące schroniska do zarejestrowania się… One mają
pół roku na zarejestrowanie się. W przepisie poprzednim był zapis, że tylko pół roku będą mogły
funkcjonować… Oni postulowali, żeby do momentu
uzyskania zgody, bo niektórzy mają dużo większą
zgodę niż… To znaczy mają pozwolenie do określonego terminu, więc chodziło o to, żeby to było do
określonego terminu, a nie wcześniej. Ta poprawka, która przedłożona została przez pana senatora
Pęka, spowoduje, że te organizacje się zarejestrują, będą współpracowały z samorządami, będą
szczególne kontrole. I to jest jakieś rozwiązanie,
które idzie naprzeciw postulatom tych organizacji. Myślę, że ono powinno je usatysfakcjonować.
(Senator Jan Hamerski: Panie Przewodniczący,…)
A jak będzie w rzeczywistości, to jest kwestia
dyskusyjna…
(Senator Jan Hamerski: …ja znam tę poprawkę, ja ją czytałem. Chodzi mi o stanowisko komisji
w tej kwestii.)
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Ale ja nie mogę mówić, jakie jest stanowisko komisji w tej kwestii, dlatego że mniejszość komisji
zaaprobowała tę poprawkę, a większość, wie pan
doskonale, była…
(Senator Jan Hamerski: Za odrzuceniem.)
…za jej odrzuceniem. W związku z tym ja
nie mogę stanowiska komisji zaprezentować…
Większość była za odrzuceniem. No, niech pan
zrozumie, nie było dyskutowane…
(Senator Jan Hamerski: Dziękuję. Chodziło mi
o debatę, która miała miejsce nad poprawkami,
skoro były takie zgłoszone. Ze sprawozdania sprawozdawcy mniejszości wynikało, że taka rozmowa
w komisji była. Dziękuję. I mam kolejne pytanie do
pana przewodniczącego.)
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Panie Senatorze, ale…
(Senator Jan Hamerski: Ale to jest w ramach
tego jednego pytania.)
No to proszę od razu. Jeżeli pan ma kolejne pytania, to następnym razem…
Senator
Jan Hamerski
Chodzi o art. 7, Panie Przewodniczący, ust. 3
i 3a, które dopuszczają odbieranie zwierząt przez
osoby, że tak powiem, fizyczne. Czy na ten temat
była zgłoszona jakaś poprawka, czy nie? Jeżeli nie,
to ja taką poprawkę bym zgłosił – chodzi o wykreślenie z tej ustawy tych 2 przepisów. Powiem
szczerze, parafrazując słowa „dobrostan zwierząt”
– może to zabrzmi trochę śmiesznie – że chodzi tu
o dobrostan tych, którzy będą próbowali fizycznie,
indywidualnie takie zwierzęta odbierać. Czy była
taka poprawka zgłaszana?
Senator
Jerzy Chróścikowski
Mówimy o odbieraniu… Wycofujemy się z tego
zapisu, który był przez nas zgłoszony, również
przez senatora Łyczaka. To jest powrót do poprzedniego zapisu. Ja już mówiłem, że zapisy coraz bardziej się radykalizowały, radykalizowały, no,
dla dobra zwierząt, ale w tej chwili… To, o czym

mówimy, jest rozwiązaniem zgłaszanym przez
rząd w tych poprawkach, które tę sprawę regulują. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby dać środki
finansowe weterynarii, tak żeby ona decydowała
o dobrostanie zwierząt. Są przecież przepisy obowiązujące rolników, jaki ma być ten dobrostan
zwierząt, jest to uregulowane. My w Polsce wprowadziliśmy poprawę co do dobrostanu zwierząt
gospodarskich, wyższe wymagania. To są te wyśmiewane przez niektórych „krowa+”, „świnia+”.
Wymagana jest większa powierzchnia dla zwierzęcia, wymagany jest wybieg dla zwierzęcia. Tak
że poprawiamy dobrostan, dajemy rolnikowi więcej dopłat bezpośrednich za poprawę dobrostanu.
Pokazujemy, że można poprawiać dobrostan, zachęcamy poprzez rekompensaty do takiej ponadstandardowej poprawy tego dobrostanu. Ten rolnik
ponosi większe koszty, bo ma mniej zwierząt na
określonej powierzchni – budynki, kubatura itd. –
więc trzeba mu to zrekompensować. To jest forma
wyjścia naprzeciw, sposób na to, jak jeszcze bardziej poprawić dobrostan zwierząt gospodarskich.
(Senator Jan Hamerski: Dobrze. Dziękuję.)
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Dziękuję.
Pan senator Jan Maria Jackowski.
Senator
Jan Maria Jackowski
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja mam 2 pytania, jedno kierowane do pana senatora Boguckiego… Już mogę je zadać, czy…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Od
razu niech pan zada. Będziemy wiedzieli, jak je
rozdzielić.)
Dobrze. Tak więc pytanie do senatora
Boguckiego. Mianowicie z tego, co pan senator
mówił, oraz tego, co mówił pan przewodniczący
Chróścikowski, wynika, że rolnicy mogą mieć darowane Niderlandy z tymi odszkodowaniami. Bo
nie wiadomo, z jakich środków, nie wiadomo jaka
instytucja, nie wiadomo, czy będzie zgoda w Unii
Europejskiej… I to w 2 aspektach, po pierwsze, czy
Unia przyzna jakieś środki na to, a po drugie, czy
Unia pozwoli uruchomić środki budżetowe na taki
cel, co może być uznane za niedozwoloną pomoc
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publiczną. A więc właściwie dopóki nie znamy
treści tego rozporządzenia – a moim zdaniem to
w ogóle powinno być ustawowo zapisane, a nie
w rozporządzeniu, to są za poważne sprawy, żeby
to było rozporządzenie – no, to właściwie możemy
powiedzieć, że tak naprawdę rolnicy w tej chwili
nic nie wiedzą. I być może się okaże, że rząd powie:
no, chcieliśmy, ale widzicie, ta Unia się nie zgodziła
i nie możemy wam wypłacić. Czy możemy wykluczyć taki scenariusz, czy nie możemy?
I drugie pytanie, do pana senatora Borowskiego.
Mianowicie tutaj pan senator Szejnfeld pytał o wątpliwości konstytucyjne. A ja bym chciał zapytać,
czy podczas prac Komisji Ustawodawczej były zgłaszane uwagi – przez któregoś z ekspertów albo
zespół ekspertów – na temat konstytucyjności zakazu eksportu mięsa z uboju religijnego, zarówno
w kontekście polskiej konstytucji, jak i przepisów
unijnych. Czy któryś z ekspertów albo zespół ekspertów zwracali na to uwagę? Jaka argumentacja
temu towarzyszyła? Dziękuję.
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Dziękuję.
Proszę bardzo, może pan senator jako pierwszy.
Senator
Jacek Bogucki
Panie Marszałku, Panie Senatorze, ten rok vacatio legis to jest okres, w którym wspomniane
rozporządzenie powinno powstać i powinno być
notyfikowane, powinno być zgłoszone do Komisji
Europejskiej. I program pomocowy powinien być
zatwierdzony.
Nie zgodziłbym się z tym, że tego typu zapis powinien pojawić się w ustawie, bo program podczas
zatwierdzania, jak wynika z mojego doświadczenia,
często wymaga korekt, zmian, choćby w poszczególnych zapisach, użytych słowach, czy też dodatkowych wyjaśnień. Tak więc to się jednak powinno
dziać na poziomie rozporządzenia Rady Ministrów,
a nie na poziomie ustawowym. Oczywiście, można
było próbować zapisać te zasady bardziej szczegółowo. Ale wydaje się, że te zapisy, które są, są na
tyle precyzyjne, że pozwalają na to, żeby z jednej
strony przygotowany program obejmował wszystkie rzeczywiste straty, a z drugiej strony – rząd nie

miał możliwości ograniczenia tego. Tak więc tu…
A tak naprawdę to o to chodzi.
Oczywiście, zawsze jest niebezpieczeństwo,
że uzgodnienia z Komisją Europejską mogą być
trudne. Jest odpowiedni zapis, który pozwala na
taką pomoc, są takie wytyczne do pomocy udzielanej w rolnictwie, jest napisane, z jakich powodów taka pomoc może być udzielana. Tak więc
podstawa prawna w prawie unijnym istnieje. No,
ale szczegóły muszą zostać dopracowane. Na ogół
proces dopracowywania takich decyzji to proces
wielomiesięczny.
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Pan senator Jan Maria Jackowski dopytuje.
Senator
Jan Maria Jackowski
Otóż, Panie Senatorze, mnie chodzi o to, że
jeżeli rolnik… Załóżmy, że to rozporządzenie powstanie, a rolnik nie będzie się zgadzał z wyceną
jego strat, będzie uznawał, że są znacznie wyższe.
A wie pan, z tymi wycenami to jest tak, jak w czasach PRL było, np. kobiecie się spaliło mieszkanie, w nim były sweterki i bluzki, przyszedł
inspektor z PZU i wycenił stratę na 5% wartości
takiego sweterka, chociaż on był nie do użycia,
bo przez całą szerokość był po prostu przepalony. Tak więc te wyceny można robić różnie
i może być tutaj rozbieżność. I jeżeli nie będzie
to wszystko zapisane ustawowo, to w jaki sposób
rolnik będzie mógł później dochodzić sprawiedliwości przed sądami, w jakim postępowaniu,
w jakim trybie? To osłabia pozycję rolnika w stosunku do państwa polskiego, które ewentualnie
da mu nie wiadomo co, nie wiadomo kiedy, nie
wiadomo w jakim trybie i z jakich pieniędzy.
Czy nie lepiej… Ja się tu z pana tezą absolutnie
nie zgadzam. Co do zasady można było to opisać w ustawie, nie przedstawiając wyliczeń, tylko określając przeliczniki, na podstawie których
po udokumentowaniu faktycznych poniesionych
strat rolnik będzie mógł dochodzić rekompensat
czy odszkodowań. Jak to nazwiemy, tak to nazwiemy. Dziękuję.
Przypominam, że jeszcze było drugie pytanie
do senatora Borowskiego.
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Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Dziękuję.
Senator
Jacek Bogucki
No cóż, to jest bardziej stwierdzenie niż pytanie. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że
jest to dosyć precyzyjnie określane w rozporządzeniach. Tak naprawdę to prawo unijne nie daje tu
zbyt wielu możliwości manewru. Dochodowość gospodarstwa z wcześniejszego okresu, dochodowość
z okresu, za który wypłacana jest rekompensata…
Ta różnica może być wypłacona w formie rekompensaty, może być tu określona. Rolnicy mają dokumenty, mają faktury, gromadzą je, przechowują.
Te kwestie są, wydaje się, dosyć precyzyjnie określone, ale oczywiście pan senator ma prawo do
swojego zdania.
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Panie Senatorze, ja mam jeszcze pytanie.
Czy rolnik będzie mógł wejść na ścieżkę sądową,
jeżeli nie będzie się zgadzał? Czy to będzie w formie
decyzji, która może być potem zaskarżona?
Senator
Jacek Bogucki
To jest w formie decyzji administracyjnej.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Właśnie
o to mi…)
Ścieżka administracyjna zawsze przysługuje.
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Tak, to jest jasne.
Dziękuję bardzo.
Pan senator Marek Borowski, sprawozdawca.
Senator
Marek Borowski
Pan senator Jackowski pytał o opinię konstytucjonalistów w związku z zakazaniem

eksportu wyrobów pochodzących z uboju rytualnego. Owszem, mieli oni zastrzeżenia natury konstytucyjnej, ale wiązali to także z kwestią vacatio legis,
tzn. okresu wygaszania tej produkcji, tego uboju.
Nasza konstytucja dopuszcza w ogóle ograniczanie pewnych wolności, ale musi się to odbywać na
drodze ustawy i musi być ważny wzgląd – wymienia to bodajże art. 31. Jeżeli chodzi o działalność
gospodarczą, to konstytucja mówi, że ograniczenie wolności działalności gospodarczej – a o tym
możemy tutaj mówić w pewnym zakresie – jest
dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze
względu na ważny interes publiczny.
No i cóż? Jest ustawa i jest ważny interes publiczny. Oczywiście każdy interpretuje to na swój
sposób, ale ja myślę, że można to podciągnąć pod
ważny interes publiczny. Z innych przepisów
wynika, że musi się to odbywać w sposób, który nie narazi przedsiębiorców na straty, tak więc
powinno się tu uwzględnić zarówno okres vacatio legis, jak i odpowiedni system odszkodowań.
Konstytucjonaliści zwrócili uwagę na to, że ani jeden warunek, ani drugi nie jest spełniony, i stwierdzili, że w tym sensie oczywiście jest to sprzeczne
z konstytucją.
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Dziękuję bardzo.
Pan senator Antoni Mężydło zadaje pytanie zdalnie. Będzie to pytanie do pana senatora
Chróścikowskiego.
Senator
Antoni Mężydło
Dziękuję, Panie Marszałku.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Ale pana
senatora Chróścikowskiego nie ma na sali.)
Nie to ja może wcześniej zadam pytanie do pana
Jacka Boguckiego w związku z ostatnią dyskusją
z panem senatorem Jackowskim.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Dobrze.)
Ja rzeczywiście uważam, że… Ja tutaj bym poparł pana Jacka Boguckiego i jego stanowisko
w tej dyskusji, takie, że ścisłe zapisy powinny być
uwzględnione w rozporządzeniu, a wytyczne do
rozporządzenia, też ścisłe, powinny być w ustawie,
np. powinien być pełen katalog odszkodowań, tych,

16. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 13 października 2020 r.

219
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

o których pan mówił, także tych, których wypłata będzie trwała dłużej, nie będzie jednorazowa,
a nie, jak się to zwykle zapisuje, „takie jak” i nie
wymienia się pełnego zakresu tych odszkodowań.
Wytyczne muszą być dobrze zapisane w ustawie
i chcielibyśmy, żeby tak to wyglądało.
Czy na sali jest już pan przewodniczący
Chróścikowski?
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Jest pan
senator Chróścikowski, w związku z tym proszę
zadać też pytanie do niego.)
Dobrze, zadaję pytania do pana przewodniczącego Chróścikowskiego jako sprawozdawcy. Pan senator sprawozdawca wymienił tylko niektóre aspekty,
te, które były najistotniejsze podczas posiedzenia
komisji rolnictwa, tu chodzi przede wszystkim
o vacatio legis. Tak, to rzeczywiście tak wyglądało,
mówiono, że to vacatio legis powinno być dłuższe,
i senatorowie to podkreślali, nawet w przypadku
tego okresu, jeśli chodzi o odszkodowania za bydło.
Ale ważny był jeszcze jeden aspekt, tj. ubój rytualny. To przecież nie jest wina pana senatora
Bobera… I tutaj prosiłbym, żeby właściwie odmieniać nazwisko pana senatora Bobera: nie Bobra,
tylko Bobera, tak się to odmienia. Ja jestem z województwa kujawsko-pomorskiego, my jesteśmy
z tego samego województwa i… Mnie razi, gdy
senatorowie tak odmieniają to nazwisko. A więc,
Panie Sprawozdawco, w pierwszym głosowaniu
były chyba nawet 3 głosy przeciw temu wnioskowi, a później, kiedy rząd był nieugięty, jeśli chodzi
o ubój rytualny, czyli zwolnienie tylko tego zakazu
dotyczącego drobiu, to w drugim głosowaniu nad
wnioskiem pana senatora Bobera tylko 2 osoby
wstrzymały się od głosu, bo to nie było akceptowalne dla senatorów koalicji. Czy nie uważa pan,
że odrzucenie tej ustawy… Nie wiem, czy zgłosicie
poprawkę dotyczącą uboju rytualnego zwierząt –
to było szeroko omawiane na posiedzeniu komisji
rolnictwa, nie chciałbym tutaj przedstawiać tych
argumentów merytorycznych – czy zgodzicie się
na odrzucenie tej ustawy, bo dzisiaj pan o tym nie
mówił. Czy to za namową rządu… Czy były naciski,
jakieś naginanie czy łamanie kręgosłupów w koalicji rządzącej i dlatego pan się już z tego wycofał
i nie podkreślił, że to jest bardzo istotny element?
Bo akurat kwestia uboju rytualnego zadecydowała
o tym, że stanowisko komisji rolnictwa było jeszcze bardziej radykalne. Tutaj trzeba przypomnieć,
że większość komisji stanowią posłowie koalicji,
w 10-osobowym składzie tej komisji jest tylko 3 posłów spoza koalicji.

I jeszcze jedno. Rząd przygotowałby taki projekt ustawy albo projekty ustawy… Uważam, że
można by było przygotować projekt ustawy właściwie i dobrze skonsultowany społecznie, można
by było przygotować oddzielny projekt dotyczący
zwierząt domowych, oddzielny dotyczący zwierząt futerkowych, bo to nie budzi aż takich wielkich emocji, a ubój rytualny jest kwestią bardzo
kontrowersyjną.
I jeszcze jedno krótkie pytanie do pana posła
sprawozdawcy. W ilu krajach Unii Europejskiej
obowiązuje zakaz uboju rytualnego? I dlaczego
my mamy być drugim krajem, który – tą ustawą –
wprowadza ten zakaz? Dziękuję bardzo.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek
Michał Kamiński)
Wicemarszałek
Michał Kamiński
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę pana senatora Chróścikowskiego
o udzielenie odpowiedzi.
Senator
Jerzy Chróścikowski
W moim sprawozdaniu na pewno nie byłem
w stanie powiedzieć wszystkiego, bo niby było
jedno posiedzenie komisji, ale przecież trwało
3 dni i gdybyśmy chcieli wszystko omawiać, to
ja bym potrzebował z 5 godzin, by krok po kroku
o tym mówić i opowiadać. Na pewno nie mówiłem
o wszystkim, ale częściowo odpowiadałem już na
pana pytanie, jeśli chodzi wniosek pana senatora
Bobra…
(Głosy z sali: Bobera.)
(Wesołość na sali)
Przepraszam, chcę sprostować, dlatego mówię,
że wyraziłem się tak… No, przepraszam najmocniej, jeśli kolega senator poczuł się urażony.
Pan senator Bober rzeczywiście te wnioski złożył. A jeśli chodzi o pierwsze głosowanie, o którym
pan mówił, to ono rzeczywiście było dyskusyjne.
Ja wtedy podałem w wątpliwość, czy zasadny jest
wniosek pana senatora Bobera, który wyraźnie
zmierzał w kierunku 2 wniosków – ja o tym mówiłem. Jeden wniosek dotyczył tego, że zamykamy
dyskusję, a drugi wniosek to był wniosek o odrzucenie ustawy. I tu nastąpił błąd. I my, głosując nad
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przerwaniem dyskusji… Bo nas trzech myślało wtedy, że chodzi o przerwanie dyskusji, a nie zgadzaliśmy się na przerwanie dyskusji. I ten drugi wniosek
byłby przegłosowany później. W związku z tym
w pierwszym głosowaniu były 3 głosy przeciwne, bo
nie zgadzaliśmy się na przerwanie dyskusji i przejście od razu do głosowania nad odrzuceniem ustawy. Dlatego Biuro Legislacyjne stwierdziło, że jest
to nieregulaminowy wniosek, a my przeszliśmy do
dalszej dyskusji. I tak to zostało odebrane. Ta różnica
w głosowaniu tak wyglądała.
A decyzje senatorów są decyzjami senatorów
i głosują oni tak, jak głosują. I ja tutaj nie będę określał, jak kto głosował i dlaczego.
A te sprawy inne, które były… Rzeczywiście
wiele rzeczy można by powiedzieć w jednej ustawie czy w dwóch, czy też w trzech ustawach. Wielu
senatorów i posłów mówiło, że najlepiej byłoby to
rozbić, bo jest też bardzo dużo rzeczy dobrych w tej
ustawie, które można byłoby oddzielić. Ale ja zawsze powtarzam, że wystarczy łyżka dziegciu, żeby
popsuć całą beczkę miodu. I tak się stało, że parę
rzeczy, które można poprawić, psuje tę ustawę.
Poprawmy, czyli nie dodawajmy łyżki tego złego,
które nam popsuje tę ustawę. Wtedy będzie dobrze.
Dlatego wyjście naprzeciw rządu… Jest oczekiwanie naszej komisji, jak wczoraj mówiliśmy, na dalsze rozmowy, na dalsze poprawki. Myśmy wczoraj
sygnalizowali, że, skoro mowa o jakimś porozumieniu, o jakimś konsensusie, to należy się tutaj
wspólnie dopracować dobrego rozwiązania. Nasz
wczorajszy apel się tym kończył. No i dzisiaj oczekujemy tego, że jeszcze zrobimy jeden krok w postaci poprawek wspólnie przyjętych.
A co do decyzji klubowych, to ja, przepraszam,
nie będę się wypowiadał.
Wicemarszałek
Michał Kamiński
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę o zdanie pytania pana senatora
Jerzego Czerwińskiego. Bardzo proszę.
Senator
Jerzy Czerwiński
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Swoje pytanie kieruję do pana marszałka
Borowskiego jako sprawozdawcy komisji.

Chodzi o art. 9 ustawy matki, to jest pierwszy
w rozdziale 2 „Zwierzęta domowe”. Czyli ten artykuł dotyczy zwierząt domowych. W nowelizacji zmiany do tego art. 9 rozpoczynają się w art. 1
w pkcie 4, zaś poprawki wprowadzone na posiedzeniu komisji, z której prac pan składał sprawozdanie, rozpoczynają się w poprawce nr 6.
Do tej pory było tak – od początku, praktycznie rzecz biorąc, czyli od uchwalenia ustawy matki
w 1997 r. – że zgodnie z art. 9 ust. 1 ten, kto utrzymuje zwierzę domowe, był obowiązany zapewnić
temu zwierzęciu pomieszczenie z dostępem do
światła dziennego. Tak jest w tekście pierwotnym,
tak mamy np. w materiale porównawczym – „z dostępem do światła dziennego”, ust. 1 art. 9. W wersji pierwotnej noweli, która przyszła z Sejmu, ten
ustęp w ogóle nie był ruszany, tak bym to określił,
ale wśród poprawek Komisji Ustawodawczej jest
poprawka dotycząca ust. 1. Polega ona na tym, że
się po prostu usuwa zapis „z dostępem do światła
dziennego”. Jest pytanie, czy to pogarsza, czy polepsza dobrostan? Bo gdyby zastosować tę poprawkę, to równie dobrze można by zwierzęta domowe
trzymać w piwnicach, w ziemiankach. Tam jest na
ogół ciepło, ale nie ma dostępu do światła dziennego. Czy o to chodziło?
Drugie pytanie – podobne, bo również związane z art. 9 – jest troszeczkę bardziej skomplikowane. Otóż w tej noweli ust. 2 miałby otrzymać
– a właściwie otrzymał, bo to jest już ustawa –
następujące brzmienie: „zabrania się trzymania
zwierząt domowych na uwięzi dłużej niż 12 godzin
w ciągu doby”. Ale w poprawkach komisji czytamy:
„zabrania się utrzymywania zwierząt domowych
na uwięzi w sposób stały”. Oczywiście nie zostało
zdefiniowane, co to jest sposób stały. To oznacza, że
teoretycznie my polepszamy sytuację zwierząt, no
ale w praktyce… Ja nie jestem pewny, czy właściciel
zwierzęcia nie powie: a, ono jest uwiązane tylko na
chwilę, w sposób tymczasowy, a nie w sposób stały.
No, jakoś tak zakręci. Jeśli czas jest określony, to
jest jasne, o co chodzi. W przypadku braku granicy
czasowej zaczynają się problemy.
Te problemy są jeszcze bardziej skomplikowane, jeśli wziąć pod uwagę, że zmieniamy… Cały
czas mówimy o poprawkach, o poprawkach złożonych w komisji. Weźmy ust. 5 i wprowadzenie
do wyliczenia. Do tej pory było to sformułowane
w ten sposób, że… To jest ten dodawany ustęp:
„trzymanie zwierząt w kojcu jest dozwolone, pod
warunkiem zapewnienia zwierzęciu odpowiedniej powierzchni”. Chodzi o powierzchnię kojca
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ustalaną w zależności od rozmiaru zwierzęcia.
A w tej chwili jest tak: „trzymanie zwierzęcia w kojcu jest dozwolone, pod warunkiem umożliwienia
zwierzęciu niezbędnego ruchu poza kojcem przynajmniej raz na dobę”. Czy to oznacza, że wymuszamy tu spacery ze zwierzęciem? Mówię o wsiach,
o tych zwierzętach, które są trzymane w gospodarstwach wiejskich. Nie mówię o naszych pupilkach,
które śpią w nogach łóżek.
I ostatnia związana z tym kwestia. W trakcie
pracy ta poprawka… Chodzi o poprawkę czternastą, a właściwie o wniosek czternasty w tym
zestawieniu. Z głosowania wyłączone zostało sformułowanie, że tymczasowe trzymanie zwierzęcia
domowego na uwięzi jest dozwolone – tu było słowo „wyłącznie”, ale je oprotestowano – w trakcie
spaceru z tym zwierzęciem. No, nie znalazło się
to w wynikach pracy komisji, czyli w zestawieniu
poprawek. Pytanie brzmi: dlaczego? Przecież to by
było zgodne z ideą, duchem tej ustawy. I to są te
pytania szczegółowe. A – zamiar, B – wykonanie.
Jak ma się jedno do drugiego?
Wicemarszałek
Michał Kamiński
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, pan marszałek Borowski.
Senator
Marek Borowski
No, udzielenie odpowiedzi na pytania, które zadał
mi teraz pan senator Czerwiński, to jest mission impossible. To są tak szczegółowe pytania, że musiałbym
odwołać się do ustawy matki. W niektórych kwestiach mogę coś powiedzieć, ale nie we wszystkich.
Jeżeli chodzi o to, że zabrania się utrzymywania
zwierząt na uwięzi, to zacznijmy od tego, że pan senator Czerwiński jest członkiem tej samej komisji
co ja. Na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej te
sprawy mogły zostać dogłębnie wyjaśnione, więc
nie wiem, dlaczego budzą jeszcze wątpliwości.
Otóż jeżeli chodzi o to sformułowanie, że zabrania
się utrzymywania zwierząt domowych na uwięzi
w sposób stały, no to ja to odczytuję tak, jak to jest
napisane: w sposób stały. To w niczym nie przeszkadza, to jest przepis jeszcze bardziej ogólny. On
nie koliduje z tym przepisem, który rzeczywiście
ma zostać zniesiony, a który mówi, że jest to możliwe przez maksimum 12 godzin. Jeżeli mówimy,

że to może być maksimum 12 godzin, to znaczy to,
że potem musi być przerwa, a jak jest przerwa, to
nie jest to już sposób stały. Ten przepis moim zdaniem nie jest jakoś specjalnie groźny.
Jeżeli chodzi o pkty 3 i 4, to były to wnioski senatora Kwiatkowskiego, a senator Kwiatkowski te
punkty wycofał. Chodzi o ten przepis, który mówi,
że tymczasowe trzymanie zwierzęcia domowego na
uwięzi jest dozwolone wyłącznie w trakcie spaceru
z tym zwierzęciem, oraz ten, który zabrania wykorzystywania wobec zwierząt domowych kolczatki.
Tak na marginesie, kolczatka jest wpisana w przepisach tej ustawy, która do nas przyszła, a senator
wycofał to sformułowanie dotyczące tego tymczasowego przebywania – wyłącznie w trakcie spaceru
ze zwierzęciem. A więc tego, o ile mnie pamięć nie
myli, po prostu nie będzie w zestawieniu poprawek,
które będą przygotowane. To były 2 kwestie.
Teraz kwestia dostępu do światła. My przyjęliśmy przepis, który mówi: „Kto utrzymuje zwierzę
domowe, ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami
atmosferycznymi, umożliwiające swobodną zmianę
pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do
wody”. Nie, tutaj nie ma… Ale to jest tylko fragment
większego przepisu. Musiałbym sięgnąć teraz do
ustawy. W artykule… Tak, to jest art. 1 pkt 4. W pkt 4
jest… Tu dodaje się ust. 3–7. Tutaj my operujemy…
Przepraszam państwa, ale to wymaga z mojej strony
trochę przebierania w papierach… O, pkt 4 lit. a. Tak,
w pkcie 4 w lit. a była mowa o tych 12 godzinach.
Dobrze. I teraz „ust. 2 otrzymuje brzmienie” zastępuje się „ust. 1 i 2 otrzymują”… I dodaje się ust. 1. To
wydaje się… Przepraszam, nawet wydaje mi się, że
jest… Nie, dobrze, okej. To jest ten… I potem dodaje
się ust. 3 i 7, których tutaj nie zmieniamy. Nie zmieniamy ich… 3 i 4 wypadają. Tam potem są już nieistotne zmiany. Rzeczywiście na pierwszy rzut oka,
Panie Senatorze, na pierwszy rzut oka, ten dostęp do
światła być może wypadł. Nie mogę w tej chwili na
100% powiedzieć, że tak się nie stało. Sprawdzimy
to jeszcze z Biurem Legislacyjnym, bo oczywiście
dostęp do światła jest sprawą podstawową. Tak, to
nie ulega najmniejszej wątpliwości. Tak że tyle mogę
powiedzieć w tej chwili.
Senator
Jerzy Czerwiński
Jeśli można, Panie Marszałku… tzn. obydwaj
Panowie Marszałkowie.

16. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 13 października 2020 r.

222
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Art. 9 możemy porównać bardzo prosto –
w materiałach, które nam dostarczono, jest materiał porównawczy. Art. 9 w ust. 1 do chwili obecnej
brzmi: „Kto utrzymuje zwierzę domowe, ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je
przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego”… I to brzmienie jest od początku ustawy, jak tylko ją uchwalono
w 1997 r. W tekście ustawy, którą nam przekazano
z Sejmu, art. 9 ust. 1 nie jest ruszany, nie jest zmieniany. A w poprawkach, które wczoraj uchwaliliśmy, wycinamy dostęp do światła dziennego. Ja nie
wiem… To na pewno nie o to chodziło – dlatego
zwracam na to uwagę, bo to byłoby zasadnicze pogorszenie dobrostanu zwierząt, na które zwykły,
przeciętny człowiek by się nie godził.
Ale, Panie Marszałku Borowski, to jest też nauczka. Bo pan tutaj pastwił się nad Sejmem, nad
jego sprawnością legislacyjną, a proszę zauważyć, co tu się stało. Więc tak na przyszłość: proszę
już tego pastwienia się nad Sejmem nie kontynuować, bo za chwilę Czerwiński po prostu będzie
panu przypominał, jak to jest, jak się pracuje szybko w Senacie.
Wicemarszałek
Michał Kamiński
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze, choć
bardzo…
(Senator Marek Borowski: Przepraszam bardzo, ale…)
Bardzo proszę, gdyż, jak rozumiem, było to pytanie do pana marszałka Borowskiego…
(Senator Jerzy Czerwiński: Tak…)
…bo nie jest to czas na dyskusję.
Bardzo proszę, Panie Marszałku.
Senator
Marek Borowski
Odpowiem na pytanie. Otóż w tej poprawce
chodziło o to, żeby rozszerzyć przepis. Ten przepis brzmiał: „Kto utrzymuje zwierzę domowe, ma
obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące
je przed zimnem, upałami, opadami atmosferycznymi”… I tam był uwzględniony dostęp do światła.
A skąd się wziął ten przepis poprawki? Jak rozumiem – bo to nie była moja poprawka – dodano
jeszcze słowa „umożliwiające swobodną zmianę

pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do
wody”. Dlaczego…
(Senator Jerzy Czerwiński: To też było, Panie
Marszałku, tylko wycięto ten dostęp do światła.
I to jest bulwersujące.)
A więc, Panie Senatorze, była praca w komisji…
(Senator Bogdan Borusewicz: Ale mamy senatora Czerwińskiego w komisji…)
No właśnie, mamy senatora Czerwińskiego.
I pan senator Czerwiński tego nie dostrzegł – nad
czym ja ubolewam, bo z reguły na pana senatora
Czerwińskiego możemy w tym względzie liczyć.
I proszę nie złośliwić się w sprawie tego, jak wygląda praca w Sejmie, a jak wygląda ta w Senacie.
No niestety, wobec tak niskiego poziomu legislacyjnego tej ustawy, w sytuacji, w której my też
pracujemy w określonym tempie – bo my mamy
30 dni, jak pan wie, i całą ustawę do przerobienia,
ze zwołaniem ekspertów, czekaniem na ekspertyzy
itd., itd. – oczywiście mogą się zdarzyć takie błędy. Dobrze, że pan to wychwycił. Jeszcze sprawdzę to z Biurem Legislacyjnym. I jest jeszcze czas,
żeby stosowną poprawkę złożyć. Ale to w żaden
sposób nie unieważnia stosunku do pracy Sejmu.
I powiem szczerze: przy pańskiej skrupulatności
to pan powinien być pierwszym senatorem, który
publicznie na zebraniu swojego klubu zaprotestuje
przeciwko takiej pracy. Dziękuję.
Wicemarszałek
Michał Kamiński
Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę o zadanie pytania pana senatora
Władysława Komarnickiego.
Senator
Władysław Komarnicki
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Czy ja mogę prosić, żeby pan przewodniczący, pan senator sprawozdawca Chróścikowski, był
uprzejmy odpowiedzieć mi na 2 pytania?
(Głos z sali: Pan senator siedzi…)
Ale można siedzieć, Panie Senatorze, nie
trzeba…
(Senator Jerzy Chróścikowski: Już wstałem.)
Moje pierwsze pytanie. Cały świat walczy
z problemami bezdomności zwierząt. Jest zresztą rozwiązanie, które funkcjonuje choćby w wielu
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krajach Unii Europejskiej – jest to czipowanie
zwierząt. Dlaczego rząd nie chce stworzyć takiego
rozwiązania, które świat dawno temu już przyjął,
a szczególnie Unia Europejska?
I drugie moje pytanie, o azyle dla zwierząt. To
będzie bardzo ważne dla zwierząt z tzw. konfiskat,
a także chociażby w związku z zakazem występowania zwierząt w cyrkach, gdy będzie potrzeba
przekazania tych zwierząt w określone miejsce.
Czy rząd zastanawiał się nad tą kwestią i czy są
przygotowane procedury? To jest bardzo ważna
sprawa.
Wicemarszałek
Michał Kamiński
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę pana senatora sprawozdawcę
o odpowiedź.
Senator
Jerzy Chróścikowski
Jeśli mogę, Panie Senatorze, to powiem tak: rzeczywiście te pytania należałoby kierować do rządu,
bo my na posiedzeniu komisji właściwie na ten temat tylko ogólnie dyskutowaliśmy, a szczegółowe
rozwiązania, które są zaproponowane w tej ustawie… Ewentualne poprawki, które są zgłaszane, idą
w tym kierunku. Bo przecież państwo senatorowie
w Komisji Ustawodawczej zaproponowaliście czipowanie, jak dobrze pamiętam, w związku z tym
idzie się w tym kierunku. Ale u mnie na posiedzeniu komisji były organizacje, które zwracały uwagę na bardzo ważne z ich punktu widzenia kwestie
– mówiono, że w obecnym stanie prawnym rząd
nie będzie w stanie zrealizować tego, bo brakuje
takich, takich czy innych rzeczy… Organizacje argumentowały, że jest to trudne do zrealizowania.
No, skoro my narzucamy jakiś czas – ale jest pytanie, bo nie analizowałem tego, jaki tam jest czas,
okres… Bo też jest tu pytanie, od jakiego okresu to
robimy – ja nie zwróciłem na to uwagi – od kiedy to obowiązuje, czy do tego jest też vacatio legis,
czy dajemy rok, czy 2 lata… No, nie zwróciłem na
to uwagi, na te poprawki, które tam są. A to też
wymaga czasu na przygotowanie się. Rząd musi
też stworzyć centralny rejestr. Ja mogę powiedzieć
jedno: my jako rolnicy mamy prawie każde zwierzę
gospodarcze, które jest u nas – krówki, świnki czy

inne… No, może można to nazwać czipem, ale to
jest tzw. kolczyk. No więc taka forma jest zrobiona i w większości przypadków rolnik musi każde
zwierzę rejestrować. I on jest kontrolowany.
Ja pytałem kiedyś dyrektora jednego z oddziałów… Już nie pytałem centrali, tylko pytałem w swoim oddziale, czy oni też byliby w stanie np. pieski
wpisać. I on powiedział: nie będzie problemu, a jeżeli jeszcze dołączycie do gospodarstw rolnych, że
będą jeszcze psy wpisywane, to się zrobi i zrealizuje program, nie widzę problemu, żeby dopisać np.
jeszcze jedno zwierzę. Ale to trzeba nad tym dyskutować. I tutaj trzeba byłoby się zwrócić do rządu,
żeby przygotował takie rozwiązanie. Bo samo hasło
„czipowanie” jest okej, tylko jest pytanie, jak to będzie rozwiązane, ile potrzeba na to czasu, ile czasu potrzeba na stworzenie centralnego rejestru, no
i środki na to muszą być zabezpieczone. Te wszystkie kwestie wymagają ustalenia z rządem. Tak że
takie pytanie bym odesłał bezpośrednio do rządu,
bo ja mogę mówić tylko o tym, co ja mogę… Ale na
posiedzeniu komisji była dyskusja na ten temat, rozmawialiśmy z tymi organizacjami, które dzisiaj to
dobrowolnie realizują. Tak więc takie rozmowy były.
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Dziękuję
bardzo…)
(Senator Władysław Komarnicki: Przepraszam
bardzo, jeszcze… Przepraszam, Panie Marszałku.)
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Bardzo proszę, Panie Senatorze.)
(Senator Władysław Komarnicki: Ja zadałem
2 pytania.)
No tak, oczywiście. Na to drugie pytanie trudno mi odpowiedzieć, bo o takich szczegółach nie
dyskutowaliśmy na posiedzeniu komisji. Jeśli chodzi o zapisy, które są, to takiej szerszej dyskusji
tutaj nie było. Wszyscy uznali, że nie można maltretować zwierząt, nie można ich tresować, więc
wszyscy uznali, że to jest dobre rozwiązanie. To jest
kwestia techniczna, jak będzie z przekazywaniem
tego, ale to jest w ustawie zapisane.
(Senator Władysław Komarnicki: Dziękuję
bardzo.)
Wicemarszałek
Michał Kamiński
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę o zadanie pytania pana senatora
Wadima Tyszkiewicza. To będzie pytanie do pana
senatora Borowskiego.
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Bardzo proszę, Panie Senatorze…
(Głos z sali: Nie ma.)
Jak rozumiem, nie ma pana senatora.
Bardzo proszę o zadanie pytania pana senatora
Janusza Gromka.
Senator
Janusz Gromek
Dzień dobry. Witam serdecznie.
Panie Marszałku! Koleżanki i Koledzy!
Ja słucham dzisiaj, słuchałem wczoraj, słucham
od wielu tygodni dyskusji i śmiem stwierdzić jedno – dano nam przepotężny bubel. Poprawki, które są wprowadzone, absolutnie nie doprowadzą
do tego, żeby te zapisy były bardzo dobre. I taka
uwaga. Co z tymi kredytami, co z bankami? Ale
ja mam pytanie do… No, oczywiście najbardziej
martwi mnie człowiek, polski rolnik, polski przedsiębiorca i oczywiście zwierzęta, z których są te
miliardowe kwoty. Mam pytanie do pana senatora
Kwiatkowskiego. Tak z ciekawości: jaka jest skala
tych…
( W i c e m a r s z a ł e k M i c h a ł Ka m i ń s k i :
Przepraszam, Panie Senatorze, ale nie ma pana
senatora Kwiatkowskiego.)
…Które służą dobru ludzi. Dziękuję.
Wicemarszałek
Michał Kamiński
Dziękuję bardzo za to pytanie, Panie Senatorze,
jak pan zwrócił uwagę, zadawane z ciekawości. Ja
zakładam, że wszystkie pytania są zadawane z ciekawości co do istoty rzeczy.
Z uwagi na to, że nie ma pana senatora
Krzysztofa Kwiatkowskiego, ja z kolei zadaję panu
pytanie, tak z ciekawości: czy być może chciałby
pan to pytanie skierować do kogoś innego?
(Senator Janusz Gromek: No, przyjdzie…)
Po prostu bardzo trudno pytać o cokolwiek kogoś, kogo nie ma na sali. To jest dość utrudniony
dialog.
(Głos z sali: Nie ma odpowiedzi.)
Dziękuję bardzo.
W takim razie ja chciałem skierować pytanie do
pana senatora sprawozdawcy. Pytanie moje brzmi
tak: czy jest możliwe zgodnie z polskim i europejskim systemem prawnym zakończenie decyzją
ustawodawcy jakiejś działalności w jakiejś branży

bądź pozbawienie możliwości prowadzenia legalnego biznesu…
(Senator Janusz Gromek: No, jeśli ktoś by chciał
odpowiedzieć, to bardzo proszę.)
…w jakiejś branży bez odszkodowania? Czy
w ogóle europejskie i polskie prawo zakłada taką
możliwość niezależnie od tego, o jakiej branży mówimy? Jeżeli ktokolwiek prowadzi legalną działalność w danym momencie i z dnia na dzień państwo
mu mówi, że musi zaprzestać tej działalności, to,
powtórzę, czy z polskiego i europejskiego prawnego punktu widzenia jest możliwe, by tę działalność
zakończył bez odszkodowania? Ja swoje pytanie
skierowałem do pana marszałka Borowskiego.
(Senator Marek Borowski: Pan marszałek nie
sprecyzował tego na wstępie, więc ja niedokładnie
słuchałem…)
Chciałbym pana marszałka w takim razie jeszcze raz zapytać o to, czy jest możliwe w polskim
i europejskim systemie prawnym zakończenie jakiejś działalności gospodarczej, działalności całej
gałęzi bądź pozbawienie możliwości prowadzenia działalności gospodarczej bez odszkodowania.
Mówiąc krótko, czy nawet wtedy, gdy ustawa zakłada brak odszkodowań, osoby potraktowane w ten
sposób będą miały możliwość uciekania się do polskich i europejskich procedur prawnych w celu wyegzekwowania tego odszkodowania?
Senator
Marek Borowski
Przede wszystkim takie gwałtowne zakończenie
decyzją administracyjną jest równoznaczne… no, to
nie jest to samo, ale jest równoznaczne co do skutków z wywłaszczeniem, które, jak wiadomo, może
być dokonywane tylko za odpowiednią rekompensatą, za odpowiednim odszkodowaniem. Podobnie
jest tutaj. Na pewno w Polsce nie jest to możliwe, w Unii Europejskiej z całą pewnością też nie.
Znamy takie przypadki z Rosji, tam wywłaszczano
bardzo szybko i bardzo duże firmy bez żadnych odszkodowań, błyskawicznie. Tak że oczywiście, taki
przedsiębiorca będzie mógł skarżyć tego rodzaju
decyzje do sądowych organów unijnych.
Wicemarszałek
Michał Kamiński
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
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Bardzo proszę. Jednak pojawił się pan senator Wadim Tyszkiewicz. Bardzo proszę, Panie
Senatorze, o zadanie pytania.
(Głos z sali: Nie słychać.)
Najmocniej przepraszam, ale znowu nie słyszymy tego pytania, co może sugerować, że albo
są jakieś problemy techniczne, albo pana senatora
w dalszym ciągu nie ma.
W takim razie informuję, że nie ma więcej pytań do senatorów sprawozdawców.
Projekty tej ustawy zostały wniesione przez
posłów.
Do prezentowania stanowiska wnioskodawców
poselskiego projektu ustawy zawartego w druku
sejmowym nr 378 została upoważniona pani poseł
Katarzyna Maria Piekarska.
Czy pani poseł pragnie zabrać głos w sprawie
rozpatrywanej ustawy?
(Poseł Katarzyna Piekarska: Tak, poproszę.)
Bardzo proszę, Pani Poseł. Może pani to uczynić zarówno z miejsca, jak i z trybuny, to jest pani
wybór.
Poseł
Katarzyna Piekarska
Szanowny Panie Marszałku! Szanowni
Państwo!
Rzeczywiście Sejm pracował w olbrzymim
pośpiechu. Może gdybyśmy pracowali z trochę
większą refleksją i trochę dłużej, to ta ustawa nie
nastręczałaby tylu kłopotów i pewnie wyszłaby
z Sejmu lepsza, ale mam nadzieję, że ta ustawa
wróci do Sejmu dobra i że będzie to naprawdę znaczący krok naprzód, jeśli chodzi o prawa zwierząt.
Tak jak tutaj dzisiaj padło, ta ustawa ma już 23
lata. Kiedy 23 lata temu uchwalaliśmy tę ustawę
– byłam wtedy posłem wnioskodawcą pierwszej
ustawy o ochronie zwierząt, która zastąpiła rozporządzenie z 1928 r. – to naprawdę nam się nie śniło,
że kiedyś uczynimy tak olbrzymi krok naprzód, jak
wprowadzenie zakazu hodowli zwierząt na futra,
zakazu trzymania zwierząt na łańcuchach, zakazu
organizowania występów zwierząt w cyrkach czy
uregulowanie kwestii dotyczących zwierząt, które
całe życie służą człowiekowi w służbach mundurowych. Myślę też o wielu, wielu innych zapisach,
które w tej ustawie się znalazły. Tak że bardzo serdecznie proszę o to, aby przyjąć te poprawki, aby
tej ustawy nie odrzucać, ponieważ szybko drugi raz
takiej szansy polepszenia losu zwierząt nie będziemy mieli.

Zgadzam się z tym, że w sytuacji zakazania
działalności branży – to jest to, o co pytał pan marszałek Kamiński – trzeba zastosować albo rekompensaty, albo dłuższy okres vacatio legis, tak jak to
czyniono w różnych krajach. Albo długi okres vacatio legis, jeśli chodzi np. o wprowadzenie zakazu
hodowli zwierząt na futra, albo duże odszkodowania, albo i jedno, i drugie. Rzeczywiście, biorąc pod
uwagę to, że ludzie z tego żyją, a to jest dosyć duża
branża, trzeba takie vacatio legis wprowadzić. Tyle
że, jak rozumiem, takie poprawki są w tej ustawie.
Jeszcze jedna rzecz; też sporo o tym dzisiaj
mówiono – art. 7 ustawy o ochronie zwierząt.
To jest ten artykuł, dzięki któremu zwierzę, które jest maltretowane, bite, które jest już nieraz na granicy życia i śmierci, można odebrać
oprawcy. To jest jeden z najważniejszych przepisów ustawy o ochronie zwierząt. On działa 23
lata. I to nie jest tak, że organizacja wchodzi na
teren, bierze psa pod pachę i wychodzi. Zawsze
jest to decyzja wójta, burmistrza lub prezydenta o odebraniu zwierzęcia. Od tej decyzji można się odwołać. W przypadkach niecierpiących
zwłoki organizacja, której celem statutowym jest
ochrona zwierząt, może wejść na teren i zgodnie
z pewną procedurą to zwierzę odebrać, ale również niezwłocznie powiadamia wójta, burmistrza
bądź prezydenta. Ja to, proszę państwa, dokładnie sprawdzałam. Przez te 23 lata sądy, bo zawsze taka sprawa odebrania zwierzęcia kończy
się w sądzie, w ponad 90% przypadków doprowadzały do skazań i sądy jakby potwierdzały to,
że odebranie zwierzęcia było zasadne. W większości przypadków nie chodzi o zwierzęta duże,
gospodarskie, to są wyjątkowe przypadki, ponieważ naprawdę jest duża trudność z odebraniem
takiego zwierzęcia i załatwieniem innego miejsca,
gdzie do czasu rozstrzygnięcia przed sądem – bo,
jak podkreślam, zawsze decyzję podejmuje tu sąd
– to zwierzę może przebywać. Tak że zgadzam
się z poprawką, o której mówił z kolei pan marszałek Borowski, a mianowicie, żeby przywrócić
stan, który był po prostu wcześniej, bo ten przepis przez 23 lata naprawdę dobrze funkcjonował.
Można pomyśleć też nad listą takich organizacji.
Ale, tak jak mówię, ten artykuł jest jednym z najważniejszych artykułów tej ustawy.
Bardzo serdecznie dziękuję za możliwość zabrania głosu. Tak jak mówiłam, część poprawek popieramy i liczymy na to, że ustawa wyjdzie z Senatu
znacznie lepsza, niż do niego trafiła. Bardzo serdecznie dziękuję.
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Wicemarszałek
Michał Kamiński
Dziękuję bardzo, Pani Poseł.
Obecnie senatorowie mogą zadawać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do upoważnionej przedstawicielki wnioskodawców związane z omawianym punktem porządku obrad.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać
takie pytanie?
Senator Wadim Tyszkiewicz, bardzo proszę…
A nie, przepraszam, Jacek Bury, przepraszam najmocniej, bo tu po raz trzeci dostaję…
Bardzo proszę, Panie Senatorze.
Senator
Jacek Bury
Drodzy Państwo! Pani Poseł!
Padły tutaj słowa, że mamy szansę poprawić tę
ustawę, bo długo nam się nie trafi taka okazja. Ja
mam wrażenie, że trochę przesadzamy. I tutaj pytanie: skąd takie przekonanie pani poseł, że nie trafi
nam się taka okazja, aby ulżyć cierpieniu zwierząt?
Ja uważam, że Sejm i Senat nie mają możliwości
procedowania tego typu ustaw tylko raz na 30 lat,
możemy to zrobić w następnych miesiącach, i to
zrobić to dobrze, a nie robić tego na łapu-capu, na
wariata. Sejm nie zrobił tego, co powinien, nie wykonał swojej pracy, Senat w 30 dni nie jest w stanie
tego uporządkować. Pytanie, czy Sejm nie powinien
się uderzyć w piersi i przepracować tej ustawy czy
tych ustaw na nowo. Pytanie: skąd takie przekonanie, że tego się nie uda zrobić w najbliższym czasie?
Wicemarszałek
Michał Kamiński
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Proszę bardzo, Pani Poseł.
Poseł
Katarzyna Piekarska
Trudno mi jest odpowiadać za cały Sejm…
Przypomnę, że były 2 projekty ustaw, ja prezentuję
jeden z tych projektów. I powiem tak: ten swój projekt, bardzo mały… Bo ten mój projekt zawierał uregulowanie kwestii zakazu występowania zwierząt
w widowiskach cyrkowych, uregulowanie kwestii
zwierząt, które są używane do celów specjalnych,

oraz uregulowanie kwestii tych zwierząt – czyli psów
i koni – które służą człowiekowi w służbach mundurowych. To był postulat samych funkcjonariuszy,
opiekunów zwierząt, bo ta sprawa jest regulowana
różnie, tak naprawdę nie jest uregulowana w sposób
jednolity. Ten projekt został złożony bodajże, jeśli pamiętam, 12 czy 15 grudnia ub.r. i tak naprawdę, gdyby
nie nagły projekt Prawa i Sprawiedliwości, prawdopodobnie by sobie jeszcze leżał i leżał. Można było tę
drobną zmianę, która moim zdaniem kontrowersji
nie budzi… Bo nawet słuchając pań senator i panów
senatorów, odnosiłam wrażenie, że nikt nie sprzeciwia się zakazowi występów zwierząt w cyrkach czy
uregulowaniu w sposób jednolity kwestii związanej
ze zwierzętami, które są wykorzystywane przez służby mundurowe. Mogliśmy mieć ten etap już za sobą.
Tak więc, że tak powiem na podstawie swojego doświadczenia, no, ten projekt się przeleżał. I obawiam
się, że szybko nie będziemy mieli szansy na to, aby
poprawić los zwierząt.
Tak że jeszcze raz bardzo gorąco państwa proszę o to, aby po prostu poprawić tę ustawę. Bo uważam, że ją poprawić można.
I jeszcze jedna kwestia. Tutaj padło pytanie ze
strony pana senatora Komarnickiego, jeśli dobrze
pamiętam, o azyle dla zwierząt. Ja w tej sprawie
również zwracałam się z interpelacją do rządu. Bo
istotnie, taki azyl będzie potrzebny, aby te zwierzęta odbierane, z konfiskat, z nielegalnych hodowli, które są zarejestrowane jako cyrki – bo to
jest kolejna patologia i mam nadzieję, że omawiane
rozwiązanie temu położy tamę – a także te, które są w tej chwili w cyrkach, były przekazywane
do tego rodzaju azyli. I rzeczywiście, tam jest potrzebny pewien wydłużony okres vacatio legis, aby
rząd po prostu zdążył z przygotowaniem przepisów, które dotyczą tych azyli. W marcu, o ile wiem,
Ministerstwo Środowiska było dosyć zaangażowane w prace. Pandemia te prace przerwała. Mam
jednak nadzieję, że w tej chwili, wziąwszy pod uwagę, że… No, ciągle liczę na to i mam nadzieję, że ta
ustawa zostanie przyjęta. I mam nadzieję, że wspomniane prace przyspieszą. Bo rzeczywiście azyle
dla zwierząt z konfiskat, z cyrków itd., będą po prostu konieczne. Bo inaczej będziemy mieli problem
z przekazaniem po prostu tych zwierząt. Dziękuję.
Wicemarszałek
Michał Kamiński
Bardzo proszę o zadanie pytania pana senatora
Antoniego Mężydłę.
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Senator
Antoni Mężydło
Dziękuję, Panie Marszałku.
Chciałbym panią tutaj pochwalić, że pani poseł zna
nie tylko problemy zwierząt, lecz także procesy gospodarcze. Bo pani powiedziała wyraźnie: albo dłuższe vacatio legis, albo odszkodowanie. Bo rzeczywiście, tak
to wygląda, że każdy biznes ma określony czas. I jeżeli
vacatio legis będzie bardzo długie czy wystarczająco
długie, takie jak okres, nie wiem, planowania danej
inwestycji przy pozyskiwaniu kredytu bankowego, to
można nie dawać żadnych odszkodowań. A im krótszy
ten okres, tym większe odszkodowanie.
Teraz chciałbym zapytać panią, czy w dobie koronawirusa, gdy najprawdopodobniej grozi nam
drugi lockdown ze względu na rosnącą liczbę zakażeń i przewidywania, że to będzie wzrastało dosyć
geometrycznie, Polskę stać na odszkodowania, na
wysokie odszkodowania, czy po prostu powinniśmy
zastosować dłuższe vacatio legis. Jakie jest tutaj pani
zdanie, pani stanowisko? I czy nad tymi problemami gospodarczymi dyskutował w ogóle Sejm, czy posłowie w Sejmie rozumieją zasadę, że albo vacatio
legis, albo odszkodowania? Dziękuję bardzo.
Wicemarszałek
Michał Kamiński
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę panią poseł.
Poseł
Katarzyna Piekarska
Panie Marszałku, mnie się wydaje, że lepszym
adresatem tego pytania jest siedzący tutaj obok
mnie pan poseł Buda. Ponieważ wspomniane
przepisy znalazły się w projekcie, tak jak mówiłam, drugim, zwanym potocznie piątką…
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Właśnie
moją rolą było poinformować pana senatora
Mężydłę, że adresatem tego pytania…)
Dobrze. To jeżeli mogę, to ja się uchylę od
odpowiedzi.
Powiem tylko jedno. Bo tutaj mówiliśmy też
o kwestii np. norek. Ja nie wiem, czy państwo wiedzą, że do budżetu państwa w 2019 r. wpłynęło,
jeśli chodzi o fermy futrzarskie, niecałe 11 milionów zł. To też warto wiedzieć.
Ale, tak jak mówię, wolałabym, żeby odpowiedział pan poseł, który…

Wicemarszałek
Michał Kamiński
Dobrze. Przyjdzie na to czas, jak na wszystko
w życiu.
Ja stwierdzam, że nie ma już więcej pytań do
pani poseł sprawozdawczyni.
Do reprezentowania stanowiska wnioskodawców poselskiego projektu ustawy zawartego w druku sejmowym nr 597 został upoważniony pan poseł
Waldemar Buda.
Czy pan poseł pragnie zabrać głos w sprawie
rozpatrywanej ustawy?
Bardzo proszę, Panie Pośle.
Poseł
Waldemar Buda
Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Wszyscy wiemy, czego dotyczy ustawa – ona ma
zwiększyć prawną ochronę zwierząt. Przewiduje
wiele regulacji dotyczących zwierząt, od zwierząt
domowych aż po gospodarskie, i są to takie rozwiązania, które są pewnego rodzaju standardem
w Europie i na świecie, jeśli chodzi o ochronę zwierząt. Rację ma tutaj pani poseł, mówiąc, że jest to
ogromny krok w tym kierunku. A szczerze mówiąc, kiedy słyszymy o rządowych zapowiedziach
wprowadzenia Państwowej Inspekcji Ochrony
Zwierząt, to możemy powiedzieć, że będziemy nawet w awangardzie, będziemy mieli organizację,
która szczegółowo, indywidualnie i tylko tym problemem będzie się zajmowała.
Szanowni Państwo, ustawa zawiera wiele rozwiązań cywilizujących życie, funkcjonowanie
naszych pupili. Jednak ona dotyczy też funkcjonowania zwierząt w gospodarstwach i tu trzeba wyważyć interesy właścicieli zwierząt, ale też
wszystkich hodowców, tych, którzy na co dzień
trudnią się bardzo ciężką pracą, jaką jest produkcja zwierzęca. Dlatego też wczoraj zaproponowaliśmy… pan premier Mateusz Morawiecki
zaproponował i zarekomendował zmiany, które
w zasadzie stawiają tę ustawę w zupełnie innym
świetle. To znaczy jeśli chodzi o zakaz uboju rytualnego bydła i drobiu, to wykluczamy ten największy segment, czyli dwie trzecie uboju rytualnego.
Pozostawiamy ten zakaz tylko w zakresie mięsa
wołowego, natomiast wycofujemy się co do drobiu.
Dużo kontrowersji w zakresie tej ustawy pojawiło się na kanwie wielu dzisiaj już znanych przypadków, w których stowarzyszenia, organizacje
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wchodziły do gospodarstw rolnych, mając na celu
ochronę zwierząt i dobro zwierząt. Jednak były też
takie interwencje, które były nieuzasadnione i ostatecznie budziły wielki sprzeciw opinii publicznej.
Stąd też nasza propozycja poprawki jest taka, żeby
wszelkie kompetencje dotyczące odbierania zwierząt, dla pewności, dla jasności, dla przejrzystości,
przekazać nowej agendzie rządowej. Ona tylko tym
będzie się zajmowała. Oczywiście organizacje społeczne, pozarządowe również będą mogły w tym
sektorze działać, bez najmniejszych problemów,
tylko będą działały na zasadzie sygnalizowania
problemów inspekcji, która wówczas będzie reagować. Dla nich jest to również dobre rozwiązanie,
ponieważ miały miejsce takie sytuacje, w których
nieuzasadnione interwencje rodziły koszty czy rodziły problemy prawne tych organizacji. Dzięki tej
zmianie one nie będą za to ponosiły odpowiedzialności. Wszelkie informacje zaś, które będą do nich
spływać, ostatecznie będą weryfikowane przez tę
inspekcję i już ona będzie podejmowała czynności
w terenie, w gospodarstwie. Rolnikowi czy osobie,
co do której istnieje jakieś podejrzenie złego traktowania zwierzęcia, dużo łatwiej będzie zaakceptować sytuację, w której będzie mieć do czynienia
z organem państwowym, niezależnym, obiektywnym, w przeciwieństwie do organizacji. No, a już
na pewno nie każdy, kto mógł wejść na teren takiego gospodarstwa… No, to też budziło duże obawy.
Oczywiście wszelkie zmiany wymagają czasu
na dostosowanie się do nowych regulacji i my to
widzimy, Szanowni Państwo. Stąd nasza propozycja poprawki, która mówi o tym, że vacatio legis
tej regulacji dotyczącej zakazu uboju rytualnego
wydłużamy do 1 stycznia 2022 r. Jest to naprawdę
adekwatny czas do tego, żeby móc się przygotować do nowych warunków prawnych, jeśli chodzi
o prowadzenie tego typu działalności, tego typu
prac gospodarskich.
Wprowadzamy też pewnego rodzaju ustępstwo, polegające na tym, że dobrze funkcjonujący przedsiębiorcy prowadzący schroniska nadal
będą mogli tę działalność prowadzić po spełnieniu warunków, które są w ustawie i które też są
przedstawione w zaproponowanej poprawce. Nie
dyskryminujemy tutaj przedsiębiorców. Jeżeli ktoś
w takiej formie prawnej chce prowadzić tego typu
działalność, to proszę bardzo, ale przy zachowaniu najwyższych standardów i przy zachowaniu
tego wszystkiego, co dla nas jest najważniejsze,
czyli dobrostanu zwierząt. Będzie 6 miesięcy na
pozyskanie uprawniania do dalszego prowadzenia

tego typu działalności przez przedsiębiorców, którzy dotychczas taką działalność prowadzili. Muszą
wykazać się chociażby 2-letnim doświadczeniem
w tym zakresie czy zatrudnieniem osób, które
nie są skazane za przestępstwa związane właśnie
z krzywdą zwierząt. Tak więc zabezpieczamy tutaj tę sytuację i na pewno schronisk, o których tyle
słyszeliśmy, bo wielokrotnie programy telewizyjne nam pokazywały te schroniska i to, że warunki
w nich były skandaliczne, takie, że dochodziło do
masowego przenoszenia zwierząt z jednego miejsca do drugiego w związku z tego typu sytuacjami…
Chcemy tego typu dramatów uniknąć i dlatego będziemy weryfikować te podmioty, które te schroniska prowadzą.
Szanowni Państwo, oczywiście zmiany i pewnego rodzaju ograniczenia działalności muszą się
spotkać z jakąś odpowiedzią państwa, jeśli chodzi
o odszkodowania. Dlatego proponujemy poprawkę, która dość konkretnie wskazuje, że rzeczywiste straty poniesione z tytułu zaprzestania chowu
lub hodowli zwierząt futerkowych w celu pozyskania z nich futer będą przedmiotem rozporządzenia i będą przedmiotem indywidualnych decyzji.
Zakładamy, że to pewnie Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa będzie rozpatrywała indywidualne wnioski poszczególnych producentów,
którzy stracili na tym zakazie.
Jeśli chodzi, Szanowni Państwo, o eksport bydła, to jestem przekonany, że po roku okaże się,
że te wszystkie dane, które się pojawiają – chociaż wszyscy zastrzegają, pokazując dane, że one
są być może niekompletne, szacunkowe – po prostu się nie potwierdzą. Dzisiaj my rzeczywiście
wiemy, ile jest eksportowanego mięsa wołowego,
które jest pozyskiwane z uboju rytualnego, natomiast nie mamy informacji – i rzeczywiście nikt
z opiniujących, zarówno na posiedzeniu Komisji
Ustawodawczej, jak i w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwie Finansów ich
nie ma – danych, które by pokazywały, ile spośród tego importowanego mięsa z uboju rytualnego jest wymagane, właśnie ze względu na sposób
pozyskania tego mięsa, przez naszych odbiorców
w Europie. Bo my zakładamy, że wiele kontraktów, które są dzisiaj zawarte na eksport tego mięsa, np. do Portugalii… że oni, jeśli chodzi o klienta
i odbiorcę, nie wymagają, żeby to mięso pochodziło z uboju rytualnego, ale w związku z tym, że jest
zakład, jest rzeźnia, która produkuje w ten sposób, ma taką linię produkcyjną… że ona na każde
kolejne zlecenie również pozyskuje mięso z uboju
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rytualnego, bo taką ma linię pozyskiwania, obróbki mięsa i zabijania zwierząt. W związku z tym my
szacujemy, że spokojnie co najmniej połowa eksportu mięsa, teraz pochodzącego z uboju rytualnego, będzie zachowana właśnie z tego powodu, że
na – w większości – rynku francuskim czy hiszpańskim wcale nie ma postawionych wymogów co
do uboju rytualnego, jednak tego rodzaju mięso po
prostu się eksportuje.
Szanowni Państwo, jeżeli mówimy o kompromisie, to ta ustawa jest kompromisem. Mówiliśmy
o NGO, mówiliśmy o ograniczeniu uboju rytualnego, mówiliśmy o dobrostanie zwierząt w miastach, w gospodarstwach, w domach. To wszystko
ma swoje podłoże głęboko humanitarne będące
dzisiaj pewnego rodzaju standardem w Europie.
Szanowni Państwo, dzisiaj się oburzamy, że ta
ustawa miała swoje braki. Tak, ona miała braki,
oczywiście. Tylko nawet gdybyśmy pracowali nad
nią jeszcze miesiąc w Sejmie, pewnie nadal by je
miała. I takie spojrzenie innych osób, chociażby
senatorów czy fachowców, którzy w Senacie się
wypowiadali, zresztą spojrzenie bardzo cenne,
dało też sygnały, żeby wnieść poprawki. Szanowni
Państwo, ja wczoraj uczestniczyłem kilka godzin
w posiedzeniu Komisji Ustawodawczej i tam m.in.
przewodniczący, senator Kwiatkowski składał poprawki, z których później się wycofywał w wyniku
dyskusji, która się wywiązała w komisji, z ekspertami, senatorami, również z nami. Co to pokazuje?
Pokazuje to to, że każdy może się mylić. To pokazuje, że każdemu zależy na tym, żeby ustawa wyszła z Senatu i weszła w życie jako prawo, jako jak
najlepsze przepisy. Wszyscy tutaj się staramy. Nikt
nie jest nieomylny. Jeżeli widzieliśmy, że gdzieś
popełniliśmy błąd, to sami proponowaliśmy poprawkę albo rekomendowaliśmy, żeby przyjąć poprawkę złożoną przez innych senatorów. Tak więc
jesteśmy bardzo otwarci również na państwa poprawki i na państwa dyskusję. My już kilkanaście
godzin spędziliśmy w komisjach, pracowaliśmy
nad tym projektem i uwzględniamy państwa racje. Uwzględniamy państwa racje, bo od tego tutaj
jesteśmy. Bardzo dziękuję.
Ja, Szanowni Państwo, mam też za wzór głosowanie, które odbyło się w Sejmie. Muszę państwu
powiedzieć, że spośród parlamentarzystów Prawa
i Sprawiedliwości znacząca część była za poparciem tej ustawy, nie poparło jej tylko 18, zdaje się,
posłów w naszym klubie Prawa i Sprawiedliwości.
Dużo wyższy odsetek popierających tę ustawę był
wśród przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej, bo

tam na 134 parlamentarzystów głosowało 133, a 124
było za przyjęciem tej ustawy. A więc ja jestem bardzo spokojny o poparcie dla tej ustawy. Jak uważnie się w nią wczytamy, to zobaczymy, że po tych
wszystkich poprawkach, również tych państwa,
jest to bardzo dobry akt prawny, który można stawiać za wzór w Europie. Bardzo dziękuję.
Wicemarszałek
Michał Kamiński
Bardzo dziękuję, Panie Pośle.
Bardzo proszę o zabranie… A, przepraszam.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca trwające nie dłużej niż minutę zapytania do
upoważnionego przedstawiciela wnioskodawców,
związane z omawianym punktem porządku obrad.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać
takie pytanie?
Bardzo proszę, pani senator Bieda.
Senator
Halina Bieda
Panie Pośle, ja mam 2 krótkie pytania. Jedno
dotyczy poprzedniej wersji ustawy, a drugie zaproponowanej przez rząd poprawki. Pytanie pierwsze:
skąd w ogóle wziął się pomysł wykluczenia przedsiębiorców z możliwości prowadzenia schronisk?
To jest dla nas bardzo dziwne. My zgłosiliśmy odpowiednie poprawki, ale bardzo mnie interesuje,
skąd wziął się taki pomysł, aby przedsiębiorcy,
którzy prowadzą schroniska… Tak jak pan poseł
zauważył, na pewno są wśród nich tacy, którzy dopuszczają się jakichś uchybień, jednak skazywanie
gmin na to, żeby nie mogły zawierać umów z takimi przedsiębiorcami, nie jest dobrym rozwiązaniem. To jest pierwsze pytanie.
A drugie brzmi tak: dlaczego drób został wyłączony z zakazu, a bydło nie? Skąd takie różnicowanie zwierząt? No, chodzi o ubój religijny czy
rytualny. Ten zakaz nie dotyczy już drobiu – tak
jest zapisane w państwa poprawce – a w dalszym
ciągu dotyczy innych zwierząt. Dziękuję.
Wicemarszałek
Michał Kamiński
Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Bardzo proszę, Panie Pośle.
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Poseł
Waldemar Buda
Szanowni Państwo, przedsiębiorcy to osoby,
które trudnią się prowadzeniem działalności gospodarczej, które działają dla zysku. W tego typu
sytuacjach zawsze jest pokusa, by generować dochód i zysk kosztem zadań, które się wykonuje.
Mamy tego świadomość, bo znamy takie przykłady z wielu branż. Tam, gdzie dochodzi do maksymalizacji dochodu, tam, gdzie działalność musi się
bilansować, i to z lekkim albo nawet dużym plusem, tam pojawiają się pewnego rodzaju oszczędności, pewnego rodzaju działania, które mogłyby
wpływać na dobrostan zwierząt. Stąd nasza propozycja, żeby zajmowały się tym organizacje, które wychodzą na zero, tzn. nie czerpią dochodów
ze swojej działalności, a wszelkie środki, nawet jeżeli wypracują jakiś dochód, przekazują na rzecz
rozwoju placówki. Niemniej jednak szanujemy to,
że w dniu dzisiejszym takie obiekty funkcjonują. Są też takie obiekty, które funkcjonują dobrze,
no i w związku z tym chcemy je najzwyczajniej
w świecie zachować.
Drugie pytanie dotyczyło tego rozróżnienia
w zakresie uboju rytualnego drobiu oraz bydła.
No, Szanowni Państwo, technika uboju rytualnego w przypadku drobiu i w przypadku bydła
jest zupełnie inna. I to jest właściwie odpowiedź.
Bydło jest dużo większe, ono jest umieszczane
w klatce i ogłuszane w wyniku strzału z takiego
pneumatycznego, metalowego pistoletu. W przypadku drobiu wygląda to zupełnie inaczej, bo
tam jest to kwestia użycia gazu albo elektrycznego ogłuszenia. No, to jest w opinii naukowców…
Pani Senator, pozwolę sobie skierować pani uwagę na opinię, która powstała tutaj, na zamówienie
Komisji Ustawodawczej, opinię profesora, który
też pokazuje tę różnicę. Podchodząc do sprawy naukowo i opierając się na badaniach, które odbywały
się w rzeźni, wyjaśnia on, czym ubój drobiu różni się od uboju bydła i dlaczego jest to, można powiedzieć, trochę bardziej humanitarne niż w tym
drugim przypadku.
Wicemarszałek
Michał Kamiński
Dziękuję bardzo, Panie Pośle.
W związku z tym, że o godzinie 12.00
w Senacie będzie miało miejsce ważne wydarzenie,

zaplanowaliśmy przerwę. A więc ogłaszam teraz
przerwę.
Dziękuję, Panie Pośle.
Do tego punktu wrócimy po przerwie, więc bardzo bym prosił, by pan poseł był łaskaw zwracać
uwagę, kiedy ten moment nastąpi.
(Poseł Waldemar Buda: Dobrze.)
Bardzo panu dziękuję.
Ogłaszam przerwę do godziny 12.30.
(Przerwa w obradach od godziny 11 minut 59
do godziny 12 minut 30)
Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
Wznawiam obrady.
Powracamy do rozpatrywania punktu piętnastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy
o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw.
Czy ktoś z państwa senatorów chciałby jeszcze
zadać pytanie panu posłowi Waldemarowi Budzie?
Czy pan poseł Buda jest już na sali?
(Głos z sali: Nie ma.)
Zapraszamy na salę pana posła Waldemara
Budę.
(Rozmowy na sali)
(Senator Jan Maria Jackowski: Ja byłem zapisany jeszcze przed przerwą.)
Ja przeszłabym do następnego etapu, a potem
do tego wrócimy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku
prac parlamentarnych został upoważniony minister – członek Rady Ministrów, pan Michał
Dworczyk.
(Zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów Paweł Szrot: Paweł Szrot, zastępca.)
W jego zastępstwie – wiemy, z jakich powodów
– jest pan minister.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos
w sprawie rozpatrywanej ustawy?
Bardzo proszę, Panie Ministrze.
Zastępca Szefa
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Paweł Szrot
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Ja bardzo krótko, nie wyręczając ani senatorów sprawozdawców, ani posłów wnioskodawców,
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reprezentantów Sejmu, chciałbym oświadczyć, że
rozwiązania tej ustawy uzyskały poparcie rządu i zostały z rządem skonsultowane. Co więcej,
poprawki, które już tutaj prezentowano – wczoraj na posiedzeniu komisji rolnictwa złożył je pan
marszałek Pęk, zostały podtrzymane jako wniosek
mniejszości – są wynikiem rekomendacji pana
Mateusza Morawieckiego, prezesa Rady Ministrów.
Rząd deklaruje, że będzie je realizował.
Jeśli chodzi o pytania, które tutaj padły, pytania do sprawozdawców, które właściwie powinny
być kierowane do mnie jako do przedstawiciela
rządu, to chciałbym krótko powiedzieć, że w kwestii rekompensat, która była tutaj wielokrotnie
podnoszona, otrzymałem z ministerstwa rolnictwa informację, że od kilku dni pracuje tam zespół
roboczy, który przygotowuje projekt rozporządzenia dotyczącego sposobu obliczania i trybu przekazywania rekompensat. Oczywiście zespół ten
w momencie, kiedy przepisy te jeszcze nie weszły
w życie, nie może formalnie zaprezentować wyników swoich prac, ale dokonuje on stosownych
obliczeń i szacunków. Jego pracom przyświeca
przede wszystkim idea, aby te rekompensaty, po
pierwsze, wiązały się ze realnymi stratami, po
drugie, dotyczyły utraconych zysków, a po trzecie, Panie i Panowie Senatorowie, umożliwiały
również zmianę profilu produkcji dla producentów, których działalności dotyczy procedowana
dziś ustawa.
Chciałbym podkreślić, że przyjęcie formuły
prawnej, w której tryb i wysokość świadczenia
rekompensacyjnego są regulowane w trybie rozporządzenia, nie jest niczym nowym w polskim
systemie prawnym. Takie rozwiązania już przyjęto, funkcjonują np. w zakresie rekompensat za
energię elektryczną. Nie uważam, żeby to była jakakolwiek nieprawidłowość, jeśli chodzi o procedury notyfikacyjne. O to pytania też padły. Zgodnie
z moją wiedzą one trwają, zostały wszczęte i liczymy na to, że bez zbędnej zwłoki zostaną zakończone. Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Jest pan poseł Buda. W związku z tym wracamy
do pytań do pana posła.
Panie Ministrze, potem będę prosiła również
pana.

Pierwszy chciałby zadać pytanie panu przedstawicielowi wnioskodawców pan senator Adam
Szejnfeld.
Proszę bardzo.
Senator
Adam Szejnfeld
Dziękuję bardzo.
Chciałbym zapytać o 2 rzeczy. Pierwsza jest
taka. Chciałbym, żeby pan poseł, jeśli potrafi, wyjawił nam, ujawnił nam, jaki dramat, jaka tragedia
szykuje się, nie wiem, dzisiaj, jutro czy pojutrze, ale
na pewno w bardzo krótkim czasie w Polsce, trzęsienie ziemi, a może jakaś wojna, bo zapewne coś
absolutnie nadzwyczajnego, nieuchronnego i poważnego musiało się pojawić u państwa w czasie
obrad, że zdecydowaliście się połamać wszystkie
zasady, zasady konstytucyjne, ustawowe, regulaminowe, a przede wszystkim zdrowego rozsądku,
zasady dobrej legislacji niewątpliwie zostały tu złamane, by w 1 dzień uchwalić ustawę, która pozbawi
ludzi podstaw bytu, i to i tych, którzy są hodowcami, i tych, którzy są producentami, i tych, którzy
są rolnikami, i tych, którzy są pracownikami tychże. Czy może pan nas oświecić? Czy może pan dać
nam informację, co za dramat, co za tragedia się
wydarzyła, żeby nie pracować normalnie, w ciągu
kilkunastu, kilkudziesięciu tygodni, pół roku, jak
to normalnie się dzieje, tylko przez 1 dzień? To jest
pierwsze pytanie.
Drugie. Chodzi mi o odszkodowania. Z tej ustawy w żaden sposób nie można się dowiedzieć –
pan oczywiście poświęcił w swoim wystąpieniu
parę zdań temu tematowi, ale praktycznie nie
rozwiał żadnych wątpliwości – kto, na jakich zasadach i w jakiej wysokości będzie wypłacał odszkodowania, a ponadto, co najważniejsze, czy
bierze się pod uwagę to, co jest absolutnym fundamentem w normalnej gospodarce w każdej
dziedzinie, w każdym sektorze, w każdej branży,
a więc łańcuch dostaw. Nigdy ten, kto jest na końcu tego łańcucha, nie jest jedynym, który przyczynia się do powstania produktu finalnego. Jeśli
ten podmiot finalny miałby zostać objęty ograniczeniami, w tym przypadku wręcz zakazami…
No, jeden z zakazów jest kuriozalny, firma ma być
w 30 dni zamknięta.
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Ja tylko proszę o streszczanie się, minutka na
pytanie.)
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Oczywiście za tym idzie wiele innych przedsiębiorstw, kładzie się jak domino, oczywiście ze
skutkiem dla ich pracowników. Jak ma wyglądać
system odszkodowań i dla kogo państwo przewidujecie te odszkodowania, poza producentem czy
podmiotem finalnym w łańcuchu dostaw? Dziękuję
bardzo.
Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Panie Pośle.
Poseł
Waldemar Buda
Pani Marszałek! Szanowni Państwo!
Panie Senatorze, ja panu bardzo życzę, kibicuję,
żeby się panu udało, kiedyś, może nie dzisiaj, może
nie jutro, może nie pojutrze, ale udało się przedstawić w Senacie jakąś wypowiedź, która pozbawiona
byłaby złośliwości, zgryzoty… Proszę nad tym pracować. Jest taka…
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Panie Pośle, bardzo bym prosiła o odpowiadanie
na pytania.)
Odnosząc się do pytania, które było mniejszą częścią pana wypowiedzi, powiem tak.
Odszkodowania będą kompleksowe, tzn. będą wyrównywały realne, rzeczywiste straty. Delegacja
w tym zakresie na rzecz Rady Ministrów jest bardzo szeroka. W naszej koncepcji, która jest wypracowywana w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju
Wsi – jest powołany zespół w tym zakresie – założenia są takie, że będzie to Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa. Ona, jako największa
agencja płatnicza w Europie, ma, zdaje się, największe kompetencje w tym zakresie, wypłaca
przeróżną pomoc, począwszy od suszowej, a skończywszy na przeróżnych dopłatach do różnej produkcji, ale też do części działalności rolniczej. Ona
będzie uwzględniała ubytki w przedsiębiorstwach
czy gospodarstwach rolnych w związku z ograniczeniem uboju rytualnego i, jak rozumiem, ograniczeniem jakiegoś kierunku eksportowego w tym
zakresie, bo tylko w tym zakresie ograniczamy ten
ubój rytualny. W związku z tym jestem przekonany, że te liczby – jeszcze raz powtórzę – się nie potwierdzą, ponieważ dane dotyczące uboju… Przed

chwilą gdzieś czytałem, że nieznane są dane dotyczące eksportu mięsa z uboju rytualnego. Są znane,
te dane są znane, wszyscy je znamy, natomiast nie
wiemy, jaka część tego eksportu mięsa pozyskiwanego z uboju rytualnego jest wymagana przez odbiorcę. Tych danych rzeczywiście nie ma. Nie mają
ich często nawet sami przedsiębiorcy, którzy mają
kontrakty z podmiotami zagranicznymi. To jest tylko nasza analiza, bardzo przybliżona, pokazująca,
że może się okazać, że wiele tych kontraktów da
się spokojnie zachować, bo ten element pozyskania
mięsa z uboju rytualnego nie jest kluczowy.
Pierwsza delegacja ustawowa rzeczywiście
była bardzo wąska, ona mówiła tylko o wyrównaniu z budżetu państwa poniesionych strat. Progres,
jaki mamy dzisiaj, i to, co mamy na stole, to jest
poprawka, która mówi o tym… Odniosę się tutaj
chociażby do uboju rytualnego, bo inna jest regulacja dotycząca przedsiębiorców i hodowców
zwierząt futerkowych, a inna dotycząca uboju rytualnego. „Rolnikom prowadzącym w dniu wejścia
w życie przepisu art. 34 ust. 3a ustawy zmienianej
w art. 1 chów lub hodowlę zwierząt, które mogą być
poddawane ubojowi dokonywanemu w szczególny sposób przewidziany przez obrządki religijne
związków wyznaniowych, przysługuje rekompensata z budżetu państwa z tytułu ograniczenia lub
zaprzestania tej działalności w związku z wejściem
w życie art. 34 ust. 3a ustawy zmienianej w art. 1.
Rekompensata, o której mowa w: ust. 1, jest przyznawana na wniosek podmiotu, o którym mowa
w ust. 1; w ust. 2, jest przyznawana na wniosek
rolnika, o którym mowa w ust. 2 – czyli może dotyczyć również przedsiębiorców. Rada Ministrów
określi, w drodze rozporządzenia, organ lub podmiot właściwy do przyznania rekompensaty,
o której mowa w ust. 1 i 2, szczegółowe warunki
i tryb przyznawania tej rekompensaty, mając na
względzie rzeczywiste straty poniesione z tytułu
ograniczenia lub zaprzestania działalności przez
podmioty, o których mowa w ust. 1 i 2, w związku
z wejściem w życie niniejszego przepisu”. To jest
delegacja, która daje podstawę do wypłaty pełnego
odszkodowania tym wszystkim podmiotom, które
rzeczywiście utracą jakieś rynki zbytu w tym zakresie. Bo sytuacja na rynku produkcyjnym jest
oczywiście mobilna i straty czy też zwyżki wynikają z wielu czynników, o czym pan senator mówił.
My będziemy identyfikować te przyczyny, które są
związane właśnie z wprowadzeniem tego przepisu,
i na pewno to będzie obejmowało to odszkodowanie
i te rekompensaty. Dziękuję.
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Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, pan senator chciał dopytać.
Senator
Adam Szejnfeld
Tak jest, dziękuję bardzo.
Widzi pan, nie odpowiedział pan na pytanie
pierwsze, pytanie, co legło u podstaw tego, że ustawa tak ważna i tak zasadnicza, naruszająca zasady
konstytucyjne w jeden dzień została uchwalona, i to
bez żadnych konsultacji społecznych. Ale wracam
do pytań do pana.
Po pierwsze, chcę powiedzieć, że brak określenia tego odszkodowania i niewłaściwa delegacja w ustawie same przez się dyskwalifikują tę
ustawę, ponieważ zgodnie z techniką prawodawczą nie można uchwalać ustawy, która nie zawiera
rozstrzygnięć, jeśli chodzi o tę sprawę, czyli odszkodowania, i nie zawiera prawidłowej delegacji.
Prawidłowa delegacja to oczywiście taka, która zawiera także wytyczne dla organu, który ma wydać
rozporządzenie. Tutaj nie ma żadnych wytycznych.
Po drugie, pan przytacza poprawkę. Ja jestem
23 lata parlamentarzystą, jestem też prawnikiem i pierwszy raz słyszę, żeby poprawka miała
być prawem. Poprawka staje się prawem wtedy,
kiedy zostanie uchwalona, ustawa zostanie podpisana przez prezydenta i będzie opublikowana
w Dzienniku Ustaw. W związku z tym mówienie,
że my tutaj mamy poprawkę, więc ustawę można
uchwalać, to nie jest żadne uzasadnienie.
Po trzecie, poprawka którą pan przeczytał, nie
zawiera w mojej ocenie wystarczających elementów, które delegacja do organu wydającego rozporządzenie powinna zawierać.
Po czwarte, i to jest moje dopytanie… Ona i tak
odnosi się do podmiotu końcowego w łańcuchu
dostaw, a ja zapytałem konkretnie, czy odszkodowania będą się należały i na jakiej podstawie, bo
w ustawie tego nie ma i w poprawce też to nie jest
określone, innym podmiotom łańcucha dostaw niż
podmiotowi końcowemu?
Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo o odpowiedź.

Poseł
Waldemar Buda
Jeśli chodzi o pierwsze pytanie, to rzeczywiście, Panie Senatorze, nie odpowiedziałem, dlaczego myśmy uchwalili tę ustawę w dość krótkim
terminie w parlamencie…
(Głos z sali: W Sejmie.)
…w Sejmie. A uchwaliliśmy ją dlatego, że wszyscy tam współpracowaliśmy, łącznie, w zasadzie
w szczególności z przedstawicielami z Platformy
Obywatelskiej. Pracowaliśmy 12 godzin w komisji
rolnictwa do godziny 7.10 rano, żeby przeprocedować wszelkie uwagi, które pojawiły się ze strony
zarówno podmiotów – stowarzyszeń, organizacji, jak i wszystkich parlamentarzystów, którzy
brali udział w posiedzeniu tej komisji. Co więcej,
pana brutalna ocena tej ustawy wystawia słabe
świadectwo również pana kolegom, ponieważ 124
na 134, a 133 uczestniczących w głosowaniu, parlamentarzystów, poparło tę ustawę. W związku
z tym wystawiamy sobie takie wspólne świadectwo. Pracowaliśmy przy względnym konsensusie
i wysłuchaliśmy wszelkich uwag, które można było
złożyć, i pytań, które zostały zadane w tej sprawie,
i je rozważyliśmy.
(Senator Adam Szejnfeld: …o pozostałych posłów i posłanki bądź nie…)
Co do delegacji ustawowej, to już wyprowadzam pana senatora z błędu, ponieważ jest zakres
delegacji: „mając na względzie rzeczywiste straty poniesione z tytułu ograniczenia lub zaprzestania działalności przez podmioty, o których mowa
w ust. 1 i 2”. Czyli jest zakres delegacji, jest klasyczny zakres delegacji. W związku z tym nie mam
żadnych wątpliwości, że to jest wystarczająca podstawa do tego, żeby…
(Senator Adam Szejnfeld: Łańcucha dostaw.)
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Panie Senatorze, bardzo proszę…)
…te odszkodowania wypłacać, rekompensaty
wypłacać tam, gdzie rzeczywiście realnie, realnie jakieś ograniczenia w eksporcie doprowadziły do strat u danego przedsiębiorcy bądź rolnika.
Dziękuję.
Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
Dziękuję bardzo.
Proszę o zadanie pytania pana senatora Jana
Marię Jackowskiego.
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Senator
Jan Maria Jackowski
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Ja mam pytanie do pana posła. Dlaczego ta
ustawa nie uzyskała notyfikacji Unii Europejskiej
zgodnie z procedurą, że składa się projekt i w momencie, kiedy komisja nie wnosi uwag, następuje
dalsze procedowanie? No, takie zasady obowiązują.
W tym przypadku niejasna jest sprawa notyfikacji. My procedujemy ustawę, która formalnie takiej
notyfikacji Unii Europejskiej nie ma, a mieć powinna. I moje pytanie jest takie: czy wnioskodawcy
nie mieli świadomości tego, że trzeba to uzyskać –
w takiej sytuacji trzeba to powiedzieć i się do tego
przyznać – czy specjalnie nie notyfikowali, czy jakieś inne względy o tym zadecydowały, a jeżeli tak,
to proszę powiedzieć jakie? Dziękuję.

na posiedzeniu komisji rolnictwa poprawką. Tak więc
jedyny przedmiot notyfikacji, który może się pojawić,
wiąże się wyłącznie z hodowlą zwierząt futerkowych.
Chciałbym przypomnieć, że tego rodzaju zakazy obowiązują w większości krajów europejskich, i jeżeli
ktokolwiek chce dzisiaj posługiwać się argumentem
dotyczącym jakiejś notyfikacji, nie wiadomo jakiej,
która może zablokować wprowadzenie tych przepisów, mówić, że to jest podstawa do niegłosowania za
tymi przepisami, że to jest skandali, iż tej notyfikacji
nie ma, to muszę powiedzieć, że, po pierwsze, procedura jest wszczęta, a po drugie, nie ma najmniejszych
wątpliwości, że ten proces notyfikacyjny będzie pozytywny, bo takie są doświadczenia 17 krajów europejskich, które mają dokładnie takie same przepisy.
Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka

Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Dziękuję bardzo.
Proszę, Panie Pośle.

Senator
Jan Maria Jackowski

Poseł
Waldemar Buda
Panie Senatorze, pan jest doświadczonym parlamentarzystą i na pewno pan zna rozporządzenie, które mówi o notyfikacji, tak że wie pan, że nie
kwestią projektodawców, projektów poselskich jest
kwestia notyfikacji. Jest tryb, który rzeczywiście na
to wskazuje, i ocena, jaki dokument powinien podlegać notyfikacji, ale to jest kwestia, po pierwsze,
marszałka, który kieruje dokument do notyfikacji,
rozpoczyna całą procedurę, a po drugie, pośrednictwa rządu w tym zakresie. Z mojej wiedzy wynika,
że pani marszałek procedurę notyfikacji wszczęła
i ona będzie się toczyła. Ale trzeba jasno powiedzieć,
czego ta notyfikacja w ogóle może w tej sprawie dotyczyć. I zapewne pan senator to wie, bo to wynika
chociażby z uzupełniającej opinii senackiego Biura
Legislacyjnego. Mianowicie może dotyczyć dwóch
elementów: po pierwsze, ograniczenia działalności
przedsiębiorców w związku z ograniczeniem hodowli
zwierząt futerkowych, a po drugie, ograniczenia działalności przedsiębiorców w związku z prowadzeniem
schronisk. Jeden z tych elementów będzie wyeliminowany w związku z przedłożoną przez nas wczoraj

Panie Pośle, proszę mnie nie pouczać. Ja zadałem pytanie i oczekuję odpowiedzi, a nie jakichś
złośliwości z pana strony. Pan jest w takiej roli, pan
jest w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej…
(Głos z sali: Pięknie, pięknie.)
Mam takie pytanie: czy notyfikacja jest, czy jej
nie ma? I czy powinna być, gdy my procedujemy,
czy nie powinno jej być? Proszę o proste, krótkie
odpowiedzi – tak lub nie. Dziękuję.
Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
Dziękuję.
Bardzo proszę.
Poseł
Waldemar Buda
Notyfikacja to nie jest kwestia projektodawców,
projektu poselskiego. Z tego, co wiem, wynika, że
procedura notyfikacyjna trwa i może dotyczyć tylko kwestii przedsiębiorców związanych z hodowlą
zwierząt futerkowych.
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Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, czy pan jest zadowolony z odpowiedzi, czy chce pan jeszcze dopytać?
Senator
Jan Maria Jackowski
Ja pytałem konkretnie: jest czy jej nie ma? A pan
mówi, że to nie jest problem wnioskodawców.
Niech pan jako przedstawiciel wnioskodawców odpowie mi na to pytanie, bo powinien się pan zainteresować tym, czy ta procedura została dopełniona,
czy nie, a nie chować się za panią marszałek Witek,
bo to nieelegancko, Panie Pośle. A więc proszę mi
odpowiedzieć: jest notyfikacja czy jej nie ma?
Poseł
Waldemar Buda
Panie Senatorze, ja nie chcę być pośrednikiem,
jeśli chodzi o pozyskiwanie wiedzy w tej sprawie
przez pana senatora u pani marszałek. Proszę skierować swoje zainteresowanie do pani marszałek,
która rozpoczyna całą tę procedurę.
Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
Proszę bardzo, Panie Senatorze.
Senator
Jan Maria Jackowski
Przepraszam bardzo, pan jest przedstawicielem
wnioskodawców, a jest pan niekompetentny, bo nie
potrafi pan odpowiedzieć na proste pytanie: jest
notyfikacja czy jej nie ma? Chcę, żeby Izba miała…
Poseł
Waldemar Buda
Tak jak pan senator może tę wiedzę pozyskać,
tak i ja jako poseł mogę tę wiedzę pozyskać. Z mojej wiedzy, bo pytałem o to, wynika że procedura

notyfikacyjna jest wszczęta, pani marszałek rozpoczęła tę procedurę. Jeżeli pan senator ma inną
wiedzę bądź chce mieć szczegółowszą, zachęcam
do kontaktu z panią marszałek.
Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
Panie Senatorze?
Senator
Jan Maria Jackowski
Powiem, że jestem zaniepokojony tymi odpowiedziami, ponieważ one wskazują na to, że wnioskodawca nie wie, czy jest w tej ustawie notyfikacja,
czy nie, a moim zdaniem powinien mieć taką wiedzę. I taką konstatacją zakończę tę serię pytań.
Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze, za bardzo potrzebne pytania.
Pan senator Jerzy Czerwiński.
Senator
Jerzy Czerwiński
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Pośle!
Ja zapytam o to, o co już kilkakrotnie pytałem
w trakcie posiedzeń komisji. Przyznam, że tylko
raz uzyskałem odpowiedź, nazwałbym to, konkretną, dlatego prosiłbym o konkretną odpowiedź. Otóż
państwo początkowo chcieliście zakazać uboju rytualnego na eksport, zarówno jeśli chodzi o drób,
jak i wołowinę. Po ewentualnej akceptacji wniosku
mniejszości będzie to obowiązywało tylko w przypadku wołowiny i stanie się to poprzez dopisanie do art. 34 obecnego tekstu ustawy – to już jest
w początkowej noweli, czyli w ustawie, która przyszła z Sejmu – ust. 3a. W tym ust. 3a odwołujemy
się do ust. 1 tegoż art. 34 – to jest kluczowa sprawa
– który mówi wprost: „Zwierzę kręgowe w ubojni
może zostać uśmiercone tylko po uprzednim pozbawieniu świadomości przez osoby posiadające
odpowiednie kwalifikacje”. Ale przy tym ustępie zazwyczaj jest odnośnik i w przypisie czytamy, że ten
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ust. 1 w art. 34 został uznany za niezgodny z konstytucją z dniem 12 grudnia 2014 r. w zakresie,
w jakim nie zezwala na poddanie zwierząt ubojowi
w ubojni czy też rzeźni według szczególnych metod
wymaganych przez obrzędy religijne. Mówiąc prostym językiem: Trybunał Konstytucyjny w grudniu 2014 r. stwierdził, że ubój religijny, rytualny
czy też bez ogłuszenia, obojętnie jak go nazwiemy,
jest w Polsce możliwy. No i z tego korzystają nasi
rolnicy. To jest stan obecny.
Pytanie, czy dodawany ust. 3a, który stanowi,
że wymogu pozbawienia świadomości określonego w ust. 1 nie stosuje się w przypadku itd. itd.,
chodzi o ubój rytualny lokowany na terytorium
Rzeczypospolitej, jest rzeczywiście – nie wiem, jak
to nazwać – dobrym wyrażeniem państwa intencji.
Czy tym przepisem państwo zakazujecie uboju rytualnego na eksport? No, w tym przypadku, po poprawce, już tylko bydła. Bo, proszę zauważyć, stan
obecny jest taki, że jest możliwy ubój rytualny i na
eksport, i na potrzeby, tak bym to nazwał, związków wyznaniowych w Rzeczypospolitej. Gdzież jest
ten zakaz? No, to musi być odniesione do stanu
obecnego. Ani w tekście noweli, ustawy nowelizującej, ani w tych wszystkich poprawkach nie ma tego
zakazu sensu stricto uboju rytualnego. W przypadku takiego tekstu wpadacie od razu, przepraszam
za takie kolokwialne wyrażenie, w kolizję z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Każdy związek
rolniczy, związek zawodowy rolników będzie mógł
to zaskarżyć do Trybunału. Ma takie prawo, ma
taką legitymację, bo – formalnie rzecz ujmując –
przepis art. 34 ust. 3a niczego nie zakazuje. Nie
wiem, czy jasno się wyraziłem. No, jeśli mówimy
o jakimś stanie prawnym, który już jest, i o zakazach, to one muszą być jasno sformułowane, te zakazy. Bo one są potem także podstawą penalizacji
niektórych czynów. A w przypadku penalizacji nie
jest możliwe domyślne stosowanie. To musi być jasno wskazane w prawie, czego nie wolno.
Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Panie Pośle.
Poseł
Waldemar Buda
Proszę państwa, ja właśnie analizowałem…
Bo pan senator dokładnie o to samo pytał na

posiedzeniu komisji, kiedy rzeczywiście nie było
warunków do tego, ażeby odpowiedzieć na to pytanie. Ale sprawa dla mnie jest dość precyzyjna.
Tzn. obecnie obowiązujący przepis art. 34 stanowi, że zwierzę kręgowe może być uśmiercone
tylko po uprzednim pozbawieniu świadomości.
Czyli jest nakaz, żeby… Oczywiście nie ma tego
zakazu, o którym pan senator mówi. Ale mówi
się, że możliwe jest tylko inne rozwiązanie. No,
więc w mojej ocenie jest to wystarczające. Jak
prześledzimy praktykę, to zobaczymy, że przez
dłuższy czas ten przepis obowiązywał i on był tak
stosowany. Tzn. był zakaz do momentu wyroku
Trybunału Konstytucyjnego. I wyrok Trybunału
Konstytucyjnego odnosi się – oczywiście w zakresie wniosku złożonego do Trybunału – do kwestii
tego, czy pozyskiwanie mięsa w uboju rytualnym
na potrzeby religijne jest… czy zakaz w tym zakresie jest zgodny z konstytucją, czy nie. Czyli
Trybunał też wyczytał ze wspomnianej normy zakaz i w związku z tym odniósł się do tego, czy ten
zakaz jest niekonstytucyjny. I naszym wyjściem
z sytuacji i wykonaniem tego wyroku Trybunału
Konstytucyjnego jest zostawienie omawianego tu
przepisu, ale uczynienie wyjątku na rzecz tego, na
co zwrócił nam uwagę Trybunał Konstytucyjny.
I łączne czytanie tych przepisów po nowelizacji,
po wspomnianej poprawce daje nam taki efekt,
że rzeczywiście mamy co do zasady zakaz uboju
rytualnego poprzez wskazanie, że tylko inna metoda jest możliwa, i jednocześnie wyjątek w zakresie drobiu oraz obrządku religijnego, jeżeli chodzi
o bydło.
Żadna z opinii legislatorów, zarówno
w Senacie, jak w Sejmie, i też nasze opinie nie
wskazywały na to, że istniałby problem, o którym
pan senator mówi, taki typowo prawny, z wywiedzeniem zakazu i z uczynieniem z naszych przepisów pewnego rodzaju wyjątku od tego zakazu.
No, ten przepis art. 34, który będzie obowiązywał w całości, jest w swojej istocie zakazem, tylko
tak sformułowanym, że wskazuje się tylko jedno
możliwe rozwiązanie, jeśli chodzi o ubój bydła.
Dziękuję.
Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
Dziękuję.
Panie Senatorze, jest w porządku, czy chce pan
dopytać?
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(Senator Jerzy Czerwiński: Zostaniemy przy
swoich zdaniach.)
Dziękuję bardzo.
Proszę o zadanie pytania pana senatora, pana
marszałka Bogdana Borusewicza.
Senator
Bogdan Borusewicz
Panie Pośle, usłyszeliśmy, ja usłyszałem informację, że te rekompensaty będzie można wypłacać
z części jakichś funduszy unijnych. Czy pan uważa, że to jest możliwe? Czy jakiś program unijny
można tu zastosować? Wskazuję, że jest kwestia
notyfikacji. Czy my dostaniemy, czy możemy dostać pieniądze z funduszu unijnego na coś, co nie
zostało notyfikowane?
Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo.
Poseł
Waldemar Buda
Panie Senatorze! Szanowni Państwo!
Ta pomoc i podstawy tej pomocy będą ustalone w konkretnym programie w rozporządzeniu,
które będzie musiało – w naszej ocenie jest to zupełnie oczywiste – być notyfikowane jako osobny
dokument. A mamy cały rok na jego przedłożenie,
ponieważ odszkodowania, zgodnie z propozycją
przepisów przejściowych, wchodzą 1 stycznia 2022 r.
W związku z tym to będzie czas na wypracowanie
rozwiązania i notyfikowanie tego rozwiązania. Bo
pan senator ma tu oczywiście rację, sugerując, że
taka notyfikacja jest potrzebna. Ona będzie potrzebna i my się o nią postaramy najzwyczajniej
w świecie, i to rozporządzenie Rady Ministrów taką
notyfikację będzie po prostu miało. Dziękuję.
Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
Dziękuję bardzo.
Proszę o zadanie pytania pana senatora
Antoniego Mężydłę.

Senator
Antoni Mężydło
Dziękuję, Pani Marszałek.
Do pana, Panie Pośle Sprawozdawco, mam
pewnie nawet więcej pytań niż do ministra ze
względu na to, że to jest wasza większa wina, a ministerstwo to nawet wczoraj – ustami premiera
i ministra rolnictwa – poinformowało, że chce
wprowadzić poprawki, które idą w oczekiwanym
przeze mnie kierunku. Tak więc, Panie Pośle, najpierw to bym chciał, żeby pan odpowiedział na pytanie, w przypadku którego odpowiedź chciała na
pana scedować pani poseł Katarzyna Piekarska.
Może tak pokrótce, tak na marginesie przypomnę,
że chodzi o kwestię vacatio legis a większe odszkodowania, że albo to, albo to.
Pan był również na posiedzeniu komisji rolnictwa wczoraj i pewnie pan słyszał taką nieśmiałą
wypowiedź chyba jednego z senatorów, że norki
chorują na COVID-19, zarażają się SARS-CoV-2
i może także go przenoszą, nie wiem. Czy ma pan
jakąś wiedzę na ten temat?
I mam do pana również pytanie… Bo wczoraj
senatorowie w komisji przegłosowali wniosek o odrzucenie. Czy gdyby się to udało także w Senacie
przegłosować i to by trafiło do Sejmu, to czy wtedy zagłosujecie również – i czy znów będzie dyscyplina, tak jak była dyscyplina przy uchwaleniu
tej ustawy– żeby już ją odrzucić i podejść do tego
w inny sposób? I czy jest pan zwolennikiem tego,
żeby zamiast jednej ustawy procedować trzy: jedną o zwierzętach domowych, drugą o zwierzętach
futerkowych i trzecią o uboju rytualnym? Bo jeśli
chodzi o ubój rytualny, to myślę, że będziemy prawie pionierami w Unii Europejskiej ze względu na
to, że dotychczas tylko jedno państwo ma wprowadzony taki radykalny zakaz uboju rytualnego.
Pan dzisiaj powiedział, że ubój drobiu jest trochę
bardziej humanitarny, i ja bym się z tym zgodził.
Ale ten ubój bydła też nie jest jakiś straszny, tam
są przecież przestrzegane wszelkie reguły. Może na
tym się mniej znam, ale rzeczywiście ubój rytualny, jeśli chodzi o drób, niewiele różni się od uboju
tradycyjnego czy nierytualnego. Ale ja bym chciał
panu powiedzieć, parafrazując pana wypowiedź,
że „jest trochę bardziej humanitarny”, że to rząd
trochę wciągnął rolników w hodowlę bydła mięsnego, ze względu na to, że jak mieliśmy do czynienia
– nadal mamy do czynienia – z ASF, to rząd bardzo mocno propagował przestawianie produkcji
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z mięsa wieprzowego na mięso wołowe. Była nawet
cała kampania, również w telewizji…
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Panie Senatorze, ja bardzo bym prosiła…)
…itd… Już kończę, już kończę…
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Bardzo proszę.)
Pani Marszałek, już kończę. Chcę dokończyć ze
względu na to, że to jest ta strona bardziej winna. Posłowie sprawozdawcy są bardziej winni niż
rząd, jeśli chodzi o taki, a nie inny kształt tej ustawy
i przygotowanie jej w takim, a nie innym zakresie.
I jeszcze jedno pytanie: czy do złożenia tego
projektu, i to w takiej formie, zmusił was film?
Uchwalamy te ważne dla polskiego rolnictwa zagadnienia. Myślę, że tak kluczowe rozwiązania powinno
się wprowadzać w większym konsensusie. I myślę,
że nie pod wpływem filmu ani pod wpływem protestów rolniczych powinniśmy takie regulacje wprowadzać. I muszę panu powiedzieć, że wy na drugi
dzień wyciągnęliście stary projekt, z którego wcześniej zrezygnowaliście. Dlatego mamy dzisiaj tyle
problemów z tą ustawą. Dziękuję bardzo.
Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
Dziękuję bardzo.
Proszę, Panie Pośle.
Poseł
Waldemar Buda
Pani Marszałek! Szanowni Państwo!
Panie Senatorze, ja o tym filmie dowiedziałem
się po tym, jak ten projekt złożyliśmy, tak że to na
pewno nie był jakiś przełomowy argument za tym
projektem ustawy. Chociaż rzeczywiście film jest
bulwersujący i oddaje sporo prawdy, jeśli chodzi
o to, co działo się w tego typu ubojniach.
My oczywiście nakłaniamy i zachęcamy do
tego, żeby rozwijać produkcję mięsa wołowego
w tym zakresie, bo u nas konsumpcja jest na daleko niższym poziomie niż w krajach europejskich.
Te trendy są oczywiste. Im bardziej się bogacimy,
tym więcej mięsa wołowego jest spożywane przez
społeczeństwo. Co więcej, nawet podczas zakazu, który obowiązywał w latach 2012–2014 mieliśmy, po pierwsze, wzrost spożycia, a po drugie,
wzrost eksportu. Tak że my o tym nie przesądzamy,
a wręcz liczymy na to – i oczywiście nadal będziemy do tego zachęcać – że, po pierwsze, produkcja

mięsa wołowego będzie opłacalna, a po drugie, mięso wołowe będzie dobrym wyborem konsumentów
w Polsce.
Co do tego, jak zachowa się parlament, a konkretnie Sejm, po wyjściu tej ustawy z Senatu, to
ja nie jestem uprawniony, żeby zobowiązująco
się wypowiadać, ale jestem przekonany, że większość sejmowa jest zdeterminowana do tego, żeby
ustawa weszła w życie. I będziemy w tym kierunku zmierzać, jeśli chodzi o głosowania w Sejmie.
A więc proszę wierzyć, że tak jak było widać naszą
determinację na etapie wprowadzania ustawy, że
tak powiem, przed Senatem, tak w tym końcowym
etapie procesu legislacyjnego również ta determinacja będzie. I również będzie zachowana ta dyscyplina z pierwszych głosowań.
Co do komisji rolnictwa i tej uwagi, o której pan
senator mówił, to ja tego, szczerze mówiąc, nie słyszałem, a więc ciężko mi się do tego odnieść. Byłem
na całym posiedzeniu komisji i tego argumentu nie
słyszałem, więc naprawdę się do niego nie potrafię odnieść.
Co do takiego podejścia, że można byłoby zaniechać pracy nad tą ustawą i rozpocząć prace nad 3 innymi, to ja się w żadnym stopniu nie przywiązuję
do tego, jak ten dokument miałby się nazywać albo
jak dużo tych dokumentów miałoby być, żeby móc to
przeprowadzić. Wręcz przeciwnie, taka konsolidacja
materii w jednej ustawie powoduje, że ona jest bardziej kompleksowa i też względem siebie te rozwiązania są kompatybilne. Jest taka obawa, że przy różnych
ustawach, które by się procedowało w różnym czasie, mogłoby być tak, że jedna na drugą by nachodziły
albo miałyby sprzeczne ze sobą rozwiązania. A więc
tu miałbym dużo większą obawę. Oprócz tych problemów, które są teraz, a które musimy wyjaśniać na
poziomie merytorycznym, prawdopodobnie byłoby
też sporo problemów takich formalnych, proceduralnych z równoległą pracą nad 3 różnymi ustawami. Ja
jako prawnik też nie przywiązuję się do tego, jak to
powinno być regulowane w sensie: 1 akt prawny czy
3. W mojej ocenie ważne jest to, jaką ustawa ma zawartość i czy te regulacje są kompatybilne z innymi
w ustawie, ale też z innymi ustawami, a nie to, czy
powinna być 1 ustawa, czy 2 lub 3 ustawy. Dziękuję.
Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
Dziękuję bardzo.
Proszę o zadanie pytania pana senatora Janusza
Pęcherza.
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Senator
Janusz Pęcherz
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Były już pytania, m.in. pani senator Biedy,
dotyczące tego, dlaczego nagle mamy drób inaczej traktować niż mięso wołowe. Wytłumaczenie
pana ministra jest takie, że prawdopodobnie –
ale to w ogóle nie jest pewne – część mięsa wołowego, która idzie na rynek zachodni, gdyby nie
była koszerna czy halal, też by tam szła. Ale to
są przypuszczenia i to jest zupełna nieprawda,
dlatego że informacje – ja mam tylko te z GUS
– wskazują na to, jak z tym mięsem wołowym
jest. Całkowity eksport wołowiny: 382 tysiące t
o łącznej wartości 6 miliardów zł. Udział eksportu koszer i halal w całkowitym saldzie wymiany towarowej Polski: od 1,5 do 2 miliardów zł.
W produkcji koszernej i halal uzyskuje się wyższe marże. Społeczność żydowska i muzułmańska to ok. 31,5 miliona konsumentów w Unii
Europejskiej, konsumuje ona o 10 kg per capita
więcej wołowiny, niż wynosi średnia unijna spożycia. I jeszcze jedna dana – a danych mam bardzo dużo – tzn. branża wołowiny w Polsce daje
możliwość utrzymania dla ok. 1,5 miliona osób
w kraju.
Ja jeszcze będę w dyskusji podnosił pewne zagadnienia, ale teraz po prostu zadaję pytanie: skąd
te dane, które wskazywałyby na to, że mięso wołowe można z Polski wyeksportować na zachód, ale
niekoniecznie musiałoby być koszerne czy halal, bo
i tak by je kupiono? Może by kupiono, ale nie za te
pieniądze. W Izraelu…
(Senator Antoni Mężydło: Ja jeszcze… Bo jestem
już po wypowiedzi…)
W Izraelu dostajemy 25… Np. w Izraelu dostajemy – i to są najlepsze ceny – 25,4 zł za 1 kg. To
są dane z 2019. I tutaj dyskusja tego typu: teraz
drób może tak, a wołowina nie… Ja po prostu już
w ogóle nie rozumiem ustawodawców, którzy próbowali najpierw powiedzieć, że absolutnie wykluczamy ubój rytualny, a teraz nagle może być tak,
że mamy traktować drób inaczej niż wołowinę.
Dziękuję bardzo.

Poseł
Waldemar Buda
Pani Marszałek, Szanowni Państwo, 6,7%
wszystkich rzeźni bydła dokonuje uboju religijnego, rytualnego. 6,7%. Pochodzące z tego 95% eksportu idzie do krajów europejskich. Więc to, o czym
mówi pan senator, jeśli chodzi o Izrael, to jest jakiś
ułamek procenta całego eksportu, całej produkcji,
ułamek procenta. A w przypadku uboju rytualnego
to nie więcej niż 0,5%. W związku z tym mówimy
o takiej skali, jeśli chodzi o rzeczywiste pozyskanie
mięsa z uboju rytualnego dla oczywistych kierunków, tam, gdzie to mięso właśnie z uboju rytualnego jest oczekiwane. Reszta kierunków…
Mamy rozpoznanie rynku i z tego wynika jasno, że rzeźnia, która dokonuje uboju rytualnego,
nie ma dwóch różnych metod uboju, tylko jeden.
I każde zamówienie mięsa z tej ubojni, z tej rzeźni, jest realizowane tą samą metodą. Czyli jeżeli
zgłasza się jakiś zakład przetwórstwa z Portugalii
i mówi, że potrzebuje mięsa wołowego, nawiązuje kontrakt z taką rzeźnią, to ona właśnie w trybie
i tym systemem uboju rytualnego zabija zwierzęta
i eksportuje to mięso do Portugalii, bez słowa zapotrzebowania ze strony tego odbiorcy, że to mięso
ma być pozyskane w tym trybie uboju rytualnego.
W związku z tym oczywiście to jest jakby niemierzalne, bo wynika z kontraktów między przedsiębiorcami. Pan senator pewnie szukał, chciał
pozyskać takie dane i pewnie było ciężko je pozyskać, w ministerstwie rolnictwa też takich danych
precyzyjnych nie ma. Mamy dane co do całego eksportu, oczywiście, mamy co do produkcji, mamy co
do udziałów eksportu w całej produkcji, ale nie co
do tego wariantu bardzo istotnego z punktu widzenia tej ustawy, czyli właśnie kwestii tego, na ile te
kontrakty są zagrożone z racji tego zakazu, o którym chcemy tutaj rozmawiać. Tak to się przedstawia w danych. Pan senator ma te dane podane
oczywiście w liczbach bezwzględnych i to może wydawać się bardzo dużo: 16 ubojni, 16 rzeźni zajmuje się ubojem rytualnym w Polsce. Tak, 16 na 239.
Takie są dane liczbowe, jeśli chodzi o ubój bydła.
I to są dane sprawdzone, niepodważalne.

Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka

Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Panie Pośle.

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo dopytać, Panie Senatorze.
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Senator
Janusz Pęcherz
Ja w dyskusji podam przykład zakładu, w którym byłem. W ostatnim tygodniu pojechałem
i zobaczyłem taki zakład, mam dane GUS-owskie,
także stamtąd, ale mam też dane z zakładu,
dotyczące tego konkretnego zakładu. Bo my
opowiadamy…
(Poseł Waldemar Buda: Z jakiego województwa,
Panie Senatorze?)
Proszę?
(Poseł Waldemar Buda: Z jakiego województwa?)
Wielkopolskiego. Zakład zatrudnia 1 tysiąc
600 osób. Praktycznie 80% produkcji jest na eksport
– i to koszerne, i halal. Każdy zakład, prawdopodobnie każdy taki przypadek musimy rozpatrywać
oddzielnie, ale 1 tysiąc 600 osób zatrudnionych
w małej miejscowości, liczącej, nie wiem, 8 tysięcy mieszkańców czy mniej… Prawie połowa ludzi
w tej miejscowości traci pracę. 350 tysięcy sztuk
bydła wołowego produkowanego przez rolników
z tychże okolic przerabiane jest tam w ciągu roku…
Jeżeli popatrzymy na cały ten system… Te 1,5 miliona ludzi, o których mówiłem przed chwilą, że
są zatrudnieni w branży wołowej, to na pewno jest
dana prawdziwa.
Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
Dziękuję.
Proszę bardzo.
Poseł
Waldemar Buda
Rzeczywiście, Panie Senatorze, jest tak, że
w Wielkopolsce mamy produkcję ponad średnią,
ale to nadal jest 16 podmiotów. Dobrze byłoby
zapytać tych producentów, te 16 podmiotów, do
których kierujemy te odszkodowania, te rekompensaty – to teoretycznie są te podmioty – czy
one w ciągu roku od wejścia w życie ustawy będą
przekształcały działalność w taką, która będzie
dopuszczana przepisami prawa, czy tę działalność
zamkną. Ja pytałem i okazało się, że większość
przedsiębiorców będzie próbowała dostosować
się do przepisów, tak żeby działania polegające na produkcji mięsa wołowego utrzymać, i że

będą pracowali nad tym, żeby udział ich sprzedaży w eksporcie był na podobnym poziomie. Tak
więc ja jestem spokojny o tyle, że… Bo ci przedsiębiorcy to są najczęściej bardzo sprawni, zaradni ludzie, którzy sobie już wielokrotnie radzili.
Gdyby pan zapytał tego przedsiębiorcę, co on robił 10 lat temu, to, zapewniam pana, usłyszałby
pan, że zajmował się działalnością nieco inną niż
teraz, a 15 lat temu produkował zupełnie coś innego, działał około produkcji rolniczej czy produkcji mięsnej. W związku z tym jestem przekonany,
że oni teraz mają rozwiązanie, pomysł na to, jak
dalej produkować, jak te wszystkie osoby nadal
zatrudniać i jak pozyskiwać zwierzęta od mieszkańców z okolicznych wsi, miejscowości, którzy
utrzymywali się z tego, że dostarczali zwierzęta
do tej rzeźni, do tej ubojni. Dziękuję.
Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
Dziękuję.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.
Senator
Janusz Pęcherz
Nie chcę tutaj dyskusji prowadzić, ale jeżeli pan
poseł pyta mnie, czy ja go zapytałem… Ja go zapytałem niemal o wszystko i on mi odpowiedział, że
mając 300 milionów kredytu, głównie na linię koszer, zatrudniając 40 specjalistów z Izraela, którzy
na każdym etapie kontrolują, żeby zwierzę nie cierpiało, bo mięso będzie niekoszerne…
(Poseł Waldemar Buda: Żeby cierpiało, żeby
cierpiało…)
Kiedy my mu powiemy, że od 2022 r. on już
nie będzie tego robił, to banki natychmiast mu
wypowiedzą wszystkie kredyty. On to wie. Pan
minister ma rację tylko w tym, że oni sobie dadzą radę sami, ale rady nie dadzą sobie ci, którzy
tam są zatrudnieni. Bo on nie przekształci tej
linii nagle z koszernej na inną, bo mu się to nie
będzie opłacać. Czyli ci ludzie, którzy tam są zatrudnieni, i rolnicy, którzy dają to bydło do tego
zakładu, na pewno… Ja nie mówię, że wszyscy, bo
mamy i takich rolników, którzy też są dobrymi
managerami i sobie dają radę w jakiś sposób. No
ale tu nie o to chodzi. My musimy mieć stabilne
funkcjonowanie gospodarki.
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Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
Dziękuję.
Proszę bardzo.
Poseł
Waldemar Buda
Panie Senatorze, dotknął pan istoty sprawy.
Tych 40 specjalistów z Izraela jest tam po to, żeby
dopilnować, by te zwierzęta maksymalnie cierpiały
– to jest ich zadanie. Maksymalnie cierpiały… Jeżeli
będą za mało cierpiały, to to mięso, ta produkcja będzie uznana za niekoszerną. To jest cały problem,
to jest ten humanitaryzm, o którym tu mówimy.
Ta grupa jest tam właśnie po to, żeby dopilnować –
żeby potem można było spożywać to mięso – żeby
zwierzę maksymalnie cierpiało. Dziękuję bardzo.
(Senator Janusz Pęcherz: To ja się już nie
wypowiem.)
Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
Dziękuję bardzo.
Proszę o zadanie pytania pana senatora
Andrzeja Pająka.
Senator
Andrzej Pająk
Szanowna Pani Marszałek! Panie Pośle!
Ja chciałbym zapytać o zakaz hodowli zwierząt
futerkowych w aspekcie prawnym. Z jakiego powodu państwo ma zakazywać prowadzenia działalności gospodarczej tylko części obywateli, podczas
gdy podobne biznesy mogą prowadzić inni przedsiębiorcy, jak hodowcy owiec, hodowcy kur, gęsi,
kóz – oni nie mają narzuconych ograniczeń, a hodowcy norek i lisów tak. Od razu pojawia się wątpliwość konstytucyjna co do równości prawa wobec
różnych przedsiębiorców. Jak pan mi to wyjaśni?
Tylko tak jasno i konkretnie…
Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
Proszę bardzo, Panie Pośle.

Poseł
Waldemar Buda
Panie Senatorze! Szanowni Państwo! Pani
Marszałek!
Oczywista jest tutaj taka argumentacja: dopóki produkcja futer ze zwierząt futerkowych będzie
jedynym profilem działalności, czyli jedyna korzyść będzie w postaci futra… Dzisiaj, ze względu
na wszelkie prawa i standardy na całym świecie,
taka działalność jest działalnością niehumanitarną, ponieważ efekt i wykorzystanie produktu ze
zwierząt futerkowych jest wyłącznie dobrem luksusowym czy paraluksusowym, dla bardzo wąskiej grupy osób. Dlatego my tego nie akceptujemy,
tak jak większość krajów w Europie i na świecie.
Czym innym zaś jest produkcja mięsa zwierzęcego,
co jest absolutnie wpisane w kod kulturowy całego świata, spożywanie mięsa jest oczywiste, potrzebne, korzystne i tutaj nikt nie ma wątpliwości,
żeby tego rodzaju produkcji zakazywać. Tak że to
jest ta subtelna różnica. W dzisiejszych czasach nie
powinniśmy sobie pozwalać na takie traktowanie
zwierząt po to, aby uzyskiwać dobra luksusowe.
Jednak w celu wyżywienia całej społeczności czy
też całego świata produkcja mięsna jest zupełnie
oczywista i nikt nie ma najmniejszych wątpliwości
w tym zakresie. Dziękuję.
Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator dopytuje.
Senator
Andrzej Pająk
Ja nie pytałem pana o takie czy inne, powiedzmy, argumenty ideologiczne, czy jeszcze zupełnie
inne, ale o nasz aspekt prawny i o konstytucję. To
mnie interesuje.
Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
Dziękuję.
Proszę.
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Poseł
Waldemar Buda
Panie Senatorze! Szanowni Państwo!
No, są działalności, które również przynoszą
świetny dochód i które dałyby przedsiębiorcom
niebagatelne dochody. Możemy wprowadzić możliwość produkcji na szeroką skalę twardych narkotyków i to na pewno będzie nam się opłacało. Tylko
że są granice, dzięki którym państwo funkcjonuje,
po to stawia te bariery i te granice, a taką granicą
jest uzyskiwanie ze zwierząt, przy ich ogromnym
cierpieniu, produktów w postaci futer, czyli produktów, które później są wykorzystywane tylko na
dobra luksusowe. To w tym jest rzecz.
Ja się odwołałem do ideologii, bo u podstaw
tego stoi właśnie taka idea, żeby nie maltretować
zwierząt tylko po to, aby odsetek społeczeństwa
czy w ogóle świata korzystał z tego dobra, które w ten sposób, okupione krzywdą zwierząt, jest
produkowane. Dlatego zakazuje się przedsiębiorcom prowadzenie tego rodzaju produkcji. Jest coraz mniej zwolenników… Co więcej, świadomość
ludzka jest dzisiaj taka, że pomimo że nie ma żadnych zakazów – podkreślam: żadnych – produkcja
tego rodzaju w Polsce w ostatnich latach spadła
o 47%. To dlatego, że uszczuplił się rynek konsumentów, bo ludzie są coraz bardziej świadomi,
wybierają produkty ekologiczne, wybierają produkty być może sztuczne, ale robią to, wiedząc
o tym, że jest to proekologiczne, że jest to podejście XXI w.
Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
Dziękuję.
Pan senator jeszcze chce dopytać…
(Senator Andrzej Pająk: Dziękuję bardzo.
Zakończymy dyskusję, bo ja o niebie, a pan mi
o chlebie. Dziękuję bardzo.)
Dziękuję bardzo.
Proszę o zadanie pytania zdalnie.
Pan senator Aleksander Szwed.
Senator
Aleksander Szwed
Dziękuję bardzo.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Pośle!

Proponowane poprawki, które zostały zgłoszone po konferencji pana premiera Mateusza
Morawieckiego, poza jednym wyjątkiem, w znacznej części wychodzą naprzeciw wnioskom rolników i organizacji zajmujących się ochroną
zwierząt, które zostały zgłoszone do mojego biura senatorskiego. Do mojego biura senatorskiego wniosek złożyli również lekarze weterynarii,
wniosek zgodny z opinią Krajowej Izby LekarskoWeterynaryjnej. O tej kwestii m.in. na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej mówił pan senator
Marek Borowski, złożył też stosowne poprawki. Ja
też mam takie adekwatne poprawki, chodzi o obowiązkową identyfikację oraz rejestrację psów i kotów poprzez wprowadzenie systemu czipowania.
Głównym celem ustawy jest oczywiście humanitaryzm wobec zwierząt i walka z bezdomnością.
Chciałbym zapytać, czy wnioskodawcy popierają
tego rodzaju rozwiązanie. Dziękuję bardzo.
Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
Bardzo dziękuję.
Proszę o odpowiedź.
Poseł
Waldemar Buda
Proszę państwa, moje zdanie w tej sprawie jest
pewnie mało istotne, ale muszę państwu i panu
senatorowi powiedzieć, że jestem absolutnym
zwolennikiem tego typu rozwiązania, czyli tego,
żeby wprowadzić ogólnopolski system rejestracji
zwierząt. To zlikwidowałoby mnóstwo problemów,
które dzisiaj mamy w związku z brakiem takiego
rejestru. Co więcej, rozmawiałem z nowym ministrem rolnictwa, który bardzo przychylnie zapatruje się na tego typu rozwiązania. Trzeba tylko
mieć świadomość jednego faktu. Otóż nie da się
wprowadzić takiego systemu projektem poselskim. To wymaga zbudowania całego systemu, to
wymaga okresów przejściowych i pewnej systematyki w działaniu, której nie osiągniemy, pracując
nad projektem poselskim. Ja będę zachęcał nowego ministra rolnictwa, żeby tym tematem się zajął.
Jego wrażliwość na tym punkcie jest powszechnie
znana, więc jestem przekonany, że on te prace rozpocznie. No, nie dość, że rozpocznie, to jeszcze je
zakończy, a potem wprowadzi te przepisy w życie.
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Panie Senatorze, liczę, że i pan nas wesprze w tych
pracach, bo one są naprawdę oczekiwane.
Dzisiaj takie rejestry istnieją, ale one są niekompatybilne. Zresztą prowadzą je komercyjne
firmy, które wymagają opłat. A poza tym cała ta
aparatura jest tworzona przez samorządy. Te narzędzia mają charakter dobrowolny, a w związku
z tym pojawiają się takie sytuacje, że część osób na
poziomie samorządu się podporządkowuje, a część
nie. Nie ma przepisów, które by pozwalały zmusić tę drobną część do tego, żeby się dostosowała.
Tak że ja będę temu rozwiązaniu bardzo kibicował,
będę je wspierał. Myślę, że taka inicjatywa niebawem się pojawi. Dziękuję.
Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
Bardzo dziękuję.
Pan senator Wadim Tyszkiewicz.
Senator
Wadim Tyszkiewicz
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Panie Pośle, mam 3 pytania. Po pierwsze,
chciałbym pochwalić ten kierunek, w którym
zmierzacie. No, weźmy chociażby to czipowanie,
o którym przed chwilą pan poseł mówił – to jest
właściwy kierunek, jeśli chodzi o walkę z bezdomnością zwierząt – ale dotyczy to również innych
poprawek, które mają zostać wprowadzone, chociażby tych dopuszczających prowadzenie schronisk przez prywatnych przedsiębiorców. Tak, to
jest dobry kierunek, ale ja mam do pana pytanie.
W związku z tym, że te przepisy dotyczące schronisk dla zwierząt zostaną być może poszerzone
o tych pracodawców… Moje pytanie jest takie: co
z przytuliskami, Panie Pośle? Pytam o to dlatego, że w moim mieście, którym miałem zaszczyt
zarządzać przez 17 lat, przytuliska świetnie się
sprawdzały. Potrzeba więcej zaufania do samorządów. Dotąd to samorządy o tym decydowały.
Podobnie jak moje miasto, miały one dowolność
wyboru. No, schronisko jest niestety bardzo drogie.
Prowadzenie schronisk to często dochodowy interes, ale my świetnie rozwiązaliśmy ten problem
poprzez przytuliska, które działają naprawdę dobrze, i to za nieduże pieniądze. My to kontrolujemy i dzięki temu od 10 lat jesteśmy wzorcowym

miastem, jeśli chodzi o walkę z bezdomnością
zwierząt. No i z tym wiąże się konkretne pytanie:
co z przytuliskami? Czy trzeba będzie je zlikwidować, czy też będą one mogły nadal funkcjonować?
Drugie pytanie dotyczy tego, czy rozpatrywana
była też opcja obowiązkowej sterylizacji zwierząt
domowych. Oczywiście nie mówię o wszystkich
zwierzętach, rzucam tylko takie hasło. Chodzi chociażby o obowiązkową sterylizację zwierząt, które
najpierw trafiają do schronisk, później są adoptowane przez ludzi, a następnie bywają często wyrzucane na ulicę. No, niestety tak też się zdarza.
Czy rozpatrywane było zagadnienie obowiązkowej
sterylizacji zwierząt?
I ostatnie pytanie, Panie Pośle: skąd takie tempo procedowania w przypadku tej ustawy? Miesiąc
temu jeszcze nikt o tym nie mówił, nikt nie przypuszczał, że będziemy dzisiaj nad tym debatować.
Skąd takie tempo? Tego, że ta ustawa jest potrzebna, nikt nie kwestionuje, tylko że ona powinna zostać dopracowana, a na to potrzebny jest czas. Skąd
tak szybkie tempo? Z czego ono wynika? Dziękuję.
Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
Bardzo dziękuję.
Proszę, Panie Pośle.
Poseł
Waldemar Buda
Jeśli chodzi o moment, w którym ustawa się pojawiła, to nie jest on bez znaczenia. Myśmy wyszli
z tym projektem w ramach takiej ofensywy legislacyjnej, którą zapowiadaliśmy na wczesną jesień. To
jest jedna z ustaw, których te zapowiedzi dotyczyły. My już wcześniej taki projekt zapowiadaliśmy.
Tak jak mówiłem, dane dotyczące terminu
zgłoszenia projektu i okresu prowadzenia prac
w Sejmie nie oddają tego, jak głęboka była debata, która została tam przeprowadzona. Panie
Senatorze, jak zapyta pan o to swoich kolegów
z Sejmu, to oni na pewno poświadczą, że na posiedzeniu komisji rolnictwa, która obradowała
nad tym projektem, każdy mógł się w dowolny
sposób wypowiedzieć, każdy mógł złożyć poprawki. Ta debata trwała kilkanaście godzin,
a więc tutaj naprawdę żadnych ograniczeń w tym
zakresie nie było. Oczywiście trwa pandemia
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COVID-19, w związku z czym procesy legislacyjne są, powiedziałbym, ścieśniane, tak żeby
parlamentarzyści spotykali się tutaj jak najrzadziej. No, jak już się spotkają, to mają tej pracy
trochę więcej. To jest jedyny aspekt, który należy wziąć pod uwagę. Pamiętajmy o tej trochę
specyficznej sytuacji, w jakiej się znajdujemy. Na
pewno nikt tam nie narzekał na to, że pracujemy za szybko. Być może nie wszystkie poprawki zostały uwzględnione – to jest wynik różnego
rodzaju głosowań i decyzji – ale na pewno każdy
mógł taką poprawkę zgłosić, wypowiedzieć się,
przedstawić swoje racje.
Jeśli chodzi o przytuliska, to nasz projekt ustawy w żadnym stopniu tego rozwiązania nie dotyka,
tzn. zakładam, że jakkolwiek one działały… Bo ja
rozumiem, że pan senator wskazywał na to, że to
były agendy samorządowe. W tej sytuacji na podstawie nowych przepisów one będą działały jako
jednostki organizacyjne samorządowe, które zajmują się ochroną i zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom. W związku z tym będą musiały
się dostosować do tych wymogów. My dodatkowe
wymogi w tej ustawie stawiamy przedsiębiorcom,
którzy kontynuują, chcą kontynuować swoją działalność. Z punktu widzenia schronisk mamy tu
drobne wymogi, dotyczące chociażby niezatrudniania osób skazanych za przestępstwa związane
ze złym traktowaniem czy niewłaściwym traktowaniem zwierząt. I tylko takie nowe wymogi,
dotyczące chociażby kadry, będą tych schronisk
bezpośrednio dotykały. A jeżeli te rozwiązania na
poziomie samorządowym się sprawdziły, to, jak
sądzę, nadal będą one mogły funkcjonować, działać
jako agendy samorządowe. Dziękuję.
Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
Bardzo dziękuję.
I proszę o zadanie pytania pana…
(Senator Wadim Tyszkiewicz: Jeszcze dopytam.
Mogę, Pani Marszałek?)
Proszę bardzo. Proszę.
Senator
Wadim Tyszkiewicz
Jeszcze na temat sterylizacji pan poseł mi
nie odpowiedział. Czy rozpatrywaliście państwo

możliwość obowiązkowej sterylizacji zwierząt domowych? Pytam o to, bo to jest najskuteczniejsza
forma walki z bezdomnością. Oczywiście chodzi
o zwierzęta wybrane, czyli chociażby trafiające do
schronisk, a później przekazywane np. w ramach
adopcji.
Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
Dziękuję.
Proszę jeszcze, Panie Pośle.
Poseł
Waldemar Buda
Zdaje się, jeśli dobrze pamiętam, że była taka
poprawka, nie wiem, jakiś wniosek, który się pojawił w tym zakresie, odnośnie do wprowadzenia do ustawy tego rozwiązania. I rzeczywiście
było tam dużo głosów pozytywnych na ten temat.
Ja też uznaję te racje, że to jest dobry sposób na
ograniczenie bezdomności zwierząt, tyle że to jest
dokładnie taka sama sytuacja, jaka jest w przypadku rozwiązania dotyczącego rejestru. Chodzi
o to, że tutaj te rozwiązania dotyczące tego, kto,
jak, w jakim terminie, jakie zwierzęta, jakie grupy, na jakich zasadach, kto kupuje, to wszystko
należy usystematyzować i to nie jest materia na
dokument poselski, tylko na szczegółową regulację rządową. Myślę, że pokazanie takiego pomysłu
gdzieś na poziomie rządowym, na poziomie ministerstwa rolnictwa jest dobrym rozwiązaniem,
to jest dobre miejsce, żeby na ten temat dyskutować. Ja osobiście jestem tego zwolennikiem, ale
to wymaga większych prac niż projekt poselski,
prac systemowych. Tak więc myślę, że to powinno
się stać przedmiotem działalności ministerstwa
rolnictwa.
Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
Dziękuję.
Proszę o zadanie pytania pana senatora Rafała
Ambrozika.
(Senator Rafał Ambrozik: Słychać mnie, Pani
Marszałek?)
Tak, słychać pana.
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Senator
Rafał Ambrozik
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Pośle, Panie Ministrze, chciałbym zapytać o taką sprawę. Tak naprawdę całkowity zakaz
uboju rytualnego – sekundkę, ja tylko sobie otworzę załącznik – całkowity zakaz uśmiercania zwierząt bez ogłuszenia wynika z rozporządzenia Rady
1099/2009. Jednocześnie art. 4 ust. 4 tego rozporządzenia zezwalał i zezwala państwom członkowskim
na odstąpienie od tej zasady w przypadku zwierząt
poddawanych ubojowi według szczególnych metod
wymaganych przez obrzędy religijne pod warunkiem, że ubój ma miejsce w rzeźni. I mam takie
pytanie. Czy prawdą jest, że rząd Platformy i PSL
w 2012 r. odstąpił od tego odstępstwa, czyli uznał,
zawiadomił Komisję, że z tego odstępstwa Polska
nie będzie korzystać, i wprowadził jednocześnie
absolutny zakaz uboju rytualnego? Czy w związku z tym absolutnym zakazem wprowadzonym
w 2012 r. przez rząd PSL i Platformy wypłacone
zostały jakieś odszkodowania polskim rolnikom,
producentom, właścicielom ubojni? Czy państwo
macie wiedzę na ten temat? Dziękuję.
Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
Dziękuję.
Proszę.
Poseł
Waldemar Buda
Tak, oczywiście, ten temat jest znany, było
o nim wówczas bardzo głośno. Rzeczywiście doszło do wprowadzenia całkowitego zakazu uboju
rytualnego i tego wyjątku w związku z obrzędem
religijnym oczywiście u nas również nie było. Mam
przed sobą odpowiedź komisarza Borga, który
w odpowiedzi na pytanie, czy Polska skorzystała z tego wymogu, napisał, że razem z Finlandią,
Litwą i Szwecją nie skorzystała z tego wymogu. Czyli de facto wprowadzili państwo w 2012 r.
całkowity zakaz uboju rytualnego. Co więcej, nie
było żadnego przepisu, który by w tamtym czasie
przewidywał jakiekolwiek odszkodowania w tym
zakresie. To jest prawda o tym, co robili nasi poprzednicy, i to trzeba jasno powiedzieć. Wtedy nikt

się nie przejmował rolnikami, po prostu wprowadzono zakaz, rozporządzenie weszło w życie, nie
było żadnego odstępstwa w tym zakresie. Druga
sprawa jest taka, że nawet i w czasie tego zakazu
okazało się, że eksport wołowiny wzrósł, wzrosły
zarówno konsumpcja, jak i eksport.
W związku z tym prawdą jest też to, że z jednej
strony ta sytuacja jest inna od naszej, bo przewidujemy odszkodowania w wypadku realnych strat,
jeżeli one by się pojawiły, ale z drugiej strony przewidujemy, że może się zdarzyć sytuacja podobna
do tej w 2013 i w 2014 r., gdy pomimo całkowitego
zakazu nic nie straciliśmy, jeśli chodzi o samą produkcję i eksport, a wręcz przeciwnie, ten eksport
po prostu ruszył. Tak więc tak, to prawda. Dziękuję,
Panie Senatorze, za to pytanie, bo ono jest bardzo
istotne. I mam dokument, który jasno stwierdza,
że wtedy żadnego ustępstwa nie było, wprowadzenie zakazu uboju rytualnego w zasadzie było
bez żadnych odszkodowań, bez żadnych wyjątków
w zakresie obrządku religijnego, co ostatecznie wytknął nam oczywiście Trybunał Konstytucyjny, bo
to było działanie niewłaściwe. Konsekwencje tej
ustawy mamy do dzisiaj i porządkujemy ten system poprzez właśnie zaproponowanie rozwiązania,
które jest, po pierwsze, zgodne z rozporządzeniem
zakazującym uboju rytualnego, a po drugie, zgodne
z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, które mówi o tym, że należy dopuścić ubój rytualny
w związku z obrządkiem religijnym. I nie otwieramy tutaj bardzo szeroko drzwi, tylko pokazujemy, że w zakresie bydła tak, jest zakaz, a w zakresie
drobiu pozwalamy na ten ubój rytualny. Dziękuję.
Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
Bardzo dziękuję.
Proszę o zadanie pytania panią senator Magdalenę Kochan.
(Senator Magdalena Kochan: Bardzo dziękuję, Pani Marszałek. Przysłuchując się pytaniom
i odpowiedziom…)
(Głos z sali: Nie słychać. Mikrofon!)
Bardzo proszę włączyć mikrofon.
(Głos z sali: Albo kartę włożyć.)
(Senator Magdalena Kochan: Karta jest włożona, a…)
To do jakiegoś innego, Pani Senator…
(Senator Magdalena Kochan: Tak, tak.)
Proszę podejść tam, gdzie jest…
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Senator
Magdalena Kochan
Już, teraz jest dobrze.
Przysłuchując się tej debacie, a właściwie odpowiedzi pana posła na pytania, pana posła, który
reprezentuje wnioskodawców i projektodawców tej
ustawy, słyszę, że do niektórych rozwiązań państwo się nie odnosiliście, bo to jest zadanie rządu.
Pytanie: czy pan uważa, że ingerencja w tak ważny dział gospodarki, jakim jest rolnictwo, hodowla, ubój, handel mięsem… Czy państwo posłowie
mieli wystarczającą ilość danych? Bo tu proponujecie państwo bardzo szczegółowe rozwiązania,
a w przypadku problematyki zwierząt domowych, którym wielu z nas wiele uwagi chętnie by
poświęciło, państwo nie jesteście przygotowani do
żadnych szczegółowych rozwiązań i obiecujecie te
rozwiązania dopiero wtedy, kiedy rząd tym się zajmie. No to ponowię pytanie: z jakich to powodów
posłowie uznali, że 11 godzin prac w Sejmie wystarczy do rozstrzygania spraw ważkich i istotnych
z punktu widzenia całej gospodarki, a nie znaleźli
czasu na rozwiązania prostsze, niewymagające nakładów pracy, ale takie, które rzeczywiście świadczą o naszym dbaniu o braci mniejszych? Jak pan
poseł to tłumaczy? Z jakiego powodu, jeśli chodzi
o rozwiązania wielkie, to tak, i to bez rządu, bez
konsultacji, bez wyliczeń, a jeśli chodzi o rozwiązania mniej kosztowne i bardziej przyjazne, zgodne z tym, co na co dzień myślimy o zwierzakach,
to nie, bo to zbyt szczegółowe i tu trzeba poczekać
na rząd? Dlaczego?
Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
Dziękuję bardzo.
Proszę.
Poseł
Waldemar Buda
Pani Marszałek! Pani Senator!
No, my we własnym środowisku dyskutowaliśmy nad tą ustawą i przedyskutowaliśmy najtrudniejsze jej elementy, zanim ona weszła pod obrady
parlamentu. A ile godzin było potrzeba? No, tyle,
ile państwo potrzebowali na to, żeby nad tą ustawą dyskutować. Skoro o 7.10 rano na posiedzeniu

komisji posłowie, przede wszystkim z Platformy
Obywatelskiej, przestali składać poprawki i pytać
o tę ustawę, skoro wyjaśniliśmy wszelkie wątpliwości, które były związane z tą ustawą, to przeszliśmy
dalej. Nie było żadnego problemu, żeby te prace kontynuować, gdyby tylko było takie zapotrzebowanie.
To, że za kilka godzin pani marszałek wyznaczyła
głosowania nad tą ustawą, to jest zupełnie techniczna sprawa. Pytanie jest takie: czy na posiedzeniu
komisji była wystarczająca i nieograniczona debata
nad tym projektem ustawy? Tak, była. Organizacje,
stowarzyszenia uczestniczyły w tym, posłowie
Platformy Obywatelskiej zadawali pytania, składali
poprawki, wyczerpali temat i ruszyliśmy do przodu.
Pani Senator, jeśli chodzi o inne rozwiązania,
które mogliby wprowadzać posłowie w ramach projektu poselskiego, to powiem, że pewnie dałoby się
wprowadzić system czipowania zwierząt. Ale pytanie jest takie: czy w każdej sprawie taka inicjatywa,
dość wyjątkowa, powinna być wykorzystywana? Ja
sam jestem autorem „Apteki dla aptekarza”, ustawy, która znowelizowała prawo farmaceutyczne.
Swoimi rękoma napisałem projekt ustawy, która
również przez tę Szanowną Izbę była procedowana. Rzeczywiście dało się w ten sposób wprowadzić
systemowe rozwiązanie. Ale nie w każdej sytuacji
parlamentarzyści powinni zastępować rząd, bo aparat administracyjny w postaci ministerstw, urzędów, aparat mający dostęp do dokumentów i danych
statystycznych… Możliwości są dużo większe, dużo
szersze w przypadku rządu niż w przypadku posłów, w związku z tym działania posłów są tu po
prostu utrudnione. Ale skoro pani senator pyta, to
powiem, że pewnie by się dało. Jakby ktoś się uparł,
to rzeczywiście projekt dotyczący systemu czipowania zwierząt napisałby w trybie poselskim. Pani senator mnie dość skutecznie mobilizuje w tej sprawie
i jeśliby się okazało, że ministerstwo rolnictwa jest
tak zaangażowane w inne projekty, że nie jest w stanie tego procesu przeprowadzić, to nie wykluczam,
że się tym zajmiemy. Ale w pierwszej kolejności kierowałbym oczekiwania dotyczące tej aktywności
w stronę ministerstwa rolnictwa. Dziękuję.
(Senator Magdalena Kochan: Ja jeszcze tylko
dopytam…)
Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
Dziękuję.
Pani Senator, proszę bardzo.
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Senator
Magdalena Kochan
Panie Pośle, zgadzając się z wieloma argumentami, które pan przed chwilą przedstawił, chcę
pana zapytać o jedno: czy pan nie wierzy w inteligencję gremium, do którego pan mówił? Pytam,
bo mam takie wrażenie, że pan nie wierzy w naszą
inteligencję.
Poseł
Waldemar Buda
Trudno na to pytanie odpowiedzieć. Ja bardzo szanuję wkład Senatu w prace nad ustawami.
Wielokrotnie powtarzałem, że państwo robią tutaj
naprawdę dobrą robotę. Jeżeli wyzbywamy się elementu konkurencji politycznej, to tutaj naprawdę
dzieje się dużo dobrego. Ja byłem tu wielokrotnie,
reprezentując chociażby rząd, bo jednocześnie jestem ministrem funduszy i polityki regionalnej,
i zawsze miałem dobre doświadczenia w tym zakresie. Cały czas będę powtarzał, że jeżeli nie
politykujemy, a pracujemy nad projektami, to wychodzą z tego po prostu dobre rzeczy. Dziękuję.
Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
Dziękuję bardzo.
Proszę o zadanie pytania pana senatora
Kazimierza Kleinę.
Senator
Kazimierz Kleina
Pani Marszałek! Panie Pośle!
Ja chciałbym zapytać… Nie jestem specjalistą
od tych wszystkich kwestii, o których tutaj mówimy. Ustawa dotyczy m.in. uboju kręgowców, zwierząt, które są kręgowcami. Czy ona dotyczy… Ryby
też są kręgowcami. Czy ona dotyczy także sposobu
uboju ryb?
Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
Proszę bardzo, Panie Pośle.

Poseł
Waldemar Buda
Oczywiście ona nie dotyczy ryb. Tu jest…
(Senator Kazimierz Kleina: W którym miejscu
jest to napisane? Ryby są kręgowcami, tak?)
(Głos z sali: Tak.)
(Senator Kazimierz Kleina: A ustawa dotyczy
uboju kręgowców.)
To jest w ustawie matce, zdaje się. To jest
w ustawie o ochronie zwierząt.
Senator
Kazimierz Kleina
Bo wówczas byłoby pytanie, w jaki sposób zgodnie z tą ustawą dokonywać uboju ryb, szczególnie
takich, które są łowione przez rybaków w sieci, które są łowione, nie wiem, na haki itd. Bo one powinny być zabite po wcześniejszym ogłuszeniu.
(Senator Jadwiga Rotnicka: Albo karpie…)
No, sprawa karpi to jest prosta sprawa. Prawda?
Jakoś można to zrobić. Ale…
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
To nie jest takie oczywiste.)
Pani marszałek na pewno wielokrotnie to robiła. Prawda?
(Wicemarszałek Gabriela MorawskaStanecka: Nie. I to nie jest oczywiste. Ostatnio nawet Sąd Najwyższy zajmował się karpiem i jego
traktowaniem.)
No więc właśnie. Stąd to moje pytanie.
Oczywiście tych pytań ja miałem wielokrotnie więcej, ale większość z nich została już zadana przez
panie i panów senatorów. To jest już chyba ostatnie
pytanie w dniu dzisiejszym.
Poseł
Waldemar Buda
Panie Senatorze!
Proszę pozwolić mi potraktować te ryby jakby
indywidualnie i może za chwilę rozwinąć ten temat, bo nie chciałbym popełnić tutaj jakiegoś błędu. Z jednej strony pan ma rację, a z drugiej strony
my, projektując ustawę, nieszczególnie myśleliśmy o rybach. To wymaga jakiegoś przemyślenia.
Dobrze?
(Senator Kazimierz Kleina: Mam jeszcze jedno
pytanie.)
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Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
Proszę bardzo.
Senator
Kazimierz Kleina
Czy podejmując decyzję o likwidacji hodowli
norek, pomyśleliście państwo o tym, w jaki sposób
będzie zorganizowany odbiór tych części, które pozostają po uboju drobiu i innych zwierząt, a które
były w zasadzie w 100%… Oczywiście ta część, która nadawała się do dalszego przerobu. Bo np. pierze itd. podlega utylizacji. Ale odpady poubojowe,
były, a właściwie są – taką otrzymałem informację, z takiego raportu – w całości zużywane przez
hodowców. Czy analizowaliście państwo, w jaki
sposób będzie to rozwiązane po wprowadzeniu zakazu hodowli norek i zwierząt futerkowych, w jaki
sposób te właśnie pozostałości będą utylizowane?
Czy… Tutaj niektórzy posłowie odpowiadali na to
w prosty sposób: wybudujemy jeszcze wiele zakładów utylizacji odpadów poubojowych. Mówili, że to
się bardzo szybko stanie. A sam proces lokalizacji
takiego zakładu utylizacji, jeżeli jest przychylność
mieszkańców, gminy itd., to minimum 2 lata. Sam
proces lokalizacji. A później budowa itd., itd. Ale
z reguły gminy i mieszkańcy nie zgadzają się na
lokalizację takich zakładów.
Jak widzielibyście państwo ten problem, jak
chcielibyście tę kwestię rozwiązać, jak rozwiązuje ją ta ustawa? Bo to nie dotyczy hodowców, ale
przetwórców i hodowców drobiu. To jest dla nich
dość istotny problem.

w hodowli zwierząt futerkowych korzysta się z produktów powstałych w produkcji drobiu. Ale to jest
tak, że te produkty poubojowe też mają swoją wartość, one są na rzecz ferm futerkowych sprzedawane. W związku z tym pytanie jest o to, jak będzie
można w inny sposób wykorzystać ten materiał poubojowy, chociażby z drobiu, z kurcząt. I tutaj nie
jest prawdą, że w całości te części były wykorzystywane na rzecz zwierząt futerkowych. Bo były też
wykorzystywane – i są, na całym świecie też tak
jest – np. do produkcji karm zwierzęcych. Tak więc
ja jestem przekonany, że…
(Senator Kazimierz Kleina: No, ja właśnie mówię, że karmy…)
…nikt pewnego rodzaju produktu nie będzie
utylizował, jeżeli tylko nie będzie musiał, a będzie
próbował wykorzystać to jako jakiś substytut do
produkcji karmy dla psów czy dla innych zwierząt. Bo w ten sposób również są te elementy wykorzystywane. Ja rozumiem, że być może będzie
mniejszy zbyt, ale on cały czas malał. Bo przypomnę jeszcze, że o ponad połowę zmalał popyt na
zwierzęta futerkowe. W związku z tym odbiór odpadów poubojowych z produkcji drobiu przez tego
rodzaju hodowle też był już sporo mniejszy. I one
jednak były dodatkowo produkowane, bo produkcja
drobiu się zwiększała. W związku z tym producenci szukali dobrych rynków odbioru tego typu produktów. I okazało się, że chociażby produkcja karm
suchych, które można nabyć w sklepie… One też
z tego rodzaju produktów są wytwarzane.
(Senator Kazimierz Kleina: Pani Marszałek,
dopytam.)
Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka

Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka

Proszę bardzo.

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo.

Senator
Kazimierz Kleina

Poseł
Waldemar Buda
Panie Senatorze, ma pan rację, tam są naczynia
połączone. Tzn. z jednej strony branża drobiarska
korzysta z tych poubojowych elementów zwierząt futerkowych, a z drugiej strony, na odwrót,

Czyli pan zakłada, że po likwidacji ferm norek ze
wspomnianych produktów będzie się robiło paszę
dla kotów i psów i dzięki temu wzrośnie liczba hodowanych psów i kotów w Polsce? Taki jest cel tego?
(Poseł Waldemar Buda: Nie, nie.)
Bo ktoś, jak rozumiem, będzie musiał to, że
tak powiem, utylizować w sposób naturalny. No,
bo jakiś mechanizm i klucz, jakaś mądrość w tym
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państwa zamyśle musi być, prawda? Chcemy, żeby
te odpady dalej były użytkowane. Nie będą ich zużywały zwierzęta futerkowe, te, które są hodowane
na skórę, to zwiększy się hodowlę psów, kotów i innych zwierząt domowych, które będą to zużywały.
Taki jest, jak rozumiem, cel tego zabiegu?
Poseł
Waldemar Buda
Nie, nie jest taki cel. To jest pomysł pana
senatora.
(Senator Kazimierz Kleina Nie, nie, to nie jest
mój pomysł. Ale ja tak to widzę.)
Ale wydaje się absurdalny.
(Senator Kazimierz Kleina Ale pan tak sugerował, że dzięki temu zwiększy się produkcja paszy
dla zwierząt domowych.)
Nie, nie, źle pan senator zrozumiał. Pana senatora pomysł jest bardzo ciekawy, ale ja miałem
jednak inny.
(Senator Kazimierz Kleina No, to jaki jest inny
jest pomysł?)
Tzn. dotąd bardzo łatwo zbywało się tego rodzaju produkt na rzecz producentów zwierząt futerkowych, nie szukano innego zastosowania i innych
odbiorców tego rodzaju produktu. W sytuacji,
w której producenci zwierząt futerkowych coraz
mniej tego odbierali, a ostatecznie nie będą mogli
odbierać w ogóle – bo przypominam, że produkcja
spadła w ciągu 5 lat o połowę – to szuka się innego zastosowania tego rodzaju produktu. I znaleźli
takie zastosowanie, bo powstały chociażby karmy suche, które rzeczywiście w coraz większym
stopniu są produkowane z tego rodzaju produktu. W związku z tym ja jestem spokojny o to, że…
To nie jest tak, że to wszystko, co fermy zwierząt
futerkowych odbierały, będzie musiało być utylizowane. No, być może część tak, bo część z nich
jest rzeczywiście specyficzna, więc częściowo tak
będzie, ale mam nadzieję, że taki produkt w dużej
mierze będzie wykorzystany dalej w takim obiegu
gospodarczym. Dziękuję.
Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
Bardzo dziękuję.
Proszę o zadanie pytania pana senatora Jana
Marię Jackowskiego.

Senator
Jan Maria Jackowski
Dziękuję bardzo.
Panie Pośle, ja mam pytanie, które stale zadają
mi rekonstruktorzy, czyli różne grupy historyczne,
które często używają zwierząt w swoich przedstawieniach, spektaklach czy odtworzeniach jakichś
znanych wydarzeń z historii; najczęściej są to konie. W związku z tym pytanie: czy ta ustawa literalnie czytana, w tej wersji, która przyszła do nas
z Sejmu – nie mówię o tej, która wyjdzie z Senatu,
bo nie wiemy, w jakiej formie ona będzie, dlatego
ja się odnoszę do tej, która przyszła do nas z Sejmu
– w jakikolwiek sposób ogranicza czy utrudnia realizację tego typu pasji? Czy ta ustawa ma wpływ
na to, czy nie?
I druga sprawa związana jest z tym, o co pytał
pan senator Kleina. Czy wnioskodawcy nie uważają, że należałoby również w innych ustawach dokonać stosownych zmian, uwzględniając te poprawki,
które ewentualnie Senat wprowadzi, szczególnie
w ustawie o odpadach? Bo to będzie duży problem.
I ja bym tutaj nie podzielał tego optymizmu pana
posła co do kwestii związanych z utylizacją różnych odpadów pozostających z produkcji mięsnej.
Dziękuję.
Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
Bardzo dziękuję.
Proszę bardzo o odpowiedź, Panie Pośle.
Poseł
Waldemar Buda
Jeśli chodzi o grupy rekonstruktorskie, które
zajmują się tą znaną nam i cenioną aktywnością, to
my w tym zakresie ograniczeń nie wprowadzamy
i ta ustawa tej działalności nie dotyka. Oczywiście
ta działalność musi być prowadzona przy jak najmniejszym cierpieniu zwierząt i jest tutaj ogólne
sformułowanie, że tego typu aktywność nie może
zagrażać życiu, zdrowiu ani powodować cierpienia
zwierząt. I to jest jedyny wymóg, który stawiamy
w tej sytuacji. Ale na pewno nie będziemy zabraniać tego typu działalności, bo ona jest ze wszech
miar pożyteczna, tylko musi być prowadzona zgodnie z racjonalnymi, humanitarnymi zasadami.
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Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
Proszę bardzo, Panie Senatorze.
Senator
Jan Maria Jackowski
Jeszcze mam jedno pytanie dotyczące psów
służbowych, a więc tych, które…
(Senator Jadwiga Rotnicka: Jakich?)
Służbowych, tych, które pełnią służbę w różnych wyspecjalizowanych służbach np. w Policji,
w Straży Granicznej. Te psy podlegają specyficznemu cyklowi szkolenia, który ktoś może, traktując zapis literalnie, uznać za jakąś formę dręczenia
tych zwierząt. Czy ta ustawa – mówię o tej wersji,
która przyszła do nas z Sejmu, nie mówię o ewentualnych poprawkach, które proponują komisje
czy które ewentualnie będą przyjęte przez Senat
– w jakiś sposób utrudnia tym instytucjom, które
zatrudniają psy służbowe, życie? I czy np. zwiększenie powierzchni kojców, które zgodnie z tą
ustawą będzie teraz obowiązywać, nie spowoduje
dodatkowych kosztów? Bo jeżeli założymy, że jakaś
służba zatrudnia np. 5 tysięcy psów służbowych,
a kojec kosztuje 6 tysięcy zł, no to dla tej instytucji
powoduje to koszty rzędu 30 milionów zł. Czy to
było analizowane przez autorów ustawy i czy – to
jest zasadnicze moje pytanie – w jakikolwiek sposób, literalnie czytając proponowane przez państwa zapisy, mogą wystąpić ograniczenia w tym
zakresie, co spowodowałoby spadek efektywności
tych służb w ich czynnościach ustawowych, które podejmują dla naszego bezpieczeństwa i życia?
Dziękuję.
Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
Dziękuję.
Proszę bardzo.
Poseł
Waldemar Buda
Panie Senatorze, my zapisujemy przede wszystkim jeden bardzo ogólny przepis, dbając o te zwierzęta i ich dobrostan. Tresura zwierząt do celów

widowiskowych, specjalnych, czyli właśnie tych
dotyczących służb oraz obronnych nie może być
prowadzona w sposób powodujący ich cierpienie
– to jest dość oczywiste i taki zapis znajduje się
w ustawie. My go lekko modyfikujemy w stosunku
do tego poprzedniego.
Ale my idziemy dalej, bo przewidujemy wiele
przepisów, które zajmują się losem tych zwierząt
po tym, jak one z tej służby odchodzą. To znaczy
w momencie, kiedy rzeczywiście zwierzę staje się
mniej przydatne do służby, a pełniło niesamowitą
rolę przez wiele lat, mając swojego opiekuna, my
gwarantujemy pewnego rodzaju świadczenie, można powiedzieć, takie quasi-emerytalne dla zwierzęcia, żeby można było je utrzymać, chociażby
przez tego opiekuna, który wcześniej je tresował
i np. na co dzień pełnił z nim służbę. W związku
z tym idziemy dalej. Po pierwsze, nie zabraniamy
tej działalności, a po drugie, absolutnie ją wspieramy. Żeby to się po prostu opłacało, żeby to miało
sens, to nawet przewidujemy świadczenie w tym
zakresie.
A jeśli chodzi o wymogi co do umiejscowienia
zwierząt, czyli kojców czy miejsc ich przebywania,
to rzeczywiście widzimy tego rodzaju sytuację, że
można byłoby pomyśleć nad rozwiązaniami, które
by inaczej potraktowały miejsca specjalne, w tym
miejsca pobytu tymczasowego zwierząt, chociażby
właśnie schroniska czy też miejsca, gdzie zwierzęta
przebywają jakiś czas podczas służby albo podczas
niewykonywania tej służby. I myślimy nad tym,
żeby wprowadzić jakiś ograniczony normatyw, który by pokazywał trochę inne standardy niż te, które
dotyczą zwierzęcia domowego trzymanego w zagrodzie, trzymanego gdzieś koło domu. W związku
z tym będzie procedowana ustawa o Państwowej
Inspekcji Ochrony Zwierząt. Chcemy się w niej
również zająć tym normatywem dla służb i ewentualnie dla schronisk oraz dla pomieszczeń tymczasowych dla zwierząt. Chodzi o to, żeby w tej
ustawie ustanowić pewne standardy. Dzisiaj jest
już podstawa, obowiązuje podstawa dla ministra
rolnictwa do wydania tych standardów, tylko ona
jest niejako niewykorzystana. Minister ma prawo
wydać takie rozporządzenie i prawdopodobnie
z tego skorzystamy. Będziemy namawiać pana ministra rolnictwa do tego, żeby skorzystał z tej podstawy i wydał takie rozporządzenie, które ustanowi
te standardy utrzymania zwierząt wykorzystywanych w celach specjalnych. Dziękuję.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek
Marek Pęk)
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Wicemarszałek
Marek Pęk
Bardzo dziękuję.
Pytanie zadaje pan senator Antoni Mężydło.
Senator
Antoni Mężydło
Teraz to już naprawdę bardzo krótko…
Jak już pan poseł wspomniał swoje zasługi, jeśli chodzi o ustawę o aptekach, to ja muszę panu
powiedzieć, że nie byłem zwolennikiem tej ustawy.
A przy okazji chcieliście zniszczyć jedną z największych firm w Toruniu i pozbawić tysiące pracowników tej firmy pracy bardzo brutalnymi metodami.
Na szczęście wam się to nie udało. Mam nadzieję,
że teraz też wam się to nie uda. Dziękuję bardzo.
Wicemarszałek
Marek Pęk
Nie ma więcej pytań.
Dziękuję bardzo, Panie Pośle.
(Poseł Waldemar Buda: Dziękuję bardzo.)
Do reprezentowania stanowiska rządu w toku
prac parlamentarnych został upoważniony minister członek Rady Ministrów, pan Michał
Dworczyk. W jego zastępstwie jest z nami pan minister Paweł Szrot.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos
w sprawie rozpatrywanej ustawy?
(Zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów Paweł Szrot: Paweł Szrot. Panie
Marszałku, ja zabrałem głos w sprawie ogólnej,
przed panem posłem…)
Dobrze, to w takim razie zadam pytanie…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwajcie nie dłużej niż minutę zapytania do przedstawiciela rządu związane z omawianym punktem
porządku obrad.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać
takie pytanie?
Są pytania, Panie Ministrze, tak że zapraszam.
Pierwsze pytanie zadaje pan senator Jan Maria
Jackowski.
Senator
Jan Maria Jackowski
Dziękuję bardzo.

Panie Ministrze, sporo dyskutujemy… to znaczy, zadajemy pytania odnośnie do tej ustawy. Ja
mam pytanie natury zasadniczej. W opinii przedstawionej przez rząd do tej wersji ustawy, która
trafiła do nas po pracach sejmowych… No, jest to
opinia, nazwijmy to, afirmatywna wobec tego projektu. A obecnie sam rząd doszedł do wniosku, że
ta ustawa nie była doskonała, skoro proponuje do
niej poprawki. I niewykluczone, że jeszcze jakieś
poprawki się mogą pojawić.
A więc chciałbym zapytać, jak to jest z oceną
tej ustawy. Czy ona rzeczywiście była doskonała
w wersji sejmowej? Co się wydarzyło, że ta ustawa
ulega zmianom? Pytam też dlatego, że część posłów
największego klub parlamentarnego w Sejmie –
blisko 60 posłów z Klubu Parlamentarnego Prawo
i Sprawiedliwość, którzy nie poparli tej ustawy –
w różnym stopniu poniosło różne kary dyscyplinarne, bo nie głosowali za tą ustawą w tej wersji.
I teraz tak: skoro ta ustawa była zła, to ci posłowie
niesłusznie otrzymali te kary dyscyplinarne, bo
teraz się okazuje, że po prostu mieli rację. Ja bym
chciał zapytać, jak pan ocenia tę sytuację i dlaczego
tamta opinia była pozytywna, a teraz się okazuje,
że należało ją zmienić. Dziękuję.
Wicemarszałek
Marek Pęk
Bardzo proszę.
Zastępca Szefa
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Paweł Szrot
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie
Senatorze!
Dlaczego opinia się zmieniła? Opinia co do zasady się nie zmieniła, ciągle jest pozytywna, tylko
uległa pewnej modyfikacji. Wczoraj mówił o tym
pan premier Morawiecki w czasie swojego wystąpienia, razem z panem ministrem Pudą. Dzisiaj
wspominał też o tym pan poseł Buda, reprezentując wnioskodawców. Ta modyfikacja stanowiska, rekomendacja dla określonych rozwiązań,
które zostały skonsumowane poprawkami pana
marszałka Pęka, jest wynikiem szerokiej dyskusji, która w sferze publicznej, medialnej na temat
tego projektu została przeprowadzona, głosów, które w tej sprawie wypowiedziano, postulatów, które
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zgłoszono. Zarówno strona rządowa, prezentując
swoje stanowisko i rekomendacje, jak i posłowie
wnioskodawcy zgodzili się, że część tych głosów
należy uwzględnić. Nie jest to zmiana stanowiska,
jest to pewna modyfikacja w zakresie określonych
szczegółów.
Panie Senatorze, pan pytał o sprawy dyscyplinarne. Moim zdaniem…
(Senator Jan Maria Jackowski: Nie, nie, ja…)
Moim zdaniem…
(Senator Jan Maria Jackowski: To nie było pytanie do pana ministra, tylko przedstawiałem
sytuację.)
Wyprzedził pan mój…
(Senator Jan Maria Jackowski: Nie oczekuję od
pana odpowiedzi.)
Wyprzedził pan moją odpowiedź, Panie
Senatorze. Uważam, że ani nie jest to miejsce, ani
ja nie jestem właściwym adresatem, jeśli chodzi
o tego typu kwestie. Właściwym miejscem jest posiedzenie klubu parlamentarnego, a adresatem są
przedstawiciele władz tego klubu. Dziękuję bardzo.
Wicemarszałek
Marek Pęk
Proszę, Panie Senatorze. Chce pan dopytać?
Senator
Jan Maria Jackowski
Tak, chciałbym tylko dopytać.
Oczywiście ja bym tego tematu, wątku dyscypliny nie poruszał, gdyby on nie stał się publiczny.
On się stał publiczny i stał się przedmiotem publicznej dyskusji, więc mam prawo do wyrażenia
opinii w tym względzie.
Moje pytanie, w związku z tym, co pan minister
teraz powiedział, jest takie. No, skoro rząd modyfikuje stanowisko, bo były konsultacje, bo opinie
się pojawiają, to czy nie lepiej było poczekać z tą
ustawą, odbyć najpierw te konsultacje, wypracować
stanowisko, które, powiedzmy, bardziej odzwierciedlałoby obiektywną sytuację, jaka zaistniała,
a nie robić tak, że w tej chwili my obradujemy, a tysiące rolników są na ulicach Warszawy? Uważam,
że ta sytuacja by nie miała miejsca, gdyby próbowano w dialogu wypracować taką formułę tej ustawy,
która nie powodowałaby dodatkowych – a niemało
mamy problemów z COVID i innych – napięć społecznych i dyskusji. Dziękuję.

Zastępca Szefa
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Paweł Szrot
Panie Senatorze, ja traktuję pańską wypowiedź
jako swego rodzaju osobisty komentarz do sposobu
procedowania. A w ramach odpowiedzi mogę tylko
stwierdzić, że rząd bierze udział w procesie legislacyjnym w sposób dynamiczny. Dziękuję bardzo.
Wicemarszałek
Marek Pęk
Bardzo dziękuję.
Pytanie zadaje pan senator Czerwiński.
Senator
Jerzy Czerwiński
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Panie Ministrze, ja ogólnie bardzo pozytywnie
oceniam ten przyjęty kierunek, tzn. pójście w stronę kompromisu i np. wprowadzenie do ustawy –
w tej chwili jest to jeszcze wniosek mniejszości,
ale mam nadzieję, że on zostanie przegłosowany
– pewnej procedury związanej z rekompensatami
nie tylko, jak było wcześniej, dla właścicieli zwierząt w cyrkach, właścicieli ubojni albo ferm zwierząt futerkowych, ale także dla rolników. To jest
ważna kwestia: także dla rolników. Ale we wszystkich tych procedurach jest użyte sformułowanie
„rzeczywiste straty poniesione z tytułu ograniczenia lub zaprzestania działalności”. Jak się tak
głębiej zastanowić, to być może nawet nie chodzi
o te rzeczywiste straty, ale o utracone korzyści.
Jak się zaprzestaje coś robić, to się czegoś nie ma
w przyszłości. Jest pytanie, czy to sformułowanie jest szczęśliwe. Czy potem w jakiś sposób idea
tego, czyli wyrównania, rekompensaty, zostanie
po prostu dobrze skonsumowana w konkretnych
przepisach szczegółowych Rady Ministrów, czy też
trzeba poszerzyć ten zapis, dodać coś à la wytyczne do tego rozporządzenia Rady Ministrów? Bo to
są 2 różne kwestie: rzeczywiste straty a utracone
korzyści.
Zastępca Szefa
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Paweł Szrot
To pojęcie tak naprawdę z kanonu prawa cywilnego i musimy… tzn. wnioskodawcy, autorzy
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poprawek muszą się posługiwać takim sformułowaniem. Jednak chciałbym też przypomnieć – z całym szacunkiem dla Wysokiej Izby, dla pań i panów
senatorów – że nie jest do końca tak, że to z inicjatywy Senatu wprowadzono tę instytucję rekompensat. One zostały wprowadzone poprawką już na
etapie prac sejmowych. Senat w swojej poprawce to
tylko mocno doprecyzował, uzupełnił, poprawił ten
zapis. No, chodzi o to, żeby być w zgodzie z prawdą
obiektywną. Ja na chwilę obecną mam deklarację
z ministerstwa rolnictwa, że te sprawy, o których
pan mówił, plus dodatkowo pewne kwestie związane z umożliwieniem przeprofilowania produkcji
minister będzie się starał w aktach wykonawczych
uwzględnić i będzie to możliwe. Dziękuję bardzo.
Wicemarszałek
Marek Pęk
Bardzo dziękuję.
Pytanie zadaje pan senator Antoni Mężydło –
w trybie zdalnym.
Senator
Antoni Mężydło
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, pan w przypadku tej ustawy
jest bardziej liberalną twarzą niż obecny minister
rolnictwa, który wczoraj prezentował ją na posiedzeniu komisji rolnictwa. Dlatego zrezygnowałem
z części pytań do ministerstwa, które mam. Ale
akurat, jak już wcześniej wspomniałem, tylko że
kierując wypowiedzi do innych przedstawicieli, te
poprawki, które wczoraj zaproponował premier
wraz z ministrem rolnictwa, idą w dobrym kierunku. Jednak pan minister rolnictwa jest jeszcze
obciążony grzechem podstawowym. On był pierwszym reprezentantem wnioskodawców tej ustawy
i to on przeforsował ten szybki proces legislacyjny
w Sejmie.
Ja bym chciał jeszcze wrócić do pewnego aspektu, jeśli chodzi o ubój rytualny bydła. Bo inwestycje powstały głównie w ostatnich latach, i to za
namową rządu, w związku z ASF. I ze względu na
to one w jeszcze mniejszym stopniu się zwróciły
niż inwestycje, jeśli chodzi o drób i norki. Norki to
kiedyś była bardzo intratna produkcja, natomiast
w przypadku bydła jest to ledwo opłacalne i tutaj,
jeśli chodzi o odszkodowania, one będą naprawdę

duże. Dlatego myślę, że zgoda rządu, żeby się posunąć troszeczkę dalej, rozszerzyć to o rytualny ubój
bydła, doprowadziłaby do pełnej akceptacji tej ustawy przez Wysoką Izbę i nie musielibyśmy głosować
nad wnioskiem o odrzucenie jej przez Senat.
I, Panie Ministrze, jeszcze jedną kwestię chciałbym poruszyć ze względu na to, że senatorowie
są ograniczeni rygorami czasu, a nie chciałbym
już zabierać głosu w swobodnej wypowiedzi ze
względu na to, że chcę uszanować senatorów, którzy uczestniczą w posiedzeniu stacjonarnie, choć
mógłbym ja o tym powiedzieć. Chciałbym, żeby pan
odniósł się do zakazu uboju rytualnego w Polsce
w latach 2012–2013 i przypomniał tamtą sytuację
oraz skutki finansowe dla rolnictwa. Jest wyrok
Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie, co jest
bardzo ważne, niektórzy już o nim wspominali,
ale myślę, że dobrze by było tę sytuację naświetlić i uświadomić sobie, dlaczego dzisiaj apelujemy
również o ubój rytualny bydła. Dziękuję bardzo.
Wicemarszałek
Marek Pęk
Proszę.
Zastępca Szefa
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Paweł Szrot
Dziękuję. Panie Marszałku.
Panie Senatorze, w ramach wstępu do odpowiedzi… Właściwie w pańskiej długiej wypowiedzi
zadał pan tylko jedno pytanie na koniec, do niego
zaraz się odniosę, na ile mogę. W ramach wstępu
chciałbym tylko powiedzieć, że pańskie wskazanie,
jakobym miał być liberalną twarzą w sprawie tego
projektu… Nie wiem, czy traktować je jako komplement, czy jako zarzut. Panie Senatorze, ja nie
jestem w tej sprawie ani liberalny, ani pryncypialny, rygorystyczny. Ja prezentuję stanowisko rządu, które jest bardzo wyraźne. I proszę przyjąć te
wyjaśnienia.
Panie Senatorze, jeśli chodzi o pańskie pytania, to panu chodziło o sytuację w latach 2012–2013
i wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Właściwie
można powiedzieć, że niezasadne jest ograniczanie tych ram czasowych. Do 2013 r… Ta sytuacja
nieprawidłowa z punktu widzenia prawa, systemu prawnego trwa do dziś, a ta regulacja – mówię
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to bardziej jako prawnik niż jako reprezentant
Rady Ministrów – nad którą dzisiaj Wysoka Izba
proceduje, de facto ten wyrok wykona i zapewni
zgodność ustawy o ochronie zwierząt z polską konstytucją tak, jak to wskazał Trybunał Konstytucyjny
w 2013 r. Dziękuję bardzo.
Wicemarszałek
Marek Pęk
Bardzo dziękuję.
Pytanie zadaje pan senator Rafał Ambrozik –
w trybie zdalnym.
(Zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów Paweł Szrot: Cisza…)
Czy pan senator Rafał Ambrozik mnie słyszy?
Nie słyszy.
W takim razie pani senator Magdalena Kochan,
a pan senator w późniejszym terminie.
Senator
Magdalena Kochan
Dziękuję, Panie Marszałku.
Pan minister Buda przekonywał nas przed
chwilą, zostawiając zapewne na czas pracy nad
ustawą tekę ministerialną gdzieś w szafie albo
w biurku i powracając do prac poselskich, ponieważ występował tutaj jako przedstawiciel wnioskodawców poselskiego projektu ustawy, że 11 godzin
prac w Sejmie wystarczyło, żeby przygotować
dobry projekt ustawy. Pan minister, który mówił nam, przedstawiając stanowisko rządu, że to
jest dobra ustawa – jeszcze wczoraj słyszałam takie pozytywne opinie tutaj podczas obrad Komisji
Ustawodawczej – dzisiaj mówi, że niekoniecznie
jest tak dobra i poprawki są konieczne. Sądząc po
wczorajszej konferencji pana premiera, możemy
uznać, że daleko idące są te poprawki. Moje pytanie brzmi tak: czy rząd wtedy, kiedy występował
z pozytywną opinią co do zapisów tej ustawy – miał
czasu tyle samo ile posłowie, by stwierdzić, że to
jest dobra ustawa – zmienił zdanie pod wpływem
zastanowienia, czyli tego czasu wystarczyło, żeby
zmienić zdanie, czy też zmieniło państwa podejście
do zapisów tej ustawy to, co się dzieje na ulicach
i w środowisku rolników? Dlaczego rząd proponuje
swoje poprawki nie w miejscu, w którym ma większość, czyli w Sejmie, tylko tu, gdzie siedzą senatorowie w większości z demokratycznej większości?

(Zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów Paweł Szrot: Panie Marszałku…)
Wicemarszałek
Marek Pęk
Bardzo proszę.
Zastępca Szefa
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Paweł Szrot
Pani Senator, sugestia zawarta w ostatnim pani
pytaniu mnie mocno zaskoczyła i nie mogę się z nią
zgodzić. Chciałbym zaprotestować, gdyż sugeruje pani – jakkolwiek to rozumieć – jakoby w izbie
wyższej była demokratyczna większość, a sytuacja
w izbie niższej była diametralnie inna, czyli nie
mielibyśmy tam do czynienia z demokratyczną…
(Senator Magdalena Kochan: Nie sugeruję,
Panie Ministrze.)
Ja wyrażam głęboki i absolutny sprzeciw wobec
tej sugestii, nigdy się z taką sugestią nie zgodzę.
Sytuacja polityczna w izbie niższej i izbie wyższej
jest wypadkową suwerennej woli wyborców wyrażonej w wyborach.
A wracając do meritum, Pani Senator, to mówiłem już na ten temat w odpowiedzi na pytanie
pana senatora Jackowskiego. Stanowisko rządu jest
ciągle to samo: rząd popiera zawarte w ustawie
rozwiązania. Rząd popiera również zgłoszone do
ustawy poprawki przedstawione przez pana marszałka Pęka, które są z rządem uzgodnione i wynikają z rekomendacji prezesa Rady Ministrów.
Proszę zrozumieć rolę rządu w ramach tego procesu legislacyjnego. Rząd nie jest autorem tych zapisów, rząd dostosował się do trybu i tempa prac
w izbie niższej, w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej.
Rząd przygotował stanowisko. Rząd uczestniczył
na właściwych sobie prawach w tej procedurze.
Rząd nie kwestionował i rząd właściwie rozumiał
tempo i natężenie prac związanych z tą ustawą, tak
samo jak teraz rząd w odpowiednim trybie i w odpowiedni sposób przedstawia swoje rekomendacje.
Dziękuję bardzo.
Wicemarszałek
Marek Pęk
Bardzo dziękuję.
Pytanie zadaje pan senator Kazimierz Kleina.

16. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 13 października 2020 r.

255
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Senator
Kazimierz Kleina
Panie Marszałku! Panie Ministrze!
Już pan poseł, mówiąc o tej ustawie, powiedział,
że ciągle spada liczba hodowli norek i innych zwierząt futerkowych i że to jest dość radykalny spadek
w ostatnich latach. Czy w związku z tym nie rozpatrywaliście państwo w rządzie takiego rozwiązania, żeby doprowadzić do wygaśnięcia tych hodowli
w sposób naturalny w ciągu najbliższych kilku lat
i nie narażać w związku z tym budżetu państwa na
duże odszkodowania? Czy ta sprawa była pod tym
kątem analizowana?
Druga sprawa, kolejny problem. Pod wpływem
protestów rolników, hodowców, przetwórców, części opinii publicznej, także senatorów rząd zmienił
zdanie dotyczące uboju rytualnego, uznając, że ubój
rytualny drobiu jest w Polsce dopuszczalny, a ubój
rytualny innych zwierząt, innych kręgowców jest
niedopuszczalny. Z czego to wynika? Czy uznajecie,
że są 2 kategorie uboju rytualnego, jeden lepszy,
drugi gorszy, czy coś innego jest pod tą propozycją,
którą przedstawił pan premier?
I kolejny problem – odszkodowania. Czy w dzisiejszych czasach, w sytuacji pandemii, spadku
dochodów budżetu państwa, gdy deficyt budżetu
państwa na ten rok wynosi, zgodnie z informacją
przedstawioną przez ministra finansów, 109 miliardów zł, a w przyszłym roku ma być niewiele
mniejszy, budżet państwa w opinii rządu stać na to,
żeby płacić znaczne, miliardowe odszkodowania,
jak może się w konsekwencji okazać, jeżeli miałyby być one uczciwe i rzetelne? Czy budżet państwa,
nas wszystkich stać na to, żeby te odszkodowania
płacić?
I ostatni problem, na który zwróciłem uwagę
także panu posłowi sprawozdawcy, to jest kwestia
utylizacji odpadów poubojowych. Czy w rządzie
analizowaliście państwo ten problem, tak żeby nie
było tutaj konsekwencji kłopotliwych, trudnych
dla producentów, przetwórców drobiu i innych
zwierząt, żeby te sprawy można było od ręki załatwić? Bo taka jest intencja tej ustawy, że po prostu
wszystko powinno być od razu w tej kwestii załatwione. Dziękuję bardzo.

Pierwsze pytanie. O ile dobrze zrozumiałem
pańską wypowiedź, pan zgadza się ze stwierdzeniem, że branża hodowli zwierząt futerkowych jest
branżą schyłkową i…
(Senator Kazimierz Kleina: Tak mówił pan
poseł.)
Dokładnie tak. Jakiegoś antagonizmu wobec
tej wypowiedzi pana posła nie odczytałem w pańskiej wypowiedzi. Chciałbym więc powiedzieć, że
te rozwiązania, które rząd proponuje wprowadzić
w ustawie, też pozwalają ten proces zakończyć
w cywilizowanej formie, z uwzględnieniem praw
tych przedsiębiorców. No, mówimy tutaj przecież
o odszkodowaniach, rekompensatach i to jest ucywilizowanie tego naturalnego procesu schyłku
i upadku tej branży.
Jeśli chodzi o…
(Senator Kazimierz Kleina: Czyli nie zakładaliście, że w sposób naturalny mogłaby ta branża
wygasnąć?)
Powtarzam: zakładamy, że ta ustawa, rozwiązania w niej zawarte pozwolą przyspieszyć naturalny
proces, ułatwić go i skonsumować prawa działających w tej branży przedsiębiorców.
Jeśli chodzi o kwestię uboju rytualnego, drób,
wołowina, bydło… Panie Senatorze, otóż to, że
rząd rekomenduje taką poprawkę, to jest, jak już
mówiłem, wynik wsłuchiwania się w głosy, które
w tej sprawie z różnych środowisk, w tym przede
wszystkim ze środowiska rolniczego, płynęły. Jest
też zrozumienie dla pewnej hierarchii również
w ramach systematyki organizmów kręgowych.
Proszę takie wyjaśnienia przyjąć.
Jeśli chodzi o koszty odszkodowań, Panie
Senatorze, to z deklaracji ministerstwa rolnictwa
– bo to jego zadaniem jest przygotowanie szczegółowych rozwiązań w zakresie wysokości i trybu wypłacania tych odszkodowań – wynika, że
wypracowane zostaną odpowiednie środki na realizację tego przepisu. To jest zadanie ministerstwa rolnictwa, to zadanie będzie od tego resortu
egzekwowane.
Ostatnia kwestia to utylizacja. Niestety muszę
uchylić się od konkretnej odpowiedzi na te pytania.
W porozumieniu z ministerstwem rolnictwa przygotujemy panu senatorowi odpowiedź pisemną.

Zastępca Szefa
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Paweł Szrot

Wicemarszałek
Marek Pęk

Panie Marszałku! Panie Senatorze!

Pan senator chce dopytać, tak?
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Senator
Kazimierz Kleina
No, odpowiedź na piśmie… Bardzo się cieszę,
tylko że ta odpowiedź potrzebna jest już dzisiaj,
podczas procedowania nad tą ustawą. To jest jeden
z elementów, na podstawie których my, senatorowie, będziemy podejmować decyzje. To jest bardzo
istotna sprawa, ale przyjmuję oczywiście takie rozwiązanie. Odpowiedź otrzymam na piśmie, okej.
Kwestie finansowe są w tej sprawie bardzo ważne. Mam nadzieję, że państwo oceniliście koszt
wprowadzenia tej ustawy w życie, bo dzisiaj, tak
jak mówiłem, jesteśmy w dramatycznej sytuacji
budżetowej. To nie ulega wątpliwości, bo te 109 miliardów zł deficytu w tym roku to są przecież pieniądze, które będzie trzeba spłacić. Pan minister
mówi, że minister rolnictwa gdzieś sobie te pieniądze załatwi. Pan minister nic sobie nie załatwi, bo to są pieniądze, które muszą znaleźć się
w budżecie państwa, które muszą zostać zapisane w odpowiednim dziale, a następnie uchwalone
przez Sejm i Senat. A więc pytanie jest takie: jak
szacujecie państwo koszt tej całej operacji i w jaki
sposób zostanie to sfinansowane? No, to jest kluczowe pytanie, bo każdej ustawie muszą przecież
towarzyszyć wyliczenia pokazujące koszty wprowadzenia jej w życie.
Zastępca Szefa
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Paweł Szrot
Panie Senatorze, rząd, który mam zaszczyt reprezentować, rząd Prawa i Sprawiedliwości, rząd
Zjednoczonej Prawicy, wprowadził do polskiego
życia politycznego pewien, powiedziałbym, nowy
standard. Otóż mamy zwyczaj – tak naprawdę
trwa to już od 5 lat – dotrzymywać wszystkich deklaracji, które składamy. Proszę więc zaufać nam
również w tej sprawie. Środki te zostaną wygospodarowane, proszę czekać na szczegółowe rozwiązania ministerstwa rolnictwa.
Wicemarszałek
Marek Pęk
Panie Senatorze, ja tylko doprecyzuję: czy pan
oczekuje tej odpowiedzi na piśmie?
(Senator Kazimierz Kleina: Nie, niczego nie
oczekuję.)

Nie? Dobrze.
(Senator Kazimierz Kleina: Na pytanie o utylizację to tak, ale te kwestie budżetowe… Państwo tu
coś obiecujecie, ale to nie na tym polega. Budżet to
są konkretne pieniądze, konkretne złotówki.)
Panie Senatorze, nie prowadźmy teraz tutaj
polemiki.
Pytanie zadaje pan senator Beniamin Godula.
(Senator Beniamin Godyla: Godyla.)
Godyla. Bardzo przepraszam, Panie Senatorze.
Senator
Beniamin Godyla
Nie szkodzi. Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, pytanie, które przygotowałem,
zadał już pan Kleina. Ja też chciałem dowiedzieć
się czegoś o tych odszkodowaniach, o tych rekompensatach, o ich wysokości, ale pan już częściowo
odpowiedział. No, nie do końca znamy te liczby.
Zadam może bardzo krótkie pytanie odnoszące
się do tego uboju rytualnego. Wiadomo, że w ustawie
została tylko wołowina, zostało tylko bydło, bo drób
będzie z tego zwolniony. Dlaczego taki krótki termin
dajecie? Tylko rok na wprowadzenie tego? Nawet pan
Chróścikowski, przewodniczący komisji rolnictwa,
powiedział, że cały cykl produkcji bydła trwa 3 lata.
No, ja czuję wioskę, Panie Ministrze, bo w niej mieszkam, a za sąsiadów mam rolników. To nie jest takie
proste, nie da się tego zlikwidować w ciągu roku. Ja
wiem, że rolnicy nie oczekują od państwa pieniędzy.
Oni chcą, żeby im nie przeszkadzać. Przez rok naprawdę nic się nie da zrobić i dlatego warto to przemyśleć. Jeżeli chcecie pójść tak daleko i wstrzymać
ten ubój rytualny, zostawić go tylko na cele krajowe,
to trzeba wydłużyć okres przejściowy. Dziękuję.
(Zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów Paweł Szrot: Mogę, Panie Marszałku?)
Wicemarszałek
Marek Pęk
Bardzo proszę.
Zastępca Szefa
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Paweł Szrot
Panie Senatorze, pan poseł Buda, reprezentując
wnioskodawców projektu ustawy, bardzo szeroko
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mówił tutaj o tym, że jakoby szeroka skala tej produkcji mięsnej poprzez ubój rytualny, poprzez stosowanie metod tego uboju, nie ma aż tak wielkiego
znaczenia, jakie przyjęło się jej przyznawać. Tak
więc w tej sytuacji ja, nie chcąc powtarzać całej tej
argumentacji, procentów i kierunków tego eksportu, mogę powiedzieć, że po analizie poprawki, którą przedstawił pan senator, pan marszałek
Marek Pęk, stwierdzamy, że roczny okres vacatio
legis tego przepisu przejściowego jest odpowiedni
i możliwy do wykonania. Dziękuję bardzo.
Wicemarszałek
Marek Pęk
Bardzo dziękuję.
Pytanie zadaje pan senator Artur Dunin w trybie zdalnym.
Senator
Artur Dunin
Witam, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja mam do pana kilka pytań.
Pierwsze: czy znamy przychód z norek, z futerek
do budżetu państwa? Jeżeli tak, to proszę też powiedzieć, czy prowadzący taką produkcję są zwolnieni z opłat z uwagi na to, że jest to działalność
rolnicza, są po prostu rolnikami? Jakiej wysokości
podatki płacą z tego tytułu? I czy macie państwo
informacje, dane… Bo większość tej produkcji wysyłana jest na Zachód, poza granice kraju. Czy i jakiej wysokości dokonywane są zwroty VAT? Bo to
są chyba dosyć istotne kwestie.
I teraz jeszcze jedno pytanie. Wiem, że państwo
nie jesteście autorami tej ustawy, jako rząd. Ale
czy jako rząd nie obawiacie się tego, że w momencie wprowadzenia pewnych poprawek, za chwilę
utworzą się stowarzyszenia, które będą dalej funkcjonować i maltretować zwierzęta w taki sposób,
że będą zarabiać kasę od samorządów za robienie
schronisk? To są takie pytania na początek. Jeżeli
pan minister będzie mógł odpowiedzieć, to będę
bardzo wdzięczny.
(Głos z sali: Panie Marszałku…)
Zastępca Szefa
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Paweł Szrot
Otóż tak, Panie Senatorze. Ta kwota już padała, jeśli chodzi o przychody do budżetu państwa

z tytułu produkcji zwierząt futerkowych, z działalności gospodarczej dotyczącej tej produkcji. Kwota
ta już padała, ja dokładnie pamiętam, że pani poseł Piekarska mówiła o tym. Ja, żeby doprecyzować kwotę, o której mówiła pani poseł, chciałbym
wskazać, że ta kwota to jest 10 milionów 948 tysięcy
68 zł i 73 gr z tytułu podatku PIT. Z tytułu podatku
CIT i podatku VAT są to kwoty ujemne, gdyż oczywiście, pamiętajmy, są to działy specjalne produkcji rolnej – odnoszę się tu do pańskiego drugiego
pytania – i opodatkowane są na specjalnych, preferencyjnych zasadach.
A jeśli chodzi o prowadzenie schronisk, to tutaj tak naprawdę, Panie Senatorze, chodzi o sprawy, z którymi już polemizowałem, omawiając
poszczególne poprawki na posiedzeniach komisji,
obu komisji Senatu. Chodzi o to, że zapisy pierwotnego przedłożenia przewidują takie instrumenty na rzecz resortów nadzorujących wspomnianą
działalność, że weryfikacja działalności podmiotów realizujących działalność w formie schronisk
dla zwierząt powinna następować sprawnie i zasady prowadzenia tych schronisk powinny być
w ten sposób dosyć rygorystycznie przestrzegane.
Dziękuję bardzo.
Wicemarszałek
Marek Pęk
Bardzo dziękuję.
Nie ma więcej pytań.
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
(Zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów Paweł Szrot: Dziękuję, Panie Marszałku.)
Informuję, że przedstawiciel rządu zobowiązał
się do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytanie
zadane przez senatora Kazimierza Kleinę.
Otwieram dyskusję.
Jako pierwszy do głosu zapisał się pan senator
Janusz Pęcherz.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.
(Senator Janusz Pęcherz: Panie Marszałku,
może być z miejsca?)
Wedle życzenia, może być i z mównicy, i z miejsca, jak panu senatorowi będzie wygodniej.
Senator
Janusz Pęcherz
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Po raz kolejny z tego miejsca zwracamy uwagę
na tryb i sposób procedowania ustaw, które trafiają
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do izby wyższej z Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
Nie lepiej to wygląda także w przypadku omawianej dzisiaj ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw. Znów
był pośpiech, nocne prace komisji, bez wysłuchania argumentów zainteresowanych podmiotów.
Same zaś zapisy ustawowe dotyczą tak wielu regulacji prawnych związanych z ochroną zwierząt,
że trudno w sposób merytoryczny i w pełni racjonalny akceptować te zapisy albo wprowadzać poprawki, które nie będą burzyć tego aktu prawnego
i innych powiązanych z nim merytorycznie aktów
prawnych. Przyjmując założenie, że nie będziemy
głosować nad wnioskiem lub będziemy przeciwni wnioskowi, aby tę ustawę odrzucić w całości –
nie wiem jeszcze, co zrobi Wysoka Izba – należy
poważnie przeanalizować całą ustawę pod kątem
wprowadzenia do niej takich zmian, które uczynią ten akt prawny akceptowalny, nie tylko przez
większość senacką, ale także przez Sejm RP i prezydenta oraz wiele podmiotów, które żywotnie są
zainteresowane tą ustawą.
W ramach prac komisji senackich złożyłem
wraz z grupą senatorów, z Haliną Biedą, Markiem
Borowskim i Agnieszką Gorgoń-Komor, wiele poprawek zgłoszonych w ramach wysłuchania
publicznego zorganizowanego przez przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP, a także przejętych od legislatorów Biura Legislacyjnego
Senatu RP. Muszę zaznaczyć, że po dogłębnej analizie zapisów ustawowych, dotyczących prowadzenia
m.in. schronisk dla zwierząt, ale także informacji,
które napływają do mnie i do senatorów w czasie
dzisiejszej dyskusji, zmodyfikuję niektóre zgłoszone już wcześniej poprawki z tego zakresu, gdyż
dopiero łączne rozpatrywanie niektórych zapisów
uwidacznia, z czym będą borykały się np. gminy po
wprowadzeniu proponowanych zmian prawnych.
Problemy dotyczą m.in. wykluczenia w ustawie
możliwości prowadzenia schronisk przez przedsiębiorców czy czipowania psów i kotów przyjmowanych do schronisk. Rozumiem, że takie
poprawki zostały już zgłoszone, w trakcie obrad,
ale nie wiem, co się stanie z nimi po głosowaniach.
Jednak chcę zwrócić uwagę, że jeśli chodzi
o liczbę podmiotów gospodarczych prowadzących schroniska, to na podstawie raportu Biura
Ochrony Zwierząt z 2017 r. w Polsce funkcjonowało wtedy 208 schronisk dla bezdomnych zwierząt. Z tego schronisk zarządzanych przez gminne
jednostki, spółki komunalne było 78, schronisk
gminnych prowadzonych przez przedsiębiorców

– 28, schronisk gminnych prowadzonych przez
organizacje pozarządowe – 39. Było 55 przedsiębiorców prowadzących własne schroniska i były
24 organizacje pozarządowe prowadzące własne
schroniska. Należy zadać sobie pytanie, czy uniemożliwienie przedsiębiorcom prowadzenia schronisk miejskich lub swoich własnych poprawi los
bezdomnych zwierząt. Schroniska przedsiębiorców przyjmują ok. 18 tysięcy zwierząt, co stawia je
w Polsce na pozycji tuż po schroniskach gminnych,
które przyjmą ok. 21 tysięcy zwierząt. Schroniska
miejskie zaś prowadzone przez przedsiębiorców
przyjęły ok. 3 tysięcy psów i kotów.
To, co jest tu istotne, to wskaźnik śmiertelności, czyli liczba zwierząt utraconych, poddanych
eutanazji i padłych. On kształtuje się, zgodnie z danymi opracowanymi także przez Biuro Ochrony
Zwierząt z 2017 r., na poziomie: schroniska gminne – 6%, gminne zarządzane przez organizacje
pozarządowe – 9%, gminne zarządzane przez
przedsiębiorców – 10%. Porównując zatem wskaźniki śmiertelności zwierząt, należy stwierdzić,
że standardy schronisk gminnych zarządzanych
przez jednostki miejskie, organizacje pozarządowe i przedsiębiorców, są podobne do standardów
schronisk zarządzanych lub prowadzonych przez
organizacje pozarządowe. Przedsiębiorca zarządzający na zlecenie gminy jej schroniskiem jest
w stanie to robić, zachowując wysokie standardy.
Uważam, że tutaj jest problem nadzorujących te
schroniska, ale przede wszystkim gmin. Wójt, burmistrz, prezydent odpowiada za to, a zatem może,
nawet poprzez przedsięwzięcia związane chociażby
z zamówieniem publicznym, zamówić taką formę
działania schroniska, która na pewno będzie odpowiadała wszystkim w tym względzie.
Problem czipowania był już tutaj podjęty, więc
go pominę.
Omawiając ustawę o zmianie ustawy o ochronie
zwierząt, nie sposób nie odnieść się do zapisów zakazujących uboju rytualnego bydła, drobiu, owiec,
kóz czy zakazu hodowli zwierząt futerkowych. Była
tu już dzisiaj dyskusja, przede wszystkim w trakcie
zadawania pytań. W swojej wypowiedzi nie będę
wchodził w dyskusję o tym, który rodzaj uboju
jest bardziej humanitarny. Przeczytałem wiele artykułów, wysłuchałem wielu ekspertów i to, co na
pewno mogę stwierdzić, to jedynie to, że zdania są
w dalszym ciągu podzielone.
Jestem, a może lepiej powiem, że byłem kiedyś naukowcem, przez kilkanaście lat w Polskiej
Akademii Nauk, i to, co stwierdzam, to że nauka
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uczy pokory. Nie wyciąga się wniosków na podstawie wyników jednego doświadczenia, a na podstawie wielu doświadczeń. Dzisiaj, czytając artykuły
z 2004 czy z 2010 r… Gdy wszystko się zmienia wokół nas, nie możemy opierać swoich wypowiedzi na
tylko jednym rodzaju artykułów. Potwierdzę jeszcze raz, że zdania w dalszym ciągu są podzielone.
Większość ludzi kocha zwierzęta i najkorzystniej
byłoby ich w ogóle nie uśmiercać, ale w konsekwencji także ich nie spożywać.
Zostawię jednak takie rozważania i powiem, że
wprowadzając tak daleko idące regulacje prawne,
nie sposób nie analizować aspektów ekonomicznych z tego wynikających. W przypadku branży
drobiarskiej… Należy zauważyć, że polskie drobiarstwo jest liderem w Unii Europejskiej, jesteśmy największym producentem i eksporterem
wśród krajów Unii. Wartość eksportu wyniosła
w 2019 r. 12,6 miliarda zł, z czego około 40% to
było mięso z uboju bez ogłuszania. Zbudowanie takiej pozycji wymagało poniesienia przez rolników
i przedsiębiorców olbrzymich nakładów finansowych oraz zarządczych. Obecnie wartość eksportu
na rynki halal to ponad 5 miliardów euro rocznie.
Branża zatrudnia bardzo wielu pracowników oraz
współpracuje z wieloma kooperantami. Producenci
drobiu kupują zboża paszowe od rolników prowadzących wyłącznie roślinną produkcję towarową.
W sytuacji wejścia w życie zakazu uboju religijnego nastąpi co najmniej trzydziestoprocentowa
redukcja zatrudnienia, a w przypadku niektórych
zakładów może ona przekroczyć nawet 70%. Wiele
zakładów wyspecjalizowanych w uboju halal w ogóle przestanie funkcjonować, nowo wybudowane
obiekty zamkną swoją działalność. Kłopoty będzie
miał także sektor bankowy, który finansował budowę dużych koncernów drobiarskich i towarzyszących im ferm drobiu.
Warto zauważyć, że Polska skutecznie wyparła z rynku europejskiego drób sprowadzany
z Brazylii. Do wejścia na nasze miejsce na rynkach halal przygotowana jest Ukraina, która już teraz wykorzystuje luki prawne w taryfach celnych.
Firmy ukraińskie bardzo mocno inwestują w ten
sektor i tylko czekają na takie rozwiązanie, jakie
jest w proponowanej ustawie. Również prawdopodobieństwo, że amerykańscy przedsiębiorcy wejdą
na rynek polski, jest bardzo duże, o czym świadczą
trwające już transakcje wykupywania niektórych
zakładów drobiarskich.
Jeśli chodzi o rynek wołowiny halal i koszer,
to Polska jest znaczącym producentem wołowiny

w skali Unii Europejskiej. Wartość eksportu,
o czym wcześniej mówiłem, wynosi tu 6,7 miliarda zł, co odpowiada prawie 5-procentowej wartości
polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych,
z czego wartość uboju religijnego to kwota ponad
2,2 miliarda zł. Ze względu na ograniczony rynek
krajowy niektóre firmy eksportują 80% surowca.
Znaczna część produkcji, o wartości ok. 2,1 miliarda euro, to produkcja eksportowana właśnie na rynek halal i koszer. Warto tu wspomnieć, że polska
wołowina trafia głównie…
(Wicemarszałek Marek Pęk: Panie Senatorze,
bardzo przepraszam, ale czas…)
Proszę?
(Wicemarszałek Marek Pęk: 10 minut już upłynęło, tak że proszę kończyć.)
Jeszcze minutkę, Panie Marszałku. …Na rynek halal, do konsumentów z Europy Zachodniej,
których liczba z przyczyn demograficznych oraz
politycznych rośnie. Nie miejmy złudzeń, że polską wołowinę w formie steka kupuje Francuz czy
Niemiec. Kupują ją w formie przetworzonej głównie konsumenci o korzeniach muzułmańskich.
Opuszczę pewne zagadnienia, ale powiem o firmie, o której dzisiaj wspominałem, działającej
w Wielkopolsce. Jest to firma, która zatrudnia 1 tysiąc 600 osób, współpracuje z wieloma rolnikami
i hodowcami bydła – mówimy o ok. 350 tysiącach
sztuk bydła i w sumie 18 tysiącach różnych dostawców, nie tylko bydła wołowego, ale także pasz. Pracę
może stracić wiele osób, co w dobie pandemii będzie miało szczególnie niekorzystne konsekwencje.
Nie możemy, przepraszam za wyrażenie, odesłać
tych przedsiębiorców i ludzi z kwitkiem. Musimy
wprowadzić te wszystkie rozwiązania dotyczące
odszkodowań i rekompensat. Dziękuję za uwagę.
Wicemarszałek
Marek Pęk
Dziękuję, Panie Senatorze.
Głos zabierze pan senator Jan Filip Libicki.
Senator
Jan Filip Libicki
Dziękuję.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Trzeba chyba zacząć od tego, co jest niestety
od 5 lat smutnym zwyczajem izby niższej i w ogóle
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smutnym zwyczajem większości, która od 5 lat
w Polsce rządzi. Mówię o sposobie, w jaki ta ustawa
przeszła przez Sejm: bez dyskusji, w bałaganie, na
chybcika, w ciągu 11 godzin trwania obrad komisji
rolnictwa. Warto tu zaznaczyć, że procedowanie
w Senacie, także dzięki naszym prośbom, Koalicji
Polskiej – PSL, czy może szczególnie dzięki naszym
prośbom, wygląda inaczej. Wykorzystaliśmy prawie cały 30-dniowy okres na to, aby dyskutować
nad tą ustawą, i mamy do czynienia z pewnym paradoksem. Dzięki temu, że myśmy się domagali
zachowania 30-dniowego terminu na procedowanie ustawy, nie tylko było tak, że na posiedzeniu
Komisji Ustawodawczej praktycznie przeprowadziliśmy wysłuchanie publiczne, ale też było tak,
że Prawu i Sprawiedliwości pozwoliło to na zgłoszenie poprawek. Szanowny pan marszałek Pęk,
który tak łaskawie udzielił mi głosu, miał dzięki
temu możliwość zgłosić swoje poprawki. Pan premier Morawiecki miał wczoraj okazję część poprawek zgłosić, a część ogłosić jako nową inicjatywę
ustawodawczą ze strony rządzących. Stało się tak
właśnie dzięki temu, że dyskusja w Senacie nad
ustawą trwała 30 dni. Ja się zastanawiam, jak my
byśmy wyglądali, gdyby w Senacie przeprocedowano tę ustawę w taki sam sposób jak w Sejmie.
Cieszyć się należy, że u nas było inaczej.
Kwestia następna. Powiedzmy sobie bardzo jasno, że wiele poprawek, które pan premier zapowiedział jako poprawki Prawa i Sprawiedliwości
albo jako odrębną inicjatywę ustawodawczą, to są
poprawki, które idą w dobrym kierunku. To są poprawki, które częściowo wypełniają to, o czym my,
Koalicja Polska – PSL, mówiliśmy od dawna. Co
więcej – ja już o tym dzisiaj mówiłem – przecież
z tytułu tego, że takie samo stanowisko miało wielu
posłów Prawa i Sprawiedliwości, ci posłowie zostali
zawieszeni. Pan minister Ardanowski z tytułu tego,
że miał takie stanowisko, utracił stanowisko ministra rolnictwa.
To skoro jest tak, że pan prezes Kaczyński najpierw tygodniami domaga się przegłosowania tej
ustawy bez poprawek, a następnie w ostatnim tygodniu premier – jak rozumiem, za zgodą pana
prezesa Kaczyńskiego – zgłasza poprawki, to powiedzmy sobie bardzo jasno: niestety dochodzi
do kompromitacji obozu rządowego. Bo najpierw
grozi się własnym senatorom przy pomocy listów,
wskazując, że mają przegłosować ustawę bez poprawek, a następnie wprowadza się poprawki, które ją fundamentalnie i istotowo zmieniają. Trzeba
więc sobie jasno powiedzieć: to nie pan prezes

Kaczyński, tylko ci zawieszeni posłowie i pan minister Ardanowski mieli rację w sprawie tej ustawy.
I jeśli ktoś ma odwagę cywilną, to powinien bardzo
jasno to powiedzieć, zakomunikować.
Kwestia różnych absurdów w tej ustawie. Ja
sobie pozwolę wyciągnąć dwa. Pierwszy absurd,
który był przedmiotem naszej wczorajszej dyskusji na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej, wynika
z tego, że według zapisów tej ustawy, tego, jak ją jej
twórcy przygotowali, w Polsce nie będzie możliwe
zakupienie psa nierasowego przez internet. No, ja
rozumiem, że dzisiaj na świecie istnieje taka tendencja, żeby wszystko regulować… Ale czy naprawdę musimy regulować to, czy Polacy chcą, czy nie
chcą, a raczej czy mogą, czy nie mogą kupić przez
internet psa nierasowego? Drugi przykład to jest
przykład tego słynnego już 6-metrowego łańcucha.
Przecież w trakcie dyskusji na posiedzeniu Komisji
Ustawodawczej hodowcy psów powiedzieli bardzo
jasno: a co będzie w sytuacji, w której pies waży
15 kg, a 6-metrowy łańcuch waży 8 kg? To nie będzie ułatwienie życia temu zwierzęciu, to będzie
utrudnienie życia temu zwierzęciu. I to są tylko 2
takie smaczki, które wydobyłem z tej całej ustawy
i które pokazują, jak ta ustawa jest absurdalna.
Oczywiście my mamy swoje fundamentalne poprawki. Gdyby było tak, że nie uda się tej ustawy
odrzucić… Ja tu dziękuję komisji rolnictwa, w której większość mają senatorowie PiS, że przegłosowała wniosek o odrzucenie tej ustawy, o odrzucenie
tego gniota. Ja ten wniosek niniejszym wspieram
i wspieram tych wszystkich, którzy w głosowaniu
w komisji rolnictwa opowiedzieli się za odrzuceniem tej ustawy. Bardzo im za to dziękuję, dziękuję im także za odwagę. Gdyby się jednak okazało,
że tego się nie uda odrzucić, to nasze poprawki są
w tej sprawie jasne: wykreślenie likwidacji uboju
rytualnego, 10-letnie vacatio legis dla hodowców
zwierząt futerkowych i tzw. inspekcje robotniczo-chłopskie, którym musi towarzyszyć inspekcja
weterynaryjna. Bo to nie może być grupa bardzo czasem szlachetnych, ale niemających wiedzy
merytorycznej młodych ludzi. To jest oburzające,
żeby mój kolega, pan senator Bober, który prowadzi wielkie gospodarstwo, w którym hoduje bydło
mleczne – a rozbudował je dziesięciokrotnie od lat
osiemdziesiątych, kiedy odziedziczył je po swoich
rodzicach… I teraz grupa młodych ludzi – zapaleńców, nie twierdzę, że nieszlachetnych – będzie mu
wchodzić do gospodarstwa i dyktować mu, w jaki
sposób on ma chować to bydło, z którego żyje już
35 lat? To jest absolutny absurd i na to zgodzić się
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nie można. Stosowne poprawki złoży pan senator
Bober, ja tutaj je tylko sygnalizuję, popierając wniosek o odrzucenie. I mogę tylko z żalem stwierdzić
i ubolewać nad tym, jako lojalny członek senackiej
większości, że te poprawki, o których mówiłem,
wczoraj na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej
niestety nie znalazły uznania. Jest to dla nas przykre. Ja jestem człowiekiem obdarzonym dobrą
pamięcią. Pozwolę sobie ten incydent z dnia wczorajszego zachować nie tyle we wdzięcznej, co w niewdzięcznej pamięci.
Reasumując, z całą mocą popieram wniosek
komisji rolnictwa o odrzucenie tej ustawy. Ja nie
twierdzę, że ona nie miała dobrych zapisów, ale
jeśli chce się taką ustawę wprowadzić, to należy na
spokojnie i po szerokich konsultacjach tego typu
akty prawne wprowadzać. I cieszę się, że w Senacie
istnieje inna większość niż w Sejmie, która pokazuje, że możemy się różnić, ale sposób procedowania
zawsze musi być taki sam, musi być cywilizowany
i musi być rozważny. Bardzo dziękuję.
Wicemarszałek
Marek Pęk
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Ja tylko jedno słowo ad vocem, ponieważ pan na
początku powiedział, że ja m.in. miałem możliwość
złożenia poprawek. Tak więc ja tylko panu powiem,
że wczoraj na posiedzeniu komisji rolnictwa pana
kolega, senator Bober, zrobił wszystko, żebym tych
poprawek złożyć nie mógł. Później, dopiero po naradzie legislatorów, okazało się, że to odbyło się
w sposób nieregulaminowy i wtedy dopiero te poprawki kompromisowe złożyłem. Tak więc z tym
kompromisem w Senacie jest różnie.
(Senator Jan Filip Libicki: Rozumiem, ale ja mówiłem tylko o tym, Panie Marszałku, że gdybyśmy
w takim samym tempie procedowali tę ustawę jak
w Sejmie, to z całą pewnością nie miałby pan takiej
możliwości. Bardzo dziękuję.)
Dziękuję.
Głos zabierze pan senator Władysław Komarnicki.
Senator
Władysław Komarnicki
Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Cieszę się, że procedujemy nad tą ustawą… chociaż rzeczywiście powinienem ją nazwać tak, jak

przed chwilą nazwał ją pan senator Libicki, i powiedzieć: nad tym gniotem. I głęboko wierzę, że
przyniesie ona realny wymiar w postaci oczywiście
poprawy losu zwierząt. Jednocześnie jako człowiek
wywodzący się z gospodarki zawsze tutaj, w tym
miejscu podkreślałem i będę podkreślał, że musimy poprawić też los zwierząt przy jednoczesnym
zabezpieczeniu również rolników, przedsiębiorców
czy jednostek samorządu terytorialnego, o czym
mówił bardzo szczegółowo pan senator Pęcherz.
Oni stracą wpływy w postaci podatków wnoszonych przez zakłady zajmujące się tego typu przemysłem, takie jak np. fermy norek. W moim okręgu
wyborczym jest ich kilkanaście, w województwie
lubuskim ferm futrzarskich jest 21, a w całej Polsce
– 880. Jesteśmy jednym z liderów światowych, jeżeli chodzi o produkcję futer. To jeden z działów
gospodarki krajowej, który radzi sobie doskonale
i generuje zyski. Uważam i podkreślam to, że jest to
duży błąd pomysłodawców tej ustawy, a jak senator Libicki mówił, tego gniota. Błąd polega na tym,
że ci, którzy to proponują, nie zdecydowali się na
otwartą rozmowę na temat odszkodowań, na temat
tego, jak zrekompensować ludziom straty, to, że
często stracili dorobek swojego życia, że zadłużyli
się, wzięli często wysokie kredyty, żeby zbudować
te fermy. Dla nich, Szanowni Senatorowie, to kwestia przeżycia. Proszę wyobrazić sobie fakt, że jesteście właścicielami dobrze prosperującej firmy
od ok. 20 lat i nagle przychodzi taki gniot, który
nakazuje zamknięcie tej działalności.
Mam taki zwyczaj, że zanim stanę przed
Wysoką Izbą w sprawie procedowanej ustawy,
spotykam się z tymi, których ona bezpośrednio
dotyczy. Z tymi właścicielami też się spotkałem,
rozmawiałem z nimi kilkakrotnie. Mówię wam, że
to są bardzo często rodzinne firmy, w których obecnie pracuje już drugie pokolenie tych hodowców.
To jest godne uwagi. Oni zainwestowali w swoje
gospodarstwa miliony euro. Sprzęt potrzebny do
prowadzenia firmy futrzarskiej jest bardzo drogi,
sprowadza się go z Danii. Kolejną istotną kwestią są
ludzie, którzy tam pracują. Dla przykładu na jednej
z ferm w moim okręgu pracuje 30 osób, ale w sezonie jest ich już 90. Ci ludzie również zostaną pozbawieni źródła dochodu.
Nie rozumiem, dlaczego nie podjęto dyskusji
o tym, w jaki sposób można by zrekompensować
straty, które tutaj powstaną. Może warto zastanowić się nad tym i ułożyć jakiś konkretny plan działań, który będzie rozpisany na kilkanaście lat, tak
jak jest to praktykowane w normalnych państwach.
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Dla przykładu w Holandii vacatio legis trwało
10 lat, a rekompensaty wypłacone przez to państwo
wyniosły 400 euro za samicę. Czechy – 570 euro
za samicę, Norwegia – 1000 euro za samicę. Mam
ogromne wątpliwości, czy nasze państwo jest dzisiaj stać na zamknięcie tej branży. Bardzo szczegółowo mówił o tym w swoich pytaniach pan senator
Kazimierz Kleina. Szczególnie w obliczu pandemii
koronawirusa nie można mieć pewności, w jaką
stronę to będzie dalej zmierzało. A kiedy dojdzie
do tego, że trzeba będzie wypłacać rekompensaty – wspomnicie moje słowa – rząd będzie mówił:
nie mamy pieniędzy, wszystko zżarł nam koronawirus. No, to jest dzisiaj wygodny wytrych dla
władzy. Jeżeli państwo chcecie stworzyć naprawdę
dobrą ustawę, która będzie chroniła zwierzęta, to
musicie również dać na ten cel pieniądze. Nie ma
innego wyjścia. Rekompensaty dla rolników, przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego
muszą być uczciwe. Państwo nie może zostawić
ich samym sobie. Dłoń wyciągnąć trzeba nie tylko
do zwierząt, ale też do przedsiębiorców. „Tak” dla
dobrostanu zwierząt, „tak” dla rozwiązań, które
poprawiają życie zwierząt w Polsce, ale „nie” dla
bezprawia – bo ten gniot jest bezprawiem – „nie”
dla pozostawiania ludzi bez pomocy!
Drobiarstwo to świetnie rozwijająca się w naszym kraju branża, która zatrudnia dziesiątki tysięcy ludzi. Jesteśmy największym eksporterem
kurczaków w Europie, dlatego należy przeprowadzić szerokie konsultacje społeczne, ażeby uchronić
te miejsca pracy. Wielką gałęzią polskiego rolnictwa jest eksport mięsa wołowego oraz drobiowego, pozyskiwanego zgodnie z zasadami uboju
rytualnego. Jeżeli zabronimy naszym hodowcom
eksportu takiego mięsa, to oni będą w ogromnych
tarapatach. Obecnie jesteśmy jednym z największych eksporterów w obszarze krajów Bliskiego
Wschodu. Jest to eksport wart ok. 7 miliardów zł.
Tyle wynosi wartość polskiego eksportu drobiu
i wołowiny z uboju rytualnego. Uważam, że należy bezwzględnie odrzucić zapisy dotyczące uboju
rytualnego.
Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt wiąże się z szeregiem negatywnych skutków, których konsekwencje odczują nie tylko producenci,
ale także konsumenci. Podaję kilka przykładów:
utrata pracy przez nawet 50% osób zatrudnionych
w branży mięsnej; znaczący, odczuwalny dla konsumentów wzrost cen mięsa; zmniejszenie rynku
paszowego wskutek mniejszego zapotrzebowania na paszę i skurczenia się sektora produkcji

mięsnej; wzrost kosztów operacyjnych firm drobiarskich na skutek wprowadzenia zakazu hodowli
zwierząt futerkowych i konieczności utylizacji odpadów produkcyjnych w spalarniach.
Osobiście jestem zdania, że ta ustawa jest źle
przygotowana i należy ją odrzucić w całości. Myślę,
że gdyby zrobiono tak, jak zrobiono, gdy kilka lat
temu obradowaliśmy tu, w tej sali nad ustawą
o IPN, kiedy tupnęły nogą Ameryka i Izrael i szybko się wycofaliśmy… Teraz nie tupną, bo oni wejdą
na nasze miejsce.
O konsultacjach społecznych nie będę tutaj mówił, bo ich po prostu nie było.
I tak na koniec… Nagłe odbieranie przedsiębiorcom możliwości prowadzenia działalności gospodarczej to pogwałcenie elementarnych praw
własności i praw zatrudnionych przez nich pracowników. Takie działanie jest wyrazem pogardy dla praworządności, dla ludzi. To sztandarowy
przykład, jak nie powinno się uchwalać prawa. Jest
mi po prostu przykro. Dziękuję za uwagę.
Wicemarszałek
Marek Pęk
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Głos zabierze pan senator Jacek Bury.
Senator
Jacek Bury
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Żałuję, że tak mało jest nas w tej sali, mam nadzieję, że wszyscy pracują w kuluarach. Od roku jestem senatorem, ale nie jestem politykiem, jestem
przedsiębiorcą. W moich firmach pracuje ponad
600 osób. Wiem, co to znaczy codziennie pracować na to, aby utrzymać swoją rodzinę. Szanuję
też rolników, bo oni też tak samo pracują. Tak jak
powiedziałem, jestem tutaj od roku i jestem zadziwiony wojną polityczną i igrzyskami dla ludu. To
uprawiamy w parlamencie, w Sejmie i w Senacie.
A teraz przechodzę do tej ustawy.
Podobno ta ustawa powstała dlatego, że
Jarosław Kaczyński kocha zwierzęta. Ja powiem
tak: Jarosław Kaczyński nie kocha zwierząt,
Jarosław Kaczyński wykorzystuje zwierzęta, wykorzystuje ludzi i ich emocje do osiągnięcia celów
politycznych. W Sejmie tę ustawę przepchnięto kolanem z pogwałceniem wszelkich zasad legislacji.
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Nie chodzi tutaj o troskę o dobrostan zwierząt czy
o ludzi, którzy hodują te zwierzęta albo troszczą się
o zwierzęta. Przysłano nam z Sejmu bubel, wielki bubel made in Nowogrodzka. Bo nie oszukujmy się: tamta ustawa została tam zaakceptowana
i przysłana do nas stamtąd. Powiem tak: Jarosław
Kaczyński nie kocha zwierząt, bo tak się nie robi
prawa dla zwierząt. Nie kocha też ludzi według
mnie. Pytanie, czy kocha kogokolwiek. Ale zostawmy ten temat.
Tak więc mamy bubel. I chcę tutaj podziękować premierowi Mateuszowi Morawieckiemu za
to, że zgadza się z naszą opinią. Premier przyznał
wczoraj, że ta ustawa wyszła z Sejmu w wadliwej
formie i nadaje się do przebudowy. Tylko dlaczego nie zrobili tego w Sejmie? Tak naprawdę trzeba
zrobić 2, może nawet 3 oddzielne ustawy, ale solidnie, przepracować je z troską o zwierzęta i z troską o ludzi. Też jestem zwolennikiem ograniczenia
cierpienia zwierząt tam, gdzie nie jest ono konieczne. Powinniśmy, tym bardziej że takie są trendy
światowe, wygasić tak naprawdę hodowlę norek,
powinniśmy zatroszczyć się o zwierzęta w cyrkach
itd. Ale nie zapominajmy o ludziach.
„Piątka dla zwierząt” w części rolniczej jest de
facto ubojem rytualnym polskiego rolnictwa. A dlaczego? To jest robione na potrzeby polityczne, na
potrzeby spektaklu politycznego. W ramach walki politycznej niszczymy polską wieś. W Polsce
w tej chwili mamy potężne problemy. Mamy problem z ochroną zdrowia w covidzie, mamy kryzys finansów publicznych i ogromne zadłużenie
państwa, mamy kryzys gospodarczy, mamy problemy w szkolnictwie, w edukacji, mamy problemy ze smogiem i zmianami klimatycznymi,
z górnictwem, energetyką. A co w ramach spektaklu politycznego oferuje nam władza PiS po wygranych wyborach, kiedy teoretycznie powinna
zająć się rządzeniem, zająć się usprawnianiem życia Polaków? Zaczęli od podwyżek dla polityków,
no i był show, wszyscy się emocjonowali. A ludzie
mają problemy ze zdrowiem, z dostaniem się do
lekarza… Ale jedźmy dalej z show. To ucichło, no
to, dawaj, spektakl rekonstrukcji rządu, kto, czy
Ziobro, czy Morawiecki wygra, czy Kaczyński ich
pogodzi, czy Kaczyński wejdzie do rządu, czy nie…
A co to obchodzi człowieka, który leży w szpitalu
i nie może dostać właściwej pomocy? Co to obchodzi ludzi, którzy tracą pracę?
A teraz, bo trzeba znowu zająć czymś społeczeństwo, mamy nowy show – pt. troska o zwierzęta, fałszywa troska o zwierzęta. W ramach

takiego show Polacy już mieli wcześniej parę rzeczy. Mieliśmy uchodźców, mieliśmy po drodze upokorzonych kilka grup społecznych i zawodowych,
np. ludzi z niepełnosprawnościami, rezydentów,
nauczycieli… A obecnie trzeba poświęcić rolników.
Dla show politycznego. Kto będzie następny? Może
media prywatne? Może przedsiębiorcy? Ludzie
pracujący za granicą, których trzeba opodatkować?
Rolnictwo jest jedną z najbardziej polskich
produkcji. Ubój hodowców doprowadzi do zapaści w całym rolnictwie. Wołowina i drób potanieją w najbliższych miesiącach, ale po roku mocno
podrożeją, bo trzeba będzie mięso importować
z zagranicy. Czy obywatele nie cierpią już dzisiaj
z powodu bardzo wysokich cen? Czy nie mamy drożyzny w sklepach? Chcecie, Drodzy Senatorowie,
aby nasi obywatele płacili jeszcze więcej? Czy te
ceny są za niskie? Drodzy Senatorowie, czy dla dobra wojny politycznej chcecie poświęcić polską gospodarkę i doprowadzić do drożyzny w sklepach?
I zapytam tak… Z tej strony politycznej naszej
sali, senackiej, twierdzimy, że jesteśmy za przedsiębiorcami, z tej strony, po stronie PiS, mówicie,
że jesteście patriotami, i często nosicie w klapach
biało-czerwone flagi. Czy chcecie – zapytam tę i tę
stronę – wspólnie zamordować polską przedsiębiorczość? Polską przedsiębiorczość. Gdzie rozsądek?
Gdzie polska racja stanu? Te ustawy są potrzebne,
jak najbardziej, są potrzebne, trzeba zadbać o zwierzęta, ale to muszą być przemyślane ustawy, z troską o ludzi i dobrostan zwierząt. Trzeba nad tym
pracować. Ale to, co mamy w tej chwili, jest gniotem.
Proszę was, opamiętajmy się. Dość nienawiści politycznej, dość walki politycznej, bo niedługo swoją wojnę polityczną będziecie prowadzić na
gruzach polskiej gospodarki i rzucać się kamieniami, bo tyle zostanie z naszej gospodarki.
Chcę wam przypomnieć, że w rocie ślubowaliście strzec suwerenności ojczyzny i dobra obywateli. Czy tą ustawą na pewno realizujemy naszą
przysięgę? Czy ta ustawa dba o suwerenność Polski
i dobro obywateli?
I na koniec, Państwo Senatorowie: bądźmy mądrzy. Bądźcie mężami stanu, a nie marionetkami
w rękach prezesów partii. Dziękuję.
Wicemarszałek
Marek Pęk
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Głos zabierze pan senator Jan Maria Jackowski.
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Senator
Jan Maria Jackowski
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja bym głos mojego przedmówcy odebrał jako
apel do senatorów opozycji, która ma większość
w Senacie, więc rozumiem, że pan senator zachęcał nas do odrzucenia tej ustawy, a głównie swoich
kolegów z Platformy Obywatelskiej.
(Głos z sali: Tak…)
No tak, bo mam nadzieję…
(Rozmowy na sali)
Bo ten wniosek, jak rozumiem, będziemy przegłosowywać jako pierwszy w tym bloku głosowań,
który przed nami.
Panie Marszałku, Wysoka Izbo, myślę, że na
temat kwestii merytorycznych związanych z tą
ustawą nie będę się szerzej rozwodził, ponieważ
w toku tych debat już wiele informacji na ten temat
przedstawiono.
Chciałbym zwrócić uwagę na to, że bardzo mnie
zaniepokoił tryb i sposób pracy nad tą ustawą, ponieważ tak ważna ustawa, ustawa, która reguluje sprawy
społeczne, gospodarcze, cywilizacyjne, światopoglądowe, a poniekąd ma istotny wpływ na życie publiczne i polityczne w kraju, powinna być procedowana
z rozwagą, zgodnie z procedurami, z konsultacjami
i z tym wszystkim, o czym była tutaj mowa.
Na wstępie chciałbym zwrócić uwagę, że ta
ustawa pozostaje w jawnej i oczywistej sprzeczności z programem Prawa i Sprawiedliwości,
przynajmniej tym, który był w wyborach w latach 2015 i 2019. Tam o zakazie uboju rytualnego,
o ograniczeniach, jakie mają spotkać rolników,
w ogóle nie było mowy. Wręcz przeciwnie,
Prawo i Sprawiedliwość… I słusznie, ja to jak najbardziej popierałem, jestem senatorem Klubu
Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości od 9
lat i to popierałem, reprezentuję w Senacie okręg
rolniczy, subregion ciechanowski, i zawsze uważałem, że ten program był jak najbardziej słuszny.
Mało tego, ten program spotkał się ze zrozumieniem w środowiskach rolniczych, okołorolniczych, wiejskich, małomiasteczkowych i Prawo
i Sprawiedliwość dzięki tym wyborcom uzyskało
możliwość rządzenia w Polsce, a pan prezydent
wygrał wybory prezydenckie.
I teraz tak. Do mnie do biura przychodzą rozżaleni rolnicy, rozżaleni producenci, rozżaleni różnego rodzaju przedsiębiorcy i mówią: co wy robicie?
Co wy robicie z tą ustawą? Dlaczego tak nagle?
Dlaczego w ten sposób?

Niestety, może wbrew intencji wnioskodawców,
zostało to odebrane jako uderzenie w polską wieś.
Tak to zostało odebrane. I to nie tylko wśród tych,
którzy bezpośrednio na skutek tej ustawy mogą
stracić źródła utrzymania, ale również przez całe
środowisko rolnicze. A dlaczego? Powiem, z bardzo prostego powodu: dlatego że została naruszona
godność polskiego rolnika, został on przedstawiony
jako morderca, jako osoba, która nie szanuje zwierząt i nie jest dobrym człowiekiem, bo dobrzy ludzie popierają tę ustawę, a źli ludzie – w domyśle
rolnicy – jej nie popierają. Niestety, sprawy godnościowe, sprawy tożsamości są bardzo ważne i te
sprawy traumę w środowiskach rolniczych pozostawią na dłużej. Mam nadzieję, że jeśli chodzi
o skutki ekonomiczne, to uda się to jakoś wyprostować. Jednak ta krzywda, jaką wyrządzono ludziom, gdy podzielono społeczeństwo na światłych
mieszkańców wielkich miast, którzy stosują tzw.
wysokie standardy etyczne, i rolników, którzy są
niedobrzy, to jest coś najgorszego, co przy okazji
tej ustawy zrobiono rolnikom. Tym bardziej że to
bije w ten etos, który znamy w Polsce od pokoleń,
związany z hasłem „żywią i bronią”, co oznacza, że
w razie potrzeby są żołnierzami i stają w obronie
ojczyzny, a na co dzień w pocie czoła pracują po to,
żebyśmy mieli chleb.
I ten wątek, a to w tej debacie jeszcze się nie pojawiło, moim zdaniem jest bardzo istotny. Ktoś, kto
nie zna wsi, kto nie zna rolników, tego po prostu
nie rozumie i dlatego jest zdziwiony, nie wie, skąd
te protesty, skąd te tysiące ludzi dzisiaj na ulicach
Warszawy. Ano właśnie stąd. I nie będzie tak – jak
słyszymy w deklaracjach – że na jednym proteście
to się skończy. Ta ustawa będzie jeszcze w Sejmie,
jeszcze pan prezydent będzie się nad nią zastanawiał i może być taka sytuacja, że jeszcze przez dobrych kilka tygodni, w skrajnym wypadku może
nawet przez 2 miesiące, będzie to jeden z głównych
tematów debaty publicznej w Polsce.
Wysoka Izbo, mamy w tej ustawie 3 warstwy.
Jest warstwa ekonomiczna: jest to ewidentne
osłabienie polskiej gospodarki, a przynajmniej
rolnictwa w jakimś jego segmencie. A rolnictwo,
jak wiemy, to są naczynia połączone. Ktoś produkuje paszę, ktoś zapewnia transport, ktoś leasinguje maszyny rolnicze, ktoś dostarcza urządzeń,
bank spółdzielczy to kredytuje, ktoś ma mieszalnię
pasz… To jest cały ciąg zależności. I trzeba znać
się na rolnictwie i wiedzieć, że jak się wyjmie kilka cegieł z muru, to nie jest tak, że to nie pozostanie bez wpływu na cały ten mur. A więc skutki
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ekonomiczne są duże. Osłabiamy potencjał polskiej
gospodarki, ale wzmacniamy potencjał gospodarki niemieckiej, duńskiej, fińskiej, ukraińskiej, rosyjskiej paradoksalnie, bo ona też na tym może
zyskać, czeskiej i słowackiej. Czy to jest celowe
działanie w czasach pandemii, kryzysu gospodarczego, żeby osłabiać potencjał polskiej gospodarki –
mało tego – żeby zaciągać na polskie państwo dość
enigmatyczne i blankietowe, jak na razie proponuje rząd, zobowiązania do wypłacenia rekompensat
nie wiadomo na jakich zasadach, a więc obciążyć
w sumie podatnika kosztami likwidacji tej branży
rolniczej, która miała zdolności eksportowe, która
przynosiła dochód państwu polskiemu, która dawała tysiącom gospodarstw rolnych, producentów
możliwość pracy? I to wszystko się zabija w imię
racji dobrostanu. Oczywiście dobrostan jest ważną
sprawą i jest też pewnym kryterium cywilizacyjnym, ale żeby taką ustawę wprowadzać, to trzeba
to robić w ramach konsultacji, po uzgodnieniach,
po dyskusjach, na zasadzie, moim zdaniem, projektu rządowego, w ramach którego są prowadzone
konsultacje międzyresortowe, w obecności i w ramach dyskusji z zainteresowanymi stronami, i to
wszystkimi – i obrońcami zwierząt, i rolnikami,
i producentami itd.
Wysoka Izbo, mamy to, co mamy. Te poprawki,
które zostały złożone czy zostały zapowiedziane,
w zasadzie niewiele zmieniają. Ja oczywiście się
cieszę, że one są. I cieszę się, że odeszliśmy od tego
dogmatyzmu, bo wpierw słyszałem, że ta ustawa
jest genialna, doskonała, że ten, kto jest przeciw
ustawie, jest zwolennikiem okrutnego mordowania zwierząt. Tak to było przedstawiane opinii publicznej propagandowo i ideologicznie. Nie było
głębszej refleksji. Stąd w opinii publicznej ta cała
ustawa sprowadza się do dyskusji o hodowli zwierząt futerkowych, a to jest margines tej ustawy. I co
do tego jest między nami konsensus. Nikt nie jest
zwolennikiem tego, żeby na siłę kontynuować tę
produkcję, ale jeżeli ma być ona wygaszona, musi
być to zrobione na cywilizowanych zasadach. Są
doświadczenia innych krajów: długie okresy przejściowe, rekompensaty itd. itd. Była tutaj o tym
mowa.
I teraz odniosę się do poprawek. Drób został tutaj wyłączony. A dlaczego? Bo policzono pewnie, że
drób jest zdecydowanie większą częścią tej części
eksportowej i po prostu rządowi ze względów finansowych się nie opłaca przejmować zobowiązań
za utracone korzyści przy produkcji drobiu. Czyli
tutaj rolę odgrywa kalkulacja ekonomiczna a nie

etyczna. No bo zostawia się po prostu… Twarde
liczby tutaj przemawiają.
Teraz jeżeli chodzi o okresy przejściowe… No,
co to za zmiana mówiąca o tym, że ustawa wejdzie 1 stycznia 2022 r., czyli praktycznie za rok?
Przecież zanim ustawa będzie podpisana, zanim
się ukaże w Monitorze Polskim, zanim, załóżmy,
przejdzie ten cały cykl z tym związany, co też nie
jest takie pewne… To co to jest rok? To jest stanowczo za mało. Cykl w rolnictwie trwa znacznie
dłużej. Była o tym mowa. To powinny być znacznie
dłuższe okresy przejściowe.
Ponadto brak ustawowych mechanizmów wypłacania tych rekompensat jest, uważam, piramidalną szkodą. Rząd mówi, że teraz nad tym pracuje,
a przez miesiąc czy półtora miesiąca mówił, że proszę bardzo, jest to doskonała ustawa, i nad tym nie
pracował. No, proszę państwa, to jest niepoważne.
Nie mówimy o jakiejś incydentalnej małej ustawie.
Mówimy o ustawie, która dotyczy setek tysięcy ludzi i która dotyczy miliardowych kwot, a więc to
jest bardzo poważna sprawa, i pewnego etosu, który jest w polskiej tradycji istotny, kwestii rolnictwa,
produkcji itd. itd.
Wreszcie trzecia sprawa dotyczy inspekcji,
która ma powstać. Po co tworzyć kolejne gabinety, dyrektorów, samochody, stołki, struktury, skoro jest Inspekcja Weterynaryjna, którą należałoby
być może – chociaż uważam, że tak powinno być
– dofinansować, zwiększyć jej kompetencje i w ten
sposób faktycznie wprowadzić lepszy nadzór nad
dobrostanem zwierząt, które są trzymane w celach
hodowlanych. I można to było spokojnie osiągnąć.
Można było usiąść do stołu. Można było podyskutować, można było na ten temat rozmawiać, ale
wybrano model konfrontacyjny, niepotrzebny.
I mamy teraz na ulicach Warszawy to, co mamy.
I przypuszczam, że nie będzie to koniec.
Wysoka Izbo, kończąc, chcę powiedzieć tak.
Wydaje mi się, że najlepiej byłoby, gdyby ta ustawa
zakończyła swój bieg legislacyjny i gdyby poważnie
przystąpić do rozpatrzenia trzech czy dwóch – nie
wiem, nie dyskutuję tutaj – propozycji rozsądnych
rozwiązań w tym zakresie. Dziękuję. (Oklaski)
Wicemarszałek
Marek Pęk
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Głos zabierze pan marszałek Bogdan
Borusewicz.
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Senator
Bogdan Borusewicz
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Po raz trzeci, odkąd jestem parlamentarzystą, pracuję nad taką ustawą, ostatni raz w 2013 r.,
i przyznam, że te argumenty się powtarzają.
Nie jestem rolnikiem, ale te argumenty pamiętam i je znam. Ale najpierw chcę powiedzieć, że
ta ustawa była procedowana w Sejmie w sposób
urągający zasadom legislacji. My państwu mówiliśmy, także ja mówiłem, wtedy, kiedy w taki sposób procedowaliśmy zmiany ustawy o Trybunale
Konstytucyjnym, o Sądzie Najwyższym, o prokuraturze… Te sprawy dotykały, wydawałoby się,
nielicznej grupy osób. Tak? Bo ilu jest sędziów
w Trybunale Konstytucyjnym, ilu jest sędziów
w Sądzie Najwyższym? Wydawało się, że to są
sprawy marginalne. Ale mówiliśmy: poczekajcie,
będą następne takie przypadki. Jeżeli pozwalamy
na taki tryb procedowania, w ciągu 20, 30 godzin,
ważnych ustaw, ustrojowych… No i teraz mamy
ważną ustawę, dotyczącą rolnictwa, działów gospodarki. Teraz, jak widać, dotknęło to większej
liczby osób, większej liczby Polaków. I chyba zrozumiano, że w ten sposób postępować nie wolno.
Dotyka to żywotnych interesów całej dużej grupy
Polaków, rolników, ale nie tylko rolników – przecież to dotyczy działów gospodarki, przynajmniej
2 działów gospodarki.
W tej ustawie zawarte są w zasadzie 3 ustawy. Ona się nazywa „o ochronie zwierząt”, ale
jeżeli chodzi o ochronę zwierząt, to tego dotyczy
tylko fragment. I co do tej części nikt nie ma zastrzeżeń. Oprócz tego… Te 2 inne ustawy, które się w niej mieszczą, dotyczą zakazu hodowli
zwierząt futerkowych i zakazu uboju religijnego.
Tak że powinniśmy procedować nad 3 różnymi
ustawami, bo w każdym tym obszarze jest naprawdę wiele problemów, wiele szczegółowych
problemów.
Dla mnie ważne jest też pytanie o powód wprowadzania tej ustawy. Jeżeli są to względy etyczne,
no to trzeba by w ogóle zakazać uboju religijnego. Jeżeli zaś powód jest ekonomiczny, to powinno
być tu inne podejście. Ja tu widzę pomieszanie porządków, bo ustawodawca proponuje zakaz uboju religijnego z wyłączeniem uboju religijnego dla
związków religijnych w Polsce. A czym to się różni,
jeżeli bierze się pod uwagę tylko kwestie etyczne?
Ale my bierzemy pod uwagę jeszcze inne rzeczy.
To jest pomieszanie pojęć.

Decydujemy się na likwidowanie hodowli zwierząt futerkowych. W porządku. Ale trzeba dać pełne
odszkodowania albo przewidzieć taki okres wejścia
w życie ustawy, który te odszkodowania zmniejszy.
Podobnie jest, jeżeli chodzi o ubój religijny. Jeżeli
chcemy… Ci, którzy na tym stracą, powinni otrzymać pełne odszkodowania, dlatego trzeba też myśleć o tym, czy gospodarka to wytrzyma, czy nie
należy wydłużyć okresu wejścia w życie tej ustawy, tak żeby jej koszty były niższe. Albo to, albo to.
Jakie to będą koszty? No, nie mamy szacunku kosztów wprowadzenia tej ustawy, nie wiemy
tego. Ci, którzy wystąpili z ustawą, a także przedstawiciele rządu, nie mówią: „to będzie kosztowało
tyle i tyle, będą takie straty i tyle tych strat będziemy musieli pokryć”. Nie wiemy, ile to będzie. Nie
wiemy, chociaż można to wyliczyć, jeżeli chodzi
o hodowlę zwierząt futerkowych, bo tzw. matki są
rejestrowane. Mniej więcej wiadomo, ile trzeba dać,
jakie trzeba przewidzieć odszkodowania. No, jakieś
400 euro trzeba… Jest chyba pół miliona tych matek, tak szacuję. I to by było po 400 euro. Razem
to jest ok. 850 milionów zł plus koszty likwidacji,
koszty inwestycji w klatki, w mechanizmy, które
przygotowują karmę itd., itd. Zdaje się, że to by
było 1,5 miliarda. Ja to obliczam, stojąc tutaj przed
wami, czyli te koszty można było policzyć.
Koszty wycofania się z uboju religijnego byłyby
znacznie większe. Mnie się wydaje, że to by były
znacznie większe koszty, które budżetowi bardzo
trudno będzie ponieść.
W związku z tym ja proponuję wydłużenie vacatio legis, proponuję, żeby były 2 lata vacatio legis od momentu uchwalenia ustawy, jeżeli chodzi
o hodowlę zwierząt futerkowych – tu możne być
ono krótsze, dlatego że koszty są niższe – i do 4 lat
vacatio legis, jeżeli chodzi o zakaz uboju religijnego. Jeżeli chcemy uchwalić tę ustawę, to wydłużenie
tych okresów jest konieczne. Ono jest konieczne,
żeby można było pozwolić naszym przedsiębiorcom na wycofanie się z tych działów, gałęzi produkcji, które ulegają likwidacji.
Ponadto rząd powinien wystąpić z notyfikacją. Jeżeli mamy otrzymać jakieś wsparcie z Unii
w związku z wycofaniem się z tych działów, to
musi być notyfikacja. A ta notyfikacja, wniosek…
To będzie rok. Potem jeszcze rok trzeba będzie czekać, czyli w tych 2 przypadkach trzeba wydłużyć to
vacatio legis, żeby użyć także pieniędzy unijnych,
żeby wesprzeć budżet państwa w tej kwestii, która będzie przed nami. Mój elektorat to jest elektorat dużego miasta. Gdybym myślał tylko o swoim
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interesie wyborczym, to nie powinienem nic mówić na temat tamtej ustawy, ale jako senator jestem
zobowiązany myśleć o wszystkich Polakach, o tym,
żeby nie stwarzać im problemów, żeby raczej wyprowadzać ich z problemów i proponować to, co
jest dobre dla wszystkich, a jeżeli coś jest dobre
tylko dla części, to przynajmniej to uśredniać, aby
można było myśleć o sytuacji właściwej dla interesu wszystkich, także interesu państwa polskiego. W związku z tym składam poprawki dotyczące
wydłużenia vacatio legis w dwóch przypadkach
– w przypadku hodowli zwierząt futerkowych
do 2 lat od momentu wejścia w życie tej ustawy,
a w przypadku dla uboju religijnego do 4 lat od momentu wejścia w życie tej ustawy.
I na koniec pewna refleksja. Niedawno byłem
na wsi na spotkaniu w samorządzie rolniczym, tam
otoczyli mnie rolnicy i mówią: Panie Senatorze, ratuj pan, ratuj pan. A ja zapytałem: No dobrze, ale
na kogo głosowaliście? Ale po chwili naszła mnie
refleksja, że przecież to nieważne, na kogo głosowali. Ważne żebyśmy pilnowali interesu wszystkich obywateli, także interesów tych, którzy żyją
z ciężkiej pracy na roli.
Wicemarszałek
Marek Pęk
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Głos zabierze pan senator Marcin Bosacki:
Senator
Marcin Bosacki
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo!
Materia tej ustawy jest poważna. Los zwierząt, naszych braci mniejszych, jak mawiał święty
Franciszek, jest ważny. To, czy one będą wykorzystywane w cyrkach, czy będą trzymane na uwięzi
w ludzkich, humanitarnych warunkach, czy będą
w kojcach, jak często będą wychodzić z tych kojców,
czy będą hodowane w sposób bardziej cywilizowany, czy mniej, to wszystko jest rzeczą ważną, która
zasługuje na cywilizowane, sensowne uregulowanie w polskim i europejskim prawie. Dlatego warto
się pochylić nad tą ustawą. Ale, jak często w demokracji, my musimy ważyć i interesy, i wartości. To
nie jest tak, jak mawiają niektórzy, że ci, którzy
są za tą ustawą, to ludzie dobrzy, a ci, którzy są

przeciwko tej ustawie, to ludzie źli. Tak nie jest.
Oprócz dobra zwierząt trzeba brać pod uwagę również los, życie tysięcy, dziesiątków tysięcy osób,
które pracują w tych branżach, a które mają ucierpieć na likwidacji tych branż, wręcz unicestwieniu.
Tę ustawę przygotowano na chybcika, niechlujnie, bez konsultacji, bez szacowania kosztów. Przeszła ona – jak zwykle, niestety, od 5 lat,
za czasów rządów PiS – w Sejmie. Procedowano
nad nią w izbie niższej parlamentu przez kilka godzin. To jest skandal. Ten skandal skutkuje tym, że
dostaliśmy akt prawny czy projekt aktu prawnego
do ewentualnego zatwierdzenia, w którym mamy
absurdalne przepisy o konieczności zamknięcia
biznesu w 30 dni. W tym mamy praktyczny brak
odszkodowań dla tych, którzy mają przez te 30 dni
albo nawet przez rok zlikwidować dzieło życia, czasem budowane przez dekady, bo te zapisy, że minister rolnictwa ustali rekompensaty, oczywiście nic
nie znaczą, jak również te obiecanki cacanki powiedziane wczoraj przez pana premiera nic nie znaczą.
Jeśli – co podkreślam – z tej Izby ma wyjść
sensowne prawo ten materiał określające, to te
odszkodowania muszą być jasno określone, musi
być napisane, kto i za co powinien je dostać.
Dostajemy akt prawny, w przypadku którego
nie dotrzymano absolutnego warunku notyfikacji
w Unii Europejskiej, jeśli w ogóle ten akt prawny
ma kiedykolwiek działać. Nie uwzględniono bardzo sensownych wniosków, które były składane
w Sejmie, np. o konieczności czipowania, co znacząco ograniczyłoby bezdomność psów i innych
zwierząt, a także ogromny problem przeładowania schronisk.
Wczoraj wystąpił pan premier, który de facto
po tygodniach mówienia, że ten akt prawny jest
idealny, mówi nam, że połowa tego aktu prawnego nadaje się do kosza i powinna być całkowicie
wymieniona. To jest w ogóle paradoks, że premier
rządu, ministrowie, specjalne komisje zwoływane przez weekend zajmują się naprawianiem aktu
prawnego, ustawy przygotowanej przez tę formację, która rządzi, w czasie, kiedy cały wysiłek rządu
i administracji rządowej powinien być skierowany
na walkę z ogromnym kryzysem ekonomicznym
i pandemicznym. Żyjemy w czasach, w miesiącach,
a niestety – obawiam się – w latach, które będą
nazwane kolejnym wielkim kryzysem. I na walkę
z tym kryzysem dzisiaj powinna być skierowana
cała energia rządzących państwem.
Wysoka Izbo, ustawy w tak niechlujnej formie jak ta, która została przeforsowana na
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chybcika przez pana Kaczyńskiego w Sejmie, Senat
Rzeczypospolitej Polskiej przyjąć nie może. Ale losy
tej ustawy pokazują coś więcej, pokazują, że kończy się cały model, cały sposób kierowania od 5 lat
państwem przez pana Kaczyńskiego i jego popleczników, sposób, który jest niechlujny i chaotyczny,
to jest zarządzanie państwem na widzimisię. Pan
Kaczyński, stosujący ten fatalny model polityki, już
przegrał. Dziękuję bardzo.
Wicemarszałek
Marek Pęk
Proszę o zabranie głosu pana senatora
Ujazdowskiego.
Senator
Kazimierz Michał Ujazdowski
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Wielu moich przedmówców dotknęło istoty rzeczy. Właściwie sam fakt, że procedowano ustawę
w ciągu 11 godzin, a więc bez wiedzy opinii publicznej, z zaskoczenia, bez możliwości zasięgnięcia ekspertyz, wysłuchania racji, opinii, powinien
przemawiać za tym, żebyśmy tę ustawę odrzucili. Tutaj wiele osób apelowało do Izby, też senator Jackowski apelował do opozycji, wcześniej
były apele… A może przyjęlibyśmy po prostu taką
regułę, nie tylko jako większość w Senacie, tylko
jako Senat, jako całość, że w przyszłości po prostu
odrzucamy ustawy, które były uchwalone w kilka godzin. Ustawa uchwalana w kilka godzin jest
naruszeniem fundamentów legalności i jawności,
bo w nowoczesnym społeczeństwie coś, co jest
uchwalane w tak pośpiesznym, kilkugodzinnym
trybie, po prostu nie jest przedmiotem wiedzy opinii publicznej.
Jeśli dzisiaj debatujemy nad tą ustawą, to tylko w imię odpowiedzialności, w imię tego, że są
tam rzeczy ewidentnie dobre, takie jak zniesienie
cierpienia zwierząt, cierpienia wynikającego z potrzeby zbytku czy z zamiłowania do zbytku, zniesienie cierpienia zwierząt w cyrku. To są sprawy,
które powinny być dawno uregulowane. Już dawno
powinniśmy usunąć to cierpienie spowodowane
złymi źródłami, zabawą, zbytkiem. To jest absolutnie ewidentne. Notabene, to bardzo dobrze… Ja
patrzę na to z wielkim zrozumieniem i identyfikuję się z tą narastającą wrażliwością, wzmocnioną

wrażliwością w odniesieniu do cierpienia zwierząt,
to bardzo powoli przebijało się do kultury współczesnej. No, ale to nie znosi odpowiedzialności.
Pośpiech, a właściwie barbarzyństwo legislacyjne
zawsze prowadzi do złych rozstrzygnięć, spowodowanych brakiem namysłu, a namysł mógłby spowodować dobra legislacje i dobre rozstrzygnięcia.
Dopiero Senat zasięgnął licznych opinii, analiz,
też budżetowych, ekonomicznych. Bardzo ciekawa była analiza profesorów Elżanowskiego i Pisuli.
Sam pan prof. Elżanowski określił ją jako prozwierzęcą, wyrastającą z wrażliwości w odniesieniu do
cierpienia zwierząt. Profesorowie najmocniej rekomendowali te regulacje obecne w państwach
skandynawskich i w Belgii, które próbują zredukować cierpienie zwierząt zabijanych na potrzeby rynku, zarówno w tej wersji standardowej, jak
i w wersji uboju rytualnego. Te kraje, które wymieniłem, Belgia i Skandynawia, mają precyzyjne regulacje dotyczące ogłuszania zwierząt. Zazwyczaj
też negocjują te procedury ze wspólnotami religijnymi. No, oczywiście zabrakło czasu na to, żebyśmy o takich regulacjach pomyśleli. Nawet my nie
jesteśmy w stanie wprowadzić w ciągu miesiąca
tego typu regulacji prawnych do porządku prawnego. Jednak te kraje nie uderzają w obrót wołowiną koszerną, wołowiną odpowiadającą potrzebom
wspólnot muzułmańskich, nie eliminują obrotu,
nie eliminują eksportu tego typu mięsem. Można
zdecydować się na rozwiązania radykalne, chociaż
– powtarzam raz jeszcze – byłoby dobrze, gdybyśmy przemyśleli rozwiązania tak dobrze opisane
przez profesorów Elżanowskiego i Pisulę, obecne
w państwach skandynawskich i w Belgii. No, ale
vacatio legis, szczególnie w stosunku do firm, które
mają istotny udział w eksporcie polskiego mięsa za
granicę… Ten eksport nie zniknie. To jest eksport
europejski, globalny. On nie zniknie, dlatego że nie
ma europejskiego standardu zniesienia obrotu tego
typu mięsem. W to miejsce wejdą konkurenci z innych krajów. Jeśli już ma się na to większość polityczna decydować, to minimalnym warunkiem
cywilizowanych regulacji, poszanowania dla prawa, poszanowania dla podmiotów gospodarczych,
poszanowania dla ich bezpieczeństwa, zadbania
o odszkodowanie jest długie vacatio legis. To jest
rozwiązanie absolutnie konieczne.
W związku z tym ta poprawka zgłoszona przez
pana marszałka Borusewicza to jest minimum
tego, co powinno być ustanowione w tym procesie
stanowienia prawa. Chociaż – powtarzam – sam
tryb uchwalenia tej ustawy w Sejmie powinien
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przemawiać za jej odrzuceniem. I byłoby dobrze, gdybyśmy ponad podziałami politycznymi
w Senacie uzgodnili regułę dotyczącą nie tylko tej
kadencji, lecz także każdej następnej kadencji, że
nie ma zgody na kilkugodzinną barbarzyńską legislację. Bo w ten sposób nie tworzy się odpowiedzialnego prawa z poszanowaniem dla podmiotów
gospodarczych i dla obywateli. Ale to minimum
w postaci długiego okresu vacatio legis jest absolutnie konieczne. Dziękuję bardzo.
Wicemarszałek
Marek Pęk
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Głos zabierze pan senator Józef Łyczak.
Senator
Józef Łyczak
Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo!
Dziś udowadniamy, jak bardzo potrzebna jest
Wysoka Izba, czyli Senat. Bardzo potrzebna do naprawy tego zła, które tak często wychodzi z izby
niższej, czyli Sejmu. Budujące jest, proszę państwa,
to, że tak wielu senatorów zabiera głos. Zabierają
głos ci, którzy mają określoną wiedzę w temacie
dzisiaj omawianym, jak również ci, którzy jej nie
mają. Ale to jest budujące, że doceniamy rolnictwo,
czyli podstawową gałąź gospodarki narodowej.
Rolnictwo, tę gałąź, która zapewnia nam bezpieczeństwo żywnościowe.
Budzi mój niepokój termin pojawienia się tej
ustawy do procedowania. Termin w szczególnych
okolicznościach, kiedy mamy bardzo agresywny nawrót pandemii koronawirusa, czyli mamy
dość problemów… Polacy się boją, czy tę walkę
z epidemią wygramy, czy będzie dosyć miejsc
w szpitalach, czy będzie dosyć łóżek, czy będą
respiratory. Dochodzi kolejna sprawa, kolejny
problem.
Gdyby, nie daj Boże, weszła ustawa z tymi zapisami, tak bardzo szkodliwymi, które były w Sejmie,
to pewno polskie rolnictwo byśmy już do końca
zrujnowali. Na szczęście stało się inaczej. Ta wielogodzinna dyskusja w Senacie również świadczy…
I głosy pań i panów senatorów, które zmierzają
w jednym kierunku: że najlepiej tę ustawę odrzucić w całości.

Ja wyszedłem dzisiaj do rolników, rozmawiałem. Ich interesują 3 podstawowe zagadnienia
poruszone w tej ustawie, czyli ubój rytualny, organizacje pozarządowe i ewentualnie zwierzęta futerkowe. O ile wczoraj się dowiedzieliśmy, zresztą
ku naszemu zdziwieniu, bo projekt jest poselski…
Teraz mamy tutaj ingerencję, w sensie pozytywnym, strony rządowej. Usłyszeliśmy o pójściu na
kompromis. Ja dzisiaj wyszedłem, rozmawiałem
o tym kompromisie. Wszyscy mówią: co to za
kompromis, skoro jednych tym kompromisem
ratujemy, a innych grzebiemy? I tę podstawową
gałąź produkcji rolnej, jaką jest produkcja bydła…
A rolnictwo, proszę państwa, to jest sieć naczyń
połączonych. Jeżeli upadnie ta gałąź produkcji, to
będą padały kolejne. Prawda? Będą padały kolejne. Produkcja pasz, produkcja zbóż itd., można
wyliczać.
Spytałem… Zresztą nie musiałem nawet pytać.
Rozmawiałem dzisiaj z rolnikami, podkreślam, na
ulicy, nie z działaczami, tymi, którzy przyszli do
pana marszałka. Nie z działaczami, bo to jest zupełnie inna rozmowa. Oni… Nie wiem, ile pań i panów
senatorów było na tym spotkaniu. Oni przyjechali
tu, do Warszawy, w tą złą pogodę, padało na nich,
część nie miała nawet parasoli. Oni nie wyglądali, przepraszam za to określenie, na wypasionych
milionerów, bo po prostu ciężko pracują. Od razu
można poznać rolnika, tak, od razu można poznać.
I oni prosili o jedno. Wiecie państwo o co? Żebyśmy
im nie przeszkadzali. Żebyśmy pozwolili im produkować tę dobrą, doskonałą żywność, najlepszą
w Europie. Z całą resztą oni sobie poradzą, bo doskonale zdają sobie sprawę… I śmieją się z tego, co
tu dzisiaj usłyszeliśmy – akurat nie ma przedstawicieli rządu…
(Senator Władysław Komarnicki: Jest przedstawiciel rządu.)
…że sobie poradzimy z rynkami zbytu. Tak
było 10 lat temu, wtedy, kiedy udało się wołowinę – oczywiście spadki cen były straszne – ulokować. Dziś nie. Dziś w przypadku tych rynków
poprzednia ekipa w Unii podpisała duże kontrakty
z takimi krajami jak Argentyna, Brazylia, i one teraz zasypują rynki Europy Zachodniej wołowiną
tańszą od naszej. Dlatego powinniśmy trzymać
się oburącz tych rynków, na których sprzedajemy
mięso pozyskane w uboju rytualnym, bo i cena
tam jest lepsza, i ratuje to podstawową gałąź…
Dlatego też wsłuchujmy się w głosy tych, którzy
to produkują, tych, którzy bardzo ciężko pracują
i idźmy za ich głosem.
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Pozostają nam w tej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy, Wysoka Izbo, 2 wyjścia: albo uznać i zaakceptować te poprawki, które usuwają to zło
zapisane w tej ustawie – i wtedy zagłosujemy za
przyjęciem tej ustawy – a jeżeli te poprawki zostaną odrzucone, to należy przeciwstawić się i zagłosować za odrzuceniem tej ustawy.
Chciałbym również z tego miejsca zaapelować i już podziękować panu prezydentowi
Rzeczypospolitej za to, że – ja w to wierzę, jak
również chłopi, z którymi rozmawiałem – postąpi
słusznie i sprawiedliwie, bo wiele polskim chłopom
zawdzięcza. I wierzę w to, że nie dopuści do tego,
ażeby szkodliwa ustawa stąd wyszła i obowiązywała. Tak że mam nadzieję, że również Wysoka Izba
– a wszystko na to wskazuje – zajmie takie stanowisko, jakiego oczekują od nas ci, którzy nas żywią
i, jak trzeba, to i bronią. (Oklaski)
Wicemarszałek
Marek Pęk
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Głos zabierze pani marszałek Gabriela
Morawska-Stanecka. Bardzo proszę, Pani
Marszałek.
Senator
Gabriela Morawska-Stanecka
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Lewica od wielu lat powtarza, że ochrona
zwierząt stoi w Polsce na bardzo niskim poziomie
i że względy cywilizacyjne decydują o tym, iż ta
ochrona zwierząt powinna się zwiększyć. Ta ustawa, w ogóle samo podjęcie tej tematyki i uchwalenie tej ustawy to krok w dobrą stronę, bo to jest
krok w stronę zakończenia barbarzyństwa wobec
zwierząt, zakończenia męki zwierząt – bo zadaniem nowoczesnego, cywilizowanego państwa
powinna być eliminacja cierpienia zwierząt, gdyż
one same nie są w stanie stanąć w swojej obronie. One nie mają głosu. Wiedzieliśmy już, że nasze państwo od wielu lat przymyka oko na to, że
zwierzęta są przetrzymywane w karygodnych warunkach i nikt nie sprawuje nad tym żadnej kontroli. Widzieliśmy w telewizji, w internecie filmy,
zdjęcia wychudzonych zwierząt – bestialsko traktowanych, wygłodzonych psów na krótkich łańcuchach uniemożliwiających im poruszanie się,

z metalowymi kolczatkami wbitymi w szyję aż do
krwi; fermy norek i lisów, gdzie zwierzęta są trzymane w warunkach urągających wszelkim standardom, w ciasnych klatkach, w których nawzajem
się kaleczą, a jest tak tylko dlatego, żeby ktoś mógł
podwyższyć swój status, zakładając na siebie futro. Widzieliśmy, że państwo zezwala również na
zabijanie zwierząt w sposób urągający standardom, z zadawaniem tym zwierzętom niepotrzebnego bólu. Widzieliśmy cyrki, w których zwierzęta
dla uciechy ludzi są w bestialski sposób trenowane, wykorzystywane tylko dla celów zarobkowych
i rozrywkowych.
Dla Lewicy ochrona zwierząt zawsze była, jest
i będzie ważna. I ochrona zwierząt nie stanowi pola
do absolutnie żadnego kompromisu. Ja osobiście
jestem zwolenniczką likwidacji ferm futrzarskich
i jestem zwolenniczką zakazu uboju rytualnego. I to mogę powtórzyć dzisiaj tutaj, w Senacie,
a później w Sejmie, przed kamerami. Dlaczego to
mówię? Dlatego, że nasze ugrupowanie w kwestii fundamentalnej, w kwestii ochrony zwierząt
nie będzie, w przeciwieństwie do państwa z PiS,
zmieniać zdania codziennie. Bo gdzie jesteście państwo dzisiaj, Szanowni Państwo Senatorowie z PiS?
Jesteście za czy przeciw? Widzieliśmy głosowanie
w Sejmie, słyszymy cały czas o rozchwianiu państwa w Senacie. Dla was ta ustawa w Sejmie to była
sprawa czysto polityczna. Macie teraz ogromny
problem, żeby utrzymać taką jedność i jedną opinię
w Senacie, opinię: tak, chcemy ochrony zwierząt,
chcemy szacunku dla zwierząt. A dlaczego sprawia wam to tak ogromny problem właśnie teraz?
Dlatego że wtedy, kiedy był to temat polityczny, kiedy służyło to do rozgrywek w obozie Zjednoczonej
Prawicy, no to trzeba było to załatwić w taki, a nie
inny sposób. I dlatego też procedowano to wówczas szybko, w nocy, faktycznie w sposób urągający
standardom legislacyjnym, ale do takiego procedowania to my jesteśmy przyzwyczajeni od 5 lat.
Dzisiaj jest problem, bo teraz, kiedy rząd został
już sformowany, kiedy państwo podpisali nową
umowę koalicyjną, w Senacie jest problem, żeby
utrzymać większość w poparciu dla tego projektu, dlatego że trzeba wziąć dalej odpowiedzialność
za to, czy będziecie mówić: tak, nam chodziło nie
o kwestie polityczne, nam chodziło o ochronę zwierząt. Teraz już jest trudniej utrzymać się po stronie
praw zwierząt.
My mamy bardzo jasne poglądy w tej sprawie,
niezmienne wartości i uważamy, że ustawa oczywiście powinna być uchwalona. Czy jest idealna?
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Nie. Oczywiście, że te przepisy mogłyby być lepiej
sformułowane, bardziej przemyślane, idące jeszcze bardziej do przodu w kwestiach szczegółowych.
Ale przyjęcie tej ustawy już dziś spowoduje, że wykonamy pierwszy krok w ochronie zwierząt, że ta
ustawa może trafić na biurko prezydenta, a nie
do Sejmu, gdzie albo te poprawki Senatu będą po
prostu odrzucone, albo ta ustawa już nigdy nie będzie przedmiotem obrad. Takie sytuacje też znamy.
Przyjęcie tej ustawy jeszcze dzisiaj spowodowałoby,
że prezydent dostałby ją na biurko i mógłby ją podpisać, co z kolei oznaczałoby, że faktycznie chronione byłyby prawa zwierząt.
Oczywiście, że można tę ustawę dopracować.
I mam tu na uwadze wszystkich tych, którzy dziś
czerpią korzyści z tej branży, którzy pracują w tej
branży i będą się musieli zmierzyć z problemami
związanymi z likwidacją branży. Wszyscy o tym
wiemy. Chcę podkreślić, że w Sejmie jasno domagaliśmy się rekompensat dla rolników, przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego,
ale wtedy nasz głos nie był wysłuchany. Państwo
nie może tych ludzi zostawić samym sobie. Za
dobrą ustawą niestety muszą też iść konkretne
pieniądze, bo szacunek dla zwierząt nie oznacza, że nie należy pamiętać o ludziach, którzy
w tej branży pracują. Ale dziś, tu i teraz, najważniejsze jest, żeby tego procesu legislacyjnego nie
przedłużać, aby ta ustawa zaczęła obowiązywać.
I ja państwu przypomnę inną ustawę, którą kilka miesięcy temu procedowaliśmy w Senacie. To
była ustawa o natychmiastowej izolacji sprawców
przemocy. My zarówno w czasie obrad komisji,
jak i w czasie obrad Wysokiej Izby wiedzieliśmy,
że ta ustawa nie jest do końca dopracowana, że ta
ustawa będzie musiała być zmieniona, ale chcieliśmy, żeby skończyć z przemocą wobec kobiet
i dzieci. I Senat zrobił nowelizację tej ustawy, ale
tamta ustawa została uchwalona. I uważam, że
podobnie jest teraz. Chodzi o to, żeby ten krok
konkretnie zrobić, żeby ustawa zaczęła już obowiązywać w polskim porządku prawnym i żeby
ochrona zwierząt, prawdziwa ochrona zwierząt
weszła w życie.
Dlatego na tym etapie legislacyjnym w imieniu Klubu Parlamentarnego Lewicy wraz z senatorem Wojciechem Koniecznym składam wniosek
o przyjęcie tej ustawy bez poprawek. Nie ma mowy
o kompromisie, jeżeli mówimy o prawach istot
żyjących. To nie podlega żadnej dyskusji. Prawa
zwierząt powinny być chronione na odpowiednim poziomie. Szanowni Państwo – zwracam się

zwłaszcza do państwa senatorów z PiS – lewica
mówi „sprawdzamy”. Dziękuję.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek
Bogdan Borusewicz)
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Dziękuję, Pani Senator.
Poproszę pana senatora Ryszarda Bobera.
Senator
Ryszard Bober
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Po tym wystąpieniu pani marszałek mam tylko… Ja wiem, że z tej trybuny mówi się łatwo i lekko, z innych również, przed kamerami również tak
można. Ja bym prosił, żeby pani marszałek wyszła
tam na zewnątrz, do tych 60 tysięcy rolników, i im
powiedziała to, co tutaj do nas, wskazując na tych
rolników, którzy dbają o swoje zwierzęta, jako na
tych, którzy nie mają empatii, którzy te zwierzęta
traktują w sposób niewłaściwy. Nie da się tak mówić do ludzi, którzy ciężko pracują, żywią polski
naród, którzy są przywiązani do rodzinnej ziemi,
a tutaj dzisiaj przyjechali na konsultacje społeczne,
podobnie jak 30 września. No, na ulicach Warszawy
odbywają się te konsultacje – nie było miejsca na
nie w Sejmie, gdzie miały być w sposób właściwy
robione.
Ja chcę podziękować panu marszałkowi
Grodzkiemu, że tu, do izby wyższej parlamentu
każdy mógł przyjechać na posiedzenie 2 komisji
–ustawodawczej i rolnictwa – i przekazać swoje
uwagi. Skoro ta ustawa jest tak dobra, to dlaczego
wpłynęło ponad 3 tysiące uwag i poprawek? To dlaczego tu na tej sali były bardzo emocjonujące wystąpienia przedstawicieli różnych branż? Wszyscy
mogli zabrać głos i tak naprawdę mało kto wypowiedział się pozytywnie o tej ustawie, ustawie tak
złej dla polskiej wsi, dla polskiego rolnictwa, ale
również ustawie, która zakazuje nam, Polakom
wykonywania swoich praw w ramach działalności gospodarczej. Rzecznik praw obywatelskich
skierował pismo do marszałka Senatu, w którym
wskazuje na te wszystkie ograniczenia. Szanowni
Państwo, musimy zrozumieć, że ta ustawa spowodowała jedno – skłóciła… Po raz kolejny próbowano
skłócić polską wieś z miastem. Próbuje się skłócić
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nas tutaj w Senacie, podsuwając nam temat, który winien być rozstrzygany na poziomie rozporządzeń, a nie na poziomie ustaw, które nie wiadomo
co wnoszą.
Ja złożyłem wniosek o odrzucenie tej ustawy
w całości. Przysłuchuję się tej dyskusji – byłem też
tam wśród rolników – i jestem przekonany, że jest
to na tę chwilę najlepsze rozwiązanie. To powinny
być przynajmniej 2 oddzielne ustawy, 2 oddzielne
projekty – jeden dotyczący zwierząt domowych,
a drugi gospodarskich – jeżeli już chcemy nad
tym procedować. Nie może mieć miejsca wprowadzanie takiego galimatiasu do jednej ustawy,
a przede wszystkim dzielenie nas na tych, którzy
mają empatię i kochają zwierzęta, i na tych, którzy zwierzęta źle traktują. Ja stoję po stronie tych,
którzy mówią jednoznacznie i zdroworozsądkowo: patrzmy na gospodarkę, patrzmy na człowieka. Spójrzmy na to, co dzieje się na polskiej wsi.
Przecież ci rolnicy nie przyjechali tutaj z dobroci. W tak fatalnych warunkach… Przyjechali po
to, żeby bronić swoich gospodarstw, żeby bronić
swoich rodzin. Oni kochają polską ziemię, chcą tam
pracować i chcą, żeby ich dzieci pozostały na tej
polskiej wsi i przejęły tę schedę po swoich rodzicach. A jaką my im przyszłość pokazujemy? Co to
za stabilizacja działań gospodarczych w rolnictwie?
Pytają mnie: Panie Senatorze, kto następny, jaka
branża? Bo wykreślenie 2 czy 3 elementów… My
tak naprawdę debatujemy dzisiaj, po tych poprawkach, o jednym: czy kura jest ważniejsza od krowy?
Bo tak naprawdę to zeszło do takiego poziomu po
tym, jak wczoraj na posiedzeniu komisji rolnictwa
zostały zgłoszone poprawki. Dlaczego wyłączono
kury, a nie zrobiono tego w stosunku do bydła? Do
bydła, które jest zdecydowanie ważniejszą dla polskiej wsi, dla polskich rolników gałęzią produkcji.
Przecież nie tak dawno, kiedy na Podlasiu mieliśmy
problem z ASF, mówiono tym rolnikom: „Wejdźcie
w hodowlę gatunków niezwiązanych, odległych.
Wejdźcie w hodowlę owiec, wejdźcie w hodowlę
bydła”. A po roku funkcjonowania, kiedy oni rozpoczęli normalną działalność gospodarczą, kiedy
zaciągnęli zobowiązania, nagle mówimy: nie.
Skutki tej ustawy będą dla polskiego rolnictwa
nieobliczalne. Wszyscy, którzy nam przedstawili opinie, tak naprawdę pokazali tylko bezpośrednie skutki, jakie ona wywoła w zakresie eksportu.
Ale nie są pokazane te wszystkie powiązania, nie
są pokazane te skutki poboczne, które takimi
rozwiązaniami spowodujemy. Trzeba rozumieć
wieś i rolnictwo, żeby znać te mechanizmy, żeby

wiedzieć, jak to funkcjonuje na co dzień. Bo łańcuszek jest taki, że konsekwencje odczują wszyscy:
ci, którzy pracują w rolnictwie, ci, którzy świadczą na rzecz rolników swoje usługi, firmy związane bezpośrednio z produkcją okołorolniczą, ale
odczuje to również sektor bankowy, który finansuje te wszystkie działania rolników. Rolnicy są
jednymi z najbezpieczniejszych kredytobiorców,
oni spłacają te swoje kredyty. A ja miałem spotkanie z przedstawicielami banków spółdzielczych,
na którym jednoznacznie powiedziano, ile będzie
musiało być wypowiedzianych kredytów i do czego
to doprowadzi.
Proszę państwa senatorów, abyśmy rzeczywiście, nie kierując się emocjami, odrzucili tę złą
ustawę i zastanowili się, co z tym problemem dalej zrobić, ale w zupełnie innej procedurze legislacyjnej, kiedy wysłuchamy tych wszystkich, którzy
mają w tej sprawie decydujący głos. Dziękuję.
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu pana senatora
Kamińskiego.
Senator
Michał Kamiński
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Z całą pewnością rację mają ci, którzy mówią, że
nasz stosunek do praw zwierząt, nasz stosunek do
zwierzęcia jest miarą postępu cywilizacyjnego, jest
miarą tego, jak daleko jesteśmy od barbarzyńców.
Podpisuję się pod każdym słowem tego stwierdzenia. Ale powiem szczerze, że miarą naszego stosunku do postępu i miarą naszego stosunku do
wartości naszej cywilizacji jest również stosunek
do mniejszości, także seksualnych, nieodmawianie
im np. prawa do bycia człowiekiem. Miarą naszego
stosunku do wartości cywilizacyjnych jest nasz –
w zasadzie od tego powinienem zacząć – szacunek
do konstytucji, szacunek do procedury parlamentarnej, szacunek do mniejszości religijnych, a nie
proponowanie im, jak np. w Polsce proponowano
prawosławnym, żeby wyjechały z naszego kraju;
ze strony obozu rządowego takie słowa padały.
I oto teraz ja zadaję sobie pytanie, czy aby na pewno ci sami ludzie, którzy odmawiają dużej części
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obywateli Rzeczypospolitej prawa do nazywania się
ludźmi, bo mają inną orientację seksualną, ci sami
ludzie, którzy chcą innowierców wysyłać za granicę, ci sami ludzie, którzy gestem i czynem pokazali,
jaki jest ich stosunek do procedury parlamentarnej,
są wiarygodni w głoszeniu liberalnych haseł, w głoszeniu tego oto, że nagle nawrócili się na wartości
cywilizacyjne, postępu. Ja im po prostu nie wierzę.
I bardzo bym apelował do wszystkich koleżanek i kolegów senatorów, byście nie wierzyli, że
w tej jednej sprawie te intencje są na tyle szlachetne, byśmy mogli zamknąć oczy na to, że jej realizacji towarzyszy dokładnie taka sama praktyka
polityczna jak ta, która towarzyszyła niszczeniu
polskiego sądownictwa, przy naszych protestach.
Tak samo w ciągu kilku dni, pod osłoną nocy, z jak
największym ominięciem procedury parlamentarnej, byle szybko, byle dopełnić tego, co zupełnie
publicznie powiedział jeden z rzeczników Prawa
i Sprawiedliwości, wykładając doktrynę polityczną
przynajmniej części, jak się okazuje, obecnego obozu władzy: musi to na Rusi, a w Polsce jak Jarosław
Kaczyński chce.
Prześledźmy, co się stało z tą sprawą. Oto z jakichś powodów prezes partii rządzącej, dzisiaj już
wicepremier, uznał, że tę sprawę należy w Polsce
załatwić. I nie sposób odmówić mu racji. Tak,
tę sprawę należy załatwić, pełna zgoda. Ogłosił
tę swoją szlachetną intencję na TikToku, by po
6 dniach, praktycznie bez dyskusji, niestety przy
wsparciu dużej części swoich politycznych przeciwników… Prezes partii politycznej, która nam to
zafundowała, bardzo szybko pozbywa się tej dzielącej jego obóz polityczny w Sejmie ustawy i przesyła ją do Senatu.
Dzięki marszałkowi Grodzkiemu możemy nad
tą ustawą procedować tak, jak powinno się procedować nad ważnymi ustawami w normalnym parlamencie, ale nie możemy zapomnieć o jej genezie
i o jej konkretnych zapisach. Jak można w XXI w.
w Unii Europejskiej przygotowywać prawo, które
w ogóle abstrahuje od podstawowej zasady, jaką
jest prawo własności? Ja mogę bardzo nie lubić hodowców norek jako konkretnych osób i jako grupy.
Uważam, że jest to biznes wyjątkowo nieetyczny
i biznes, który powinien być zakazany. Tak uważam. Niemniej hodowcy to są ludzie, którzy prowadzili legalne interesy w moim państwie, i jeśli
moje państwo, także moim głosem, uzna, że nie
powinni tego biznesu prowadzić, to powinni być
potraktowani należycie, jako osoby, które prowadziły legalną działalność gospodarczą. Powtarzam:

ta działalność mi się nie podoba, uważam ją za nieetyczną i powinna być ona zakazana. Zastanawiam
się jednak, co my, ci, którzy tę ustawę dzisiaj poprą,
zafundujemy Polsce. Ja dzisiaj usłyszałem od posła
sprawozdawcy – do państwa mogło to nie dotrzeć,
ale to zostało expressis verbis wypowiedziane w tej
Izbie – że decyzje odszkodowawcze dotyczące baronów futerkowych będą podejmowane indywidualnie. Drodzy Przyjaciele z Platformy, to oznacza,
że ten pan, który pomaga ojcu dyrektorowi, który
kręci filmy przeciwko mniejszościom seksualnym,
pójdzie do swoich kolegów po odszkodowanie. Jak
myślicie, czy on wyjdzie z takiej rozmowy niezadowolony? Ja przypuszczam, że wyjdzie zadowolony,
i nie chcę dać mu tej satysfakcji.
Dlatego dzisiaj proszę was jako wasz przyjaciel,
kolega: nie dawajmy prezentu człowiekowi, z którym od tylu lat walczymy, nie dawajmy mu tego
prezentu. Możemy się zachować jak opozycja, powiedzieć: „Nie o problem tu chodzi. Nie wierzymy
ci, zły człowieku. Chcesz ten problem załatwić taką
samą złą metodą, jaką niszczyłeś w Polsce sądownictwo, jaką wypisujesz nas z Unii Europejskiej”.
Jesteśmy opozycją, nie trafia do mnie argument,
że nasi wyborcy tego nie rozumieją. Oni są naszymi
wyborcami właśnie dlatego, że rozumieją, że jesteśmy przeciwni wypisywaniu Polski z Europy, że
jesteśmy przeciwni jątrzeniu, mówieniu o gorszym
i lepszym sorcie, że jesteśmy przeciwni dzieleniu
wsi i miast, dzieleniu ludzi na konserwatystów,
liberałów, socjalistów, narodowców. To rządzenie przez podział, to ciągłe kłócenie Polaków nie
jest skutkiem, jest metodą polityczną. I my dzisiaj
mamy w Senacie szansę powiedzieć: „Nie godzimy
się na tę metodę, Panie Prezesie, Panie Premierze”.
Nie o sprawę tu chodzi. Chodzi o metodę, o szacunek dla parlamentu, szacunek dla Europy, szacunek dla naszych cywilizacyjnych wartości. Ja wiem
jedno, to, że dzisiaj, kiedy dyskutujemy o sprawach,
które być może dla części naszych wyborców mogą
okazać się odległe… Często używamy tu sformułowania „rolnik”. Ale, proszę państwa, kim jest dzisiaj hodowca, ten, o którym mówimy? To nie jest
rolnik z obrazka czy cepeliowskich pocztówek. To
jest młody, polski przedsiębiorca, by the way często
głosujący na Prawo i Sprawiedliwość. I dzisiaj on
ma szansę zastanowić się nad tym, czy dobrze robi.
Pozwólmy mu się nad tym zastanowić. To jest młody polski przedsiębiorca, bardzo często konserwatywny w swoich przekonaniach, ale przedsiębiorca.
I co my dzisiaj słyszymy? Rząd jest gotów
pójść w sprawie uboju rytualnego na ustępstwa.
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Ale wobec kogo? Czy wobec tych polskich przedsiębiorców? Nie. Okazuje się, że gdy pan premier
– nasz pan premier, który wyszedł tutaj do nas
z wielkiej korporacji, z banku, z obcego banku i został premierem – ma do wyboru interes polskiego
przedsiębiorcy i korporacji drobiarskich, to oczywiście, jeśli już komuś ma pomóc, to nie hodowcy
polskiemu, tylko wielkim korporacjom, które masowo i przemysłowo hodują drób. Przecież, proszę
państwa, nie ma tu żadnej moralnej różnicy. Jeśli
ktoś mówi, że zakazuje uboju rytualnego, ale zakazuje go tylko w przypadku bydła, a w przypadku
kurczaków już nie, to jest to przejaw jakiejś totalnej hipokryzji, po prostu totalnej hipokryzji. Jedyną
różnicą jest to, że tutaj ubój jest dokonywany przez
polskiego przedsiębiorcę na polskim bydle, które
jest w Polsce hodowane, a nie przez wielkie firmy
o rozproszonym, bardzo często obcym kapitale,
które produkują drób. I niech one produkują, płacą
podatki w Polsce, okej. Ja jestem w ogóle przeciwny zakazowi uboju rytualnego, jestem oczywiście
także przeciwny zakazowi dla firm drobiarskich,
żeby było jasne.
Proszę państwa, ja wam powiem bardzo szczerze: ja jestem w ogóle przeciwny zabijaniu zwierząt
i nie chcę w tym uczestniczyć. Dlatego ja od kilku
lat w ogóle nie jem mięsa, jestem wegetarianinem.
Ja codziennie – nie dla celów propagandowych i też
nie dla zdrowia… Bo ja dla zdrowia z innych przyjemności musiałem zrezygnować, nie czas o tym
mówić z tej trybuny…
(Głos z sali: Ale których?)
…ale akurat nie z jedzenia mięsa. I uczyniłem to
właśnie dlatego, nie jem mięsa dlatego, że nie chcę
w tym uczestniczyć. Ale nie uważam, żeby moje
w tym względzie głębokie moralne przekonanie
miało być siłą wymuszającą to na moich współobywatelach, którzy akurat chcą spożywać mięso,
a zwłaszcza już nie chcę karać tych moich współobywateli, którzy z produkcji mięsa w Polsce żyją,
polskich rolników. Mówię o tej nowej kategorii.
To są często młodzi ludzie, którzy niejednokrotnie inwestowali w swoje studia, także rolnicze. To
jest właśnie przyszłość, to jest postęp. To dlaczego
mamy dzisiaj bić ich pałką po głowach i to jeszcze w sytuacji, w której Polska – wszyscy jesteśmy
co do tego zgodni – w wymiarze finansowym,
w wymiarze budżetowym ma przed sobą potężniejsze wyzwania niż wypłacanie dziś odszkodowań panom od futerek, których biznes, o czym
wiemy doskonale, i tak się kończy. Tak, bo ludzie
– i chwała Bogu – kupują coraz mniej futer, bo

mamy nadzieję, że nawet ta dyskusja bardzo wielu
ludziom uzmysłowi, że dzisiaj męczenie zwierząt
tylko po to, by ktoś się lepiej poczuł z tego powodu,
że ma na sobie fajne futerko, jest naprawdę fanaberią niewartą cierpienia zwierząt. Ten biznes i tak
upada. Zadajcie sobie pytanie, zwłaszcza zwolennicy teorii spiskowych: a co byście zrobili, gdybyście
mieli biznes, o którym byście wiedzieli, że za 3 lata
i tak nie będzie się opłacał? Czy nie lepiej poprosić kolegów w rządzie, żeby tego biznesu zakazali
i wypłacili sowite odszkodowania?
Chciałbym, żeby każdy się zastanowił nad konsekwencją dzisiejszego głosowania. Powtórzę, mam
o to ogromna prośbę: przemyślcie to. Ja bardzo
szanuję to, bo przecież mam dokładnie takie same
przekonania, że chcecie chronić prawa zwierząt.
Będę to robił razem z wami. Możemy przygotować
w Senacie – także z naszymi kolegami i koleżankami z Prawa i Sprawiedliwości, bo dzisiaj wyrażali taką gotowość – ustawę, która będzie po prostu
dobra, nawet ponadpartyjna. Jest na to szansa.
Ale abyśmy mogli tę szansę wykorzystać, dzisiaj
po prostu zagłosujmy przeciwko tej ustawie. Nie
zróbmy prezentu Prawu i Sprawiedliwości, które
dzięki naszym głosom chce wyjść z kłopotów, które
samo sobie zgotowało.
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Andrzeja
Pająka.
Senator
Andrzej Pająk
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Ja zabieram głos, ale raczej nie będę wchodził
w te zawiłości prawne paragrafów, w szczegóły
zmian czy propozycji. Ja miałbym parę zdań refleksji. Bodaj 18 czy 19 lat temu byłem jako starosta suski na Ukrainie, we Lwowie. W katedrze lwowskiej
podczas homilii biskup pomocniczy archidiecezji
lwowskiej wspomniał taki epizod. Był na wizytacji w biednej parafii i spotkał prostego, ubogiego
mieszkańca. I zapytał go, czego on oczekuje od władzy, od ichniejszego szefa rady rejonu – bo u nich
takie są właśnie podziały. I uzyskał taką odpowiedź: tu jest bieda, my biedni, rada biedna, rejon
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biedny. Jeśli cokolwiek nam władza zrobi, zbuduje,
będziemy się cieszyć. Jeśli nie, to trudno. Ale jednego, gdy spotkam się z przedstawicielem władzy,
rady czy rejonu, oczekuję: abym ja odczuł chociaż
przez chwilę, przez ułamek sekundy, że ja byłem
dla niego ważny, że zostałem uszanowany, że nie
zostałem zlekceważony, nie zostałem pogardzony.
On nie mówi o poszanowaniu i szacunku dla
jego psa, kota. Nie mówi o trosce o jego króliki czy
trzodę chlewną, którą on może w trudzie hoduje, by
on i jego rodzina przeżyli następny dzień. Ale mówi
o szacunku do niego, do człowieka, ze strony polityka. Te słowa zapadły mi głęboko w pamięć. I na
ile mogłem, realizowałem ten model, staram się
realizować, staram się to czynić. I te słowa wspierają mnie i wyznaczają taki mój, że tak powiem,
kształt myślenia.
Dlatego głęboko nie zgadzam się ze słowami,
które wypowiedział przy okazji pisania tej ustawy
o ochronie zwierząt młody, 26-letni młodzieniec:
chcemy pokazać, że miarą naszego człowieczeństwa jest to, jak traktujemy zwierzęta. Młody
Człowieku, miarą naszego człowieczeństwa jest to,
jak traktujemy drugiego człowieka. Jaki jest nasz
stosunek do człowieka, szczególnie tego biednego,
w podeszłym wieku, bezbronnego czy jeszcze nienarodzonego. Mamy przed oczyma obraz filmowy
z młodych lat, gdy mężczyzna w mundurze tak czule odnosił się do psa i innych zwierząt, które miał
w domu, a gdy szedł do pracy, to bez skrupułów
strzelał więźniowi w tył głowy.
Kolejna wypowiedź znanego polityka, obrońcy tej ustawy, pomińmy nazwisko: w wymiarze
humanitarnym, człowiek, który kocha zwierzęta,
kocha ludzi; państwa, które szanują zwierzęta, szanują ludzi, bo miłość kierowana jest do wszystkich
gatunków. Czy aby na pewno? Np. jeden z krajów
europejskich, wprowadził zakaz hodowli zwierząt
futerkowych. I równocześnie w tym kraju zbierają
żniwo eutanazja i zabijanie dzieci nienarodzonych
na życzenie. Dziękuję za taki humanizm, Panie
Pośle. Mój stosunek do takiego humanizmu wyrażam słowami, które tutaj, w Senacie padły już
w poprzedniej kadencji, przywołane przez jednego z senatorów, bodaj senatora Józefa Łyczaka,
a wyszły z ust biskupa Bronisława Dembowskiego
18 października 1996 r.: ja, wiecie, cenię ludzi, którzy litują się nad zwierzętami, ale boję się ludzi,
którzy litują się nad zwierzętami, ale nie litują się
nad człowiekiem. Mamy projekt obrony zwierząt,
który popierają środowiska lewicowe, najbardziej
radykalne środowiska, niemal lewackie. Nigdy

w całym moim życiu nie było mi z tym środowiskiem po drodze. Zakaz hodowli zwierząt futerkowych nie wytrzymuje krytyki zarówno od strony
prawnej, jak i moralnej.
I tutaj przytaczam – już go cytowałem i dalej
cytuję – słowa prof. Mieczysława Ryby, które przyjmuję za swoje: z jakiego powodu państwo ma zakazywać prowadzenia działalności gospodarczej
części obywateli, podczas, gdy inni przedsiębiorcy mogą prowadzić podobne biznesy? Hodowcy
owiec, kur, gęsi nie mają ograniczeń. Hodowcy norek i lisów – tak. Od razu pojawia się zatem wątpliwość konstytucyjna co do równości różnych
przedsiębiorstw wobec prawa. Jeszcze większą
wątpliwość wzbudzają kwestie ideowe. Dla neomarksistów celem jest nie tylko likwidacja hodowli zwierząt futerkowych, ale w ogóle wyzwolenie
zwierząt spod panowania człowieka. Dla najbardziej radykalnych ideologów – przykładem jest
Sylwia Spurek – nawet dojenie krów i produkcja
masła są niedopuszczalne moralnie. Jeśli zakażemy
hodowli zwierząt futerkowych, to nie znajdziemy
żadnego racjonalnego argumentu, by nie zakazać
w przyszłości hodowli świń, krów czy drobiu. Nie
ma rzeczowych argumentów, które wskazywałyby na wyższość norek nad np. kozami. Jeśli uznamy, że zabijanie norek na użytek człowieka jest
niemoralne, to niemoralne będzie też zabijanie
gęsi, chyba że przestaniemy posługiwać się rozumem i zaczniemy uprawiać czysty woluntaryzm,
tworząc prawo wedle widzimisię większości, bez
odniesienia do zasad moralnych, do zasad sprawiedliwości. Tyle cytatu, zmieniłem w tym cytacie
tylko parę słów. Pytam więc: czy nie idziemy w kierunku humanizacji zwierząt i animalizacji człowieka, czyli jego redukcji do statusu zwierzęcia? Ze
zwierząt uczyniliśmy podmiot prawno-moralny.
Jestem przekonany, że przyjmując tę ustawę, otworzymy szeroko drzwi do jakiegoś obłędu.
A temat strat gospodarczych? Popieram wypowiedź kolegi, senatora Jackowskiego, który mówił,
że literalne wprowadzenie tych przepisów działałoby ewidentnie na niekorzyść polskiej gospodarki,
a ewidentnie na korzyść gospodarki niemieckiej,
ukraińskiej, czeskiej, słowackiej, rosyjskiej, duńskiej. Można to wykazać liczbami. Kto przejmie te
hodowle zwierząt futerkowych? Prawdopodobnie
Dania, Ukraina, Finlandia. Kto przejmie ubój rytualny? Słowacja, Czechy, Rosja. Jakie straty poniesie
polski rolnik? O tym już mówiliśmy. Ja nawet nie
jestem w stanie tego policzyć, ale to idzie w miliardy. Przecież to jest system naczyń połączonych.
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O jednej sprawie jeszcze bym tutaj wspomniał.
A utylizacja? Jedna pani, bodaj wiceminister rolnictwa, powiedziała tu rok temu, że utylizacja
700 tysięcy t produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego daje producentom ryb i drobiu
zysk rzędu 1 miliarda zł. No, oni to wszystko zagospodarowują. Kto teraz przejmie tę utylizację?
Prawdopodobnie firmy zagraniczne, głównie
z kapitałem niemieckim, które w Polsce opanowały ok. 95% rynku utylizacyjnego. Co one zrobią z tymi odpadami? Prawdopodobnie je spalą,
zarobioną gotówkę wywiozą, a nam smród zostawią. Ceny towarów też pójdą chyba w górę. No, na
pewno nie spadną. I jeszcze taka uwaga: hodowla
zwierząt futerkowych jest najbardziej ekologiczną formą zagospodarowywania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego. To chyba też
jest istotne.
Oczekiwania moich wyborców były takie,
by… Spotkałem się z bardzo wieloma wyborcami,
a mam ich sporo, bo prawie 180 tysięcy. To był chyba czwarty albo piąty wynik w Senacie. Nie spotkałem nikogo, kto by mnie wtedy wsparł, a teraz
powiedział, żeby tę ustawę poprzeć. Jest to teren
zamieszkiwany w większości przez ludność wyznania katolickiego. Wyborcy mówią do mnie tak:
„Fajnie, że chronicie zwierzątka, zabraniacie produkcji futerek itd. Ale co z dziećmi nienarodzonymi? Co 6,5 minuty 1 chrześcijanin na świecie
zostaje zabity, zamordowany. Czy upominacie się
o to? W Europie w ubiegłym roku zabito 42 miliony dzieci nienarodzonych. Czyście zabrali głos na
ten temat? A co się dzieje w Polsce?”. Takie pytania mi zadają. Dlatego jeśli chodzi o tę ustawę, to
ja będę głosował… Ja już tę decyzję w sercu podjąłem. Później przeleję ją na kartę do głosowania.
Zagłosuję zgodnie z sumieniem, zgodnie z wolą
moich wyborców, bo to im ślubowałem, narodowi
ślubowałem, Polsce ślubowałem. Dziękuję bardzo.
(Oklaski)
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Dziękuję, Panie Senatorze.
Poproszę o zabranie głosu pana senatora
Aleksandra Pocieja, który obraduje zdalnie.
(Senator Aleksander Pociej: Panie Marszałku,
czy jestem słyszalny?)
Tak, jest pan słyszalny.
Proszę bardzo.

Senator
Aleksander Pociej
Dziękuję bardzo.
Po tym mocnym wystąpieniu pana senatora Pająka muszę trochę zmienić pomysł na
moje wystąpienie, bo nie spodziewałem się,
że dożyję takiego momentu, w którym senator Prawa i Sprawiedliwości zaliczy większość
swojego klubu w Sejmie, razem z Jarosławem
Kaczyńskim, do lewaków. Jest to – nie mam
żadnej wątpliwości – zderzenie wrażliwości prawdziwego, mocnego chłopa z Zawoi,
z ośmiorgiem dzieci, z wrażliwością inteligenta z Żoliborza, bezdzietnego.
Rok temu, ledwo rok temu, Szanowni Państwo
– mówię o kolegach z Prawa i Sprawiedliwości
– nawet byście nie zauważyli, kiedy ta ustawa
przeleciałaby przez Senat. Może byście zdążyli obudzić się, wstać z łóżek i przybiec głosować
– pan marszałek Karczewski przeprowadziłby ją
tak szybko, jak pozostałe tzw. ustawy 24-godzinne.
I oczywiście… Będę mówił o 2 senatorach Prawa
i Sprawiedliwości, których osobiście bardzo lubię, o senatorze Jackowskim i senatorze Łyczaku.
Bodajże święty Łukasz mówił o tym, że cieszy się
niebo z każdego jednego grzesznika i warty on jest
99 sprawiedliwych. Miło, że panowie dziękujecie za
tę refleksję w Senacie. Wasi koledzy, którzy postępowali podobnie w poprzedniej kadencji, senator
Stanisławek, senator Bobko… Gdzież oni są? Nie
ma ich dzisiaj.
Swoją drogą, tak się zastanawiam, słuchając senatora Jackowskiego… Podkreślam jeszcze raz, że
bardzo go lubię, ale przypomniało mi się takie stare powiedzenie: diabeł się w ornat ubrał i ogonem
na mszę dzwoni. Panie Senatorze, my mówiliśmy
wam, że sposób procedowania ustaw w poprzedniej kadencji doprowadzi do tego, że któregoś dnia
to po was będą przychodzili prokuratorzy, którzy
nie będą mieli nad sobą żadnej demokratycznej
zwierzchności. No, akurat zdarzyło się nieszczęście, że przyszli po was rolnicy, ponieważ to akurat jest wasz elektorat. Ci rolnicy przyszli po was
i nagle się obudziliście. Bardzo się cieszę, jeszcze
raz przypominam, że się obudziliście, ale przypominam również nasze ostrzeżenia, że tego typu
procedowanie… Jeżeli już się pogwałci pewne procedury, jeżeli wyrzuci się zabezpieczenia demokratyczne, to któregoś dnia ludziom, którzy decydują
u was, wąskiemu gronu, przyśni się zrobienie czegoś, co uderzy w was.
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Dziwię się trochę, że nad tym sposobem procedowania, o którym mówiło tak wielu moich
kolegów, również panowie senatorowie z Prawa
i Sprawiedliwości, tak łatwo przeszła przedstawicielka lewicy, pani marszałek, pani mecenas, gdyż
dla mnie to, w jaki sposób… jak do tej ustawy po
raz któryś w sposób oburzający podeszła większość
sejmowa, powinien być sygnałem mówiącym, że
to jest kolejne kpienie z demokracji. I oczywiście
każdy z nas… Ja absolutnie zgadzam się z tym, że
jakimś bardzo ważnym miernikiem naszego etapu cywilizacyjnego i rozwoju jest nasz stosunek do
zwierząt. To, co się wyprawia w tym zakresie, jest
faktycznie nie do zaakceptowania. Okazuje się jednak – i będziemy musieli się z tym zmierzyć – że
jak są procedowane pewne rzeczy, które my uważamy za dramatycznie niedemokratyczne, w sposób
który urąga wszelkiemu porządkowi prawnemu, to
my wtedy rozdzieramy szaty, a jeżeli coś jest procedowane dokładnie w taki sam gangsterski sposób,
ale akurat to jest zgodne z tym, co my myślimy, to
wtedy jest wszystko dobrze? Ja się z taką analizą
nie zgadzam. I na pewno jakiekolwiek minimum
to jest wprowadzenie bardzo poważnych zmian
w tej ustawie. I też się zgadzam z tym, że pójście
w odszkodowania, o czym mówił pan marszałek
Kamiński, to może być geszeft. Po prostu trzeba
to zrobić w sposób normalny, cywilizowany, z jakimś przyzwoitym vacatio legis ewentualnie, jeżeli
już będziemy to uchwalać, tylko i wyłącznie w ten
sposób. Powtarzam: zaczynamy iść na skróty tam,
gdzie jest nam po drodze, dlatego że taki mamy
światopogląd, a procedury są łamane dokładnie tak
samo jak w poprzedniej kadencji. I to mi się nie
podoba. Dziękuję bardzo.
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Jan Maria Jackowski: W trybie
sprostowania.)
W trybie sprostowania pan senator Jackowski.
Senator
Jan Maria Jackowski
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ponieważ pan senator Pociej był łaskaw wymienić moje nazwisko, chciałbym powiedzieć kilka

słów w trybie sprostowania. Powiem tak: pan senator cytował Pismo Święte w swojej wypowiedzi, a ja odpowiem też tak ewangelicznie: kto jest
bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamień. Panie
Senatorze i Droga Platformo, pamiętam również
VIII kadencję, jak kolanem były przepychane ustawy o OFE, o przedłużeniu wieku emerytalnego i co
się tutaj w Senacie wtedy działo. Tak więc ja sądzę,
że po prostu trzeba o tym pamiętać. I to dedykuję
panu senatorowi Pociejowi. Dziękuję.
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Dziękuję, Panie Senatorze.
Ja już myślałem, że pan chce sprostować Pismo
Święte.
(Senator Jan Maria Jackowski: Nie! W życiu!)
Pan senator Bosacki, proszę uprzejmie.
Senator
Marcin Bosacki
Panie Marszałku, w imieniu klubu Koalicji
Obywatelskiej chciałbym poprosić o półtoragodzinną przerwę w obradach.
(Głos z sali: Ile?)
Półtoragodzinną przerwę.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: W tej
chwili?)
Tak, w tej chwili.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Czyli do
18.10, tak?)
Tak.
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Dobrze.
Ogłaszam przerwę…
(Głos z sali: Jeszcze senator Pupa chce się dopisać do dyskusji.)
Ale dyskusja jeszcze nie jest zamknięta.
(Głos z sali: Można się wpisywać.)
Można się wpisywać także w czasie przerwy.
Pana senatora Pupę proszę wpisać.
Ogłaszam przerwę do godziny 18.10.
(Przerwa w obradach od godziny 16 minut 41
do godziny 18 minut 22)
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Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
Wznawiam obrady.
Powracamy do rozpatrywania punktu piętnastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy
o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw.
Powracamy do dyskusji.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Marka
Borowskiego…
(Senator Marek Borowski: Nie, nie, ja dziękuję.)
Pan senator się wycofuje.
To proszę o zabranie głosu pana senatora Jacka
Boguckiego.
Senator
Jacek Bogucki
Pani Marszałek! Wysoki Senacie! Panie
i Panowie Senatorowie!
Ustawa wywołała bardzo głęboką dyskusję nad
problemem ochrony zwierząt. No i to dobrze, bo
taka dyskusja pewnie była potrzebna.
Jednak martwi to, że niektóre wystąpienia tak
naprawdę bardzo odbiegały od samej istoty problemów, a skupiały się na oskarżaniu o tryb przyjmowania, choć przecież w Sejmie takich wątpliwości
posłowie nie zgłaszali. Jeden z poprzedników już
mówił o trybie. Ja pamiętam, jak setki milionów,
chyba 150 milionów zł, jak pamiętam, z OFE też
były przejmowane w ciągu jednego dnia, mimo że
protestowaliśmy wtedy w Sejmie bardzo mocno
przeciwko temu. Zmiany w ustawie emerytalnej,
które milionom Polaków odbierały prawo do emerytury, przesuwały je w czasie, także były przyjmowane w podobnym trybie.
Ale dobrze, że tu, w Senacie mamy możliwość
uzupełniana tych zmian. Dobrze też, że są zmiany,
które zaproponował rząd, że te zmiany zmierzają
w takim kierunku, aby z jednej strony bronić praw
zwierząt, ale z drugiej, przede wszystkim, bronić
praw ludzi i tego, aby polscy rolnicy mogli nadal
produkować i utrzymać się w trudnej konkurencji
międzynarodowej.
My musimy pamiętać o tym, że jest okres nawrotu koronawirusa, sytuacja jest zmienna, zmienia się z dnia na dzień, na nowo powstają problemy
związane z tym w poszczególnych krajach – nie tylko w Polsce, w innych krajach jest jeszcze trudniej.
Hotele, restauracje, ta dziedzina życia, która w dużym stopniu jest odbiorcą produktów rolnictwa,

ponownie w wielu miejscach się zamyka. I te
trudności mogą dotykać także polskich rolników.
Dlatego te zmiany, które w ostatnim dniu, wczoraj, zostały zaproponowane przez pana marszałka
Pęka, te, które zostały zaproponowane przez pana
premiera, idą w dobrym kierunku. Należy zastanawiać się, jak jeszcze możemy w tej trudnej sytuacji tę ustawę poprawić. Dlatego złożyłem już 3
poprawki, złożę jeszcze czwartą poprawkę, która
pozwoli na to, żeby w tym trudnym okresie polscy
rolnicy mogli produkować, ale jednocześnie żebyśmy uściślili zasady uboju bez ogłuszania, uboju na
potrzeby związków wyznaniowych, i je doprecyzowali, bo w polskim prawie… Zresztą niewykonany
wyrok Trybunału na to wskazuje.
Tak więc, rozumiejąc, że czasem musimy podejmować także trudne decyzje, chciałbym wnieść
o to, żebyśmy pochylili się bardzo głęboko nad tymi
zmianami, nad każdą z nich, byśmy przeanalizowali je jeszcze na posiedzeniu komisji, a potem
oczywiście, by każdy podjął decyzję podczas głosowania. Dziękuję.
Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
Bardzo dziękuję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora
Zdzisława Pupę.
Senator
Zdzisław Pupa
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Już od dłuższego czasu obradujemy nad ustawą o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz
niektórych innych ustaw, zawartą w druku senackim nr 209 – ustawą, która wzbudza wiele emocji,
wiele nieporozumień, ustawą, która wyprowadziła
na ulicę rolników. Oni w deszczu i, można powiedzieć, w chłodzie protestują, walczą o to, aby ich
gospodarstwa mogły właściwie produkować, prosperować, aby ich gospodarowanie, dobrostan ich
zwierząt, ale również byt ekonomiczny był utrzymywany na rozsądnym, właściwym poziomie.
Z tego tytułu dochodzi do różnego rodzaju też
inwektyw, posądzeń, pomówień – jak to bywa, kiedy dochodzą do głosu emocje. Doprowadza to do
sytuacji daleko niepokojącej, do stanu rzeczy, który ma miejsce.
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Nie wiemy, kto dokładnie stoi za ustawą o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw. Prezentowało się młode osoby, które
w jakiś sposób miały wypracować tę ustawę – ponoć bardzo elegancką, która miała chronić zwierzęta. Ale ta ustawa, jak się okazuje, nie chroni
wszystkich zwierząt. Nie chroni ich praktycznie…
Chroni tylko psy, koty, natomiast królika już nie
chroni. I praktycznie eliminuje z produkcji rolnej –
co wkracza w sprawy gospodarcze – norki, gryzonie, które są wykorzystywane do produkcji skórek
na futra, w których to futrach chodzą eleganckie
panie. Ale doprowadza również do tego, że zagrożona jest nasza obecność na z takim trudem jeszcze
przez ministra Krzysztofa Jurgiela, później przez
ministra Ardanowskiego, zdobytych rynkach arabskich, zdobytych rynkach azjatyckich, zdobytych
rynkach na Wschodzie czy w Unii Europejskiej.
Przypomnę jeszcze tylko, że myśmy wstrzelili się,
jakby wpisaliśmy się w rytm działań międzynarodowych i założyliśmy embargo dla Rosji na eksport
do nich mięsa wołowego, wieprzowego i innych. To
spowodowało totalne załamanie się rynku. Dzisiaj
stoimy przed podobnym dylematem. Co się wydarzy, kiedy nagle przestaniemy produkować czy kiedy polskie, można powiedzieć, magazyny zapełnią
się polską wołowiną, a rynki zewnętrzne utracimy?
Ta ustawa, która została przygotowana przez
młodych ludzi – a młodość ma to do siebie, że czasami jest butna, że czasami nawet jest pyszna – ma
2 elementy. Element gospodarczy już zasygnalizowałem, ale ma ona również mocny element światopoglądowy, o którym tu, na tej sali, była również
mowa.
Bardzo pięknie wypowiedzieli się moi przedmówcy w osobach senatorów Józefa Łyczaka, Jana
Marii Jackowskiego czy Andrzeja Pająka i praktycznie po ich wystąpieniach nie powinienem nic
mówić, bo w tych wystąpieniach pojawiły się te
elementy, o których tutaj wspomniałem. Ale nie
sposób nie zwrócić uwagi na to, że rzeczywiście
polska wieś znalazła się w pewnego rodzaju szoku.
Szoku spowodowanym tym, co zostało przedstawione. I ten szok trwa, ten szok widzieliśmy dzisiaj
na ulicy, ten szok widać było również w postawie
ochrony, bo to policja musiała zapewnić ochronę,
jeździły na sygnale karetki pogotowia i praktycznie
policjanci zabezpieczali tę jakże słuszną manifestację czy protest.
I trzeba zwrócić uwagę, Szanowni Państwo, na
to, że osoby, które często z rolnictwem nie mają nic
wspólnego, na rolnictwie się nie znają, zabierają

głos, mówią o rolnictwie. Ja to wyjaśniałem wczoraj na posiedzeniu senackiej komisji rolnictwa. To
jest tak, jakbym ja uczył chirurga operować. To
tak, jakbym uczył inżynierów, fachowców od lotów w kosmos, co mają zrobić, jak się zachować,
jakie statki kosmiczne budować. Tak samo to wygląda, jak osoby, które nie znają się na rolnictwie,
nie mają pojęcia o rolnictwie albo niewiele wiedzą
na temat rolnictwa, gospodarowania na wsi, podejmują ten temat.
Rodzi się zasadnicze pytanie – i wiele osób
mnie o to również pyta – kto na likwidacji polskiej
produkcji zarobi? To nie jest tak, że będzie próżnia.
Jesteśmy w Unii Europejskiej, granice są otwarte.
Rynki nie znoszą pustki. Zapotrzebowanie na futerka jeszcze jest, coraz mniejsze, ale jeszcze jest.
Zapotrzebowanie na wołowinę z uboju religijnego
też się pojawia. Zapotrzebowanie na drób również.
Drobiarze sobie w jakiś sposób wywalczyli to, że
mogą ten ubój i eksport mieć zagwarantowany, ale
mniej liczni rolnicy, którzy produkują bydło opasowe, niestety tego przywileju nie mają.
I dzisiaj trzeba też zwrócić uwagę na fakt, w jakiej sytuacji jesteśmy. Nie pamiętam, Szanowni
Państwo, żeby w naszym kraju się mówiło o bezpieczeństwie żywności. Mówi się często o zdrowej żywności, ekologicznej żywności, ale nie
mówi się o tym, jak zabezpieczyć żywność tak,
żeby żywność podawana konsumentowi naprawdę była bez chemii, zdrowa. Ja podam tylko taki
przykład. Rozmawiałem z rolnikami, którzy też
przyszli do mnie, do mojego biura senatorskiego, szukać ratunku, i rolnik mówi mi tak: ja, żeby
sprzedać Arabom drób, kurczęta, muszę wykazać
się jakością paszy, którą te zwierzęta skarmiam.
Przetwórnia, która przygotowuje te zwierzęta,
ubija te zwierzęta, musi zapewnić właściwe chłodzenie. Nie mogą to być mrożonki, nie mogą te
zwierzęta być zmrożone, musi być temperatura
0–2 stopnie, innego mięsa nie przyjmą. Świadczy
to tylko o tym, że kraje arabskie czy Izrael potrafią
dbać o interes swoich obywateli. Ale czy my potrafimy dbać o to, żeby polski konsument otrzymywał
właściwej jakości żywność? To jest takie pytanie
przy okazji, praktycznie sugestia. Bo mamy co rusz
sygnały, że a to przyjeżdżają mrożonki 25-letnie,
a to jakieś zarażone dioksynami, i tego typu rzeczy
ciągle się pojawiają w naszych sklepach, w naszej
przestrzeni publicznej.
Dlatego, Szanowni Państwo, żeby nie powtarzać
tych wniosków, które tutaj padały, tych uwag, które
padały… Chcę wyrazić moje głębokie ubolewanie
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wynikające z tego, że ta ustawa, jak już mówiłem,
ma charakter światopoglądowy. Ta ustawa została
przyjęta w Sejmie, można powiedzieć, w porozumieniu ponadpolitycznym, ponadpartyjnym. Nie
zdarzyło się chyba jeszcze w ciągu 6 lat, kiedy rządzi Prawo i Sprawiedliwość, aby doszło do konsultacji na linii SLD – PiS przy przyjmowaniu ustawy
dotyczącej… tej ustawy, nazwanej trochę przewrotnie ustawą o zmianie ustawy o ochronie zwierząt
oraz niektórych innych ustaw. I dzisiaj w wystąpieniu pani marszałek Morawskiej-Staneckiej, która
apelowała o to, żeby w przedłożeniu sejmowym tę
ustawę przyjąć, bez poprawek, bo ta ustawa według
pani marszałek jest idealna, jest właściwa i należy
ją przyjąć… To budzi mój opór. To nie przekonuje
mnie do tego, aby zagłosować za ustawą w takim
kształcie, w jakim wyszła z Sejmu. Chciałbym zagłosować za poprawkami, które zostały zgłoszone przez senatora… tzn. wspólnie z senatorem
Łyczakiem, które poprawią tę ustawę w sposób
znaczący. Jeśli ona nie zostanie poprawiona, to
niestety będę zmuszony do głosowania przeciw
tej ustawie. Dziękuję.
Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Ja ad vocem, skoro zostałam wywołana do tablicy. Nie powiedziałam ani słowa o tym, że ustawa jest idealna, ale powiedziałam, że należy za nią
zagłosować. Dziękuję bardzo.
Pan senator Mieczysław Chróścikowski…
(Senator Bogdan Borusewicz: Jerzy Chróścikowski.)
Przepraszam, Jerzy Chróścikowski.
(Senator Jerzy Chróścikowski: Na drugie mam
Mieczysław.)
Przepraszam.
Senator
Jerzy Chróścikowski
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Już tyle zostało dzisiaj powiedziane, że już nie
powinienem zabierać głosu, ale chcę jeszcze raz
powiedzieć o tych poprawkach, które zostały zgłoszone przez nas, bo również ja podpisałem się pod
poprawką pana senatora Łyczaka. Tam jest mowa
o skreśleniu art. 1 pkt 13. W poprawce, którą nam

przedłożył tutaj pan marszałek Pęk w ramach pomocy rządu… Ta jest nie do przyjęcia. Ja już to mówiłem, że ona musi ulec zmianie. Głosowaliśmy
za jej odrzuceniem, bo taka wersja nie może być
przyjęta. Tamta poprawka idzie dalej, uzupełnia,
że będzie można eksportować ubite zwierzęta, jeśli
chodzi o obrządek religijny. W tej poprawce rządowej, która mówi, że dopuszcza się drób tylko…
No, nie możemy się na to zgodzić. Uważamy, że tu
musi być…
Jest jeszcze jedna poprawka, którą zgłosił pan
senator Jacek Bogucki. Ona ma jeszcze inną wersję.
Jeżeli chcemy zachować tamtą wersję, która też jest
wersją do przyjęcia… Ta jest alternatywna. Tak że
musimy się zastanowić, która jest lepsza. Przy tej
drugiej wykreśla się eksport, czyli nie zakazuje się
eksportu, ale tam jest jeszcze wpisane to, co było
w poprzednim zapisie, że należy przeprowadzić
szkolenia… W związku z tym trzeba by się zastanowić, czy chcemy wprowadzić tę, czy tę poprawkę. Ja osobiście, tak jak mówiłem wczoraj, jestem
przeciwko tej poprawce, którą zgłosił pan senator
Pęk. W zestawieniu wniosków mniejszości to jest
poprawka nr 1. Apeluję o rozwagę. Jeżeli nie będzie
uwolnienia eksportu w przypadku bydła, to będę
zmuszony głosować przeciw ustawie. To jest jedna z najważniejszych poprawek dla rolników. Oni
chcą mieć obrót, chcą, żeby to funkcjonowało. Ja to
powiem wprost: poróżniono… Ja dostałem wczoraj
masę telefonów od producentów drobiu, że poróżniono rolników. Nie można poróżniać rolników,
drobiarzy i innych… Należy dopuścić to całkowicie.
I nie, tak jak rząd proponuje, że 12 miesięcy, tylko…
Tam się podaje datę, ale to w sumie wychodzi prawie 12 miesięcy. Do rozważenia jest poprawka, pod
którą się podpisałem, albo poprawka pana senatora
Boguckiego, która dookreśla dodatkowe warunki
w tym przypadku. To tyle co do tych poprawek.
Ale oczywiście chcielibyśmy, żeby te poprawki, które zostały zaproponowane przez rząd, pozostały. One częściowo nas satysfakcjonują, bo
rzeczywiście trzeba doprowadzić do tego, żeby nie
było wchodzenia do gospodarstw. Jeśli mają tam
wchodzić, to – tak jak wnosiłem ja i wielu kolegów – rozbudujmy Inspekcję Weterynaryjną, dajmy jej większe uprawnienia, oni w inspekcji i tak
już mają, ale niech mają większe wyposażenie,
a nie twórzmy specjalnej instytucji, która będzie
się tym zajmować. Tworzenie nowych instytucji
więcej kosztuje. Uważam, że weterynaria do tej
pory miała uprawnienia, powinna mieć je poszerzone, zwiększone zasoby kadrowe i wykonywać
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te zadania tak, jak wykonywać powinna, a często jest tak, że Inspekcja Weterynaryjna nie ma
możliwości, nie ma tyle kadry. Tak więc trzeba tu
zasilić kadrę i tu to wprowadzić. Nie trzeba przygotowywać specjalnej ustawy, tylko na bazie ustawy o weterynarii spokojnie można prowadzić te
kontrole. Jeśli będzie monit ze strony instytucji,
które chronią zwierzątka, nazwijmy to, zapisane,
które mają do tego uprawnienia, to niech te instytucje będą tylko sygnalistami, a od tego powinna
być Inspekcja Weterynaryjna, która podejmuje decyzję, czy jest potrzeba dokonania interwencji, czy
nie ma takiej potrzeby. To jest moja gorąca prośba.
Wtedy możemy głosować za. W innym przypadku
– oświadczam – będę głosował przeciw tej ustawie. Dziękuję.
(Głos z sali: Brawo!)
Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję państwa, że lista mówców została
wyczerpana.
Dla porządku informuję, że senatorowie
Krzysztof Brejza, Aleksander Szwed, Beniamin
Godyla, Marek Pęk, Joanna Sekuła, Janusz Gromek,
Agnieszka Gorgoń-Komor złożyli swoje przemówienia w dyskusji do protokołu*.
Informuję również, że wnioski o charakterze legislacyjnym na piśmie złożyli: senator
Gabriela Morawska-Stanecka, senator Wojciech
Konieczny, senator Marek Bogucki, senator Danuta
Jazłowiecka, senator Marek Borowski, senator
Janusz Łyczak wraz z grupą senatorów i senator
Bogdan Borusewicz.
(Głosy z sali: Józef.)
Przepraszam, Józef Łyczak.
(Głos z sali: I Jacek Bogucki.)
I jeszcze… Przepraszam.
(Senator Sekretarz Ryszard Świlski: Od tyłu ułożone, tak?)
Było ułożone od tyłu, tak.

I jeszcze senator Bogdan Borusewicz. To
wszystko.
(Głos z sali: I Jacek Bogucki.)
Senator Jacek Bogucki jest tutaj wpisany, tak.
(Senator Sekretarz Ryszard Świlski: I Marek
Pęk.)
To tego nie mam.
(Senator Sekretarz Ryszard Świlski: Marek Pęk
też.)
Senator Marek Pęk również złożył wnioski
o charakterze legislacyjnym.
Czy przedstawiciel rządu, czy pan minister chce
ustosunkować się do przedstawionych wniosków?
(Głos z sali: Nie.)
Nie.
Ponieważ zostały złożone wnioski o charakterze
legislacyjnym, proszę Komisję Ustawodawczą oraz
Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustosunkowanie się do przedstawionych wniosków i przygotowanie wspólnego sprawozdania.
(Głos z sali: Spróbujemy…)
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec
posiedzenia Senatu.
Senator Sekretarz
Ryszard Świlski
Wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa
i Rozwoju Wsi oraz Komisji Ustawodawczej
w przedmiocie rozpatrzenia wniosków zgłoszonych
do ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt
oraz niektórych innych ustaw odbędzie się w sali
plenarnej 2 godziny po ogłoszeniu przerwy w obradach. Teraz jest godzina 18.44.
Wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka
Szanowni Państwo, zarządzam przerwę do godziny 22.00. Po przerwie, o godzinie 22.00 odbędzie
się głosowanie. Dziękuję.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 18 minut 44)

* Senator Marek Pęk nie złożył do protokołu przemówienia
w dyskusji. Przemówienia złożone do protokołu
– w załączeniu..
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(Wznowienie posiedzenia o godzinie 15 minut 00)
(Posiedzeniu przewodniczą marszałek Tomasz
Grodzki oraz wicemarszałek Bogdan Borusewicz)
Marszałek
Tomasz Grodzki
Wznawiam posiedzenie.
Proszę panów senatorów sekretarzy o zajęcie
miejsc przy stole prezydialnym.
Państwa senatorów biorących udział w posiedzeniu w sposób zdalny proszę o upewnienie się,
czy państwa iPady są podłączone do zasilania, a kamery w nich włączone. Proszę także o zapewnienie
takiego położenia iPada i obiektywu kamery, aby
byli państwo widoczni podczas połączenia.
Pozwólcie państwo, że przed przystąpieniem do
głosowania testowego w imieniu Senatu pożyczę
nauczycielom z okazji Dnia Nauczyciela jak najwięcej dobrych dni w szkole, pomyślności i zdrowia
w trudnych czasach pandemii, co dotyczy również
wielu z nas tu siedzących, ponieważ część z nas
oprócz wykonywania mandatu senatora wykonuje również funkcję nauczycieli różnych szczebli,
począwszy od szkół, a skończywszy na uniwersytetach. Życzymy nauczycielom wszelkiej pomyślności. (Oklaski)
Szanowni Państwo, przed przystąpieniem do
bloku głosowań przeprowadzimy głosowanie testowe, które ma na celu ustalenie listy senatorów
biorących udział w posiedzeniu. Proszę o oddanie jakiegokolwiek głosu w celu potwierdzenia
obecności.
Senatorom korzystającym z aplikacji do zdalnego udziału w posiedzeniu przypominam o konieczności kliknięcia przycisku „OK” oraz o konieczności
wciśnięcia 2 przycisków „Przekaż” po oddaniu głosu w odpowiedzi na pytanie o potwierdzenie.
(Rozmowy na sali)
Pokażcie mi tę stronę ze zdalnymi…

(Rozmowy na sali)
Proszę o podanie wyników głosowania…
Dziękuję bardzo za podciągniecie strony.
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 63 senatorów? (Głosowanie nr 69)
No, to jest niemożliwe, wynik jest nieprawdziwy, ponieważ ja widzę wyniki na 3 ekranach i po
prostym, arytmetycznym dodawaniu widzę, że głosowało więcej senatorów.
W związku z tym przystąpimy do powtórzenia
tego głosowania. Proszę zresetować maszynki.
Ponownie ogłaszam tylko i wyłącznie głosowanie testowe, które ma na celu ustalenie listy senatorów biorących udział w posiedzeniu. Proszę
o oddanie jakiegokolwiek głosu.
(Rozmowy na sali)
Proszę o podanie wyników głosowania.
Teraz głosowało 96 senatorów i to jest liczba
prawdziwa. (Głosowanie nr 70)
Zatem aktualnie w posiedzeniu bierze udział
96 senatorów.
Szanowni Państwo Senatorowie, informuję,
że kolejne posiedzenie Senatu planowane jest na
dni 27, 28 i 29 października 2020 r. Porządek tego
posiedzenia zostanie państwu dostarczony drogą
elektroniczną.
Dzień 27 października został dołożony na
prośbę Ministerstwa Finansów i będzie on poświęcony dyskusji nad budżetem roku 2020.
Stało się tak, gdyż do końca października ta debata musi się skończyć, ponieważ ministerstwo
ma zobowiązania wobec Komisji Europejskiej.
Na prośbę ministra Kościńskiego zaczniemy te
obrady prawdopodobnie o 16.00, otrzymacie to
państwo w komunikacie, z intencją zakończenia
ich 27 października i głosowania nad budżetem
na rok 2020 natychmiast po zamknięciu prac nad
tym punktem. Nad innymi punktami będziemy procedować normalnie. To jest informacja
dodatkowa.
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Powracamy do rozpatrywania punktu piętnastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych
ustaw.
W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, które ustosunkowały się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje
się ono w druku nr 209 Z.
Proszę sprawozdawcę, pana senatora Marka
Borowskiego, o przedstawienie sprawozdania
komisji.
Senator Sprawozdawca
Marek Borowski
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Połączone komisje rozpatrywały 62 poprawki,
poprawki, które były zgłaszane wcześniej na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej, na posiedzeniu
komisji rolnictwa oraz w czasie obrad plenarnych.
4 z tych poprawek zostały wycofane, z pozostałych
58 komisja poparła 34 poprawki.
Oczywiście poprawki były różnej wagi. Jest
tam sporo poprawek legislacyjnych, oczywiście
także merytoryczne. Myślę, że warto wymienić 3
poprawki, które wcześniej były przedmiotem ożywionych dyskusji i na posiedzeniach komisji, i poza
posiedzeniami.
Po pierwsze, komisje poparły poprawkę dopuszczającą prywatne podmioty do prowadzenia
schronisk dla zwierząt, ale na zlecenie gminy i tym
samym pod jej nadzorem. To jest poprawka nr 17.
Po drugie, poparły również system znakowania, czyli tzw. czipowania psów, czipowania już
nie dobrowolnie, bo to istnieje, ale obowiązkowo,
z centralnym rejestrem. Zdaniem wnioskodawców,
ale takie też są doświadczenia międzynarodowe,
przepis ten powinien zmniejszyć liczbę zwierząt,
psów bezdomnych, to ma on na celu, i tym samym
znacznie poprawić sytuację w schroniskach. To jest
poprawka nr 44.
I wreszcie, po trzecie, komisje poparły poprawkę wprowadzającą vacatio legis w odniesieniu do
działalności ulegających likwidacji bądź ograniczeniu, w odniesieniu do likwidacji przemysłu
futrzarskiego i ograniczenia uboju rytualnego, religijnego na mięso wołowe. Przepis ten wprowadza
także szczegółowe regulacje dotyczące wypłaty odszkodowań. To jest poprawka nr 51.

Chciałbym na końcu podziękować wszystkim senatorom, którzy pracowali nad tą ustawą,
a w szczególności – tu już osobiście – chciałbym
podziękować senatorowi Czerwińskiemu, który
wielokrotnie zwracał uwagę na błędy, które dzięki
temu, że w Senacie pracujemy inaczej niż gdzie indziej, mogły zostać poprawione. Dziękuję.
Marszałek
Tomasz Grodzki
Dziękuję bardzo panu senatorowi.
Rzeczywiście, podziękowanie wszystkim, którzy przez miesiąc, niecały miesiąc pracowali nad tą
ustawą, łącznie z naszymi licznymi gośćmi i przedstawicielami przeróżnych środowisk, od zwolenników do przeciwników tej ustawy. Warto za to
podziękować.
Proszę sprawozdawcę mniejszości połączonych
komisji, pana senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego,
o przedstawienie wniosków popartych przez
mniejszość połączonych komisji.
Senator Sprawozdawca
Krzysztof Kwiatkowski
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Ja w sposób szczególny chciałbym zwrócić państwa uwagę na poprawkę nr 14, która jest wnioskiem mniejszości. Jest to poprawka, która m.in.
wprowadza zakaz prowadzenia egzekucji ze zwierząt domowych. Szanowni Państwo, niestety jest
taka praktyka, że często dochodzi do egzekucji ze
zwierząt domowych. Jak sama nazwa wskazuje,
zwierzęta domowe to są zwierzęta, które mają tę
wyjątkową więź emocjonalną z całą grupą domowników, a więc także z dziećmi. Szanowni Państwo,
gorąco proszę i rekomenduję: wprowadźmy ustawowy zakaz egzekucji ze zwierząt domowych. Jest
to sytuacja, która wywołuje, szczególnie u najmłodszych domowników, u dzieci, które nie rozumieją tej sytuacji, ogromną traumę związaną z utratą
ukochanego zwierzęcia. Gorąco państwa proszę
o przyjęcie tej poprawki, która jest zawarta we
wniosku mniejszości.
W tym wniosku wprowadzamy również zakaz organizowania konkursów, loterii i licytacji,
w których zwierzęta domowe stanowią nagrodę.
Dotychczasowa praktyka była taka… Niestety, zdarzały się sytuacje, w których zwycięzca loterii wcale
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nie pragnął zwierzęcia domowego i to doprowadzało do sytuacji bezdomności tego zwierzęcia.
Proszę, rekomenduję: przyjmijmy poprawkę,
wniosek mniejszości, wprowadzającą zakaz egzekucji ze zwierząt domowych – to jest poprawka
nr 14.
Marszałek
Tomasz Grodzki
Dziękuję bardzo panu senatorowi.
Proszę teraz sprawozdawcę mniejszości połączonych komisji, pana senatora Jacka Boguckiego,
o przedstawienie wniosków popartych przez
mniejszość połączonych komisji.
Senator Sprawozdawca
Jacek Bogucki
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Proponujemy, aby rozwiązania, które zostały
zaproponowane przez rząd i które są wspierane
przez mniejszość komisji, zgłoszone w odpowiednich poprawkach, zostały przyjęte. Dziękuję.
Marszałek
Tomasz Grodzki
Dziękuję bardzo panu senatorowi.
Proszę w tej chwili sprawozdawcę mniejszości połączonych komisji, pana senatora Józefa
Łyczaka, o przedstawienie wniosków popartych
przez mniejszość połączonych komisji.
Senator Sprawozdawca
Józef Łyczak
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam przyjemność, po raz ostatni, bo za chwilę
ustawa będzie przegłosowywana… Chciałbym prosić o poparcie, jak myślę, najważniejszych poprawek. To są poprawki nr 25, 50 i 60. Na przyjęcie
tych poprawek czeka przede wszystkim cała polska wieś, rolnicy, ale też przyjęcie tych poprawek
sprawi, że skutki, które wywarłyby te złe zapisy,
nie dotkną mieszkańców miast. Jest to bardzo poważne… W tej ustawie te poprawki – wszyscy to

wiemy – są najważniejsze. Rząd ustąpił. Ustąpił,
ale nie do końca. Kompromis wypracowany, zaproponowany sprawił, że nastąpił niejako podział rolników. Dopuszczony jest ubój rytualny drobiu, ale
wstrzymany jest albo ograniczony w dalszym ciągu
ubój bydła, którego hodowla jest równie ważną, jeśli nie ważniejszą gałęzią. Dlatego bardzo serdecznie proszę… wierzę w to, że Wysoka Izba przychyli
się do mojej prośby, za co będą bardzo wdzięczni,
jak myślę, wszyscy Polacy. Dziękuję bardzo.
Marszałek
Tomasz Grodzki
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Proszę sprawozdawcę mniejszości połączonych komisji, pana senatora, marszałka Marka
Pęka, o przedstawienie wniosków popartych przez
mniejszość połączonych komisji.
Senator Sprawozdawca
Marek Pęk
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja również proszę o poparcie złożonych i popartych przeze mnie wniosków mniejszości. To
są poprawki w 100% uzgodnione na poziomie kierownictwa klubu Prawa i Sprawiedliwości, który jest sejmowy i senacki, jest całością, a także
na poziomie rządu, bo przecież spora część tych
najistotniejszych poprawek o charakterze kompromisowym to są poprawki zarekomendowane
osobiście przez premiera Mateusza Morawieckiego.
Oczywiście w Senacie możemy składać poprawki
dalej idące, ale to będzie tylko takie pozorne zwycięstwo senatorów, bo przecież ta ustawa wróci do
Sejmu, a żeby konkretne poprawki Senatu weszły
w życie, to muszą zostać poparte przez większość
sejmową. Dlatego poparcie tych poprawek, o których mówię, gwarantuje wejście w życie ustawy
o charakterze kompromisowym. Kompromis od
samego początku jest istotą tej ustawy. W Sejmie
udało się zgromadzić większość ponad podziałami politycznymi, liczę, że również w Senacie się
to uda. Chciałbym, ażebyśmy po tym głosowaniu
wyszli z Senatu z takim przekonaniem, że obroniliśmy interes polskich rolników, zminimalizowaliśmy negatywne aspekty tej ustawy w brzmieniu
sejmowym, ale jesteśmy również realistami i jako
senatorowie Prawa i Sprawiedliwości stanowimy
jednolity klub. Dziękuję bardzo…
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(Senator Barbara Borys-Damięcka: A o jakie
poprawki chodzi?)
(Głos z sali: Dwadzieścia pięć….)
To są poprawki, które były już wielokrotnie
omawiane. Poprawki, które zostały zaproponowane przez pana premiera, dotyczą dopuszczenia
uboju rytualnego drobiu, dotyczą wydłużenia okresu przejściowego o 1 rok, dotyczą zapoczątkowania
pewnego systemu odszkodowań, rekompensat i zapowiedzi powstania państwowej inspekcji ochrony
zwierząt. Dziękuję bardzo.
Marszałek
Tomasz Grodzki
Dziękuję bardzo panu marszałkowi.
Czy państwo senatorowie wnioskodawcy lub
pozostali senatorowie sprawozdawcy chcą jeszcze
zabrać głos?
Przypomnę, że wnioski w trakcie dyskusji zgłosili, pleno titulo: senatorowie Bogucki, Borusewicz,
Łyczak, Pupa, Chróścikowski, Pająk, Błaszczyk,
Włosowicz, pani marszałek Morawska-Stanecka,
senator Konieczny, marszałek Pęk, Borowski, senator Jazłowiecka. Ponadto sprawozdawcami komisji byli państwo senatorowie: Jerzy Chróścikowski,
Jacek Bogucki, Marek Borowski, Krzysztof
Kwiatkowski.
Rozumiem, że nikt nie zabiera już głosu.
Przypominam, że następujący wnioskodawcy wycofali swoje wnioski: pan marszałek Marek
Pęk – pkt 3 ppkt 8 w druku nr 209 Z, Komisja
Ustawodawcza – pkt 3 ppkty 9 i 18 w druku
nr 209 Z oraz pan senator marszałek Bogdan
Borusewicz – pkt 3 ppkt 61 w druku nr 209 Z.
Czy ktoś z państwa senatorów chce podtrzymać
wycofane wnioski? Nie.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie ustawy, a następnie, w przypadku odrzucenia tego
wniosku, nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez
poprawek. Głosowanie nad przedstawionymi poprawkami zostanie przeprowadzone tylko wtedy,
gdy zostaną odrzucone poprzednie wnioski.
Proszę o przygotowanie ekranów monitorów.
Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem
o odrzucenie ustawy.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 24 – za, 64 – przeciw,
9 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie nr 71)
Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie ustawy przystępujemy do głosowania nad wnioskiem
o przyjęcie ustawy bez poprawek.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, czyli wszyscy, 2 – za,
97 – przeciw, 1 senator się wstrzymał. (Głosowanie
nr 72)
Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie ustawy oraz wniosku o przyjęcie ustawy bez poprawek
przystępujemy do głosowania nad przedstawionymi poprawkami.
(Rozmowy na sali)
Bardzo proszę o skupienie, bo te poprawki są
dość rozległe, a z uwagi na ważność tej ustawy będę
je czytał.
Uwaga, przyjęcie poprawki nr 1 wyklucza głosowanie nad poprawką nr 2.
Poprawka nr 1 zmierza do modyfikacji definicji
kota rasowego oraz psa rasowego poprzez wprowadzenie wymogu posiadania przez kota rasowego
rodowodu wpisanego do rejestru prowadzonego
przez polską organizację hodowców wpisaną do
Krajowego Rejestru Sądowego, będącą członkiem
felinologicznej organizacji światowej, oraz wymogu posiadania przez psa rasowego udokumentowanego w 3 pokoleniach rodowodu wpisanego do
Polskiej Księgi Rodowodowej prowadzonej przez
organizację hodowców wpisaną do Krajowego
Rejestru Sądowego, będącą członkiem kynologicznego stowarzyszenia międzynarodowego wpisanego do sądowego rejestru stowarzyszeń.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 46 – za, 49 – przeciw,
4 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie nr 73)
W związku z tym głosujemy nad poprawką nr 2.
Poprawka nr 2 zmierza do modyfikacji definicji
kota rasowego oraz psa rasowego poprzez wprowadzenie wymogu posiadania przez kota rasowego
rodowodu wpisanego do rejestru prowadzonego
przez Unię Felinologii Polskiej oraz wymogu posiadania przez psa rasowego rodowodu wpisanego do
Polskiej Księgi Rodowodowej prowadzonej przez
Związek Kynologiczny w Polsce.
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Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 52 – za, 43 – przeciw,
4 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie nr 74)
Poprawka nr 3 zmierza do modyfikacji definicji kojca przez sprecyzowanie, że jest to przestrzeń
posiadająca co najmniej w połowie minimalnej dopuszczalnej powierzchni utwardzone podłoże.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, wszyscy byli za.
(Głosowanie nr 75)
Poprawka nr 4 ma charakter redakcyjny.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za.
(Głosowanie nr 76)
Poprawka nr 5 zmierza do tego, aby definicja
zwierząt wykorzystywanych do celów specjalnych
obejmowała również zwierzęta, których profesjonalna tresura oraz używanie odbywa się na podstawie odrębnych przepisów regulujących szczegółowe
zasady działania Straży Marszałkowskiej, a także
organizacji pozarządowych działających w formie
stowarzyszenia lub fundacji, które zgodnie z celami
statutowymi wykonują zadania w zakresie ratownictwa lub poszukiwań.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 57 – za, 41 – przeciw,
1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 77)
Poprawka nr 6 ma charakter redakcyjny.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę… Aha, jeszcze jeden głos frunie z oddali.
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 98 – za, nikt nie był
przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 78)
Poprawka nr 7 zmierza z jednej strony do rezygnacji z rozszerzania uprawnień organizacji
pozarządowych dotyczących odebrania zwierzęcia jego właścicielowi lub opiekunowi, z drugiej
zaś – do skreślenia unormowania przewidującego

możliwość odebrania zwierzęcia jego właścicielowi
przez każdą osobę, jeżeli działanie lub zaniechanie
właściciela bezpośrednio zagraża życiu lub zdrowiu
tego zwierzęcia.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 97 – za, 2 – przeciw,
1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 79)
Poprawka nr 8 jest poprawką wycofaną.
Poprawka nr 9 również jest poprawką
wycofaną.
Przyjęcie poprawki nr 10 wykluczy głosowanie
nad poprawkami nr 11, 12 i 13.
Poprawka nr 10 zmierza do modyfikacji warunków trzymania zwierzęcia w kojcu poprzez dodanie wymogu umożliwienia zwierzęciu niezbędnego
ruchu poza kojcem przynajmniej raz na dobę oraz
zwiększenie minimalnej powierzchni kojca.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 12 – za, 86 – przeciw,
2 się wstrzymało. (Głosowanie nr 80)
Poprawka została odrzucona.
Zatem głosujemy nad poprawką nr 11. Przyjęcie
tej poprawki wykluczy głosowanie nad poprawką
nr 12.
Poprawka ta zmierza do ustanowienia obowiązku zapewnienia zwierzęciu trzymanemu w kojcu
niezbędnego ruchu poza kojcem przynajmniej raz
na dobę oraz dodania unormowania, zgodnie z którym do schronisk dla zwierząt nie stosuje się przepisów dotyczących trzymania zwierząt w kojcu.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 6 – za, 90 – przeciw, 3 się wstrzymało, nie głosował pan senator
Frankiewicz. (Głosowanie nr 81)
Uwaga, przyjęcie poprawki nr 12 wykluczy głosowanie nad poprawką nr 13.
Poprawka nr 12 zmierza do ustanowienia regulacji, wedle której możliwość trzymania zwierząt
w kojcu odnosi się do zwierząt domowych.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
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Głosowało 99 senatorów, 96 – za, 1 – przeciw, 2
senatorów wstrzymało się od głosu. (Głosowanie
nr 82)
Poprawka nr 13 w związku z przyjęciem poprawki nr 12 zostaje ominięta. Miałaby ona tylko
charakter redakcyjny.
Poprawka nr 14 zmierza do ustanowienia zakazu organizowania przedsięwzięć, w których zwierzę
domowe stanowi nagrodę bądź jest przedmiotem
loterii, aukcji lub licytacji, zakazu uczestnictwa
w takich przedsięwzięciach, zakazu prowadzenia egzekucji ze zwierząt domowych oraz zakazu
sprzedaży i nabywania przedmiotów w przypadku,
gdy zwierzę domowe stanowi bezpłatne uzupełnienie do sprzedawanego przedmiotu.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 57 – za, 43 – przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie
nr 83)
Poprawka nr 15 zmierza do tego, aby zakaz rozmnażania psów i kotów w celach handlowych nie
obejmował psów i kotów rasowych.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 5 – za, 92 – przeciw,
3 senatorów wstrzymało się od głosu. (Głosowanie
nr 84)
Poprawka nr 16 zmierza do uściślenia, że zakaz
nabywania psów i kotów poza miejscami ich chowu
lub hodowli odnosi się również do nabywania tych
zwierząt za pośrednictwem sieci internet.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 44 – za, 52 – przeciw,
4 senatorów wstrzymało się od głosu. (Głosowanie
nr 85)
Uwaga, nad poprawkami nr 17, 39, 48 i 57 należy głosować łącznie. Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie nad poprawkami nr 38 i 49.
Poprawki nr 17, 39, 48 i 57 zmierzają do modyfikacji zadań gmin w zakresie zapewnienia opieki
bezdomnym zwierzętom, umożliwienia przedsiębiorcom prowadzenia działalności w zakresie
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz
prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,

a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych
i ich części oraz skreślenia przepisów przewidujących utratę ważności dotychczasowych zezwoleń
na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 56 – za, 42 – przeciw,
2 senatorów wstrzymało się od głosu. (Głosowanie
nr 86)
Poprawka nr 18 jest poprawką wycofaną.
Poprawka nr 19 zmierza do modyfikacji zakresu postanowień gminnego programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt, a także nałożenia na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta obowiązków
informacyjnych w tym zakresie, w tym powiadamiania właściwych podmiotów o schronisku dla
zwierząt i o podmiocie zapewniającym całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń losowych, w których zwierzęta odnoszą obrażenia.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 51 – za, 46 – przeciw, 3 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 87)
Poprawka nr 20 rozszerza zakres przepisu
chroniącego zwierzęta przed cierpieniem o zwierzęta wykorzystywane do celów obronnych oraz
zmierza do zapewnienia legislacyjnych konsekwencji w nowelizowanej ustawie o ochronie
zwierząt.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 98 – za, nikt nie głosował przeciw, 1 senator wstrzymał się od głosu.
(Głosowanie nr 88)
Poprawka nr 21 zmierza do umożliwienia organizowania wystaw i pokazów zwierząt polegających wyłącznie na prezentowaniu cech danego
gatunku zwierząt oraz pokazów psów specjalnych
i ratowniczych.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
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Głosowało 100 senatorów, 99 – za, nikt nie głosował przeciw, 1 senator wstrzymał się od głosu.
(Głosowanie nr 89)
Poprawka nr 22 ma charakter redakcyjny.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, wszyscy byli za.
(Głosowanie nr 90)
Poprawka nr 23 zmierza z jednej strony do
nałożenia na ministra właściwego do spraw wewnętrznych obowiązku współuczestniczenia w wydawaniu rozporządzenia w sprawie minimalnych
warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt wykorzystywanych do celów filmowych, sportowych i specjalnych, z drugiej zaś
strony – do poprawnego legislacyjnie określenia
jednego z ministrów współuczestniczących w wydawaniu tego rozporządzenia.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, wszyscy byli za.
(Głosowanie nr 91)
Poprawka nr 24 zmierza do ustanowienia podstaw prawnych przekazania wycofanego ze służby
zwierzęcia wykorzystywanego do celów specjalnych osobie sprawującej dalszą opiekę.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 53 – za, 44 – przeciw, 3 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 92)
Uwaga, nad poprawkami nr 25, 50 i 60 należy głosować łącznie. Przyjęcie tych poprawek
wykluczy głosowanie nad poprawkami nr 26, 27,
28, 29, 30 i 53. Przyjęcie tych poprawek spowoduje odpowiednią modyfikację poprawek nr 51,
58 i 61.
Poprawki nr 25, 50 i 60, nad którymi w tej chwili będziemy głosować, zmierzają do skreślenia
dodawanych przepisów w ustawie o ochronie zwierząt, które odnoszą się do uboju bez ogłuszania.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 19 – za, 79 – przeciw,
1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 93)

Przyjęcie poprawki nr 26 wykluczy głosowanie
nad poprawkami nr 27 i 28. Przyjęcie tej poprawki spowoduje odpowiednią modyfikację poprawki
nr 51.
Poprawka nr 26 zmierza do zachowania dotychczasowych regulacji dotyczących uboju zwierząt
bez uprzedniego ogłuszania, wynikających z ustawy o ochronie zwierząt i orzecznictwa Trybunału
Konstytucyjnego.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 14 – za, 83 – przeciw,
2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 94)
Przyjęcie poprawki nr 27 wykluczy głosowanie
nad poprawkami nr 28 i 29.
Poprawka nr 27, po pierwsze, zmierza do zapewnienia zgodności z przepisami rozporządzenia Rady nr 1099/2009 w sprawie ochrony zwierząt
podczas ich uśmiercania, a po drugie, przewiduje,
że wymogu pozbawiania świadomości nie stosuje się również w przypadku poddawania ubojowi
drobiu w sposób przewidziany przez obrządek religijny związku wyznaniowego.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 95 – za, 2 – przeciw, 2
wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 95)
Poprawki nr 28 i 29 są wykluczone w związku
z przegłosowaniem poprawki nr 27.
Poprawka nr 30 zmierza do legislacyjnej korekty dodawanego upoważnienia do wydania aktu wykonawczego, w tym do poprawnego legislacyjnie
określenia ministra współuczestniczącego w jego
wydawaniu.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 53 – za, 45 – przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 96)
Poprawka nr 31 zmierza do tego, aby kontrola schronisk dla zwierząt była przeprowadzana
wyłącznie przez tych lekarzy weterynarii, którzy
są pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej albo
osobami wyznaczonymi na podstawie ustawy
o Inspekcji Weterynaryjnej.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
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Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 57 – za, 41 – przeciw,
1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 97)
Poprawka nr 32 zmierza do zastosowania poprawnej techniki legislacyjnej przy dodawaniu nowych rozdziałów w ustawie o ochronie zwierząt.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 53 – za, 47 – przeciw,
nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 98)
Poprawka nr 33 zmierza do skorygowania błędnych odesłań.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, wszyscy byli za.
(Głosowanie nr 99)
Poprawka nr 34 ma charakter redakcyjny.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za.
(Głosowanie nr 100)
Uwaga, nad poprawkami nr 35 i 37 należy głosować łącznie.
Poprawki te zmierzają z jednej strony do
ustanowienia unormowania, zgodnie z którym
w sprawach o wykroczenia określone w zmienianej ustawie o ochronie zwierząt oskarżycielem
publicznym może być organizacja pozarządowa wpisana na listę prowadzoną przez ministra
właściwego do spraw wewnętrznych, a udział
w sprawie tej organizacji, która złożyła wniosek
o ukaranie, wyłącza Policję z udziału w sprawie,
z drugiej zaś – do modyfikacji zasad i trybu przekazania zwierzęcia na podstawie prawomocnego
orzeczenia sądu.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 49 – za, 50 – przeciw, 1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 101)
Poprawka nie uzyskała poparcia większości.
Poprawka nr 36 zmierza do uzupełnienia warunków wpisu na listę organizacji pozarządowych
uprawnionych do występowania w charakterze

oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenie określone w zmienianej ustawie o ochronie
zwierząt zarówno o wymóg niekaralności członków ich organów wykonawczych oraz członków
ich organów nadzoru prawomocnym wyrokiem
za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, jak
i o wymóg zawarcia przez te organizacje umowy
z lekarzem weterynarii w zakresie gotowości do
zapewnienia całodobowej opieki lekarsko-weterynaryjnej zwierzętom odebranym właścicielowi lub
opiekunowi.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 53 – za, 47 – przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie
nr 102)
Poprawka nr 37 była już przegłosowana – łącznie z poprawką nr 35.
Uwaga, nad poprawkami nr 38 i 49 należy
głosować…
(Głos z sali: Ale nie głosujemy, bo…)
Nie głosujemy, tak jest. Głosowanie byłoby tylko wtedy, gdybyśmy odrzucili poprawki nr 17, 39,
48 i 57.
Przystępujemy do głosowania nad poprawką
nr 40, która zmierza do tego, aby wykonywanie
praw pokrzywdzonego przez organizacje pozarządowe lub głównego lekarza weterynarii w sprawach o przestępstwa, których przedmiotem było
zwierzę, oraz przestępstwa przeciwko środowisku
nie było uwarunkowane uprzednim ujawnieniem
przestępstwa lub wystąpieniem o wszczęcie postępowania przez te podmioty.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 49 – za, 50 – przeciw, nikt się nie wstrzymał od głosu. (Głosowanie
nr 103)
Poprawka nie zyskała większości.
Uwaga, przyjęcie poprawki nr 41 wykluczy głosowanie nad poprawką nr 42.
Poprawka nr 41 zmierza do przyznania
Inspekcji Transportu Drogowego uprawnienia do
nałożenia grzywny do wysokości 5 tysięcy zł w postępowaniu mandatowym w sprawach o czyny
określone w przepisach karnych zmienianej ustawy o ochronie zwierząt.
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Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 44 – za, 55 – przeciw, 1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie
nr 104)
Poprawka nr 42 zmierza do sprecyzowania, że
grzywnę do wysokości 5 tysięcy zł w postępowaniu mandatowym w sprawach o czyny określone
w przepisach karnych zmienianej ustawy o ochronie zwierząt wydaje właściwy organ Inspekcji
Weterynaryjnej.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 98 – za, 1 – przeciw,
1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie
nr 105)
Poprawka nr 43 zmierza do zapewnienia legislacyjnych konsekwencji ustanowienia regulacji,
zgodnie z którą działalność w zakresie prowadzenia schroniska dla zwierząt może być prowadzona
po wydaniu przez powiatowego lekarza weterynarii decyzji stwierdzającej spełnienie przez schronisko wymagań weterynaryjnych.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 56 – za, 44 – przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie
nr 106)
Uwaga, nad poprawkami nr 44 i 46 należy głosować łącznie.
Poprawki te zmierzają do ustanowienia zasad
i trybu oznakowania psów za pomocą mikroczipa i prowadzenia centralnego rejestru psów oznakowanych oraz unormowań przejściowych w tym
zakresie, dotyczących posiadaczy psów oznakowanych i nieoznakowanych przed dniem wejścia
w życie ustawy za pomocą mikroczipa.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 55 – za, 42 – przeciw,
2 się wstrzymało. (Głosowanie nr 107)
Poprawka nr 45 zmierza do uzupełnienia definicji zwierząt futerkowych o wskazanie definiowanego określenia.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 99 – za, nikt nie był
przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie
nr 108)
Poprawka nr 47 zmierza do ustanowienia regulacji przejściowej, wedle której do postępowań
w sprawie odbioru zwierząt, wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem
wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy
dotychczasowe.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 54 – za, 45 – przeciw,
nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 109)
Uwaga, nad poprawkami nr 51 i 62 należy głosować łącznie. Przyjęcie tych poprawek wykluczy
głosowanie nad poprawkami nr 52, 53, 58 i 61.
Poprawki nr 51 i 62 zmierzają z jednej strony do tego, aby podmioty prowadzące w dniu
wejścia w życie ustawy działalność gospodarczą
w zakresie chowu lub hodowli zwierząt futerkowych oraz działalność gospodarczą w zakresie uboju zwierząt, które mogą być poddawane
ubojowi dokonywanemu w szczególny sposób,
przewidziany przez obrządki religijne związków
wyznaniowych, mogły ją prowadzić na podstawie przepisów dotychczasowych odpowiednio
do dnia 31 lipca 2023 r. w przypadku zwierząt
futerkowych oraz do dnia 31 grudnia 2025 r.
w przypadku uboju religijnego, z drugiej zaś –
do określenia zasad i trybu realizacji roszczeń
do Skarbu Państwa o odszkodowanie za szkodę
wynikającą z konieczności dostosowania się do
wymogów nałożonych przez ustawę.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 50 – za, 42 – przeciw,
8 się wstrzymało. (Głosowanie nr 110)
Poprawka nr 54 ma charakter redakcyjny.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 58 – za, 42 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 111)
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Poprawka nr 55 zmierza do ustanowienia
uprawnienia do wniesienia powództwa do sądu
powszechnego przez podmioty prowadzące działalność widowiskową lub rozrywkową, które obowiązane są do przekazania zwierząt dotychczas
wykorzystywanych do celów rozrywkowych i widowiskowych, przetrzymywanych, hodowanych
i prezentowanych w cyrkach lub bazach cyrkowych, w związku z uprawnieniem do odszkodowania z tego tytułu.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 53 – za, 45 – przeciw, nikt się nie wstrzymał od głosu. (Głosowanie
nr 112)
Poprawka nr…
(Senator Marek Pęk: Ja przepraszam, Panie
Marszałku.)
Tak?
Senator
Marek Pęk
Senator Rafał Ambrozik zgłasza jakiś problem.
Utracił łączność. Czy można by to sprawdzić? Nie
może głosować.
Marszałek
Tomasz Grodzki
Proszę zerknąć, czy to jest chwilowe, czy…
Wynik głosowania jest jednoznaczny, ale
sprawdzimy przed następnymi głosowaniami.
Zostały nam 2 poprawki i głosowanie nad
całością.
(Rozmowy na sali)
Proszę zadzwonić do pana senatora.
Minuta przerwy.
(Rozmowy na sali)
Pan senator Ambrozik prosi o kilka minut, bo,
mówiąc językiem młodzieżowym, wywaliło mu
cały internet w domu – jak relacjonuje.
(Poruszenie na sali)
Rozumiem, że 5 minut przerwy mu wystarczy.
(Senator Bogdan Borusewicz: Ale on chce głosować za czy przeciw?)
Zostały 2 poprawki i całość…
(Głos z sali: Ale mniej więcej ile, Panie
Marszałku?)

5 minut.
(Głos z sali: Czekanie dłużej to już…)
(Przerwa w obradach od godziny 16 minut 03
do godziny 16 minut 08)
Marszałek
Tomasz Grodzki
Proszę o zajmowanie powoli miejsc.
Teraz poprawka nr 59.
(Rozmowy na sali)
Proszę o uwagę.
Przystępujemy do głosowania nad poprawką
nr 56.
Poprawka ta zmierza do ustanowienia regulacji,
wedle której organizacja społeczna, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, może
wykonywać uprawnienia organizacji pozarządowej wpisanej na przewidzianą przez ustawę listę
prowadzoną przez ministra właściwego do spraw
administracji publicznej, pod warunkiem złożenia
wniosku o wpis na tę listę w terminie 3 miesięcy
od dnia wejścia w życie ustawy.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 48 – za, 48 – przeciw,
2 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie nr 113)
Poprawka ta nie zyskała większości.
Poprawka nr 59 zmierza do zapewnienia spójności legislacyjnej unormowań dotyczących terminu wejścia w życie poszczególnych przepisów
ustawy.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 51 – za, 44 – przeciw,
2 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie nr 114)
Poprawka nr 61 jest poprawką, która została
wycofana, a poprawka nr 62 była już przegłosowana łącznie z poprawką nr 51.
Przystępujemy zatem do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości
ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
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Głosowało 97 senatorów, 76 – za, 11 – przeciw,
10 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 115)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że
Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych
innych ustaw.
Informuję, że porządek obrad szesnastego posiedzenia Senatu został wyczerpany.
Przystępujemy do oświadczeń senatorów poza
porządkiem obrad.
Informuję państwa senatorów, że oświadczenia złożone do protokołu zostaną zamieszczone
w urzędowej wersji sprawozdania stenograficznego. Oświadczenia nie mogą trwać dłużej niż 5 minut. Przedmiotem oświadczenia mogą być sprawy
związane z wykonywaniem mandatu, przy czym
nie może ono dotyczyć spraw będących przedmiotem porządku obrad bieżącego posiedzenia
Senatu. Marszałek odmówi przyjęcia niewygłoszonych oświadczeń, których treści nie może ustalić
lub których wygłoszenie przez senatora nie byłoby możliwe w przysługującym na to czasie, czyli
w ciągu 5 minut. Nad oświadczeniem senatorskim
nie przeprowadza się dyskusji.
Zapraszam do wystąpienia pana senatora
Jerzego Wcisłę. Czy pan senator Wcisła jest gotów
do wygłoszenia swojego oświadczenia?
Senator
Jerzy Wcisła
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Składam oświadczenie grupy senatorów, które
kieruję do prezes Trybunału Konstytucyjnego, pani
Julii Przyłębskiej.
Senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej, których
nazwiska za chwilę wymienię, uważają, że wniosek
grupy posłów o zbadanie zgodności z konstytucją
przepisów dotyczących pełnienia przez rzecznika
praw obywatelskich obowiązków do czasu objęcia
stanowiska przez nowego rzecznika jest bezpodstawny. Co więcej, nadużyciem prawa jest wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem
o zbadanie zgodności przepisów ustawy z konstytucją w sytuacji, w której to Sejm nie dopełnił
obowiązku wskazania kandydatów na stanowisko
rzecznika praw obywatelskich w terminie, który
umożliwiłby zakończenie kadencji przed upływem
5 lat. Z art. 209 ust. 1 konstytucji wynika bowiem
ciążący na Sejmie obowiązek dokonania wyboru
rzecznika praw obywatelskich w sposób, który

zapewnia ciągłość sprawowania urzędu bez konieczności przedłużania kadencji. Obowiązek ten
nie został dopełniony, a wniosek do Trybunału
Konstytucyjnego świadczy o instrumentalnym
traktowaniu Trybunału Konstytucyjnego dla bieżących celów politycznych. Tym celem politycznym
jest odebranie kompetencji Senatowi, który zgodnie z konstytucją musi wyrazić zgodę na kandydata
przedstawionego przez Sejm. Na takie degradowanie roli Senatu nie możemy się zgodzić.
Niewątpliwie jedną z podstawowych zasad konstytucyjnych Rzeczypospolitej Polskiej jest zasada
zachowania ciągłości władzy państwowej i stabilnego funkcjonowania jej organów. Odnosi się to
szczególnie do urzędu rzecznika praw obywatelskich jako organu, który stoi na straży wolności
i praw człowieka i obywatela, w tym realizacji zasady ich równego traktowania. Zasada zachowania
ciągłości funkcjonowania rzecznika praw obywatelskich i nieprzerwanej realizacji jego funkcji nakazuje przyjąć, że dotychczasowy rzecznik pełni
swoje obowiązki do czasu objęcia stanowiska przez
nowego rzecznika. Potwierdzenie wyrażonej oceny
znajdujemy w przepisach konstytucji odnoszących
się do ciągłości funkcjonowania innych organów:
prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – art. 127 konstytucji; Sejmu i Senatu – art. 98 konstytucji; Rady
Ministrów – art. 162 ust. 3 konstytucji. Podobne
rozwiązania przyjmują także ustawy regulujące
ustrój i funkcjonowanie innych państwowych organów kontroli i ochrony prawa, w tym Najwyższej
Izby Kontroli, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
czy Narodowego Banku Polskiego. W przywołanych przepisach przewija się więc troska ustawodawcy o zachowanie ciągłości funkcjonowania
i realizacji kompetencji przez konstytucyjne organy
państwa, podobnie jak ma to miejsce w przypadku
art. 3 ust. 6 ustawy o RPO. Tak więc reguła przyjęta w przepisie podanym przez grupę posłów nie
tylko nie jest sprzeczna z konstytucją, ale przeciwnie – stanowi wypełnienie konstytucyjnych zasad
i wartości.
W związku z tym uważamy, że wniosek grupy
posłów powinien zostać oceniony jako bezzasadny, a wszczęte za jego sprawą postępowanie przed
Trybunałem Konstytucyjnym powinno zostać
umorzone. Jednocześnie obawiamy się, że złożenie tego wniosku wpisuje się w niezgodną ze standardami państwa prawa praktykę, w której rola
Trybunału Konstytucyjnego zostanie sprowadzona do zapewnienia legitymacji i usprawiedliwienia
działań większości parlamentarnej, w tym także
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tych, które są fundamentalnie niezgodne z wartościami i standardami konstytucyjnymi.
Niniejsze oświadczenie przedstawiam w imieniu senatorów: Pawła Arndta, Haliny Biedy, Marka
Borowskiego, Bogdana Borusewicza, Jacka Burego,
Barbary Borys-Damięckiej, Marcina Bosackiego,
Alicji Chybickiej, Roberta Dowhana, Artura Dunina,
Stanisława Gawłowskiego, Beniamina Godyli,
Agnieszki Gorgoń-Komor, Tomasza Grodzkiego,
Janusza Gromka, Jolanty Hibner, Danuty
Jazłowieckiej, Kazimierza Kleiny, Bogdana Klicha,
Agnieszki Kołacz-Leszczyńskiej, Władysława
Komarnickiego, Wojciecha Koniecznego,
Stanisława Lamczyka, Beaty Małeckiej-Libery, Ewy
Mateckiej, Krzysztofa Kwiatkowskiego, Janusza
Pęcherza, Aleksandra Pocieja, Jadwigi Rotnickiej,
Sławomira Rybickiego, Joanny Sekuły, Adama
Szejnfelda, Ryszarda Świlskiego, Jerzego Wcisły,
Barbary Zdrojewskiej, Bogdana Zdrojewskiego
i Wojciecha Ziemniaka. Dziękuję bardzo. (Oklaski)
Panie Marszałku, jeszcze jedno.
(Marszałek Tomasz Grodzki: Jeszcze jedno?)
Tak.
(Marszałek Tomasz Grodzki: Dobrze.)
Oświadczenie kieruję do prezesa Rady
Ministrów Mateusza Morawieckiego i do ministra
zdrowia Adama Niedzielskiego.
Szanowny Panie Premierze! Szanowny Panie
Ministrze!
Niepokoi mnie informacja wojewody warmińsko-mazurskiego o przekształceniu obecnych oddziałów szpitala miejskiego w Elblągu w oddziały
zakaźne dla chorych na COVID-19. Istnieje kilka
czynników, które rodzą podejrzenia, że ta decyzja
nie bierze pod uwagę wszystkich konsekwencji,
których wzięcie pod uwagę powinno spowodować
wycofanie się wojewody z tej decyzji. Oto najważniejsze z tych czynników.
Pierwszy. Służby medyczne oddziałów zakaźnych w tym szpitalu już zajmują się zakażonymi
wirusem powodującym COVID-19 i już pracują na
granicy wytrzymałości psychicznej i fizycznej. Nie
można ich już bardziej dociążać.
Drugi. Szpital jest w trakcie realizacji projektu finansowanego z funduszy unijnych o wartości
50 milionów zł. Ta realizacja już w tej chwili jest
wydłużona i jej zatrzymanie grozi wielomilionowymi stratami.
Trzeci. Coraz częściej pojawiają się sygnały,
że w dobie koronawirusa zapominamy o innych
zadaniach służby zdrowia, że są chorzy i potrzebujący opieki lekarskiej z innych powodów.

Elbląga, miasta ponad 100-tysięcznego, też to dotyczy. Tu dostęp do specjalistów, mimo innych
szpitali, staje się coraz trudniejszy. Dodać należy,
że elbląskie szpitale obsługują nie tylko miasto,
lecz także subregion, czyli łącznie ok. 200 tysięcy mieszkańców.
Proszę pana premiera i pana ministra o dokładną analizę decyzji wojewody i jej korektę. Jestem
przekonany, że istnieje inna możliwość zabezpieczenia potrzeb związanych z pandemią niż eksploatowanie ponad możliwości jednego szpitala.
Proszę o informację o sposobie reakcji na niniejsze
oświadczenie. Dziękuję bardzo.
Marszałek
Tomasz Grodzki
Dziękuję bardzo panu senatorowi.
Głos zabierze pan senator Bogdan Zdrojewski.
Senator
Bogdan Zdrojewski
Panie Marszałku!
Moje oświadczenie kieruję do ministra zdrowia.
Dotyczy ono bezpośrednio kondycji służby zdrowia
we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, a jest też formą
upomnienia się o właściwe zainteresowanie i w jakimś sensie o pomoc.
Wiemy doskonale, jakie dziś padły kolejne dobowe rekordy zachorowań na COVID-19: w całym
kraju ponad 6,5 tysiąca chorych osób, zmarłych –
116 osób. Wydaje się, że w tak szczególnych okolicznościach służba zdrowia powinna być objęta
szczególną troską, nadzorem, opieką finansową,
po prostu wsparciem. I to bez względu na to, kto
jest organem założycielskim danej jednostki.
Kiedy byłem jeszcze prezydentem Wrocławia,
w czasie kolejnej transformacji samorządowej,
oparłem się takiej prostej pokusie – poszerzania
władzy o fragmentaryczne składniki odpowiedzialności związanej z opieką medyczną. Wrocław nie
odpowiada dziś za żaden szpital. Jest chyba jedynym takim miastem, tak dużym. Nie oznacza to, że
nie jest zainteresowany i że nie wspomaga służby
zdrowia. Wspomaga tę otwartą… Wspomaga również poprzez profilaktykę, poprzez wzmacnianie
i partycypowanie w zadaniach diagnostycznych.
Uczestniczy w tym procesie, długo i niezwykle
skutecznie.
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Faktycznie jednak za najistotniejsze obszary opieki medycznej odpowiada dziś marszałek,
a w pionie jego zastępców – oczywiście konkretna
osoba i konkretny zespół. Generalnie, jeśli spojrzeć
na odpowiedzialność polityczną w tym zakresie,
to widać, że leży ona po stronie obecnej ekipy rządzącej, bo urząd marszałkowski, władzę marszałkowską tworzą dziś przede wszystkim członkowie
właśnie tej partii. Z tego też powodu z jednej strony
łatwiej mi jest zabiegać o pomoc dla służby zdrowia będącej w obszarze odpowiedzialności tej ekipy, a z drugiej strony trudniej krytykować to, co
się właśnie w tej materii w służbie zdrowia dzieje.
Ale po kolei. Po pierwsze, kondycja służby zdrowia, pracowników służb medycznych, sanitarnych
jest rzeczywiście katastrofalna i na granicy wytrzymałości. Potwierdzają to dane obiektywne, potwierdzają lekarze, sanitariusze, pracownicy sanepidu.
Po drugie, niestety w tych szczególnych okolicznościach wiele decyzji personalnych podjętych w ostatnich miesiącach nie tylko budzi wątpliwości, ale
stwarza sytuację absolutnie dyskomfortową, konfliktogenną i dla wielu osób po prostu niezrozumiałą. Dotyczy to zmian personalnych w Dolnośląskim
Centrum Transplantacji Komórkowych. Zmieniono
bardzo dobrego, doświadczonego dyrektora
Marka Moszczyńskiego, który pełnił funkcję szefa
Dolmedu, nagle i chyba nie przez przypadek. Także
twórcę jednego z kluczowych szpitali budowanych
od podstaw, dyrektora Rafała Guzowskiego, zastąpiono osobą bez choćby zbliżonego doświadczenia.
To samo spotkało Wiktora Króla, szefa i współtwórcę Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji
w Kamiennej Górze. Nie ma czasu, aby wymieniać
następne jednostki, które spotkała, krótko mówiąc,
druzgocąca wymiana znakomitych kadr na: teologa,
bankowca, specjalistę od budowy autostrad czy też
po prostu kaowca. Dla mnie są to sytuacje niedopuszczalne, zwłaszcza w okresie pandemii.
Dziś realizacja największej, najważniejszej inwestycji na Dolnym Śląsku to jest realizacja centrum onkologicznego, nowego szpitala. Deklarował
wsparcie dla tej inwestycji prezydent Andrzej
Duda, podobne deklaracje padły ze strony premiera Mateusza Morawieckiego. Dziś obawiam się, że
ze względu na tę odpowiedzialność, pewną niefrasobliwość realizacja tego najważniejszego w chwili obecnej obiektu, najważniejszej inwestycji jest
po prostu zagrożona. Docierają do mnie informacje o dziwnych losach wyboru projektu, o bardzo
niefortunnych sposobach weryfikowania kosztów tej inwestycji, o zmianie właśnie przez władze

marszałkowskie koncepcji wybranej przez ministra. Niespójność w tej materii grozi po prostu brakiem realizacji tej niezwykle ważnej inwestycji.
To, na czym się opieram dziś, patrząc na projekt realizacji tego przedsięwzięcia, to są także
koszty. Deklaracja, jaka się tu pojawiła, o budżecie w wysokości 700 milionów brutto… Niestety,
w chwili obecnej ten budżet także jest zagrożony.
Wygląda na to, że podejmowane decyzje zmierzają
w tym kierunku, aby wybrać koncepcję dużo, dużo
kosztowniejszą, bez właściwego pokrycia w środkach finansowych, a potem zrealizować ją poprzez
aneksowanie. To niebezpieczna droga. To droga zagrażająca tej inwestycji.
Zwrócę uwagę także na inne jednostki, które
pracują w warunkach nadzwyczajnych. Wiemy,
jaki wysiłek wkłada dziś w walkę z pandemią
prof. Simon. Ale chcę podkreślić: jego zespół pracuje na resztkach sił, a zespół jest znakomity. Szpitale
kliniczne podejmują dziś bardzo ryzykowne decyzje, będąc faktycznie pod ścianą w okolicznościach
COVID-owych.
Dziś aktywność Ministerstwa Zdrowia musi
polegać – i stąd jest mój apel – na większym zainteresowaniu, nadzorze i koordynowaniu działań
związanych z pandemią, ale też na opiece nad kluczowymi jednostkami służby zdrowia. Szczególnie
apeluję o zainteresowanie się losami tak ważnego przedsięwzięcia, jakim jest centrum onkologiczne we Wrocławiu. Polecam pozytywnej opiece
i wsparciu wrocławską oraz dolnośląską służbę
zdrowia, bo uważam, że dziś jest ona w stanie może
nie agonalnym, ale niezwykle trudnym. A skutki
tego będą bardzo istotne i rzeczywiście najgorsze
dla, krótko mówiąc, pacjentów. Dziękuję bardzo.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek
Bogdan Borusewicz)
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Dziękuję, Panie Senatorze.
I proszę o zabranie głosu pana senatora
Krzysztofa Słonia – zdalnie. Proszę bardzo, Panie
Senatorze.
Senator
Krzysztof Słoń
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Swoje oświadczenie kieruję do prezesa Rady
Ministrów, pana Mateusza Morawieckiego.
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Uprzejmie proszę pana premiera o zwrócenie
uwagi na konieczność doprecyzowania przepisów
tak, by lekarze świadczący nocną i świąteczną opiekę zdrowotną mogli, wzorem lekarzy podstawowej
opieki zdrowotnej, kierować pacjentów na bezpłatne testy na COVID-19.
(Zła jakość połączenia)
…Diagnozuje pacjenta w ramach teleporady lub
bezpośredniej wizyty, może w przypadku podejrzenia zakażenia skierować pacjenta na testy, jak
również wprowadzić ten fakt i dane pacjenta do
systemu teleinformatycznego. I taki pacjent jest
„widoczny” i w systemie opieki zdrowotnej, i dla
służb sanitarno-epidemiologicznych, które mogą
uruchomić odpowiednie procedury kwarantanny
w stosunku do pacjenta i osób z kontaktu. Lekarz
nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, diagnozując takiego pacjenta np. w sobotę rano, może mu
wystawić zwolnienie lekarskie, ale by pacjent mógł
udać się na test, musi pojawić się w POZ lub umówić na teleporadę najwcześniej w poniedziałek, co
nie jest takie oczywiste przy wzrastającej liczbie
porad w POZ.
Moja propozycja zmierza do skrócenia czasu
od momentu podejrzenia zakażenia do momentu
wykonania testu, do szybszego odizolowania osoby
potencjalnie zakażonej, do szybszego uregulowania
kwestii kwarantanny dla osób z kontaktu…
(Zła jakość połączenia)
…Pacjentów z pozytywnym wynikiem testu
i w uzasadnionych medycznie przypadkach do
izolatorium. Pacjent dowiaduje się o pozytywnym wyniku testu np. w piątek po godzinie 18.00
lub w sobotę. Korzystając z porady lekarza nocnej
i świątecznej opieki zdrowotnej – bo np. źle się poczuł lub nasiliły się objawy chorobowe – może uzyskać skierowanie do izolatorium, bez czekania do
poniedziałku na skierowanie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
Panie Marszałku, drugie oświadczenie jest tożsame co do treści z pierwszym, ale kieruję je do
ministra zdrowia, pana Adama Niedzielskiego,
z nadzieją na szybkie wprowadzenie proponowanych przeze mnie rozwiązań – w trosce o pacjentów i odciążenie POZ oraz o to, by choć odrobinę
zmniejszyć rozwój epidemii koronawirusa w naszym kraju. Dziękuję bardzo.
Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Dziękuję, Panie Senatorze.

Kilka razy w czasie pana wystąpienia zawieszał
się internet, w związku z czym proponuję, żeby pan
przesłał mailem albo faksem tekst oświadczenia do
Biura Prac Senackich. Dobrze? Dziękuję.
Pan senator Wojciech Konieczny. Proszę bardzo.
Senator
Wojciech Konieczny
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Oświadczenie kieruję do ministra zdrowia,
pana Adama Niedzielskiego.
Szanowny Panie Ministrze!
W trosce o bezpieczeństwo polskiego społeczeństwa oraz personelu medycznego w związku
z zaistniałą sytuacją epidemiczną niniejszym składam na ręce szanownego pana ministra następujące zapytania.
Pierwsze. Ile oddziałów szpitalnych szpitali na terenie kraju wstrzymało przyjęcia pacjentów w okresie od 10 września do 10 października
2020 r. z powodu infekcji personelu lub infekcji pacjentów koronawirusem SARS-CoV-2?
Drugie. Ile wolnych miejsc w oddziałach obserwacyjno-zakaźnych oraz oddziałach zakaźnych było raportowanych codziennie w okresie od
10 września do 10 października 2020 r.?
Trzecie. Ilu pracowników ochrony zdrowia
było w okresie od 10 września do 10 października 2020 r. zakażonych wirusem SARS-CoV-2,
a ilu było w kwarantannie, z podziałem na grupy: lekarze, pielęgniarki i położne, laboranci, fizjoterapeuci i rehabilitanci, personel inny, np.
administracja?
Czwarte. Ilu pacjentów zainfekowanych SARSCoV-2 było leczonych w szpitalach powiatowych,
wojewódzkich i klinicznych? Dotyczy to oddziałów
innych niż obserwacyjno-zakaźne oraz zakaźne.
Piąte. Na jaki okres liczony w dniach zabezpieczony był dla potrzeb oddziałów zakaźnych zapas
leku Remdesivir na dzień 12 października 2020 r.,
zakładając zużycie go na obecnym poziomie?
Szóste. Jakie są plany dalszego zaangażowania szpitali na każdym poziomie walki z koronawirusem, np. przekształcenie szpitali lub
poszczególnych oddziałów dedykowane pacjentom
z COVID-19?
Siódme. O ile wzrosło zadłużenie szpitali publicznych w Polsce w okresie od 1 września 2019 r.
do 30 września 2020 r.? Dziękuję bardzo.
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Wicemarszałek
Bogdan Borusewicz
Dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że protokół szesnastego posiedzenia
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej X kadencji zostanie

udostępniony senatorom w terminie 30 dni po posiedzeniu Senatu w Biurze Prac Senackich – pokój nr 255.
Zamykam szesnaste posiedzenie Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej X kadencji.
(Wicemarszałek trzykrotnie uderza laską
marszałkowską)

(Koniec posiedzenia o godzinie 16 minut 32)
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jak podkreślono w uchwale w 45-lecie ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku
w Polsce, „środowisko Uniwersytetów Trzeciego Wieku było inicjatorem rozwoju polityki senioralnej w Polsce, współtworzonej z rządem, Sejmem i Senatem
oraz organami samorządu terytorialnego, a także zorganizowanej aktywności
reprezentacji osób starszych w środowisku lokalnym, a także na poziomie regionalnym i krajowym”. „Senat Rzeczypospolitej Polskiej, przekonany o szczególnej
roli Uniwersytetów Trzeciego Wieku we współczesnej Polsce i ich znaczeniu dla
edukacji i aktywności społecznej osób starszych, oddaje hołd profesor Halinie
Szwarc oraz składa podziękowania wszystkim osobom współtworzącym ruch
Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce”.
Cieszę się że liczba uniwersytetów wzrasta zarówno w kraju, jak i w moim
regionie. Cieszę się również, że rząd Prawa i Sprawiedliwości od 5 lat wzmacnia
seniorów i uniwersytety, stale zwiększając liczbę środków i tworząc nowe programy wsparcia realizowane przez Ministerstwo Rodziny, Polityki Senioralnej
i Społecznej. Cieszę się także z ogromnego wsparcia tej idei ze strony naszych
samorządów.
Dziękuję inicjatorom niniejszej uchwały. Pamiętając bogatą historię uniwersytetów trzeciego wieku, liczymy, że ich liczba nadal będzie wzrastała z korzyścią dla naszych seniorów.
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Przemówienie senatora Mariusza Gromki
w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Wprowadzane do prawa krajowego przepisy unijne stanowiące tzw. filar
techniczny IV pakietu kolejowego w zakresie działalności jednostek notyfikowanych na podstawie dyrektywy unijnej w sprawie interoperacyjności systemu
kolei mają na celu dalszy rozwój tego sektora.
Filar techniczny IV pakietu kolejowego zakłada wzmocnienie roli Agencji
Kolejowej Unii Europejskiej (ERA), która przejmie część kompetencji krajowych
organów ds. bezpieczeństwa (NSA) w państwach członkowskich Unii. Agencja
Kolejowa Unii Europejskiej będzie wydawała jednolite certyfikaty bezpieczeństwa, zezwolenia na wprowadzenie pojazdu kolejowego do obrotu, a także będzie
dokonywała preautoryzacji systemu ERTMS (Europejski System Sterowania
Pociągiem). Ponadto agencja będzie wydawała przewoźnikom kolejowym jednolity certyfikat bezpieczeństwa, który zastąpi certyfikat bezpieczeństwa wydawany do tej pory przez krajowe organy ds. bezpieczeństwa. Agencja będzie działała
jako punkt kompleksowej obsługi poprzez platformę informatyczną, za pomocą której wnioskodawcy będą zdalnie składać wnioski i przesyłać dokumenty.
W związku z tym znacząco zmieni się rola prezesa Urzędu Transportu
Kolejowego w zakresie wydawania zezwoleń technicznych. Nowela zobowiązuje prezesa Urzędu Transportu Kolejowego do poboru opłat za wydanie m.in.
autoryzacji i certyfikatów bezpieczeństwa, a także do wydawania zezwoleń na
dopuszczenie urządzeń przytorowych do eksploatacji czy pojazdów kolejowych
do obrotu, ale tylko w przypadku, gdy obszar użytkowania tego pojazdu jest
ograniczony do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Rolą prezesa UTK będzie
również badanie zgodności z siecią oraz krajowymi przepisami technicznymi
w procesie wydawania przez agencję zezwolenia na wprowadzenie pojazdu do
obrotu.
Celem niniejszej ustawy jest zapewnienie ciągłości działania jednostek notyfikowanych. Popieram zmiany wdrażane w tym projekcie rządowym.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda
w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jak podkreślono w uzasadnieniu i opinii Biura Legislacyjnego, głównym założeniem ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym jest częściowe wdrożenie filara technicznego IV pakietu kolejowego, który obejmuje implementację
do prawa krajowego:
– dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 z dnia 11 maja
2016 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej (Dz. Urz.
UE L 138 z 26.05.2016, str. 44, z późn. zm.),
– dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 z dnia 11 maja
2016 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei (Dz. Urz. UE L 138 z 26.05.2016, str. 102,
z późn. zm.).
Tak więc nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym, będąca projektem rządowym, wprowadza do prawa krajowego przepisy unijne stanowiące tzw. filar
techniczny IV pakietu kolejowego. Filar techniczny IV pakietu kolejowego zakłada wzmocnienie roli Agencji Kolejowej Unii Europejskiej, która przejmie niektóre
kompetencje krajowych organów do spraw bezpieczeństwa w państwach członkowskich Unii – w przypadku Polski organem jest prezes Urzędu Transportu
Kolejowego. Agencja ta będzie więc wydawała certyfikaty bezpieczeństwa oraz
zezwolenia na wprowadzenie pojazdów kolejowych do obrotu. Ponadto będzie
wydawała certyfikaty bezpieczeństwa przewoźnikom kolejowym w formie jednolitej – do tej pory wydawały je krajowe organy do spraw bezpieczeństwa.
W Sejmie za przyjęciem ustawy głosowało 436 posłów, przy czym 12 głosowało przeciw, ani jeden nie wstrzymał się od głosu. Popieram wspomniany
projekt nowelizacji.
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Przemówienie senatora Beniamina Godyli
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Nadrzędnym celem ustawy o zmianie ustawy o systemie powiadamiania
ratunkowego jest konieczność dokonania zmian, które będą dotyczyć przede
wszystkim organizacji i funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego. Zmiany muszą być również wprowadzone w obrębie reorganizacji zadań
związanych z przygotowywaniem i przeprowadzaniem szkoleń pracowników
centrów powiadamiania ratunkowego oraz prowadzeniem nadzoru nad pracą
centrów i ich pracowników zarówno na poziomie lokalnym, jak i centralnym.
Ustawa dotyka przede wszystkim bardzo istotnej kwestii, jaką jest bezpieczeństwo wszystkich obywateli. Zakładana nowelizacja niestety jest spóźniona, ponieważ środowisko operatorów numerów alarmowych zgłaszało swoje
niezadowolenie dużo wcześniej. Ustawa posiada również aspekty pozytywne,
a jednym z nich jest odejście od regularnego certyfikowania pracowników będących cały czas aktywnymi zawodowo. Certyfikowane będą osoby nowe oraz
mające ponaddwuletnią przerwę w tego rodzaju pracy. Kolejnym aspektem,
który jest popierany również przez środowisko dyspozytorów, jest rozbudowa
struktury pionowej, stwarzająca perspektywę awansu zawodowego i obiektywnego różnicowania pracowników wedle doświadczenia i posiadanych kompetencji. Struktura zostanie rozbudowana od operatora numerów alarmowych,
przez starszego operatora numerów alarmowych, aż do koordynatora i koordynatora-trenera. Przepisy dotyczące operatorów numerów alarmowych, którzy
zostaną objęci ochroną przysługującą funkcjonariuszom publicznym, należy
również ocenić pozytywnie.
Niemniej jednak wiele wątpliwości budzi przepis stanowiący, iż od 1 stycznia
2021 r. w województwach śląskim i mazowieckim mogą działać tylko 2 dyspozytornie medyczne, a pozostałe zostaną zlikwidowane. Należy wziąć tutaj pod
rozwagę to, że w mniejszych dyspozytorniach występuje dużo lepsze rozeznanie dotyczące terenu, co wpływa na szybsze zlokalizowanie miejsca zdarzenia.
Zatem należy zakładać, iż likwidacja mniejszych dyspozytorni odbije się niekorzystnie na mieszkańcach tych województw.
Niemniej jednak cały projekt przedłożonej nowelizacji należy uznać za potrzebny. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora Mariusza Gromki
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Główną przesłanką przygotowania projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego była konieczność przeprowadzenia zmian
w organizacji i funkcjonowaniu centrów powiadamiania ratunkowego, czyli
CPR.
Jedną z kluczowych zmian zawartych w tej ustawie jest otwarcie przed operatorami numerów alarmowych możliwości awansu zawodowego poprzez wprowadzenie gradacji stanowisk i dodanie do struktury organizacyjnej stanowisk
starszego operatora numerów alarmowych, koordynatora i koordynatora-trenera. Moim zdaniem efektem tych zmian będzie zatrzymanie w strukturach CPR
najbardziej zaangażowanych i doświadczonych pracowników, których wkład
w budowę sprawnie funkcjonującego systemu powiadamiania ratunkowego
jest kluczowy.
Ustawa ta przewiduje również wprowadzenie szkoleń na szczeblu centralnym, co pozwoli sprawować realny nadzór nad pracą CPR oraz nad bieżącą
pracą operatorów numerów alarmowych. W ramach doskonalenia zawodowego
planuje się podział szkoleń na obowiązkowe i dodatkowe. Każdy pracownik CPR
będzie zobowiązany do odbycia określonej liczby szkoleń doskonalących w ciągu roku. Szkolenia przeprowadzane będą w szczególności w formie warsztatów
i e-learningu, a kończone będą testem.
Dodatkowo w ramach proponowanych zmian legislacyjnych wprowadzona
zostanie definicja aplikacji mobilnej, która dzięki zastosowaniu piktogramów
umożliwi dokonanie zgłoszenia na numer alarmowy 112 osobom z niepełnosprawnościami, w tym osobom głuchym i niedosłyszącym. Warunkiem skorzystania z aplikacji mobilnej będzie jej pobranie, np. ze strony internetowej
MSWiA, oraz zarejestrowanie się. Aplikacja mobilna będzie częścią wykorzystywanego w centrach powiadamiania ratunkowego systemu teleinformatycznego.
W związku z występowaniem czynników szkodliwych, jakie wiążą się z pracą
pod dużą presją czasu – konieczne jest podejmowanie szybkich decyzji i działań, od których zależy życie, zdrowie i bezpieczeństwo ludzi – u pracowników
CPR zatrudnionych na stanowisku operatora numerów alarmowych istnieje
duże ryzyko pojawienia się objawów podobnych do zespołu stresu pourazowego.
W ustawie proponuje się zwiększenie etatów psychologów w CPR z 0,25 etatu do
pełnego etatu, a w CPR, gdzie liczba operatorów jest wyższa niż 100, do 2 etatów.
Na reformę systemu powiadamiania ratunkowego od lat czekają pracownicy
17 centrów powiadamiania ratunkowego. W pełni popieram zmiany wprowadzane w ustawie.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Nowelizacja ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego, będąca projektem rządowym, ma na celu przeprowadzenie dużych zmian w organizacji
i funkcjonowaniu centrów powiadamiania ratunkowego, w skrócie CPR. Zmiana
wprowadza korekty w organizacji i funkcjonowaniu centrów powiadamiania
ratunkowego (CPR), reorganizuje system szkoleń pracowników centrów powiadamiania ratunkowego, wprowadza nadzór nad pracą centrów i pracowników
CPR oraz reguluje zagadnienia związane z funkcjonowaniem aplikacji mobilnej
„Alarm 112”, służącej do przekazywania zgłoszeń alarmowych w formie SMS-ów.
Co ważne, jak podkreślono w opinii Biura Legislacyjnego: „W art. 4 ustawy
(art. 1 pkt 3 noweli), określono katalog zadań ministra właściwego do spraw administracji publicznej w systemie powiadamiania ratunkowego. Minister właściwy do spraw administracji publicznej:
1) planuje i organizuje system na terenie kraju oraz nadzoruje i koordynuje
jego funkcjonowanie za pośrednictwem Krajowego Centrum Monitorowania
Systemu Powiadamiania Ratunkowego;
2) określa limit operatorów numerów alarmowych, starszych operatorów
numerów alarmowych, koordynatorów oraz koordynatorów-trenerów w poszczególnych centrach;
3) powołuje komisję odwoławczą od wyniku egzaminu dla operatorów numerów alarmowych;
4) zapewnia upowszechnianie wiedzy o numerach alarmowych;
5) publikuje na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu
obsługującego ministra właściwego do spraw administracji publicznej statystyki
dotyczące funkcjonowania systemu”.
Generalnie ustawa ta ma wprowadzić możliwość awansu zawodowego pracowników centrów powiadamiania ratunkowego, by móc korzystać z ich doświadczenia. Ponadto w ustawie pojawiły się zapisy o ochronie pracowników
– operatorzy numerów alarmowych będą objęci ochroną, jaka przysługuje funkcjonariuszom publicznym. Ustawa wprowadza także liczne zagadnienia związane z powstaniem Krajowego Centrum Monitorowania Systemu Powiadamiania
Ratunkowego. Jasno określa jego zadania, wskazując, że będzie ono m.in. utrzymywało i rozwijało system teleinformatyczny centrów powiadamiania ratunkowego, będzie prowadzić szczegółowy nadzór nad przestrzeganiem procedur
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obsługi zgłoszeń alarmowych, a przede wszystkim dołoży wszelkich starań
w szkoleniu pracowników CPR, przygotowując ciekawe i obfitujące w wiedzę
szkolenia.
W Sejmie za przyjęciem ustawy głosowało 454 posłów, nie było głosów
przeciw, 1 poseł wstrzymał się od głosu. Zdecydowanie popieram niniejszą
nowelizację.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W dniu dzisiejszym rozpatrujemy w izbie wyższej sprawozdanie Krajowej
Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2019 roku, sprawozdanie, w mojej
opinii, bardzo szerokie i rzetelnie przygotowane, w którym wypunktowane zostały również podstawowe problemy, z jakimi muszą zmagać się w dzisiejszych
czasach media publiczne. Dokument zawiera informacje dotyczące sposobu realizowania ustawowych zadań Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w roku sprawozdawczym 2019.
Ważnym aspektem przedstawionym w sprawozdaniu jest ciągle zbyt niska
ściągalność opłat abonamentowych. Jak podkreślono, „W ramach postępowań
administracyjnych dotyczących umarzania i rozkładania na raty zaległości z tytułu opłat abonamentowych do KRRiT wpłynęło 31356 wniosków od abonentów.
Rozpatrzono 74476 wniosków z lat 2006–2019. Wydano 63480 decyzji oraz 10996
postanowień i zawiadomień kończących wniosek. W oparciu o ustawowe kryteria KRRiT umorzyła zaległości abonamentowe na kwotę ponad 14,3 mln zł,
a zadłużenia w wysokości około 1,2 mln zł zostały rozłożone na raty. Wydano
4580 decyzji, na podstawie których odmówiono umorzenia lub rozłożenia na
raty zaległości abonamentowych na łączną kwotę ponad 5,2 mln zł”.
Jak podkreślił przewodniczący KRRiT Witold Kołodziejski, „W 2019 r.
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zintensyfikowała prace związane z wdrażaniem nowego systemu organizowania badań treści i odbioru usług medialnych. Do 2018 r. zadanie to, w sposób analitycznie pogłębiony, nie było
wykonywane w ogóle. Przeszkodą główną był brak odpowiednich możliwości
finansowych. Dzięki budżetowemu wsparciu, jakie KRRiT wówczas uzyskała,
sukcesywnie od dwóch lat w ramach projektu Telemetria Polska budowany jest
nowy system badawczy, który zapewni dostęp do bieżących, wiarygodnych danych telemetrycznych wszystkim uczestnikom rynku medialnego. Tworzony
system telemetrii służyć zatem będzie tym wszystkim podmiotom rynku
medialnego, które ze względu na rodzaj prowadzonej działalności publicznej,
społecznej lub gospodarczej zainteresowane są informacjami dotyczącymi
udziału w rynku poszczególnych stacji telewizyjnych, analizami oglądalności
programów, profilami demograficznymi telewidzów w odniesieniu do stacji
i poszczególnych programów telewizyjnych oraz analizami dotarcia kampanii
społecznych lub reklamowych do odbiorców. Podstawą dla nowej telemetrii
będzie największy, reprezentatywny panel analityczny, który zbudowany zostanie w sposób wielokrotnie dokładniejszy i pełniejszy niż jakiekolwiek inne,
dotychczasowe badanie”.
Niniejsze sprawozdanie z działalności KRRiT w 2019 r., począwszy od pierwszego, złożonego w 1994 r., jest z kolei dwudziestym szóstym dokumentem
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przedkładanym najwyższym organom państwa do rozpatrzenia i oceny.
Dokument zawiera szczegółowe informacje dotyczące sposobu realizowania
ustawowych zadań Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w roku sprawozdawczym 2019.
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Przemówienie senatora Mariusza Gromki
w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 ma na celu ustabilizowanie budżetu
państwa oraz umożliwienie finansowania istotnych zadań publicznych związanych z realizacją polityki naszego rządu. Ujęte w ustawie przepisy dają państwu narzędzia i możliwość zwiększenia aktywności dotyczących odbudowy
potencjału ekonomicznego naszego kraju. Ustawa przewiduje m.in. wsparcie
programu „Maluch+”, przekazanie dodatkowych środków do Funduszu Dróg
Samorządowych, wsparcie transportu lądowego oraz portów o podstawowym
znaczeniu dla gospodarki narodowej. Ustawa umożliwia także wydłużenie o kolejny rok możliwości realizowania wydatków budżetowych zaplanowanych na
2020 r. Przepisy pozwolą na podejmowane działań mających na celu minimalizację zagrożeń dla realizacji rozpoczętych już inwestycji.
Uważam, że ustawa zawiera priorytetowe i ważne regulacje w obecnej sytuacji gospodarczej wywołanej pandemią COVID-19. W związku z tym popieram
przyjęcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19.
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Przemówienie senator Jolanty Hibner
w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Pracujemy dzisiaj nad rządowym projektem ustawy o zmianie niektórych
ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19. Ta
ustawa, jak zwykle, robi miszmasz i wrzuca wiele różnych zagadnień do jednego
tekstu. Czym innym jest mówienie o VAT, portach morskich czy inwestycjach
kolejowych, a czym innym jest mowa o Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej
czy możliwość nałożenia obowiązku przez ministra właściwego do spraw zdrowia na podmiot leczniczy tworzony przez jednostkę samorządu terytorialnego.
Jeszcze czym innym jest temat oświaty i nie ma on nic wspólnego z potrzebami
straży pożarnej. Te wszystkie tematy są w tej jednej ustawie. To jest niezgodne
z zasadami poprawnej legislacji. Państwo wszystko chcecie wrzucić do jednego
worka, tłumacząc ludziom, że to dotyczy COVID, a tak naprawdę chcecie przepchnąć i ustalić prawo, które wam pozwoli podejmować decyzje mające wpływ
na finanse lub pracę jednostek samorządu terytorialnego.
W art. 15: „W ustawie z dnia 30 sierpnia 2019 r. o Państwowej Komisji do
spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności
seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15” ust. 1 otrzymuje
brzmienie „1. Do członków Komisji stosuje się przepisy ustawy z dnia 31 lipca
1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, z wyjątkiem art. 4 ust. 2 tej ustawy”. Na jakiej podstawie członkowie komisji
mają otrzymywać takie samo wynagrodzenie jak osoby zajmujące stanowiska
kierownicze w jednostkach państwowych? Zajmijcie się na początku problemem
pedofilii, znalezieniem winnych i ich osądzeniem, a nie przygotowywaniem ciepłych posadek dla swoich członków komisji.
Art. 16: Prezes Rady Ministrów może, na wniosek ministra właściwego do
spraw zdrowia, nawet w okresie 3 miesięcy po odwołaniu stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii nałożyć na jednostkę samorządu terytorialnego obowiązek wykonania określonego zadania w związku z przeciwdziałaniem
COVID-19.
Jakie zadania w okresie 3 miesięcy po pandemii chcecie wykonywać w szpitalach? Czy to ma dotyczyć w szczególności zmian w strukturze organizacyjnej
podmiotu leczniczego lub przekazania produktów leczniczych, wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz
aparatury i sprzętu medycznego? Dlaczego zmiany w strukturze organizacyjnej
podmiotu leczniczego nie wymagają podjęcia aktów, w tym uchwał, właściwych
organów administracji publicznej, samorządowej?
Zadania nałożone w tym trybie mają być realizowane przez jednostki podległe
samorządom terytorialnym jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
Jakim prawem jednostki samorządowe zostają pozbawione nadzoru właścicielskiego?
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Podlegają one przecież samorządowi terytorialnemu, a nie rządowi. Podobne działania może podejmować minister właściwy do spraw zdrowia z własnej inicjatywy lub
na wniosek wojewody w stosunku do przedsiębiorców czy osób prawnych. Polecenia,
które są zapisane w tym art. 16, mogą być wydawane także ustnie, pisemnie w formie
adnotacji, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu
art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub
za pomocą innych środków łączności. Istotne okoliczności takiego załatwienia sprawy
powinny być utrwalone w formie protokołu.
Czy to jest nowy sposób rządzenia, „na telefon”? Pani Beata Szydło w czerwcu
2017 r. mówiła: „Rządzimy, opieramy się w swoim rządzeniu na ludziach, rządzimy
dzięki ludziom i dla nich to robimy, a nie dla wąskich grup interesów. Wystarczy
nie kraść, wystarczy rządzić uczciwie, skutecznie dbać o finanse publiczne, mądrze
zarządzać majątkiem Skarbu Państwa i wspierać tych, którzy mają ogromny wkład
w rozwój gospodarki – przedsiębiorców, młodych ludzi”. Jak można tak podejmować decyzje finansowe i zadaniowe, bez uwzględnienia podmiotowości? Hańba!
Ustawa przewiduje również m.in. podwyższenie o 1 miliard 850 milionów zł
kapitału zakładowego PLK SA z wykorzystaniem Funduszu Kolejowego z przeznaczeniem na inwestycje oraz zadania w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy lub modernizacji przystanków kolejowych i infrastruktury transportowej.
W uzasadnieniu czytamy, że sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się pandemii COVID-19 spowodowała potężne perturbacje gospodarcze i wywołała
nieodwracalne skutki społeczno-gospodarcze. W celu zminimalizowania tych
skutków pandemii niezwykle istotne jest podejmowanie szybkich i adekwatnych działań przez państwo, mających na celu zminimalizowanie zagrożeń
związanych ze sprawnym realizowaniem poszczególnych zadań, wynikających
ze spowolnienia gospodarczego. Ustawa przewiduje również dokapitalizowanie obligacjami o wartości nie więcej niż 1 miliard zł portów morskich, w tym
150 milionów euro dla Zarządu Morskiego Portu Gdynia, oraz przekazanie dodatkowych środków do Funduszu Dróg Samorządowych.
Jak dla mnie, jest to kolejne rozdawnictwo. Przez ostatnie lata, mając tak dobrze prosperującą gospodarkę, nie byliście państwo w stanie wygospodarować
takich pieniędzy, jak teraz w dobie COVID. Jakby tego było mało, wprowadzacie zmiany do przepisów ustawy o VAT. Celem projektu – jak twierdzicie – jest
ustabilizowanie budżetu państwa, umożliwienie finansowania istotnych zadań
publicznych związanych z realizacją polityki rządu. Ma temu posłużyć m.in. odroczenie powrotu do stawek VAT w wysokości 22% i 7%. Uderzy to w szczególności po kieszeni naszych podatników, którzy, jak sam premier mówił, ,,mają
pracować za miskę ryżu”. Przypomnę tylko, że np. ceny usług wzrosły o 7,3%,
ceny owoców – o 24%, żywności – o 4,1%, co najsmutniejsze – ceny usług medycznych wzrosły o ponad 9% w porównaniu do 2019 r. (GUS 14/08/2020).
Ustawa ta zakłada również skorelowanie stawek VAT ze stanem finansów publicznych, czyli z ogólną kondycją gospodarki, w związku ze stanem epidemii. Oznacza
to, że obniżenie stawek VAT zostanie powiązane na trwałe z kondycją budżetu, zaś
wpływy z VAT stanowią główne źródło dochodów Skarbu Państwa. Patrząc na zarządzanie budżetem państwa, należy dojść do wniosku, że powrót do stawek VAT
22% i 7% będzie niemożliwy nie tylko w tym roku, ale również w następnych latach.
Podsumowując, trzeba powiedzieć, że propozycja tej ustawy to przykład tego,
jak nie potraficie rządzić i planować działań. Będzie to również dokument dla
studentów, pokazujący, jak nie należy przygotowywać ustaw, wrzucając wszystko do jednego worka. Jestem zdecydowanie przeciwna przyjęciu tego dokumentu w tej postaci.
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Przemówienie senatora Janusza Pęcherza
w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Z pewnością nikt na tej sali nie zakwestionuje stwierdzenia, że sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i wywołanej
nim choroby COVID-19 spowodowała potężne perturbacje gospodarcze i wywołała nieodwracalne skutki społeczno-gospodarcze. W celu zminimalizowania
skutków pandemii niezwykle istotne jest podejmowanie przez państwo szybkich
i adekwatnych działań. Niestety nie zawsze się to udaje, czego przykładami jest
wiele podmiotów gospodarczych, które przeżywają bardzo trudny okres, jeśli
chodzi o funkcjonowanie, także dlatego, że uchwalona pomoc przyszła za późno.
W procedowanej ustawie o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 wprowadza się szereg zmian
niektórych ustaw, mających na celu umożliwienie finansowania istotnych zadań
publicznych związanych z realizacją polityki rządu, a służących przeciwdziałaniu społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19. Niektóre z tych propozycji są
w pełni zasadne i należy je poprzeć. Tu wymienię bardzo istotną dla mnie zmianę w ustawie z dnia 23 października 2019 r. o Funduszu Dróg Samorządowych.
Sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2
spowodowała bardzo poważne perturbacje w jednostkach samorządu terytorialnego. Zmniejszenie dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu
mniejszych wpływów do budżetu z podatku od osób fizycznych PIT, a jednocześnie zwiększenie wydatków tych jednostek związane z przeciwdziałaniem
pandemii spowodowały bardzo trudną sytuację samorządów. Stąd bardzo zasadne jest zaproponowanie zwiększenia w 2020 r. strumienia środków z budżetu państwa do Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 2,7 miliarda zł na
realizację nowych zadań inwestycyjnych i 1,1 miliarda zł na realizację zadań
gminnych i powiatowych, wcześniej planowanych do uruchomienia dopiero
w 2021 r. Zwiększenie tego funduszu w 2020 r. łącznie o kwotę 3,8 miliona zł
pozwoli samorządom chociaż w części zrealizować zadania zaplanowane w budżecie na 2020 r.
Rozwiązaniem, które nie powinno budzić zastrzeżeń, jest także regulacja
umożliwiająca przekazanie z budżetu państwa środków do funduszów wsparcia
Policji, Straży Granicznej oraz Straży Pożarnej na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego, a także zasilenie Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych.
Nie można jednak przejść obojętnie obok regulacji przewidujących zmiany
przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tzw.
ustawy o VAT, które mają na celu skorelowanie poziomu stawek tego podatku
ze stanem finansów publicznych, a więc ogólną kondycją gospodarki w związku z trwającym stanem epidemii. Wg danych z 2019 r. polska gospodarka spełniła warunki, aby powrócić do stawek podatkowych VAT 22% i 7%. Pandemia
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niewątpliwie spowodowała zmianę sytuacji gospodarczej, ale to nie jest powód,
aby utrzymywać podwyższone stawki VAT, tym bardziej, że w niektórych krajach Unii Europejskiej nawet obniżono te stawki, licząc na wzrost aktywności
gospodarczej przedsiębiorców i związany z tym potencjalny wzrost dochodów
budżetowych. Za taką zmianą nie będę głosować, licząc, że zostanie wycofana.
Dopiero w takim przypadku, dodatkowo po uwzględnieniu poprawek zaproponowanych przez komisję finansów i budżetu państwa, mogę z pełną odpowiedzialnością głosować za przyjęciem całości ustawy wraz z poprawkami. Dziękuję
za uwagę.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda
w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Projekt nowelizacji niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19, autorstwa rządu Prawa i Sprawiedliwości,
przewiduje podwyższenie o prawie 2 miliardy zł (dokładnie o 1 miliard 850 milionów zł) kapitału zakładowego Polskich Linii Kolejowych SA z wykorzystaniem
Funduszu Kolejowego.
Zadania funduszu są jasno określone w podstawie prawnej, w ustawie z dnia
16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym, która reguluje, że to właśnie fundusz
gromadzi i przeznacza środki na finansowanie wszelkich zadań związanych
z przygotowaniem oraz realizacją budowy i przebudowy linii kolejowych, zadań
związanych z remontami i utrzymywaniem linii kolejowych, a także z likwidacją nieużytkowanych linii.
W ustawie mowa jest także o dotowaniu obligacjami o wartości nie wyższej
niż 1 miliard zł portów morskich mających znaczenie dla gospodarki narodowej
– w tym 150 milionów euro dla Zarządu Morskiego Portu Gdynia.
W nowelizacji skupiono się również na kwestiach związanych z przekazaniem dodatkowych środków do Funduszu Dróg Samorządowych, będącego instrumentem wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki
samorządu terytorialnego. Fundusz ten jest szczególnym instrumentem wsparcia – ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz parametrów
technicznych lokalnej sieci drogowej.
W ustawie zaznaczono również, że zostanie obniżona od przyszłego roku
akcyza od paliw silnikowych oraz nastąpi podwyższenie opłaty paliwowej.
Niemniej jednak ustawa jasno mówi o tym, że ze względu na stan epidemii powrót do stawek VAT w wysokości kolejno 22% i 7%, planowany na przyszły rok,
zostanie odroczony.
Będę głosował za przedstawioną nowelizacją.
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Przemówienie senatora Mieczysława Golby
w dyskusji nad punktem 9. porządku obrad
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn, który
poszerza krąg uprawnionych do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn,
jest jasny, klarowny, a przede wszystkim zrozumiały i syntetyczny. Moim zdaniem zasługuje na aprobatę. Nowe rozwiązania objęłyby rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze i inne formy opieki
sprawowanej przez osoby spokrewnione i niespokrewnione, definiowane w ustawie o pieczy zastępczej.
Dzieci w zastępczej opiece rodzinnej czy rodzinnym domu dziecka wychowywane są w większości przypadków przez całe swoje dzieciństwo, w wielu
przypadkach uważają swoich opiekunów za prawdziwych rodziców i odwrotnie
– opiekunowie uważają je za własne już do końca życia. Ale dzieci wychowujące się w rodzinach zastępczych, w rodzinnych domach dziecka i opiekunowie
w świetle prawa spadkowego są obcymi sobie ludźmi. A tak nie jest i tę niesprawiedliwość trzeba naprawić. W sytuacji przepisania w formie testamentu przez
rodzica zastępczego swojego dobytku lub przekazania darowizny pieniężnej lub
rzeczowej usamodzielnionemu czyli pełnoletniemu już wychowankowi jeszcze
za życia opiekuna, były podopieczny musi odprowadzić podatek od spadków lub
darowizn jako osoba obca, należąca do III grupy podatkowej, a więc w pełnej
wysokości. Dziecko adoptowane czy też pasierb nie powinny podlegać temu obowiązkowi podatkowemu. Opiekunowie zastępczy w rodzinnych domach dziecka powinni mieć możliwość przekazania darowizny lub spadku na podstawie
testamentu swoim podopiecznym bez narażania ich na obciążenia podatkowe,
których wysokość często przekracza możliwości finansowe podopiecznych.
Wejście w życie projektowanego przepisu przyczyni się do poprawy sytuacji osób przebywających w rodzinie zastępczej, w rodzinnym domu dziecka,
w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej. Popierając tę ustawę, damy wyraźny dowód tego, że chcemy, by
nasz kraj zmieniał się na lepsze dla całego społeczeństwa.
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Przemówienie senatora Janusza Gromka
w dyskusji nad punktem 9. porządku obrad
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ustawa o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn ma na celu wprowadzenie zwolnienia z opłat, z podatku nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych w drodze dziedziczenia lub darowizny. Zwolnienie z opłat obejmować
będzie również rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze i inne formy opieki sprawowanej przez osoby spokrewnione
i niespokrewnione definiowane w ustawie o pieczy zastępczej.
Pragnę wyrazić swoje głębokie poparcie dla tych zmian. Ustawę uważam za
słuszną i oczekiwaną.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda
w dyskusji nad punktem 9. porządku obrad
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Nowelizacja ustawy o podatku od spadków i darowizn, która jest projektem
poselskim, ma na celu przede wszystkim zwolnienie z podatku nabycia w drodze darowizny lub dziedziczenia praw majątkowych lub własności rzeczy osób,
które przebywały lub przebywają w rodzinie zastępczej, w rodzinnym domu
dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w regionalnej placówce
opiekuńczo-terapeutycznej, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w przypadku gdy darczyńcą
lub spadkobiercą była osoba tworząca rodzinę zastępczą, prowadząca rodzinny
dom dziecka, pracująca w placówce opiekuńczo-wychowawczej albo pracująca
w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej.
Zwolnienie dotyczy też osób tworzących rodzinę zastępczą, prowadzących
rodzinny dom dziecka, pracujących w placówce opiekuńczo-wychowawczej albo
pracujących w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, w przypadku
gdy darczyńcą lub spadkobiercą była osoba, która znajdowała się pod jej opieką.
Reasumując, ustawa poszerza krąg uprawnionych do zwolnienia z podatków
od spadków i darowizn bliskich. Zmiana uzasadniana jest tym, że dzieci będące
w zastępczej opiece rodzinnej wychowywane są w niej często przez całe dzieciństwo. Zżyci ze swoimi opiekunami uważają ich za prawdziwych rodziców.
Opiekunowie uważają swoich podopiecznych za prawdziwych członków swoich
rodzin. Ustawa ta zniesie powstałe bariery.
W Sejmie za niniejszą ustawą głosowało 452 posłów. Zdecydowanie popieram niniejszą nowelizację.

16. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 29 i 30 września oraz 13 i 14 października 2020 r.

331
Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,
niewygłoszone podczas 16. posiedzenia Senatu

Przemówienie senatora Aleksandra Szweda
w dyskusji nad punktem 10. porządku obrad
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Niniejsza rządowa nowelizacja ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych
innych ustaw wprowadza zmiany związane z modyfikacją Wspólnotowego
Kodeksu Wizowego i wejściem Polski do programu bezwizowego ruchu z USA.
Jak podkreślono w opinii Biura Legislacyjnego, ustawa zmierza do zapewnienia stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 810/2009
z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy, w zakresie wynikającym z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/1155
z dnia 20 czerwca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie nr 810/2009 ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Wizowy; wykonania celu nr 5 planu działań przygotowujących Rzeczpospolitą Polską do przystąpienia do Visa Waiver Program, czyli
programu ruchu bezwizowego ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki; zapewnienia posiadania przez cudzoziemca wjeżdżającego na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej adekwatnego podróżnego ubezpieczenia medycznego.
Ustawa przewiduje nowelizację ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; ustawy z dnia 14 lipca 2006 r.
o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego
terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich
rodzin; ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej; ustawy z dnia
16 września 2011 r. o współpracy rozwojowej; ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Tak więc nowelizacja jasno i precyzyjnie dostosowuje prawo do zmian
wprowadzonych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii
Europejskiej, skupiając się głównie na kwestiach dotyczących wydawania, cofania oraz unieważniania wiz krajowych. Określa wygląd i zawartość formularza
wniosku o wydanie wizy krajowej, a także terminy ich wydania. W ustawie poruszono również kwestię związaną z podróżnym ubezpieczeniem medycznym.
Określono, jak je uzyskać, oraz wskazano dokładnie ramy czasowe. Ponadto
w ustawie poruszono także tematykę obowiązków wynikających z przystąpienia Polski do programu ruchu bezwizowego z USA. Będę głosował za niniejszą
nowelizacją.
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Przemówienie senatora Beniamina Godyli
w dyskusji nad punktem 11. porządku obrad
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Aktualnie brakuje systemowych rozwiązań dotyczących walki ze smogiem
czy też skupiających się na poprawie jakości powietrza. Bez względu na poglądy polityczne wszystkim nam powinno zależeć na jakości powietrza, którym oddychamy. Projekt wsparcia termomodernizacji powinien być stałym
elementem polityki rządu i powinien obejmować jak najszerszą grupę obywateli. Tymczasem ustawa przedstawia po raz kolejny zapowiedzi, które nie mają
zapewnionych konkretnych środków finansowych. Głównym celem ustawy
jest walka ze smogiem i ubóstwem energetycznym oraz poprawa efektywności
energetycznej budynków. Oczywiście czyste powietrze jest obowiązkiem władzy
publicznej, samorządowej oraz odpowiednich organów państwowych. W celu
zapewnienia czystego powietrza należy wdrażać w sposób skuteczny projekty
rządowe oraz oczywiście zwiększać świadomość społeczeństwa.
Ustawa powinna również skupić się na budynkach wielorodzinnych i opracować system pomocy termomodernizacyjnej dla tego typu budownictwa. Należy
też mieć na uwadze, iż w zaktualizowanej polityce energetycznej Polski nie ma
wskazanego wiadomego i mierzalnego celu, który mamy zamiar osiągnąć, jeżeli
chodzi o efektywność energetyczną. Zasadne jest zatem, aby ustanowić konkretne wskaźniki i dążyć do ich osiągnięcia.
Odnosząc się do programu „Czyste powietrze” należy wskazać, iż aktualnie
program ten nie funkcjonuje. Nie ma żadnych działań propagujących jego założenia, procedur również nie ma. Rząd musi podjąć faktyczne działania, które
zapewnią obywatelom najbardziej zanieczyszczonych regionów, że nie będą wdychali na co dzień niebezpiecznych dla ich zdrowia związków. Powyższy program
był przez kilka ostatnich lat wizytówką rządu, który chwalił się jego założeniami,
niemniej jednak, oprócz słów, nie zostały podjęte żadne działania – świadczą
o tym chociażby poniesione wydatki.
Należy się również zastanowić, do czego tak de facto będzie służyć ewidencja
emisyjności. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora Mariusza Gromki
w dyskusji nad punktem 11. porządku obrad
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Przedłożony projekt ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów
oraz niektórych innych ustaw ma na celu przede wszystkim poprawę jakości
powietrza. Poprawa jakości powietrza w Polsce jest jednym z największych wyzwań, z jakimi spotyka się administracja publiczna zarówno na szczeblu rządowym, jak i na szczeblu samorządowym.
Walka ze smogiem i ubóstwem energetycznym oraz poprawa efektywności
energetycznej budynków są nadrzędnymi celami wprowadzanych zmian. Chodzi
o eliminację emisji pyłów do powietrza pochodzących z tzw. niskiej emisji, czyli
z sektora komunalno-bytowego (indywidualne gospodarstwa domowe, lokalne
kotłownie, warsztaty i zakłady usługowe). Realizację tych celów zapewni przede
wszystkim uruchomienie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków oraz
usprawnienie działania programu „Czyste powietrze” i programu „Stop smog”.
Jednym z pomysłów rządu na walkę ze smogiem jest zdiagnozowanie źródeł niskiej emisji. Ma się to odbyć poprzez utworzenie rejestru – Centralnej
Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) – w którym zostaną zestawione najważniejsze informacje na temat źródeł emisji w sektorze komunalno-bytowym.
Pośród danych zamieszczonych w tej ewidencji mają znaleźć się informacje z zakresu eksploatowanych w budynkach lub na ich potrzeby źródeł ciepła, w tym
zasilania z sieci ciepłowniczej, źródeł energii elektrycznej oraz źródeł spalania
paliw.
Projekt zakłada również ulepszenie funkcjonującego już programu „Stop
smog”. Jest to program kierowany do gmin, które po spełnieniu wymagań mogą
wnioskować o przyznanie środków. Projekt ustawy przewiduje obniżenie wymagań, jakie muszą spełnić, by wnioskować o dofinansowanie, m.in. skrócony został wymóg utrzymania efektów przedsięwzięć niskoemisyjnych z 10 do
5 lat, zmniejszono wymaganie w zakresie redukcji zapotrzebowania na ciepło
grzewcze z 50% na 30%.
Adresatem programu „Czyste powietrze” są właściciele lub współwłaściciele
jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Zakłada on zwiększenie efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych oraz zmniejszenie
emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery poprzez
wymianę starych, nieefektywnych urządzeń grzewczych na paliwa stałe oraz
przeprowadzenie termomodernizacji tych budynków. Ponadto uruchomiony
został program „Mój prąd”, którego beneficjenci otrzymują dotacje na mikroinstalacje o mocy 2–10 kW w wysokości do 5 tysięcy zł.
Ośmielę się twierdzić, że to bardzo dobry i ważny projekt ustawy, na który
czekają zarówno obywatele, jak i jednostki samorządu terytorialnego. W pełni
popieram zmiany w przedstawionej ustawie.
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Przemówienie senator Jolanty Hibner
w dyskusji nad punktem 11. porządku obrad
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Na obecnym posiedzeniu Senatu pracujemy nad nowelizacją ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw.
Ustawa ta została zaprezentowana jako projekt rządowy. Głównymi założeniami tej ustawy są: utworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków
(CEEB) oraz usprawnienie programu „Stop smog” i programu „Czyste powietrze”. 17 września br. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął tę ustawę i przekazał do dalszych prac w Senacie. Gdy analizuje się ten dokument, nasuwają się
jednak wątpliwości co do sprawności we wspieraniu różnych podmiotów w termomodernizacji i remontach.
Program „Czyste powietrze” jest jednym z programów priorytetowych obecnego rządu. W procedowanej ustawie przewiduje się utworzenie Ekologicznego
Funduszu Poręczeń i Gwarancji w Banku Gospodarstwa Krajowego, zasilanego
m.in. ze środków NFOŚiGW. Z funduszu udzielane będą gwarancje oraz poręczenia spłaty kredytów i pożyczek udzielonych na projekty ekologiczne, w tym m.in.
na termomodernizację i wymianę źródeł ciepła w domach jednorodzinnych.
Nowe przepisy mają umożliwić udostępnienie środków NFOŚiGW i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska na potrzeby przedsięwzięć termomodernizacyjnych przy współpracy BGK. Czy to usprawni współpracę z gminami i innymi
podmiotami korzystającymi z tego wsparcia po włączeniu w ten proces BGK?
Wielu z moich wyborców skarży się na działalność programu „Czyste powietrze”. Osoby te starały się o dofinansowanie na wymianę urządzeń grzewczych,
w tym pieców, i przeprowadzenie termomodernizacji budynków, aby zwiększyć
efektywność energetyczną swoich domów, ale miały trudności z uzyskaniem
środków na ten cel. Wielu z tych, którzy chcieli skorzystać z tego programu,
przez długie miesiące oczekiwało na jakąkolwiek odpowiedź od osób zajmujących się rozpatrywaniem wniosków. Nie tak to powinno wyglądać. Może warto
również przypomnieć, że 2 lata temu szacowane było, że realizowanych będzie
nawet 300 tysięcy wniosków rocznie. Z danych NFOŚiGW wynika, że w ciągu
ostatnich 2 lat rozpatrzono ich jedynie ok. 160 tysięcy, czyli ok. 80 tysięcy rocznie.
Jeżeli program „Czyste powietrze” jest naprawdę priorytetowym programem
dla rządu, to liczba składanych i realizowanych wniosków powinna znacząco
wzrosnąć, tym bardziej że obecnie jest ona na niskim poziomie, gdyż jest to ok.
27% założonego planu.
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków jest nowym pomysłem rządu. Informacje do tej ewidencji mają zostać zebrane podczas ogólnopolskiej powszechnej inwentaryzacji każdego budynku mieszkalnego w Polsce. Ile czasu
to potrwa? Jak długo będzie analizowany zebrany materiał? Właściciele lub zarządcy budynków, którzy przed wejściem w życie nowych regulacji korzystali
np. z kotłów gazowych, kotłów na paliwa stałe, pieców kaflowych czy kuchni
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węglowych, będą musieli złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta specjalną deklarację na piśmie o posiadaniu takich urządzeń. Dane z tych deklaracji
mają zostać wprowadzone do CEEB. W systemie będą zbierane wszelkie informacje na temat źródeł emisji, jak np. dotyczące stanu energetycznego budynków,
a także informacje o formach pomocy publicznej przyznanych na termomodernizację lub wymianę kotłów w budynkach. Inwentaryzacja ma objąć 5–6 milionów budynków. Wstępnie będzie to 500 tysięcy budynków rocznie. Wierzę,
że szacunki CEEB są bardziej precyzyjne niż w programie „Czyste powietrze”.
Ostatni program zawarty w tej ustawie to program „Stop smog”. Jego realizacja planowana jest do końca 2024 r. Przeznacza się na niego ponad 1 miliard zł.
Jednak nie tylko o środki tutaj chodzi. Wymiana kopciuchów nie przebiega tak
sprawnie, jak można byłoby się tego spodziewać. Brakuje edukacji, a przede
wszystkim konsekwencji w działaniu. Środki z tego programu mają być przekazywane gminom na podstawie zawartych porozumień, a następnie trafiać do
osób ubogich energetycznie zamieszkujących domy jednorodzinne, które wymagają termomodernizacji. Termomodernizacja w tych budynkach ma dotyczyć
m.in. wymiany nieekologicznych źródeł ciepła na systemy grzewcze spełniające
standardy niskoemisyjne. Według rządu nowe rozwiązania powinny zwiększyć
zainteresowanie samorządów tym programem. Mam co do tego wątpliwości.
Zmiana źródeł energii cieplnej musi być poparta konkretną pomocą ze strony
państwa i samorządu nie tylko w zakresie wymiany kotłów, ale i potem, przy
zakupie np. lepszego, ale droższego paliwa.
W Polsce ponad 80% budynków jednorodzinnych ogrzewanych jest paliwami stałymi, w tym 3 miliony przy użyciu przestarzałych technologicznie kotów
emitujących znaczne ilości zanieczyszczeń. Ponad 70% domów jednorodzinnych
nie ma żadnej izolacji cieplnej lub jest słabo ocieplonych. Dlatego też wierzę, że ta
ustawa wesprze termomodernizację obiektów w każdej gminie w Polsce i wpłynie na poprawę jakości powietrza, tym bardziej że od lat powietrze w Polsce należy do najbardziej zanieczyszczonych w całej Unii Europejskiej.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda
w dyskusji nad punktem 11. porządku obrad
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Zgodnie z informacją zawartą w uzasadnieniu nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, jak również w opinii Biura Legislacyjnego,
do podstawowych celów ustawy należą:
1) udoskonalenie funkcjonującego od lutego 2019 r. pilotażowego instrumentu
na rzecz termomodernizacji (w tym wymiany nieekologicznych źródeł ciepła)
budynków jednorodzinnych osób ubogich energetycznie, zwanego dalej programem „Stop smog”;
2) wprowadzenie instrumentów prawnych umożliwiających podjęcie działań
w zakresie zdiagnozowania źródeł niskiej emisji, przewidujących rozpoczęcie
gromadzenia jednolitych i spójnych danych w skali całego kraju dotyczących budynków i pochodzących z nich źródeł emisji, które stanowią kluczowy element
do planowania działań naprawczych. W celu zdiagnozowania i zidentyfikowania źródeł emisji z budynków ustawa przewiduje utworzenie i uruchomienie
Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, zwanej dalej również „CEEB”;
3) usprawnienie działania rządowego programu priorytetowego „Czyste
powietrze”.
Tak więc nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów
oraz niektórych innych ustaw będąca projektem rządowym udoskonali działanie
programów „Czyste powietrze” oraz „Stop smog”. Program „Czyste powietrze”
będący ogólnopolskim programem wsparcia finansowego na wymianę źródeł
ciepła, skierowany do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych,
udzielający dotacji na wymianę źródeł ciepła i prace związane z termomodernizacją oraz program „Stop smog”, będący rządowym programem skierowanym
do gmin (gmina uzyskuje z budżetu państwa do 70% dofinansowania kosztów
inwestycji) na rzecz wsparcia dla domów jednorodzinnych osób ubogich
energetycznie, cieszą się ogromnym i stałym zainteresowaniem.
Ustawa ta przewiduje zmniejszenie z 2% do 1% lub 20 budynków minimalnej liczby budynków, co pozwoli samorządom na wnoszenie wniosków o środki
z programu, a także zmniejszenie z 50% o 20% wymaganej redukcji zapotrzebowania na ciepło grzewcze. Tego typu inwestycje zostaną rozszerzone m.in.
o modernizację istniejącego przyłącza ciepłowniczego, gazowego lub elektroenergetycznego. Ustawa przewiduje powstanie Ekologicznego Funduszu Poręczeń
i Gwarancji, a także utworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
Będzie to ogólnodostępne narzędzie inwentaryzacji dla samorządów.
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Przemówienie senatora Krzysztofa Brejzy
w dyskusji nad punktem 12. porządku obrad
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Dziwią mnie tak ogromne koszty obsługi Funduszu Medycznego. To będzie
aż 30 milionów zł. Nie wiem, dlaczego jego obsługą nie mógłby się zająć NFZ lub
wyodrębniony organ administracji Ministerstwa Zdrowia. Nie wiemy, jak duża
administracja zostanie utworzona w celu obsługi tego funduszu.
Wątpliwości budzi też pozakonkursowy tryb rozdysponowywania pieniędzy.
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Przemówienie senatora Wiktora Durlaka
w dyskusji nad punktem 12. porządku obrad
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W ostatnim czasie mogliśmy się dobitnie przekonać o tym, jaką wartość dla
każdego z nas ma zdrowie i jakie znaczenie dla państwa oraz jego obywateli ma
sprawnie działający system opieki zdrowotnej.
Z pewnością większość z państwa senatorów dostaje, tak jak ja, wiele e-maili,
telefonów z prośbami o wsparcie finansowe na leczenie dzieci, leczenie chorób
rzadkich czy przeprowadzenie zabiegów medycznych poza granicami kraju.
Organizowanych jest coraz więcej akcji charytatywnych, różnego rodzaju zrzutek internetowych, gdzie ludzie zbierający pieniądze na leczenie nierzadko tak
naprawdę walczą o swoje życie lub życie swoich najbliższych.
Niestety wraz z postępem cywilizacyjnym i poprawą warunków życia pojawiają się także nowe i dotychczas nieznane choroby, które stanowią wyzwania dla państwa oraz wymagają ciągłych zmian w systemie opieki zdrowotnej.
Konieczne zatem stają się zmiany w zakresie diagnozowania chorób, ich leczenia
i finansowania, a także prowadzenia działań profilaktycznych.
Nie jest także dziełem przypadku, że zapewnienie społeczeństwu równego
dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, niezależnie od ich sytuacji materialnej, zostało zagwarantowane w art. 68
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Pomimo ogromnego rozwoju medycyny, postępu technologicznego, innowacyjnych metod leczenia, nowych terapii i leków tylko sprawnie działające państwo i odpowiednio zorganizowany system opieki zdrowotnej może zapewnić
obywatelom szybki dostęp do nowoczesnego sprzętu medycznego i innowacyjnego leczenia.
W tym kontekście pomysł utworzenia Funduszu Medycznego należy ocenić
bardzo pozytywnie. Ma się on składać z 3 głównych filarów: inwestycji, profilaktyki i nowoczesnych leków oraz innowacyjnych usług medycznych.
W ramach środków z Funduszu Medycznego dofinansowane mają zostać zadania polegające na zapewnieniu odpowiedniej infrastruktury ochrony zdrowia
– budowa, przebudowa i modernizacja lub doposażenie strategicznych podmiotów ochrony zdrowia i szpitali.
Dodatkowe środki mają również zwiększyć skuteczność programów profilaktycznych oraz wczesnego wykrywania i diagnostyki chorób, a przede wszystkim
ułatwić dostęp do nowoczesnych usług medycznych i leczenia chorób cywilizacyjnych, w tym chorób nowotworowych i chorób rzadkich, m.in. poprzez finansowanie leków dla indywidualnych pacjentów w ramach ratunkowego dostępu
do technologii lekowych, a także, w razie konieczności, umożliwić dostęp do
świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych poza granicami kraju.
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Jestem przekonany o tym, że nam wszystkim zależy na sprawnej i nowoczesnej służbie zdrowia, która zagwarantuje obywatelom równy dostęp do
świadczeń medycznych na najwyższym poziomie, i że Senat RP w zdecydowanej większości poprze rozwiązania zaproponowane w ustawie o Funduszu
Medycznym.
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Przemówienie senator Agnieszki Gorgoń-Komor
w dyskusji nad punktem 12. porządku obrad
Szanowna Pani Marszałek! Szanowni Państwo Senatorowie! Szanowni
Przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia!
Fundusz Medyczny to kolejny byt pochłaniający w dobie kryzysu COVID-19
nasze publiczne pieniądze, to przedwyborczy chwyt marketingowy obecnego
prezydenta RP. 4 miliardy PLN na FM i 1% na koszty obsługi to kolejne 40 milionów rocznie na funkcjonowanie FM.
Skąd pieniądze? Oczywiście z budżetu państwa, w chwili, kiedy grozi nam
ogromny deficyt budżetowy – w 2020 r. to 109,3 miliarda PLN, a za 2 lata 400 miliardów; dochody budżetu będą niższe o 36,7 miliarda, a wydatki wyższe o 72,7
miliarda PLN. Kto będzie zarządzał FM? Oczywiście MZ, w ramach art. 9 ustawy o FM bez żadnego konkursu czy standardów.
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej argumentuje, że tego rodzaju działania generują przede wszystkim dodatkowe koszty związane z obsługą funduszu, pokrywane one są ze środków budżetowych, choć środki te mogłyby zostać
przeznaczone bezpośrednio na poprawę warunków funkcjonowania podmiotów
leczniczych oraz poszerzenie dostępności świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności dostępu do nowoczesnych metod leczenia i leków. Zdaniem samorządu
zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów wprowadzanie tego rodzaju doraźnych
rozwiązań powoduje także brak spójności w funkcjonujących rozwiązaniach systemowych w zakresie ochrony zdrowia. Projekt ustawy określa bowiem jedynie
maksymalny limit wydatków z budżetu państwa w poszczególnych latach, nie
wskazując kwot gwarantowanych. Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora Mariusza Gromki
w dyskusji nad punktem 12. porządku obrad
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Pochodząca z prezydenckiego przedłożenia ustawa o Funduszu Medycznym
ma na celu wspieranie działań prowadzących do poprawy zdrowia i jakości życia
pacjentów w Polsce. Przedmiotowa ustawa dotyczy niezmiernie istotnych spraw,
takich jak profilaktyka, wczesne wykrywanie chorób i diagnostyka, leczenie
chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworów i chorób rzadkich.
Plan finansowania ze środków Funduszu Medycznego obejmuje: świadczenia
opieki zdrowotnej udzielane dzieciom do ukończenia osiemnastego roku życia,
w szczególności chorującym na nowotwory i choroby rzadkie; świadczenia opieki zdrowotnej udzielane świadczeniobiorcom poza granicami kraju; zakup nowoczesnych leków i technologii lekowych; programy zdrowotne oraz programy
profilaktyki zdrowotnej; budowa oraz modernizacja infrastruktury strategicznej podmiotów ochrony zdrowia, m.in. szpitali onkologicznych, pediatrycznych
czy pulmonologicznych, oraz uczelni medycznych; modernizacja szpitali; zakup
nowoczesnego sprzętu medycznego.
Pragnę zwrócić uwagę na ważną kwestię – fakt, iż projekt Funduszu
Medycznego zakłada finansowanie profilaktyki, a także terapii o potwierdzonej wartości klinicznej i technologii lekowych o wysokim poziomie innowacyjności, które są efektywne z punktu widzenia zdrowia pacjenta, jak również
budżetu ochrony zdrowia.
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Przemówienie senator Danuty Jazłowieckiej
w dyskusji nad punktem 12. porządku obrad
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jak wiadomo, inicjatywa prezydenta dotycząca Funduszu Medycznego to
reakcja na niezadowolenie społeczne spowodowane dofinansowaniem przez
rząd PiS telewizji publicznej ogromną kwotą 2 miliardów zł. Niestety wniesiony
projekt ustawy o Funduszu Medycznym, mimo iż pełen był niejednoznacznych
i nielogicznych regulacji, nie przeszedł standardowego procesu legislacyjnego,
co uniemożliwiło przeprowadzenie konsultacji publicznych i znacząco ograniczyło możliwości jego opiniowania.
Z zapisów ustawy wynika, że Fundusz Medyczny opierać się będzie na 4
filarach: subfunduszu infrastruktury strategicznej; subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych; subfunduszu rozwoju profilaktyki; subfunduszu
terapeutyczno-innowacyjnym. O tym, jakie będzie finansowanie poszczególnych subfunduszy, jakie technologie lekowe zostaną wybrane oraz kto dostanie
środki na leczenie za granicą, decydować będzie minister zdrowia po zasięgnięciu opinii pełniącej funkcję doradczą Rady Funduszu Medycznego. W jej skład
wejdą: przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia, 2 przedstawicieli
prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawiciel prezesa Rady Ministrów,
przedstawiciel prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, przedstawiciel Agencji
Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, przedstawiciel rzecznika praw pacjenta oraz 2 przedstawicieli organizacji zrzeszających pacjentów. Opinie tego
gremium mogą mieć zatem znaczący wpływ na kierunki działania funduszu.
Uważam, że zdecydowanie lepszym rozwiązaniem byłoby ustalenie kryteriów precyzujących zasady korzystania z zagranicznych kuracji, tak jak dzieje
się to w całej Europie, w krajach demokratycznych całego świata. Pozwoli to zminimalizować pokusę wysyłania na tego typu leczenie osób protegowanych oraz
zapewni przejrzystość procesu podejmowania decyzji. Poza tym wątpliwości
budzi arbitralność decyzji Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
odnośnie do tego, które technologie lekowe dodane zostaną do wykazu.
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W ustawie zapisano, że maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczony na zadania związane
z ochroną zdrowia nie może być wyższy niż 2 miliardy zł, a w kolejnych latach,
aż do 2029 r., nie wyższy niż 4 miliardy rocznie. Bez określenia kwot gwarantowanych oznacza to, że finansowanie Funduszu Medycznego może być de facto niższe. Poza tym na obsługę Funduszu Medycznego przewidziano do 1% jego
przychodów, czyli nawet 40 milionów zł rocznie.
Warto przy tej okazji przytoczyć opinię Naczelnej Rady Lekarskiej, która
kilka miesięcy temu określiła projekt Funduszu Medycznego kolejnym państwowym funduszem celowym służącym realizacji jedynie niektórych zadań
publicznych w zakresie ochrony zdrowia. Jej zdaniem „tego rodzaju działania
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generują dodatkowe koszty związane z obsługą funduszu pokrywane ze środków budżetowych, które mogłyby zostać przeznaczone bezpośrednio na poprawę
warunków funkcjonowania podmiotów leczniczych oraz poszerzenie dostępności świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności do nowoczesnych metod
leczenia i leków”.
Wygląda na to, że prezydencka inicjatywa nie zwiększy puli środków budżetowych przeznaczanych na zdrowie. W nowelizacji budżetu na rok obecny ani
w projekcie na rok 2021 nie przewidziano dodatkowych środków na Fundusz
Medyczny. Tymczasem bez jasno określonych źródeł finansowania realizacja
ustawy będzie jedynie działaniem iluzorycznym o wyłącznie populistycznym
wymiarze.
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Przemówienie senatora Janusza Pęcherza
w dyskusji nad punktem 12. porządku obrad
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Procedowana ustawa o Funduszu Medycznym stanowi realizację zapowiedzi prezydenta RP po podpisaniu ustawy przekazującej prawie 2 miliardy zł na
telewizję państwową, zamiast na leczenie chorób nowotworowych w Polsce.
Dobrze, że taka ustawa się pojawiła, bo według podstawowych jej założeń środki Funduszu Medycznego mają być przeznaczone m.in. na wsparcie dostępu do
innowacyjnych usług medycznych, na wprowadzenie bezlimitowych świadczeń
szpitalnych i specjalistycznych dla dzieci. Zapisy ustawy umożliwią uproszczony
ratunkowy dostęp do technologii lekowych, RDTL, a także umożliwią rozbudowę nowoczesnej infrastruktury w polskich szpitalach, stwarzając warunki do
realizacji racjonalnego i skutecznego leczenia.
Nie kwestionuję powołania Funduszu Medycznego, jeśli zwiększy on poziom
finansowania ochrony zdrowia, jednak należy z całą mocą stwierdzić, że żaden
fundusz ani żaden program nie zastąpi dobrego funkcjonowania całego systemu ochrony zdrowia.
Trudno nie odnieść wrażenia w trakcie analizowania poszczególnych zapisów ustawowych, że fundusz tworzy kolejne byty, które będą generować koszty
obsługi ich funkcjonowania. A koszty te zaplanowane zostały w niemałej wysokości, bo do 1% środków całego funduszu, czyli do ok. 40 milionów zł. Nawet
jeśli pominąć te niemałe koszty funkcjonowania, to trzeba zadać zasadnicze pytanie dotyczące pieniędzy samego funduszu. Czy 4 miliardy gwarantowane na
Fundusz Medyczny w roku następnym – w tym roku jeszcze 2 miliardy – to na
pewno będą 4 miliardy, czy też to będzie kwota do 4 miliardów, a zatem nie wiadomo ile? Kolejne pytanie dotyczy pochodzenia środków na Fundusz Medyczny.
Czy są to dodatkowe środki z budżetu państwa przeznaczone na ten cel, czy też
są to środki przeznaczone w budżecie na ochronę zdrowia w ramach 6% PKB,
a jedynie przesunięte na ten cel? Na ten problem zwracają też uwagę w swojej
opinii Pracodawcy RP, stwierdzając, że w projekcie ustawy nie wskazano rzeczywistych źródeł finansowania dodatkowych świadczeń oraz zasad i warunków
osiągania zaprojektowanych w nim celów. Jeszcze bardziej krytycznie wypowiada się o projekcie ustawy OPZZ, które przedstawia w swojej opinii szereg
zastrzeżeń dotyczących m.in.: celowości nowego tworu, gospodarki finansowej
funduszu, zakresu działania – tu pytanie o dublowanie już istniejących zadań.
Są to wszystko bardzo ważne pytania, na które powinniśmy uzyskać odpowiedzi, by z pełną wiedzą i odpowiedzialnością głosować za tą ważną ustawą.
Na posiedzeniu Komisji Zdrowia zgłoszonych zostało do tej ustawy wiele zasadnych poprawek, za których przyjęciem będę głosował.
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Przemówienie senator Joanny Sekuły
w dyskusji nad punktem 12. porządku obrad
Szanowny Panie Ministrze!
Jeżeli chodzi o Fundusz Medyczny, to mam kilka pytań. Eksperci rynku
ochrony zdrowia oraz menedżerowie wskazują, iż fundusz to nie są żadne dodatkowe środki, a jedynie przesunięcie pieniędzy z puli ochrony zdrowia do
funduszu celowego. Innymi słowy, jest to kreatywna księgowość ubrana w szaty populizmu, kreowana tylko po to, aby suwerenowi dalej mydlić oczy. Czy to
prawda?
Z drugiej strony pojawiają się zasadnicze wątpliwości co do spójności systemu ochrony zdrowia oraz tego, że ustawa w obecnym kształcie wprowadzi
mechanizmy 2 prędkości. Dlaczego więc projektodawcy, projektując w ramach
ustawy subfundusz infrastruktury strategicznej, zrezygnowali z konieczności posiadania oceny celowości inwestycji (OCI), którą to ocenę uzyskuje się
w ramach narzędzia IOWISZ, a która wymagana jest na szczeblu regionalnym
oraz przy ubieganiu się o środki zewnętrzne, zwłaszcza te z UE. Dlaczego zatem
ustawodawca ma zrezygnować w tym przypadku z obowiązku uzyskania takiej
oceny? Czy to znów świadome pozostawienie miejsca na aktywność polityczną
nominatów rządzącej partii?
W obecnej sytuacji możemy doprowadzić do tego, że wyrzucimy pieniądze
na inicjatywy, które są niezgodne z mapami potrzeb zdrowotnych. Tutaj kolejne
pytanie: jak ten projekt ma się do map potrzeb zdrowotnych i czy będzie spójny
z innymi aktami prawnymi? Rada Ministrów proceduje obecnie projekt ustawy
o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.
Kolejne moje pytanie. Ustawa przewiduje, iż propozycje projektu strategicznego (art. 14) mogą złożyć uczelnie medyczne, o których mowa w ustawie o działalności leczniczej. Tam jednak chodzi o uczelnie wyłącznie publiczne. Coraz
więcej uczelni prywatnych rozpoczyna kształcenie studentów na kierunku lekarskim. Korzystają one z bazy szpitali publicznych, które chcą modernizować
oraz wspierać. Dlaczego fundusz wyklucza te podmioty?
Ostatnia kwestia: brak jasnych i precyzyjnych wytycznych co do roli subfunduszu terapeutyczno-inwestycyjnego. Głównym problemem jest obecnie brak
refundacji leczenia za granicą, brak refundacji terapii wysokospecjalistycznych
oraz leczenia tzw. chorób rzadkich. Jak ustawa przyczyni się do rozwiązania
tego problemu, zwłaszcza w kontekście dzieci, których coraz częściej dotykają
choroby rzadkie?
Na koniec. Drodzy Państwo – zwracam się tutaj do rządu – podstawową dewizą dla lekarza jest nie szkodzić. Ta sama zasada winna przyświecać
przy wprowadzaniu wszelkich mechanizmów związanych ze służbą zdrowia, również w kontekście materialnym. Rząd pokazał już, jak bardzo potrafi
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zaszkodzić służbie zdrowia, kierując się własnymi korzyściami, ot choćby minister Szumowski. Skończcie, Panie i Panowie Senatorowie z PIS, zmierzać drogą
w kierunku, co by tu jeszcze zepsuć, przynajmniej w służbie zdrowia.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda
w dyskusji nad punktem 12. porządku obrad
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ustawa o Funduszu Medycznym, będąca projektem prezydenta Andrzeja
Dudy, zakłada, że na ochronę zdrowia zostaną przeznaczone dodatkowe środki
finansowe. Środki te wesprą działania poprawiające zdrowie i jakość życia poprzez zapewnienie odpowiedniej infrastruktury, profilaktyki oraz diagnostyki
w leczeniu chorób nowotworowych i rzadkich.
Fundusz będzie wynosił nie więcej niż 2 miliardy zł w 2020 r. i 4 miliardy zł
w latach kolejnych – aż do 2029 r. Kwoty te będą przekazywane m.in. na dofinansowanie doposażenia strategicznych podmiotów ochrony zdrowia, szpitali, a także na programy profilaktyczne i innowacyjne terapie lekowe. Fundusz
Medyczny pozwoli także na dofinansowanie opieki zdrowotnej udzielanej naszym rodakom poza granicami kraju.
Zdecydowanie popieram niniejszą ustawę.
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Przemówienie senator Gabrieli Morawskiej-Staneckiej
w dyskusji nad punktem 13. porządku obrad
Szanowny Panie Marszałku! Szanowna Wysoka Izbo!
Debatujemy dziś o ustawie o ratyfikacji Umowy między Rządem
Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnionej współpracy obronnej. Na wstępie chcę zdecydowanie podkreślić, że wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak istotna w tej części Europy jest obecność wojsk
amerykańskich. Nikt nie kwestionuje konieczności takiej obecności dla zapewnienia bezpieczeństwa w Polsce. Tym ważniejsze jest jednak, aby z partnerami
takimi jak Stany Zjednoczone łączyły nas stabilne umowy, określające zobowiązania obu stron.
W mojej ocenie zawarta umowa takiego kryterium nie spełnia. Jej treść skłania do refleksji, że dla strony polskiej wynikają z niej określone zobowiązania,
lecz nie ma równowagi w tym zakresie w stosunku do strony amerykańskiej. Nie
przekonuje mnie argumentacja przedstawicieli rządu przedstawiana w trakcie
obrad Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, że między przyjaciółmi nie muszą być zawierane restrykcyjne kontrakty, czy że żyjemy w jednym
kręgu cywilizacyjnym, w którym umów się dotrzymuje. Historia nauczyła nas
niejednokrotnie, że nie jest to prawda. Ponadto umowy zawiera się właśnie po
to, aby w czasach gorszych mieć jasno określone zasady współpracy.
Bardzo zdziwiło mnie również stwierdzenie przedstawiciela rządu, że nie
możemy stosować wobec żołnierzy amerykańskich takich restrykcji jak podleganie polskiemu prawu. Nie jestem w stanie się z tym zgodzić. Prawo jest równe dla wszystkich. I dziwi, że właśnie według tej umowy na życzenie strony
amerykańskiej żołnierze będą podlegali prawu amerykańskiemu. A może to
szczególne życzenie wynika z czegoś innego? Czy właśnie sytuacja w polskim
wymiarze sprawiedliwości po 2015 r. i wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE
nie spowodowały, że Amerykanie nie wierzą w niezależność polskich sądów
i niezawisłość sędziów? Pytanie to pozostawię bez odpowiedzi.
Ta umowa jest niekorzystna dla Polski, jest niejasna, nie określa zobowiązań
strony amerykańskiej.
Nie sposób przy tej okazji nie zwrócić uwagi na jeszcze jedną kwestię. Polski
rząd zabiega o pomoc od Amerykanów, ale co zrobił przez ostatnich 5 lat? Gdzie
nowy sprzęt dla armii? Gdzie śmigłowce? Co ze wzmocnieniem polskiej marynarki, obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej? Nie zrobiliście w tych
sprawach absolutnie nic.
Sojusze są ważne, ale nie mogą być one jedynym gwarantem naszego
bezpieczeństwa.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda
w dyskusji nad punktem 13. porządku obrad
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Już od blisko 5 lat rząd Prawa i Sprawiedliwości – jak również prezydent
Andrzej Duda – jest głównym orędownikiem zaangażowania amerykańskiego
w bezpieczeństwo europejskie także na terytorium Polski. W tym czasie liczba
amerykańskich żołnierzy z poziomu kilkuset kilka lat temu powiększyła się do
ok. 5 tysięcy średniorocznie. Wzmocnienie obecności USA zdecydowanie przyczynia się do wzrostu potencjału obrony i odstraszania, potencjału nie tylko
Polski, ale i całego regionu.
Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej
a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnionej współpracy obronnej, podpisanej w Warszawie dnia 15 sierpnia 2020 r., którą procedujemy na
obecnym posiedzeniu, ma na celu głównie regulację aspektów polsko-amerykańskiego partnerstwa strategicznego. Ustawa upoważnia prezydenta do ratyfikacji polsko-amerykańskiej umowy o współpracy wojskowej, która przewiduje
zwiększenie liczby żołnierzy USA stacjonujących w Polsce. Ponadto określa zasady związane z finansowaniem, tj. określa zakres opłat. Zgodnie z nią USA nie
będzie ponosiło kosztów za dostęp do wspólnie użytkowanych obiektów, za to
poniesie koszty eksploatacji, natomiast polski wkład finansowy obejmie usługi
komunalne, usuwanie odpadów niebezpiecznych, wyżywienie oraz magazynowanie amunicji. Warto wskazać, że Polska stanie się dzięki temu europejską
siedzibą wysuniętego stanowiska dowodzenia V Korpusu Wojsk Lądowych USA.
Nadanie niezwykle wysokiej dynamiki kontaktom politycznym pozwoliło
na konsekwentny rozwój polsko-amerykańskiego partnerstwa. Stworzyło też
warunki do dalszego rozszerzenia współpracy dwustronnej w wymiarze bezpieczeństwa i obrony czy w wymiarze bezpieczeństwa energetycznego, z korzyścią
dla bezpieczeństwa zarówno Polski, jak i całej Unii Europejskiej.
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Przemówienie senatora Krzysztofa Brejzy
w dyskusji nad punktem 14. porządku obrad
Wysoki Senacie!
Szkoda, że pan minister nie potrafi jednoznacznie zadeklarować, co dalej ze
skargą do trybunału w Hadze w sprawie rosyjskiego śledztwa i zwrotu wraku
Tu-154.
Co do liczby not dyplomatycznych, to przypomnę tylko, iż rząd PO skierował
takich not 10, a państwo, jak wynika z odpowiedzi na moją interwencję z ubiegłego roku, taką notę skierowaliście tylko jedną.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda
w dyskusji nad punktem 14. porządku obrad
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jak to już podkreślałem w przypadku poprzedniego punktu porządku obrad,
„od blisko 5 lat rząd Prawa i Sprawiedliwości, jak również Prezydent Andrzej
Duda jest głównym orędownikiem zaangażowania amerykańskiego w bezpieczeństwo europejskie, także na terytorium Polski. W tym czasie liczba amerykańskich żołnierzy z poziomu kilkuset kilka lat temu powiększyła się obecnie
do ok. 5 tysięcy średniorocznie. Wzmocnienie obecności USA zdecydowanie
przyczynia się do wzrostu potencjału obrony i odstraszania nie tylko Polski,
ale i całego regionu”. Mówiąc jednak o stanie polskiej dyplomacji, nie możemy
oczywiście odnosić się tylko i wyłącznie do naszych relacji z jednym państwem.
Przez minione 5 lat obserwujemy jednak w mojej opinii wiele innych pozytywnych działań rządu, dzięki którym jesteśmy dobrym partnerem w relacjach gospodarczych i politycznych z innymi państwami. Obok zwiększenia współpracy
obronnej z USA w ostatnich 5 latach priorytetami polskiej dyplomacji, jak również polskiej polityki zagranicznej są m.in. kwestia bezpieczeństwa, działania
w ramach ONZ, silna pozycja Polski w regionie.
Patrząc bardziej szczegółowo na powyższe kwestie, trzeba podkreślić pozytywy działań rządu przez ostatnie 5 lat, a w mojej opinii są one następujące:
bezpieczeństwo Polski, w tym zwiększenie intensywności współpracy obronnej
z USA; bezpieczeństwo militarne kraju – sukces szczytu NATO w Warszawie;
intensyfikacja kontaktów z Polonią i Polakami za granicą oraz lepsze wykorzystanie intelektualnego i ekonomicznego potencjału, współpracy polskiego
państwa z Polonią; Rządowa Strategia Nauczania i Promocji Języka Polskiego
za Granicą; fakt, że Polska będzie chronić Polaków mieszkających za granicą,
zabiegać o ich właściwe traktowanie, a w razie niebezpieczeństwa ewakuować
do kraju; podtrzymywanie więzi z ojczyzną Polaków żyjących za granicą; stałe
zwiększanie bezpieczeństwa w sferze informatycznej.
Kolejne pozytywy dotyczą polityki w regionie. Wraz z objęciem przez
Polskę przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej zdynamizowano współpracę w ramach V4 na rzecz skonsolidowania stanowiska Polski, Węgier, Słowacji
i Republiki Czeskiej nie tylko w sprawach wewnątrzunijnych, ale również wobec wyzwań zewnętrznych. Zaktywizowano współpracę w ramach Trójkąta
Weimarskiego.
Dalej: Światowe Dni Młodzieży; pomoc Polakom za granicą w sytuacjach kryzysowych – dzięki skoordynowanym działaniom armatora statku oraz służby
dyplomatyczno-konsularnej skutecznie przeprowadzono akcję uwolnienia polskich marynarzy uprowadzonych w Nigerii, ponadto sprawnie zorganizowano
i przeprowadzono akcję sprowadzenia osób polskiego pochodzenia z Mariupola
i okolic.
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Kolejne pozytywy: powołanie Akademii Dyplomatycznej MSZ oraz reforma systemu naboru i kształcenia aplikantów dyplomatyczno-konsularnych;
odbudowa polskiej obecności dyplomatycznej na świecie – rozwinął działalność nowy Konsulat Generalny RP w Chengdu w Chinach, Polska nawiązała
stosunki dyplomatyczne z Tonga, z kolei podstawowym zadaniem Ambasady
RP w Bagdadzie będzie wsparcie i ochrona interesów RP w Iraku, w tym zapewnienie osłony dyplomatycznej dla naszej obecności wojskowej w tym kraju.
Istotne obowiązki będą wynikały z rosnącego zaangażowania UE oraz agend
ONZ w projekty wzmacniania irackiej państwowości. Zwiększenie aktywności
polskiej dyplomacji w Iraku ułatwi również dalszy rozwój współpracy gospodarczej. Uruchomiona została Ambasada RP w Republice Senegalu, rozpoczęto proces uruchamiania Ambasady RP w Zjednoczonej Republice Tanzanii. Istnienie
obu placówek umożliwi skuteczniejsze wsparcie zarówno polskich przedsiębiorców szukających swoich szans na rynkach Afryki Subsaharyjskiej, jak i Polaków
wymagających pomocy konsularnej czy informacyjnej.
Kolejne pozytywne efekty działań to wzmacnianie strategicznej współpracy na rzecz silnej Europy Środkowej, obchody 25-lecia Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z Niemcami; powołanie polsko-niemieckiej
grupy refleksyjnej do spraw polityki międzynarodowej; intensyfikacja stosunków dwustronnych i umacnianie pozytywnego wizerunku Polski poprzez
wizyty i konsultacje, również w trudnych momentach, jak ataki na Polaków
po brexicie; wzmocnienie aktywności Polski w rejonie Europy PołudniowoWschodniej w ramach koncepcji ABC, czyli Inicjatywy Trzech Mórz; wzmocnienie pozycji PL w regionie Morza Bałtyckiego, m.in. za sprawą prezydencji
w Radzie Państw Morza Bałtyckiego (RPMB) i Strategii UE dla regionu Morza
Bałtyckiego (SUERMB); utrzymanie jedności UE w zakresie polityki sankcyjnej; Karta Polaka; podniesienie stosunków z ChRL do rangi wszechstronnego
partnerstwa strategicznego; wdrażanie partnerstw strategicznych z Japonią
i Republiką Korei; rozwój stosunków z krajami Azji Południowo-Wschodniej;
działania MSZ na rzecz ożywienia bliskowschodniego procesu pokojowego; dodatkowy pakiet pomocy humanitarnej w 2016 r. i latach kolejnych; pakiet pomocy humanitarnej na Bliskim Wschodzie w 2017 r.; aktywizacja współpracy
z wybranymi partnerami z rejonu Maghrebu i Maszreku, którzy przyjęli na siebie ciężar związany z przyjmowaniem uchodźców z Syrii; wznowienie stosunków polsko-irańskich na wysokim szczeblu; dialog z Radą Współpracy Państw
Zatoki Perskiej.
Dalej: wspieranie aktywizacji polskich firm w sferze uczestniczenia w projektach, w tym w przetargach, organizacji międzynarodowych. MSZ w ostatnim
roku zintensyfikowało działania w tym zakresie – szkolenia polskich przedsiębiorców pod kątem nabycia umiejętności skutecznego aplikowania o realizację zamówień, rozpowszechnianie informacji na temat obowiązujących zasad
i procedur w tym zakresie, wraz z innymi instytucjami i agendami rządowymi.
Wykorzystujemy w sposób praktyczny polskie członkostwo w organizacjach międzynarodowych, w tym w Światowej Organizacji Handlu (WTO), instytucjach
finansowych, m.in. Grupa Banku Światowego, czy uczestnictwo w gremiach
systemu Narodów Zjednoczonych (UNCTAD, UNOPS, UNDP, UNIDO), mających w swoich kompetencjach współpracę gospodarczą.
Dalej: wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw zgodnie z założeniami Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju; dywersyfikacja
dostaw ropy naftowej oraz wykorzystanie terminalu regazyfikacyjnego LNG
w Świnoujściu; powołanie zespołu do spraw promocji Polski za granicą oraz
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zespołów zadaniowych odpowiadających za różne aspekty promocji Polski za
granicą.
Jest to tylko hasłowe wymienienie niektórych wśród wielu sukcesów rządu
Prawa i Sprawiedliwości w dbaniu o polską dyplomację, dbaniu o polską politykę zagraniczną.
Jestem za pozytywną oceną przedstawionej informacji.
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Przemówienie senatora Krzysztofa Brejzy
w dyskusji nad punktem 15. porządku obrad
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Przedstawiciel rządu twierdzi, że nad ustawą o zmianie ustawy o ochronie
zwierząt oraz niektórych innych ustaw w Sejmie przeprowadzono wnikliwą
debatę. To nieprawda. Wszyscy widzieliśmy ten legislacyjny ekspres, a fakt, że
sam PiS proponuje teraz poprawki, jest świadectwem tego, że Sejm przestał być
organem władzy ustawodawczej. Stał się zaś legislacyjnym pasem transmisyjnym dla kierownictwa tego ugrupowania.
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Przemówienie senatora Beniamina Godyli
w dyskusji nad punktem 15. porządku obrad
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Jeżeli chodzi o ustawę o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw, to na wstępie należy zaznaczyć, że wiele kontrowersji budzi
12-miesięczny okres vacatio legis przewidziany dla hodowców zwierząt futerkowych oraz eksporterów mięsa pochodzącego z uboju rytualnego. Ma on na
celu umożliwienie tej grupie zaprzestania prowadzonej przez nich działalności. Niestety, trzeba mieć świadomość, że likwidacja działalności, zarówno gospodarczej, jak i rolniczej, nie jest sprawą prostą, która zakończy się poprzez
wywieszenie napisu „zamknięte”. Wobec tego należy zaznaczyć, że vacatio legis wspomnianych przepisów powinno być o wiele dłuższe. Przyjąwszy racjonalność i potrzebę zakończenia wszelkich spraw związanych z prowadzeniem
działalności, powinniśmy wydłużyć ten okres do około 6 lat.
Ja osobiście, jako przedsiębiorca, wiem, że należy zakończyć umowy długoterminowe z kontrahentami, rozwiązać umowy o pracę z pracownikami, jak
również sfinalizować świadczenie usług na rzecz danej firmy. To wszystko pociąga za sobą ogromne koszty i trzeba mieć środki na finalizację takich działań.
Niestety, ustawodawca nie przewidział, że enigmatycznie uregulowana w ustawie rekompensata nie pomoże w tym wszystkim. Nie wskazano regulacji, w jaki
sposób mechanizm odszkodowawczy ma działać, tj. nie ma w ustawie zapisu
dotyczącego zasad obliczania rekompensaty oraz zasad jej przyznawania, co
przesądza o pełnej swobodzie w tym zakresie. Nie ma też wskazanego organu,
do którego należy wystąpić z wnioskiem o rekompensatę. Zatem oprócz zapisu
nie ma żadnych konkretów.
Ponadto wprowadzenie tak istotnych zmian w okresie osłabienia naszej gospodarki przez pandemię koronawirusa spowoduje ogromne straty dla sektora
rolnego oraz rolno-spożywczego. Nasza gospodarka w aktualnym momencie
potrzebuje stabilizacji i rząd, chcąc zapewnić w sposób realny wypłatę rekompensat, powinien mieć to zaplanowane w budżecie.
Zgodnie z zapowiedziami rządu proponuje się dopuszczenie uboju rytualnego
na eksport tylko w przypadku drobiu. Niemniej jednak należy podkreślić, że dochodzi w ten sposób do dyskryminacji rolników i osób trudniących się produkcją
wołowiny czy też mięsa halal oraz koszernego. Rząd po raz kolejny pokazuje jak
podzielić społeczeństwo. Nie jest to jedyny przypadek, kiedy w ustawie dzielimy
polskich rolników czy też producentów.
Ponadto, zgodnie z danymi przedstawionymi przez producentów, w przypadku zakazu eksportu mięsa halal i koszernego straty wyniosą od 6,5 miliarda do
10 miliardów zł. Zatem w obecnej sytuacji, w jakiej znajduje się nasza gospodarka, należy dość mocno przyjrzeć się skutkom, które taki zakaz będzie niósł za
sobą. Komisja powinna spojrzeć również na to, że 2/3 drobiu oraz 1/3 wołowiny
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pochodzi z uboju rytualnego. Zatem to, o czym tu mowa, doprowadzi do fali
bankructw, a zakładane rekompensaty w żaden realny sposób nie pokryją strat
rolników. Dane głównego inspektora weterynarii wskazują, że mięso oraz produkty drobiowe pozyskane z uboju rytualnego to nawet 855 tysięcy t. Niemniej
jednak najbardziej przemawiają dane dotyczące mięsa halal i koszer, które wskazują, że ten rodzaj mięsa jest głównie eksportowany na rynki zewnętrzne – do
polskich konsumentów trafiają znikome ilości tego rodzaju mięsa. Jeżeli chodzi
o wołowinę, to Polska wysyła jej ponad 80%, tak więc jest to kluczowy kierunek
jej rozwoju. Rząd musi mocno poddać pod rozwagę dane, które wyraźnie wskazują, ile polska gospodarka może stracić na wprowadzonym zakazie.
W dalszym ciągu w ustawie pozostał zapis odbierający możliwość prowadzenia schronisk przez podmioty prywatne. Niemniej jednak należy wskazać, że
zapis ten jest niezgodny z konstytucją, ponieważ ogranicza wolność gospodarczą,
która nie może być ograniczona ot tak, bez uzasadnienia tej kwestii ważnym
interesem publicznym. Podmioty, które posiadają na ten moment zezwolenie
na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt, zostają tego – można
przyjąć, że niesłusznie – pozbawione. Zatem nie mają możliwości prowadzenia tak jak dotychczas swojej działalności gospodarczej i nie ma tutaj dla nich
żadnej pomocy. Ustawa nie przyznaje im z tego tytułu możliwości ubiegania się
o odszkodowanie.
W ustawie zabrakło też wielu zapisów, które w sposób realny mają zapobiegać cierpieniu zwierząt. Nie ma już zapisu mówiącego o zakazie trzymania
zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały. Nie został również rozszerzony
katalog obejmujący sposoby znęcania się nad zwierzętami.
„Piątka dla zwierząt” zawiera wiele wad, które kolejny raz wynikają z pośpiechu prawodawcy. Projekt został przygotowany z pominięciem konsultacji,
nie przeprowadzono analizy skutków wprowadzanych regulacji. Ustawa ta była
jedną z najszybciej procedowanych przez Sejm – nie odbyły się nawet porządne
prace w komisjach. Zgodnie z przedstawionym przez mnie wcześniej stanowiskiem rolników Opolszczyzny wskazuję, że najbardziej zainteresowana grupa
nie została wysłuchana. Zatem wnoszę o odrzucenie ustawy w całości.
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Przemówienie senator Agnieszki Gorgoń-Komor
w dyskusji nad punktem 15. porządku obrad
Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo Senatorowie!
Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt jest bardzo potrzebna, jednakże format tej ustawy budzi w ostatnim czasie wiele kontrowersji i sprzecznych opinii.
Jedno jest pewne: za zwierzęta, ich dobrostan oraz ich życie odpowiedzialni jesteśmy MY – LUDZIE.
Bardzo się cieszę, że Senat, jak zawsze, podchodzi rzetelnie i z pełnym profesjonalizmem do swoich obowiązków oraz bardzo wnikliwie analizuje tę ustawę
w drodze szerokich konsultacji społecznych.
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw,
uchwalona przez Sejm w dniu 18 września, nie jest idealna, choć wprowadzono
do niej wiele poprawek na etapie prac sejmowych, ale temat ochrony zwierząt
jest wciąż niewyczerpany. Ustawa ta niewątpliwie w pewnym stopniu podniesie jakość życia zwierząt i wprowadzi wiele potrzebnych i słusznych rozwiązań.
Ja zgadzam się z tymi rozwiązaniami, podnoszę m.in. zakaz wykorzystywania
zwierząt wolno żyjących do celów widowiskowych, zakaz hodowli zwierząt futerkowych, ograniczenie trzymania zwierząt domowych na uwięzi czy prowadzenie schronisk wyłącznie przez samorządy oraz stowarzyszenia, które mają
status organizacji pożytku publicznego. Jak widać, nie wszyscy są gotowi do prowadzenia takiej działalności – przykładem jest schronisko w Radysach, w którym zwierzęta były przetrzymywane w przerażających warunkach. Wydaje
mi się, że nie dojrzeliśmy do tego, aby prywatni przedsiębiorcy zajmowali się
prowadzeniem schronisk.
Ja zastanowiłabym się nad jeszcze jednym ważnym wątkiem, złożyłam stosowną poprawkę, nie wiem jednak, na ile została ona wzięta pod rozwagę. Jak
wspomniałam wcześniej, temat jest zdecydowanie niewyczerpany i kwestii do
polemiki jest wiele. Moją uwagę skupiają zwierzęta sprzedawane w sklepach
zoologicznych. Zdarza się, że w wielu sklepach właściciele oraz pracownicy nie
przywiązują większej wagi do handlu żywym towarem. Nie chcę szufladkować,
bo są też takie sklepy zoologiczne, które mogą pochwalić się ogromnym profesjonalizmem i odpowiedzialnością, ale chciałabym się tutaj skupić na nie zawsze
dobrych warunkach zapewnianych zwierzętom, które sprzedawane są w sklepach zoologicznych. Nie ma jasnych i klarownych wymogów, które wskazują
warunki bytowe zwierząt w tego typu sklepach. Najczęściej zwierzęta trzymane są w małych, niewystarczających dla ich odpowiedniego rozwoju klatkach,
z nieodpowiednim podłożem, często nie mają stałego dostępu do wody, a ich stan
zdrowia nie jest w żaden sposób kontrolowany. Chodzi tylko i wyłącznie o jak
najszybszą sprzedaż zwierzęcia, dlatego sprzedaje się je często chore. Nie może
to wyglądać w ten sposób. Musimy opracować konkretne wytyczne dotyczące
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sprzedaży żywego towaru w sklepach zoologicznych. Chciałabym, aby wzięto tę
wspomnianą poprawkę pod uwagę, gdyż temat jest bardzo poważny.
Niezwykle ważnym tematem jest również dieta. Co z zapisami o odpowiednim, świadomym i zdrowym dla zwierzęcia karmieniu? Przecież wszyscy
zdajemy sobie sprawę z tego, że często te wiejskie Burki karmione są resztkami jedzenia, ziemniakami i obierkami. Ustalmy to konkretnie. Zwierzęta nie
są w stanie same decydować o tym, co zjedzą i jak często. Nie mówię tu tylko
o psach, ale i o kotach, królikach i wielu innych zwierzętach. Musimy się poważnie pochylić nad tym tematem. Zwierzęta karmione są nieodpowiednimi
artykułami, często źle wpływającymi na ich stan zdrowia. Za to muszą być
przewidziane kary.
Ta ustawa jest wielowątkowa, tematy są obszerne, często kontrowersyjne,
ale opracujmy to porządnie. Dla dobra zwierząt. Pamiętajmy przy tym o vacatio
legis. Wszyscy słyszymy ogromne obawy i apele osób z branży rolniczej w związku z zapisem o zakazie uboju rytualnego. Niewątpliwie ubój rytualny jest brutalnym zwyczajem w stosunku do zwierząt, to musi się skończyć, ale, tak jak
wspomniałam wcześniej, to wymaga odpowiednich przepisów przejściowych.
Nowelizacja tej ustawy jest obligatoryjna, jednakże muszę stwierdzić, że jest
to kolejny bubel sejmowy, przygotowany na kolanie. Jakie są intencje niektórych
zawartych w ustawie przepisów? Odnoszę wrażenie, że chodzi tutaj o pozyskanie
kolejnego elektoratu – młodych ludzi oraz ludzi wspierających działania prozwierzęce. A ustawa w takiej formie wciąż nie zapewnia należytego dobrostanu
zwierząt, w dalszym ciągu jest wiele kwestii budzących wątpliwości. Popieramy,
ale porządną legislację i dobre prawo dla zwierząt. W takiej formie ustawa jest
nie do zaakceptowania. Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora Janusza Gromka
w dyskusji nad punktem 15. porządku obrad
W ostatnim czasie poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie
zwierząt oraz niektórych innych ustaw, tzw. piątka dla zwierząt, wywołał sporą dyskusję. Nie brak opinii ekspertów oraz przedstawicieli branż, których mają
dotknąć zmiany, że nowe przepisy mogą doprowadzić do likwidacji wielu tysięcy
miejsc pracy oraz zmniejszenia wpływów do budżetu państwa.
Zaskoczeniem jest dla mnie szybkość procedowania projektu ustawy przy jednoczesnym braku dialogu, konsultacji czy wysłuchania ekspertów. Zapoznałem
się z wieloma opiniami eksperckimi, potencjalnymi wyliczeniami finansowymi
oraz odbyłem wiele spotkań z przedstawicielami izb rolniczych, jak i bezpośrednio z rolnikami, hodowcami oraz producentami żywności. Skłaniam się ku stanowisku, że ustawa, która została przegłosowana przez Sejm RP 18 września br.,
powinna zostać przez Senat RP zmieniona poprzez wprowadzenie wielu daleko
idących poprawek lub odrzucona. W pracach nad ustawą powinni uczestniczyć
fachowcy oraz osoby, których zmiany mają dotyczyć. W mojej ocenie problem
ferm futrzarskich należy oddzielić od problemu uboju religijnego zwierząt, którego rozmiar jest znacznie większy z gospodarczego punktu widzenia. Stoję na
stanowisku, że procedowane zmiany należy odłożyć na kilka lat i w tym czasie
wypracować stanowisko zgodne z myślą większości Polek i Polaków.
Spotkania ze wspomnianymi już stronami pozwoliły mi uzyskać informację
o skali finansowej zmian, które wprowadzi omawiana ustawa. Szacunki ekspertów wskazują, że obrót branż, które ucierpią na mocy nowych przepisów, wynosi
rocznie ok. 30 miliardów zł. To obrót, który decyduje o istnieniu wielu miejsc
pracy oraz o wpływach do budżetu państwa i poszczególnych samorządów.
Nie jestem zwolennikiem wypłacania odszkodowań komukolwiek, a takie
zostały przewidziane przez projektodawcę. Ważniejsze jest dla mnie skuteczne
dofinansowanie służby zdrowia i przekazanie środków finansowych na walkę z COVID-19. Gospodarka musi być postawiona na mocnych fundamentach.
Jestem świadomy tego, że ubój rytualny jest tematem niezwykle delikatnym. Odbiorcy tegoż mięsa planują złagodzić wymogi dotyczące procesu jego
pozyskania.
Nie ulega wątpliwości, że muszą nastąpić zmiany dotyczące regulacji chowu zwierząt w takich warunkach, aby nie urągał on ich egzystencji. Dotyczy to
mięsa wołowego, wieprzowego oraz drobiu. Potrzebna jest rzetelna i sumienna
kontrola wykonywana nie tylko przez czynnik społeczny. Potrzebne są regulacje prawne obejmujące udział w kontroli osób mających wiedzę i umiejętności
na odpowiednim poziomie.
Świadomy jestem istnienia dużej grupy osób, które popierają przegłosowanie
ustawy w niezmienionym kształcie, czego jestem przeciwnikiem. Polski rolnik
od dekad nie odczuwa w żadnym rządzie partnerstwa, a w końcu ta dziedzina
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życia jest jedną z najważniejszych dla nas, albowiem pomaga zaspokoić najbardziej fundamentalne potrzeby. Do ostatniej chwili, do głosowania, w klubie
Koalicji Obywatelskiej będziemy dyskutowali i rozmawiali, czego skutkiem będzie podjęcie optymalnego rozwiązania.
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Przemówienie senator Joanny Sekuły
w dyskusji nad punktem 15. porządku obrad
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Generalnie wprowadzenie zakazu hodowli zwierząt wykorzystywanych do
produkcji futer nie będzie naruszało prawa Unii Europejskiej ani prawa krajowego. Niemniej jednak bez szczegółowych rozwiązań nie da się przeprowadzić
procesu wygaszenia firm z tej branży. Mowa o procedurze odszkodowań dla
przedsiębiorców oraz o vacatio legis. Bez tych rozwiązań Skarb Państwa będzie
narażony na sprawy odszkodowawcze, których konsekwencje poniosą podatnicy.
Z kolei rozwiązania związane z pomocą Skarbu Państwa dla przedsiębiorców
będą podlegały ocenie zgodności z przepisami unijnymi pod kątem dozwolonej
pomocy państwa członkowskiego dla przedsiębiorców.
Wprowadzenie zakazu albo ograniczenia uboju rytualnego, ograniczenia wykraczającego poza standard wymagający ogłuszania zwierząt lub nadzoru nad
tą działalnością, stanowić będzie naruszenie praw podstawowych. Ewentualny
zakaz uboju rytualnego musi być oceniany w świetle art. 9 Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, a także art. 10 Karty
praw podstawowych Unii Europejskiej, który ma zasadniczo podobny wydźwięk.
Wspomniany zapis EKPC brzmi następująco: „Każdy ma prawo do wolności
myśli, sumienia i wyznania; prawo to obejmuje wolność zmiany wyznania lub
przekonań oraz wolność uzewnętrzniania indywidualnie lub wspólnie z innymi, publicznie lub prywatnie, swego wyznania lub przekonań przez uprawianie
kultu, nauczanie, praktykowanie i czynności rytualne. Wolność uzewnętrzniania wyznania lub przekonań może podlegać jedynie takim ograniczeniom, które
są przewidziane przez ustawę i konieczne w społeczeństwie demokratycznym
z uwagi na interesy bezpieczeństwa publicznego, ochronę porządku publicznego,
zdrowia i moralności lub ochronę praw i wolności innych osób”.
Karta praw podstawowych Unii Europejskiej w art. 10 przewiduje zaś następujące prawa: „Każdy ma prawo do wolności myśli, sumienia i religii. Prawo to
obejmuje wolność zmiany religii lub przekonań oraz wolność uzewnętrzniania,
indywidualnie lub wspólnie z innymi, publicznie lub prywatnie, swej religii lub
przekonań poprzez uprawianie kultu, nauczanie, praktykowanie i uczestniczenie
w obrzędach. Uznaje się prawo do odmowy działania sprzecznego z własnym sumieniem, zgodnie z ustawami krajowymi regulującymi korzystanie z tego prawa”.
Pozyskiwanie pożywienia zgodnego z wymaganiami tradycyjnych religii
świata mieści się w granicach wolności, które określone są w art. 9 EKPC, co
w swoim wyroku przypomniał także Trybunał Konstytucyjny RP.
Dodatkowo należy nadmienić, że na terenie Unii Europejskiej nigdzie poza
Słowenią nie ma zakazu uboju rytualnego. Wprowadzenie takiego zakazu oznaczać będzie wszczęcie procesów przeciwko Polsce za naruszenie art. 9 EKPC,
cywilne procesy odszkodowawcze przeciwko Skarbowi Państwa, a także brak
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możliwości działania wspomnianych przedsiębiorców w Rzeczypospolitej i oddanie rynku innym krajom.
Niniejsza regulacja w obecnym kształcie jest sprzeczna z zasadami techniki
prawodawczej. Sposób uchwalenia ustawy, niezależnie od poprawek przyjętych
w Senacie, nie pozwoli na spełnienie wymogu dochowania należytej staranności przy uchwalaniu aktu prawnego. Dzisiaj jedynym wyjściem jest odrzucenie
ustawy i przygotowanie nowego projektu od zera.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda
w dyskusji nad punktem 15. porządku obrad
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W dniu dzisiejszym procedujemy nowelizację ustawy o ochronie zwierząt
oraz niektórych innych ustaw. Zmianę słusznie wywołującą wiele emocji,
zwłaszcza na wsi i wśród rolników, których bezpośrednio dotyczy. Dlatego już
na wstępie chcę podziękować rolnikom i ich przedstawicielom z mojego regionu
za to, że mogłem spotkać się z nimi w moim biurze, rzeczowo i merytorycznie
porozmawiać, wysłuchać ich i odebrać z ich rąk postulaty wniesienia poprawek
do ustawy, które też przedłożyłem podczas naszych uzgodnień klubowych i na
etapie rozmów z rządem w czasie prac senackich. Głównymi postulatami były
kwestie: zniesienia zakazu uboju rytualnego; zapewnienia, aby wejść na posesje
osób zajmujących się zwierzętami mogli dokonywać wyłącznie eksperci z zakresu weterynarii; wydłużenia vacatio legis ustawy przynajmniej o rok oraz
zapewnienia rekompensat rolnikom w tych obszarach, w których nowelizacja
dotknie ich bezpośrednio.
Cieszę się, że po wielu rozmowach i wnioskach, m.in. nas, senatorów z klubu
Prawa i Sprawiedliwości, w wielu obszarach udało się osiągnąć kompromis, który w dniu wczorajszym na konferencji przedstawił premier Mateusz Morawiecki.
Kompromis ten, po pierwsze, zakłada wprowadzenie pełnych odszkodowań dla
rolników, podczas gdy w tej chwili przewiduje się wypłaty dla tych, którzy produkują mięso. Wypłaty będą rozłożone na pewien okres, prawdopodobnie na 2
lub 3 lata po wprowadzeniu ustawy. Po drugie, kompromis zakłada powołanie
Państwowej Inspekcji Ochrony Zwierząt. Jako wyspecjalizowany podmiot będzie
ona wykonywać zadania z zakresu ochrony zwierząt. Tylko eksperci inspekcji
będą mogli dokonywać kontroli w gospodarstwach rolnych. Po trzecie, kompromis zakłada dopuszczenie możliwości uboju rytualnego drobiu. Po czwarte,
chodzi o wydłużenie vacatio legis przepisów ustawy do stycznia 2022 r. Po piąte, kompromis dotyczy m.in. definicji psa rasowego, włączenia szefa MSWiA
w określenie warunków utrzymania zwierząt wykorzystywanych m.in. do celów
sportowych, filmowych i specjalnych czy wydawania pozwoleń na prowadzenie
schronisk dla zwierząt.
Chcę w tym miejscu również podziękować organizacjom zajmującym się
ochroną zwierząt w moim terenie, zwłaszcza schronisku „Pod Psią Gwiazdą”
w Kłodzku, które zajmuje się ochroną psów na terenie powiatu kłodzkiego,
za przekazane uwagi i wnioski. Takie uwagi i wnioski przekazały mi również służby weterynaryjne, prosząc, zgodnie z opinią Krajowej Izby LekarskoWeterynaryjnej, o wnioski dotyczące obowiązkowej identyfikacji i rejestracji
psów i kotów, co stwarza szansę na poprawę warunków życia bezdomnych
zwierząt. Obowiązkiem będzie wprowadzenie systemu czipowania psów i kotów. Tożsame poprawki wprowadził w tym zakresie na posiedzeniu Komisji
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Ustawodawczej senator Marek Borowski. W mojej opinii, zgodnie z wnioskiem,
jaki otrzymałem, wprowadzenie systemu czipowania psów i kotów spowoduje
lepszą identyfikację i na pewno przyczyni się do zapobiegania bezdomności już
zarejestrowanych zwierząt. Mam nadzieję, że jeżeli nie będą przyjęte poprawki,
to zgodnie z odpowiedzią na moje pytanie rząd podejmie ten temat i przygotuje
stosowną nowelizację.
Głównym celem proponowanej nowelizacji jest humanitarne traktowanie
zwierząt i mam nadzieję, że wiele jej elementów do tego się przyczyni. Cieszy
mnie przedstawiony przez pana premiera kompromis. Mam jednak również
nadzieję, że wiele elementów, dotyczących zwłaszcza rolników, będzie jeszcze
dyskutowanych i zmienianych. Wydłużenie vacatio legis ustawy temu sprzyja.
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Oświadczenie złożone
przez senatora Grzegorza Biereckiego
Oświadczenie skierowane do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów Tomasza Chróstnego
Szanowny Panie Prezesie!
W ubiegłym roku spółka Canal+ Polska SA poinformowała swoich klientów
o konieczności wymiany posiadanych przez nich kart i dekoderów, uzasadniając
to „podwyższeniem poziomu zabezpieczenia nadawanych treści”, co nie stanowiło dla konsumentów poprawy warunków korzystania z usług. Spółka nie zaoferowała możliwości wyboru preferowanego przez klientów sprzętu, właściwego
dla posiadanych odbiorników telewizyjnych. Brak wymiany sprzętu w oznaczonym przez spółkę terminie skutkował po 1 lipca 2020 r. niemożnością odbioru
programów zgodnie z zawartą umową. Spółka nie dała możliwości rozwiązania
umowy w przypadku braku akceptacji dokonywanych zmian, a w przypadku
zgodnego z umową jej wypowiedzenia żąda zapłaty nadmiernie wysokich kar,
także od wieloletnich, lojalnych klientów.
Proszę o podjęcie postępowania w celu ustalenia, czy przedstawione działania spółki Canal+ Polska nie naruszają zbiorowych interesów konsumentów.
Z wyrazami szacunku
Grzegorz Bierecki
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Oświadczenie złożone
przez senatora Krzysztofa Brejzę
Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów
Mateusza Morawieckiego
Szanowny Panie Premierze!
Niebawem powstaną 2 nowe urzędy centralne – Rządowe Centrum Sportu
i Główny Urząd Morski. W związku z powyższym w trybie oświadczenia senatorskiego wdzięczny będę Panu Premierowi za odpowiedź na następujące
pytania.
1. Ile osób na kierowniczych stanowiskach będzie zatrudnionych
w Rządowym Centrum Sportu?
2. Ile osób na kierowniczych stanowiskach będzie zatrudnionych w Głównym
Urzędzie Morskim?
3. Ile ogółem osób będzie zatrudnionych w Rządowym Centrum Sportu?
4. Ile ogółem osób będzie zatrudnionych w Głównym Urzędzie Morskim?
5. Jaki będzie budżet Rządowego Centrum Sportu?
6. Jaki będzie budżet Głównego Urzędu Morskiego?
Z wyrazami szacunku
Krzysztof Brejza
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Oświadczenie złożone
przez senatora Krzysztofa Brejzę
Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów
Mateusza Morawieckiego
Szanowny Panie Premierze!
Dwa lata temu minister Henryk Kowalczyk zapowiadał, iż do końca 2019 r.
wybudowanych zostanie 5 tysięcy domów drewnianych, które będą elementem
programu „Mieszkanie +”. W celu realizacji tej zapowiedzi powołano specjalną
spółkę. W ostatnich dniach otrzymałem odpowiedź na interwencję senatorską,
z której wynika, iż do dziś nie wybudowano żadnego domu, a na przełomie 2020
i 2021 r. być może rozpocznie się budowa zaledwie 31 domów.
W związku z powyższym wdzięczny będę Panu Premierowi za odpowiedź
na następujące pytania.
1. Z czego wynikają problemy w realizacji obietnicy budowy 5 tysięcy domów
drewnianych?
2. Czy rząd podtrzymuje deklarację budowy 5 tysięcy domów drewnianych?
Jeśli tak, to jaki jest nowy termin realizacji tej zapowiedzi?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Z poważaniem
Krzysztof Brejza
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Oświadczenie złożone
przez senatora Krzysztofa Brejzę
Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów
Mateusza Morawieckiego
Szanowny Panie Premierze!
W trybie oświadczenia senatorskiego, w nawiązaniu do deklaracji Pana
Premiera na temat tego, iż do 2025 r. na drogach Polski jeździć będzie 1 milion
samochodów elektrycznych, proszę o odpowiedź na następujące pytania.
1. Czy rząd podtrzymuje deklarację o tym, iż do 2025 r. na drogach Polski
jeździć będzie 1 milion samochodów elektrycznych?
2. Ile pojazdów jedynie z napędem elektrycznym (BEV) użytkowanych jest
w Polsce wg stanu na dzień 30 września 2020 r.?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Z poważaniem
Krzysztof Brejza

16. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 29 i 30 września oraz 13 i 14 października 2020 r.

369
Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,
niewygłoszone podczas 16. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone
przez senatora Krzysztofa Brejzę
Oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej
Mariusza Błaszczaka
Szanowny Panie Ministrze!
W ostatnim czasie w mediach pojawiła się informacja, iż Ministerstwo
Obrony Narodowej zamierza modernizować pochodzące konstrukcyjnie z lat
70. przestarzałe obecnie bojowe wozy piechoty BWP-1.
W związku z powyższym w trybie oświadczenia senatorskiego wdzięczny
będę Panu Ministrowi za odpowiedź na następujące pytania.
1. Czy według MON BWP-1 spełnia wymagania współczesnego pola walki?
2. Jaki jest sens modernizacji przestarzałego konstrukcyjnie BWP-1?
3. Jaki będzie koszt tej modernizacji w kolejnych latach?
4. Jaki będzie zakres modernizacji?
5. Ile wozów zostanie zmodernizowanych w poszczególnych latach?
Z wyrazami szacunku
Krzysztof Brejza
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Oświadczenie złożone
przez senatora Krzysztofa Brejzę
Oświadczenie skierowane do minister rodziny i polityki społecznej
Marleny Maląg
Szanowna Pani Minister!
W związku z wieloma podnoszonymi przez środowiska populistyczno-narodowe argumentami dotyczącymi rzekomego wpływu LGBT na rozpad rodzin
w Polsce w trybie oświadczenia senatorskiego proszę o odpowiedź na następujące pytanie.
Czy Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej posiada wiedzę na temat
tego, ile konkretnie małżeństw w Polsce w roku 2019 rozwiodło się na skutek
rzekomego zagrożenia lub wpływu LGBT?
Z wyrazami szacunku
Krzysztof Brejza
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Oświadczenie złożone
przez senatora Krzysztofa Brejzę
Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia
Adama Niedzielskiego
Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura senatorskiego zgłaszane są masowo sygnały o braku dostępności szczepionek na grypę. W związku z powyższym wdzięczny będę Panu
Ministrowi za odpowiedź na następujące pytania.
1. Z czego wynika brak szczepionek na grypę w hurtowniach i aptekach?
2. Dlaczego część szczepionek przejęta została do Agencji Rezerw
Materiałowych?
3. Dlaczego rząd nie zabezpieczył dostępności do wspomnianych szczepionek dla wszystkich Polaków i doprowadził do sytuacji, że część obywateli z terenów przygranicznych kupuje szczepionki w RFN, gdzie są one bez problemów
dostępne?
Z wyrazami szacunku
Krzysztof Brejza
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Oświadczenie złożone
przez senatora Krzysztofa Brejzę
Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia
Adama Niedzielskiego
Szanowny Panie Ministrze!
Na profilu Ministerstwa Edukacji Narodowej w serwisie Twitter opublikowano następujący komunikat:
„Szkoły i placówki oświatowe nie są głównym źródłem zarażenia #koronawirus – stanowią jedynie ok. 2 proc. wszystkich zakażeń”.
W trybie oświadczenia senatorskiego proszę o odpowiedź na następujące
pytania.
1. Czy Ministerstwo Zdrowia posiada jakiekolwiek analizy, badania potwierdzające dane przedstawiane przez MEN?
2. Czy Ministerstwo Zdrowia potwierdza związek wrześniowo-październikowej fali zachorowań na COVID-19 z powrotem dzieci do szkół?
Z wyrazami szacunku
Krzysztof Brejza
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Oświadczenie złożone
przez senatora Krzysztofa Brejzę
Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia
Adama Niedzielskiego
Szanowny Panie Ministrze!
W związku z gwałtownym wzrostem liczby chorych na COVID-19 oraz informacjami o braku miejsc w kolejnych szpitalach wnoszę, w trybie oświadczenia
senatorskiego, prośbę o odpowiedź na następujące pytanie.
Czy ministerstwo jest przygotowane na konieczność tworzenia szpitali polowych – czy w okresie letnim prowadzono działania zmierzające do zgromadzenia odpowiedniego sprzętu, zapewnienia lokalizacji i zapewnienia obsady
kadrowej ewentualnie tworzonych szpitali polowych?
Z wyrazami szacunku
Krzysztof Brejza
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Oświadczenie złożone
przez senatora Krzysztofa Brejzę
Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia
Adama Niedzielskiego
Szanowny Panie Ministrze!
Lekarze POZ wskazują, iż posiadają procedury administracyjne, jednak brakuje procedur medycznych dotyczących np. tego, jakie leki podawać.
W związku z powyższym w trybie oświadczenia senatorskiego zapytuję
i wdzięczny będę Panu Ministrowi za odpowiedź na następujące pytania.
1. Czy przekazano lekarzom rodzinnym procedury medyczne dotyczące postępowania z pacjentami chorującymi na COVID-19? Jeśli tak, to kiedy?
2. Jeśli takich procedur nie przekazano, to dlaczego?
Z wyrazami szacunku
Krzysztof Brejza
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Oświadczenie złożone
przez senatora Krzysztofa Brejzę
Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia
Adama Niedzielskiego
Szanowny Panie Ministrze!
W nawiązaniu do wzrostu liczby chorych na COVID-19 w ostatnich tygodniach, w trybie oświadczenia senatorskiego kieruję następujące pytania
i wdzięczny będę Panu Ministrowi za odpowiedź.
1. Ile było sprawnych, certyfikowanych i w pełni wyposażonych respiratorów wg stanu na 1 marca 2020?
2. Ile było sprawnych, certyfikowanych i w pełni wyposażonych respiratorów wg stanu na 1 października 2020?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Z poważaniem
Krzysztof Brejza
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Oświadczenie złożone
przez senatora Krzysztofa Brejzę
Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia
Adama Niedzielskiego
Szanowny Panie Ministrze!
Z danych uzyskanych w GUS wynika, że systematycznie rosną wydatki emerytów na wyroby farmaceutyczne, w tym leki. W związku z powyższym, w trybie oświadczenia senatorskiego, zwracam się z uprzejmą prośbą o odpowiedź
na następujące pytania.
1. Z czego wynika systematyczny wzrost wydatków w gospodarstwach domowych emerytów, skoro kilka lat temu wprowadzono program darmowych
leków dla seniorów?
2. Czy w ostatnich latach podejmowane były działania na rzecz rozszerzenia programu darmowych leków dla seniorów? Jeśli tak, to jakie konkretnie?
Z góry dziękuję za odpowiedź
Z poważaniem
Krzysztof Brejza
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Oświadczenie złożone
przez senatora Roberta Dowhana
Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury
Andrzeja Adamczyka
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę, w nawiązaniu do pisma dotyczącego udzielenia PSO dla wyboru operatora trasy lotniczej Zielona Góra –
Warszawa – Zielona Góra, które Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
złożył w moim biurze senatorskim, o udzielenie PSO dla połączenia lotniczego
między portami lotniczymi Zielona Góra i Warszawa.
Dzięki staraniom Samorządu Województwa Lubuskiego od 2 marca 2017 r.
połączenia ze stolicą mogą być obsługiwane przez polskiego przewoźnika PLL
LOT jako wsparcie promocji województwa, zgodnie z umową obowiązującą do
końca 2020 r. Mimo wielu rozmów prowadzonych przez władze województwa
lubuskiego na szczeblu krajowym i regionalnym oraz złożenia do Ministerstwa
Infrastruktury pełnej dokumentacji wniosku według procedury unijnej (pismo
DG.II.8050.11.2018 z dnia 24 października 2018 r.) nadal nie zostało udzielone
PSO dla połączenia lotniczego.
Należy dodać, że aktualna sytuacja gospodarcza, ekonomiczna i transportowa regionu lubuskiego w dalszym ciągu determinuje starania o utrzymanie
szybkich połączeń lotniczych z prężnym gospodarczo ośrodkiem decyzyjnym,
rządowym, biznesowym i naukowym, jakim jest Warszawa. Uruchomienie połączenia Zielona Góra – Warszawa – Zielona Góra powinno leżeć w gestii państwa polskiego również ze względu na ochronę interesów polskiego przewoźnika
lotniczego, jakim są PLL LOT. Połączenia lotnicze ze stolicą kraju są niezwykle
ważne dla całego regionu.
PSO mogłoby obowiązywać od stycznia 2021 r. przez okres do 3 lat i obejmować dwie rotacje lotnicze (poranno-wieczorną i okołopołudniową) przez 7 dni
w tygodniu. Ma to również znaczenie ze względu na peryferyjne położenie województwa lubuskiego i niekomfortowe skomunikowanie lądowe i kolejowe
z Warszawą. Należy dodać do tego, że zaplanowane na długie lata remonty linii
kolejowej na trasie Zielona Góra – Poznań – Warszawa dodatkowo pogłębiają
wykluczenie komunikacyjne naszego regionu.
W związku z powyższym wnoszę o podjęcie działań zmierzających do udzielenia PSO (Public Service Obligation – obowiązku użyteczności publicznej) dla wyboru operatora do obsługi trasy lotniczej Zielona Góra – Warszawa – Zielona Góra.
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, w nawiązaniu do pisma dotyczącego
wsparcia działań w zakresie pozyskania dla potrzeb Szpitala Uniwersyteckiego
w Zielonej Górze aparatu PET-CT i zakontraktowania świadczeń wykonywanych za pomocą tego aparatu przez Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ, które
Społeczny Ruch ds. Zrównoważonego Rozwoju Oddziału Onkologicznego Szpitala
Uniwersyteckiego w Zielonej Górze złożył w moim biurze senatorskim, wnoszę
o zamieszczenie w tzw. mapach potrzeb zdrowotnych, w zasobach sprzętowych
dwóch dodatkowych aparatów.
Ministerstwo Zdrowia wydało negatywną decyzję w tej sprawie, jednak prognozowana liczba świadczeń PET-CT została przekroczona o ponad 60% w 2018
r., co świadczy o dużym zapotrzebowaniu na ww. sprzęt. Jedyny dostępny aparat
mieści się w północnej części województwa, w której zamieszkuje 1/3 ludności
regionu. Konsekwencją powyższego jest to, że mimo że aparat PET-CT znajduje
się w Gorzowie Wielkopolskim, w 2018 r. na 1303 wykonane badania ogółem,
poza województwem lubuskim, wykonano ich aż 1097. Wielu pacjentów przeprowadza takie badanie poza województwem lubuskim.
Ograniczony dostęp do aparatu skutkuje tym, że w naszym regionie najpóźniej w Polsce jest diagnozowany nowotwór – 34% w IV stadium, wg mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie onkologii dla Polski.
Jednocześnie należy zwrócić uwagę na takie aspekty, jak wzrost zachorowań
na nowotwory, wieloprofilowość zielonogórskiego szpitala oraz rozszerzenie
w szpitalu zakresu wykonywanych nowatorskich operacji nowotworów dzięki zatrudnianiu wysokiej klasy specjalistów. W zielonogórskim szpitalu utworzone zostanie także Centrum Zdrowia Matki i Dziecka z szerokoprofilowym Klinicznym
Oddziałem Pediatrii i Hematoonkologią Dziecięcą. Dodatkowo działalność dydaktyczna szpitala, który stanowi bazę dydaktyczną dla Wydziału Lekarskiego i Nauk
o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego, zobowiązuje do kształcenia przyszłych
lekarzy na aparaturze diagnostycznej z dostępem do najbardziej nowoczesnych
metod diagnostycznych i technologii stosowanych w medycynie.
Wobec powyższego wnoszę o podjęcie działań zmierzających do pozyskania dla
potrzeb Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze aparatu PET-CT oraz zakontraktowania świadczeń wykonywanych za pomocą tego aparatu przez LOW NFZ.
Z poważaniem
Robert Dowhan
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Oświadczenie złożone
przez senatora Roberta Dowhana
Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego
oraz do minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o niezwłoczne podjęcie
działań w sprawie opóźnienia wypłacania świadczeń z Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych takich jak zasiłek chorobowy, macierzyński, opiekuńczy, pogrzebowy oraz świadczenie rehabilitacyjne.
Nieterminowe wypłacanie ww. świadczeń przyczynia się do powstawania
luki finansowej u osób, które szczególnie tych świadczeń potrzebują, pozostających często bez możliwości wykonywania pracy zawodowej ze względu na
swój stan zdrowia lub sytuację, w której się znalazły wobec potrzeby pobierania zasiłku. Sytuacja jest szczególnie dotkliwa dla młodych matek, które często
przerywają pracę zawodową, co jednocześnie powoduje, iż pozostają przez kilka
miesięcy bez środków do życia. W tej sprawie interweniował już rzecznik praw
obywatelskich, zdający sobie sprawę z nałożenia dodatkowych obowiązków na
ZUS w czasie pandemii. Nie można jednak kosztem osób potrzebujących należnego im wsparcia finansowego realizować innych zobowiązań narzuconych
odgórnie. Wielomiesięczne oczekiwanie na wypłatę świadczeń jest w obecnej
sytuacji niedopuszczalne.
W związku z powyższym wnoszę o podjęcie działań zmierzających do przyspieszenia procedur związanych z nieterminowym wypłacaniem świadczeń
przez ZUS. Jest to obowiązek państwa wobec obywateli będących w trudnej
sytuacji.
Z poważaniem
Robert Dowhan
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Oświadczenie złożone
przez senatora Artura Dunina
Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów
Mateusza Morawieckiego
Szanowny Panie Premierze!
Jak wynika z doniesień medialnych (m.in. „Gazety Wyborczej”), rząd chce
oskładkować każdą złotówkę. To oznacza, że więcej zapłacą przedsiębiorcy, zleceniobiorcy, a nawet emeryci. Jak twierdzą eksperci, tłumaczenie przez rząd
Polakom, że takie przedsięwzięcie ma na celu zabezpieczenie naszego bytu na
starość, mija się z prawdą, bo tak naprawdę chodzi o większe wpływy do budżetu państwa.
W związku z powyższym kieruję do Pana Premiera następujące pytania.
1. Kiedy zamierzacie państwo wprowadzić te zmiany?
2. Jakie są wpływy z oskładkowania?
3. Gdzie będą deponowane wpływy z oskładkowanych podmiotów?
Z wyrazami szacunku
Artur Dunin

16. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 29 i 30 września oraz 13 i 14 października 2020 r.

381
Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,
niewygłoszone podczas 16. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone
przez senatora Artura Dunina
Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów
Mateusza Morawieckiego
Szanowny Panie Premierze!
W związku ze zmniejszeniem liczby ministerstw, a także połączeniem niektórych resortów i zapowiadanymi zwolnieniami pracowników w administracji
rządowej proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania.
1. Jaka jest liczba wszystkich osób zatrudnionych przed reorganizacją i po
reorganizacji ministerstw i urzędów centralnych?
2. Jaka liczba pracowników administracji rządowej i urzędów centralnych
utraci pracę po zmniejszeniu liczby ministerstw oraz po zapowiadanej redukcji etatów?
3. Ile wynosi koszt utrzymania wszystkich ministerstw i urzędów centralnych przed rekonstrukcją z uwzględnieniem kwot, które resorty przeznaczały
na pensje dla pracowników?
4. Ile wyniesie koszt utrzymania wszystkich ministerstw i urzędów centralnych po rekonstrukcji z uwzględnieniem kwot, które resorty przeznaczą na
pensje dla pracowników?
5. Jakie koszty poniosą ministerstwa, urzędy centralne i terenowa administracja rządowa na wypłaty odpraw dla pracowników?
6. Ilu pracowników jest zatrudnionych na umowy-zlecenia lub umowy o dzieło przed reorganizacją i po reorganizacji?
Z wyrazami szacunku
Artur Dunin
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Oświadczenie złożone
przez senatora Artura Dunina
Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury
Andrzeja Adamczyka
W związku z obietnicą premiera Mateusza Morawieckiego i wicepremiera
Piotra Glińskiego dotyczącą budowy drogi ekspresowej S14, na którą mieszkańcy aglomeracji łódzkiej czekają od lat, a której pierwotny projekt zakładał 8
węzłów, kieruję do Pana Ministra następujące pytania.
1. Czy zostanie wybudowane 8 węzłów na drodze S14?
2. Czy prace idą zgodnie z harmonogramem budowy? Proszę również o jego
przedstawienie.
3. Czy powstanie usunięty z projektu węzeł Teofilów, który miał komunikować ulice Szczecińską i Aleksandrowską z aleją Włókniarzy w Łodzi?
4. Czy powstanie węzeł Emilia i czy będzie łączył drogę krajową nr 91 z autostradą A2 i z drogą ekspresową S14?
5. Czy koszty budowy węzła Teofilów zostaną pokryte wyłącznie z budżetu
państwa i czy zabezpieczono już środki finansowe na ten cel?
6. Czy zostanie ogłoszony nowy przetarg na budowę 3 wykluczonych z pierwotnego projektu węzłów?
Z wyrazami szacunku
Artur Dunin
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Oświadczenie złożone
przez senatora Artura Dunina
Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia
Adama Niedzielskiego
Szanowny Panie Ministrze!
W związku z dużym wzrostem zachorowań na Covid-19 proszę o udzielenie
odpowiedzi na następujące pytania.
1. Czy w codziennych raportach Ministerstwa Zdrowia są uwzględniane testy robione odpłatnie?
2. Ile procentowo testów jest wykonywanych przez NFZ?
3. Ile procentowo testów jest wykonywanych komercyjnie?
Z wyrazami szacunku
Artur Dunin
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Oświadczenie złożone
przez senatora Zygmunta Frankiewicza
Oświadczenie skierowane do ministra klimatu
Michała Kurtyki
Szanowny Panie Ministrze!
Prezydent miasta Częstochowy zwrócił się do mnie z problemem, który zapewne dotyka też inne miasta próbujące wywiązać się z obowiązku posiadania
punktów ładowania, które mają być zainstalowane w ogólnodostępnych stacjach
ładowania (art. 30 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych). Miasto Częstochowa ma obowiązek posiadać
100 takich punktów. W ustawowym terminie opracowano projekt planu budowy
tych stacji, przeprowadzono go przez procedurę konsultacji i zgodnie z art. 62
ust. 4 wskazanej ustawy skierowano go do operatora systemu dystrybucyjnego
elektroenergetycznego (OSD), którym jest firma Tauron Dystrybucja SA, w celu
uzgodnień i opracowania programu przyłączania ogólnodostępnych stacji ładowania do systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego.
Tauron Dystrybucja SA przekazał uzgodnienia oraz program przyłączania,
w którym proponuje wykonanie 46 punktów ładowania w terminie do 30 czerwca 2021 r. oraz wykonanie 44 punktów ładowania do dnia 30 czerwca 2022 r.,
czyli tylko 90 punktów ładowania, wszystkie oddane po ustawowym terminie.
Plan narzucony przez Tauron Dystrybucja SA ma taki skutek, że niemożliwe
będzie dotrzymanie obowiązku posiadania 100 punktów ładowania na dzień
31 marca 2021 r.
Zapisy cytowanej ustawy nie przewidują możliwości odwołania ani nie wskazują organu, do którego miasto może się odwołać od programu przygotowanego
przez OSD. Ponadto ustawa rygorystycznie wymaga od prezydenta miasta przekazania radzie gminy projektu planu niezwłocznie po otrzymaniu uzgodnienia
z OSD (art. 62 ust. 7), zaś rada gminy zobowiązana jest przyjąć plan w terminie
14 dni od jego otrzymania (art. 62 ust. 8). Odpowiedź ministra Jacka Sasina na
moje oświadczenie senatorskie w tej sprawie nie pozostawia wątpliwości co do
tego, że opóźnienie prac wykonywanych przez spółkę Tauron jest nieuniknione.
W związku z przedstawioną sytuacją zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania.
1. Czy możliwe byłoby dostosowanie zapisów art. 60 ust. 1 wymienionej tu
ustawy do możliwości wykonawczych operatorów systemów dystrybucyjnych
elektroenergetycznych?
2. Czy możliwe byłoby uzupełnienie treści art. 62 ust. 2 pkt 5 wspomnianej
ustawy o zapis pozwalający miastu jako stronie brać udział w uzgodnieniach
operatorów?
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3. Czy możliwe byłoby uzupełnienie treści art. 62 ust. 2 pkt 8 omawianej tu
ustawy o możliwość ustosunkowania się przez Radę Gminy do projektu programu budowy, gdy przekazany radzie projekt jest niezgodny z wymaganiami
ustawy?
4. Czy możliwe jest uzupełnienie art. 62 o zapis wskazujący organ odwoławczy, do którego miasto może się kierować, gdy przekazany przez operatora projekt planu jest niezgodny ze wspominaną ustawą?
Z poważaniem
Zygmunt Frankiewicz

16. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 29 i 30 września oraz 13 i 14 października 2020 r.

386
Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,
niewygłoszone podczas 16. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone przez senatorów
Stanisława Gawłowskiego i Magdalenę Kochan
Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury
Andrzeja Adamczyka
Szanowny Panie Ministrze!
Gmina Mielno jest jednym z liderów turystycznych Pomorza Środkowego,
posiada swoją markę i rozpoznawalność w kraju oraz poza jego granicami.
Kierunki rozwoju oraz atrakcyjne położenie geograficzne gminy powodują, że
strategiczne działania wizerunkowe, a przede wszystkim gospodarcze, oparte są
na racjonalnym i efektywnym wykorzystaniu pasa nadmorskiego i plaż, które są
naszym dobrem narodowym. Priorytetem dla władz gminy jest bezpieczeństwo
na terenach plaż, szczególnie w okresie letnim, a także utrzymanie porządku
i czystości. Dodatkowo gmina ponosi odpowiedzialność za szkody na osobach
i mieniu wyrządzone na wydzierżawionym terenie. To szeroki wachlarz zadań
i odpowiedzialności. Na te działania przeznaczana jest corocznie znaczna część
budżetu gminy.
Dokument o nazwie „Wytyczne wojewody zachodniopomorskiego w sprawie
zagospodarowania plaż” pod pretekstem utworzenia jednolitych i transparentnych zasad wydzierżawiania plaż narzuca na dzierżawców drakońskie stawki.
Aktualna stawka czynszu dzierżawnego dla gminy Mielno wynosi 9013,43 zł +
VAT/rok. Nowe stawki zaproponowane przez wojewodę to 108161,16 + VAT/rok.
Przyjęcie tych stawek będzie jednoznaczne z ograniczeniem, a wręcz całkowitym zaniechaniem działań związanych z bezpieczeństwem na plażach, utrzymaniem czystości i porządku, a przede wszystkim inwestowaniem gmin w pasie
nadmorskim. Efektem takiego stanu rzeczy może być postępująca degradacja
tych terenów. W przypadku tylko gminy Mielno działania dotyczące rozwoju
i utrzymania plaż dotyczą odcinka o długości 25 km.
W związku z powyższym zwracamy się do Pana Ministra z prośbą o pozostawienie stawek opłat na dotychczasowym poziomie.
Stanisław Gawłowski
Magdalena Kochan
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Oświadczenie złożone
przez senatora Beniamina Godylę
Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury
Andrzeja Adamczyka
Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się z prośbą o podjęcie działań mających na celu przyspieszenie budowy zbiornika przeciwpowodziowego w Kotlarni. Według planów Państwowego
Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” rozpoczęcie realizacji tego zadania planowane jest dopiero na 2023 r., a prace miałyby zostać zakończone po 4 latach.
Budowa zbiornika w Kotlarni jest kluczowa dla mieszkańców regionu. Jego
powstanie może przyczynić się do rozwoju okolicznych gmin dzięki funkcjom
turystyczno-rekreacyjnym akwenu. Inwestycja ta umożliwi również magazynowanie wody, co pozwoli łatwiej przeciwdziałać skutkom suszy. Zbiornik
w Kotlarni powinien być częścią systemu zabezpieczającego mieszkańców całej Opolszczyzny przed powodzią i jest to kluczowy argument przemawiający
za jego szybkim powstaniem.
Koszt jego budowy szacowany jest na około 100 milionów zł, co nie jest aż tak
dużą kwotą wobec podobnych inwestycji. Mimo tego przez ponad 10 lat zbiornik
nie został stworzony. Warte podkreślenia jest też to, że w przyszłości zbiornik
w Kotlarni może być ważnym elementem budowy Kanału Śląskiego.
Apeluję, aby umieścić tę inwestycję na liście zadań priorytetowych i zdecydowanie przyspieszyć jej realizację.
Z wyrazami szacunku
Beniamin Godyla
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Oświadczenie złożone
przez senator Agnieszkę Gorgoń-Komor
Oświadczenie skierowane do minister rodziny i polityki społecznej
Marleny Maląg
Szanowna Pani Minister!
Pragnę zwrócić uwagę na temat ważny dla bardzo dużej grupy Polaków,
którzy na co dzień opiekują się niepełnosprawnymi członkami swojej rodziny,
niezdolnymi do samodzielnej egzystencji. Od wielu lat jest to palący problem,
zwłaszcza dla osób, które mimo konieczności osobistej opieki nad członkiem
rodziny pragną być aktywne zawodowo. Niestety ustawa o świadczeniach rodzinnych w art. 17 ust. 1 zabroniła pracy opiekunom, którzy mając odpowiedni
kapitał wiedzy, doświadczenie i kompetencje, mogliby nadal wykonywać swoje obowiązki zawodowe oraz rozwijać się. Świat i nasza codzienność znacznie
się zmieniają i w obecnych czasach niekoniecznie trzeba wychodzić z domu, by
wykonywać swoją pracę.
Pandemia COVID 19 uświadomiła nam wyraźnie, że można pracować
w domu. Nowoczesne technologie komunikacyjne na to pozwalają. Jednocześnie
można pozwolić, aby opiekunowie osób niepełnosprawnych nadal byli aktywni
zawodowo. Pozwólmy na to, aby takie osoby same decydowały o tym, czy mają
jeszcze siłę na pracę zawodową po całodobowych dyżurach podczas opieki nad
członkiem rodziny.
Ustawa w obecnym kształcie jest nie do zaakceptowania. Nie nadąża za rozwojem technologicznym, jak również jest ograniczająca dla osób, które chcą być
aktywne zawodowo, a których intencją nie jest wykorzystywanie budżetu państwa w związku z problemami rodzinnymi.
Aktywność zawodowa i społeczna opiekunów osób niepełnosprawnych jest
naszemu państwu po prostu potrzebna. Ich doświadczenie i wiedza, niejednokrotnie wiedza na poziomie eksperckim, jest Polsce potrzebna. Możliwość
prowadzenia aktywności zawodowej po prostu się należy opiekunom osób niepełnosprawnych. Nie możemy zamykać ludzi w czterech ścianach tylko dlatego, że dajemy im skromne wsparcie finansowe. Nie możemy zabierać ludziom
możliwości rozwoju zawodowego i społecznego tylko dlatego, że na swoich barkach niosą ogromny ciężar codziennej opieki nad drugim człowiekiem. Niosą
oni pomoc człowiekowi, który bez nich często nie przeżyje nawet jednego dnia.
Opiekunowie osób niepełnosprawnych niezdolnych do samodzielnej egzystencji to często opiekunowie swoich dzieci. To nierzadko ludzie w sile wieku,
którzy przez lata byli aktywni zawodowo. Pragną oni utrzymać odpowiedni poziom życia swojej rodziny, ale przy obecnych przepisach nie są w stanie robić tego
legalnie. Należy również pamiętać, że w przypadku niepełnosprawności koszty
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życia są dużo większe niż w rodzinach bez takiego obciążenia. Powinniśmy pozwolić na aktywność zawodową tym, którzy mogą, chcą i mają siłę pracować,
tak aby pracując, mogli w miarę swoich możliwości zrekompensować utratę
dochodów, która jest następstwem wprowadzonej przez ustawę konieczności
całkowitej rezygnacji z pracy.
W 2020 roku miesięczne świadczenie pielęgnacyjne, które otrzymują opiekunowie osób niepełnosprawnych niezdolnych do samodzielnej egzystencji,
wynosi 1830 zł netto. Proszę spróbować żyć godnie przez cały miesiąc z osobą
niezdolną do samoistnej egzystencji. Czy naprawdę uczciwe jest to, by zabraniać
opiekunom podejmować pracę i zarazem nazwać takie wsparcie rekompensatą?
Rekompensata, jak mówi definicja, to zrównoważenie lub wyrównanie braku, niedoboru lub zlikwidowanie poniesionych przez kogoś strat. Czy naprawdę
stosowne są słowa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, że „celem świadczenia pielęgnacyjnego jest rekompensata konieczności rezygnacji
z zatrudnienia”?
Raczej nie jest to właściwe wyjaśnienie. W sytuacji, w której opiekun przed
rezygnacją z zatrudnienia zarabiał więcej, świadczenie pielęgnacyjne nie rekompensuje starty wcześniejszych dochodów. Dodatkowo państwo, tworząc przepis
zabraniający pracy, staje się opresyjne i buduje ograniczenia dla wolności ekonomicznej rodzin, które często każdego dnia walczą o przetrwanie.
Jest jeszcze jeden problem. Niezauważalny. Ludzie obciążeni takimi trudnościami życiowymi, dodatkowo izolowani od pracy, mający poczucie opuszczenia i bezradności, często wpadają w stany depresyjne i problemy psychiczne.
To też jest problem służby zdrowia. To również są koszty dla budżetu państwa.
Wystarczyłoby odpowiednio zadbać o te rodziny, umożliwiając opiekunom bycie
aktywnym zawodowo. Wtedy te rodziny same o siebie zadbają i dadzą sobie radę.
Umowa społeczna, jaką zawarli obywatele z państwem polskim, mówi, że
najsłabsi będą przez tę wspólnotę wspierani. To, co dzieje się obecnie, to nie
jest wsparcie. To jest pozbycie się problemu. To brak solidarności z tymi ludźmi. Wystarczyłoby stworzyć przepisy pozwalające na możliwość dodatkowej
pracy dla opiekunów, a życie tych rodzin mogłoby się diametralnie zmienić.
Moglibyśmy np. wprowadzić granicę miesięcznego dochodu łącznie ze świadczeniem opiekuńczym w wysokości np. 3800 zł netto (średnie krajowe wynagrodzenie w 2020 roku), co pozwoliłoby tym rodzinom poprawić jakość swojego
życia. Wsparcie dla tych rodzin byłoby również dodatkowym źródłem dochodu
dla budżetu państwa, bo do budżetu trafiłyby składki ZUS oraz podatek PIT-4
od wynagrodzeń.
Jak to się stało, że w ustawie wprowadzono zakaz pracy dla opiekunów, proponując w zamian, jako rekompensatę utraconych zarobków, skromne wsparcie
z budżetu państwa? Szczerze powiedziawszy, nie rozumiem tego. Nie chcę w to
wnikać. Gdy czyta się historię procesu legislacyjnego ustawy, można zauważyć
brak solidarności z ludźmi potrzebującymi wsparcia państwa polskiego i absolutny brak empatii. Moim zdaniem, jako lekarza, takie przepisy mogli stworzyć
ludzie, którzy nie znają problemów osób niepełnosprawnych i ich rodzin, którzy nie wiedzą, z jakimi problemami muszą mierzyć się każdego dnia. Niestety,
można przypuszczać, że ustawę tworzyli ludzie, dla których pieniądze są najważniejsze. Problem widziano wyłącznie przez pryzmat pieniędzy, które budżet
będzie „musiał” wypłacić tym, którzy przecież „nie pracują”.
Zapomniano jednak przy tworzeniu tego prawa, że opieka nad osobą niezdolną do samodzielnej egzystencji to ciężka praca. To opieka 24 godziny na dobę,
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7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. W święta i dni powszednie. Bez urlopów, bez
chorobowego, bez odpoczynku. Pytam więc: gdzie solidarność z tymi ludźmi?
Wnoszę o rozpoczęcie prac legislacyjnych zmierzających do zmiany art. 17
ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, tak aby
opiekunowie osób niepełnosprawnych niezdolnych do samodzielnej egzystencji
mogli pracować i osiągać dochód miesięczny łącznie ze świadczeniem pielęgnacyjnym do poziomu średniego krajowego wynagrodzenia.
Agnieszka Gorgoń-Komor
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Oświadczenie złożone
przez senator Agnieszkę Gorgoń-Komor
Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego
Zbigniew Ziobry
Pewien czas temu głośna była sprawa dyrektora polskiego więzienia, który
zapłacił grzywnę za osobę niepełnosprawną odbywającą karę aresztu za drobną
sklepową kradzież. Osoba ta nie była świadoma popełnionego czynu ze względu
na swój stan zdrowia. Człowiek niepełnosprawny został ukarany grzywną, na
którą jednak nie miał środków. Wobec tego sąd zamienił tę grzywnę na kilka
dni aresztu. Karę finansową za tego człowieka z dobrego serca zapłacił dyrektor
więzienia, lecz mimo jego dobrych intencji i etycznej postawy – został ukarany.
Czy było to właściwe? Czy takie powinno być nasze prawo? Nie. Prawo w takim
wydaniu jest bezduszne i powinno ulec zmianie.
Grzywna jest jedną z kar przewidzianych zarówno w kodeksie karnym, jak
i w kodeksie wykroczeń. Jednak zwłaszcza przepisy ustawy z dnia 20 maja 1971 r.
– Kodeks wykroczeń pokazują, jak opresyjnym państwem była komunistyczna
Polska Ludowa, która za pomocą prawa charakterystycznego dla krajów totalitarnych nękała obywateli, aby zniechęcić ich do działań opozycyjnych. Wiele
z tych represyjnych norm pozostało do dzisiaj i 30 lat po upadku komunizmu
nadal są one uciążliwe dla Polaków. Niestety, każda władza lubi posiadać narzędzia, którymi może zastraszać ludzi, gdyż ludźmi obawiającymi się o swoją
przyszłość łatwiej się rządzi. Takim narzędziem używanym do zastraszania
Polaków do dnia dzisiejszego jest grzywna. W ostatnich latach w Polsce znowu
spotykamy się z częstym stosowaniem kary grzywny m.in. do ograniczania protestów osób niezgadzających się z działaniami obecnej władzy. Często grzywny
nakłada się na osoby starsze, emerytów lub rencistów, którzy aktywnie angażują się społecznie i politycznie. Osoby te ze względu na niskie emerytury lub
renty nie mogą zapłacić nałożonej grzywny. Takie osoby mogłyby mieć wsparcie
osób życzliwych, które chcą pomóc w zapłaceniu grzywny poprzez organizowanie zbiórek pieniędzy. Jednakże jest to w obecnym stanie prawnym niemożliwe.
Aktualna sytuacja prawna wygląda tak, że niezależnie od tego, za jaki czyn
grzywna została nałożona, musi zostać zapłacona przez osobę, dla której została orzeczona, ponieważ niezapłacenie grzywny skutkuje zamianą na karę
więzienia.
Niestety, komunistyczne przepisy z 1971 r. zabraniają wspomnianych działań. Co więcej, pomoc osobom w potrzebie niesie negatywne konsekwencje, gdyż
art. 57 § 1 kodeksu wykroczeń stanowi, że kto organizuje lub przeprowadza publiczną zbiórkę na uiszczenie grzywny, nie będąc osobą najbliższą dla ukaranego,
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i uiszcza za niego grzywnę, podlega karze aresztu albo grzywny. Jednocześnie,
zgodnie z § 3 tej ustawy, zebrane pieniądze podlegają przepadkowi.
Nasuwa się pytanie: czy naprawdę przepisy stworzone przez aparat opresyjny państwa komunistycznego muszą nadal obowiązywać w takim kształcie
w demokratycznej Polsce? Czy nie można ich zmienić? Uważam, że art. 57 § 1
kodeksu wykroczeń należy zmienić. Nie powinniśmy pozwalać, aby upiór komunistycznej Polski nadal straszył naszych obywateli. Zwłaszcza tych obywateli, którzy przez miniony system zostali pozbawieni godnych emerytur i teraz
za swoją publiczną działalność są karani grzywnami, na które ich zwyczajnie
nie stać. Czy o taką Polskę walczyła „Solidarność”? A słowo „solidarność” jest
w tym miejscu jak najbardziej odpowiednie.
Należy również zauważyć, że obecny przepis o karze grzywny tworzy system, w którym zamożniejsi obywatele są mniej narażeni na opresję w postaci
grzywny niż obywatele mniej zamożni. Nie może być tak, że dla osób bogatych
zapłacenie grzywny nie stanowi problemu, a osoby biedne muszą się liczyć z tym,
że po zapłaceniu grzywny nie będą miały pieniędzy na podstawowe artykuły
życia codziennego lub nie kupią potrzebnych lekarstw, a jeśli grzywny nie zapłacą, zostaną wtrąceni do więzienia.
Dlatego zwracam się o jak najszybsze podjęcie działań na rzecz wprowadzenia zmian w kodeksie wykroczeń z czasów komunistycznej Polski i wnioskuję,
aby art. 57 § 1 kodeksu wykroczeń został usunięty.
Agnieszka Gorgoń-Komor
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Oświadczenie złożone
przez senatora Mariusza Gromkę
Bitwa niemeńska, której setną rocznicę obchodzimy we wrześniu bieżącego
roku, była decydująca w wojnie polsko-bolszewickiej. Z całą pewnością można
stwierdzić, iż był to drugi sukces militarny Wojska Polskiego w kontrofensywie przeciw Armii Czerwonej po Bitwie Warszawskiej. Dziś, choć wiedza o bitwie nad Niemnem nie jest tak powszechna w świadomości społeczeństwa jak
wiedza o walce na przedpolach Warszawy, to należy oddać, że była ona równie
ważna. Oddaliła śmiertelne zagrożenie od Polski i od całej Europy. Zwycięstwo
nad Niemnem pod dowództwem Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego, gen.
Edwarda Śmigłego-Rydza oraz gen. Leonarda Skierskiego zmusiło Rosjan do
zawarcia pokoju.
Po kontrofensywie znad Wieprza i zwycięstwie pod Warszawą żołnierze polscy
byli zdyscyplinowani i spragnieni walki jak nigdy wcześniej. Brakowało jednak
broni, amunicji. Szpitale polowe zmagały się z niedostatkiem leków i opatrunków,
a kuchnie z trudem potrafiły wyżywić dziesiątki tysięcy żołnierzy. Na to wszystko nakładały się problemy geopolityczne. Blokowano dostawy broni dla polskiej
armii. Wszystkie te trudności nie były jednak w stanie zgasić bojowego ducha.
Ten bowiem umacniał się z każdym, nawet minimalnym, polskim zwycięstwem.
Operacja niemeńska zakończyła się zdecydowanym polskim sukcesem, mimo
iż obie strony dysponowały zbliżonym potencjałem bojowym. Decydującą rolę
odegrał duch bojowy żołnierzy polskich oraz rozwiązania operacyjne polskich
dowódców, które nie ustępują rozwiązaniom z Bitwy Warszawskiej.
12 października 1920 r. delegacje Sejmu i rządu Rzeczypospolitej oraz delegacja rządu Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej zawarły
w Rydze zawieszenie broni, które weszło w życie 18 października, a 18 marca następnego roku podpisano pokojowy traktat ryski, który wytyczył granicę
polsko-radziecką. Polska odzyskała 114 tysięcy km 2 dawnego terytorium wraz
z ok. 4 milionami ludności oraz otrzymała zobowiązania reparacyjne, z których
bolszewickie państwo nigdy się nie wywiązało.
W trakcie dwutygodniowych zmagań zginęło ok. 3 tysięcy polskich żołnierzy,
a 20 tysięcy zostało rannych. Straty bolszewickie były dużo większe, zwłaszcza
w grupie pojmanych jeńców (ponad 40 tysięcy).
Polakom udało się zatrzymać marksistowską rewolucję pod Warszawą i nad
Niemnem. Musi o tym pamiętać zarówno Polska, jak i cała Europa, bo to dzięki
odwadze i ofiarności naszych przodków jesteśmy wolni. Dziś, kiedy nie musimy
bronić z bronią w ręku niepodległości naszej ojczyzny, zobowiązani jesteśmy, by
pamiętać o bohaterskiej postawie naszych przodków. Musimy także umacniać
w obecnym i przyszłych pokoleniach wartości, dzięki którym 100 lat temu nasi
dziadowie odparli bolszewicką nawałę.
Mariusz Gromko
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Oświadczenie złożone
przez senatora Jana Marię Jackowskiego
Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów
Mateusza Morawieckiego
Do mojego biura senatorskiego trafiają sygnały od obywateli zaniepokojonych istnieniem stacji transformatorowych w budynkach wielorodzinnych. Moi
rozmówcy wskazują na uciążliwość urządzeń, które emitują hałas i przenoszą
drgania do lokali mieszkalnych. Wskazują też na wyniki badań, które opisują
szkodliwy wpływ na zdrowie ludzkie. Skala zamontowanych stacji w blokach
jest dość duża, a tym samym dotyka szerokiej części społeczeństwa.
W związku z tym proszę o informację, czy jest planowane kompleksowe przeniesienie stacji trafo poza obręb budynków wielorodzinnych.
Jan Maria Jackowski
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Oświadczenie złożone
przez senatora Jana Marię Jackowskiego
Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów
Mateusza Morawieckiego
Podczas konferencji prasowej ministra zdrowia i komendanta głównego
Policji dnia 6 października została ogłoszona polityka „zero tolerancji” w egzekwowaniu zasad reżimu sanitarnego. Komendant główny Policji uściślał:
„Chcielibyśmy jednak w przypadku odmowy przyjęcia mandatu wprowadzić
mechanizm kierowania wniosku o ukaranie do sądu oraz wniosek o wdrożenie
postępowania administracyjnego do Inspekcji Sanitarnej, by kary były bardziej
odczuwalne”.
1. Czy elementem zapowiedzianej polityki „zero tolerancji” jest skierowanie
wobec obywateli groźby dodatkowej sankcji administracyjnej – kary pieniężnej nałożonej przez Inspekcję Sanitarną – za skorzystanie z prawa do odmowy
przyjęcia mandatu karnego i doprowadzenie do skierowania sprawy do rozpoznania przez niezawisły sąd?
2. Czy skierowanie przez Policję wniosku o wszczęcie postępowania administracyjnego przez Inspekcję Sanitarną w przypadku stwierdzenia naruszenia
obowiązujących zasad reżimu sanitarnego może być instrumentem służącym
wymuszeniu przyjęcia mandatu karnego?
9 października na łamach portalu DoRzeczy.pl i PCh24.pl prezes Instytutu
na rzecz Kultury Prawnej „Ordo Iuris”, a w kolejnych dniach prawnicy karniści w portalu Dogmaty Karnisty, rzecznik praw obywatelskich w radiu TokFM
i eksperci Fundacji FOR na łamach dziennika „Rzeczpospolita” podnosili zgodnie
brak podstaw prawnych do stosowania – za niezasłanianie ust i nosa – sankcji
z art. 54 kodeksu wykroczeń oraz z art. 48a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
Wskazywano na niedostateczną delegację art. 46b pkt 4 ww. ustawy, który pozwala jedynie na nałożenie obowiązku zasłaniania ust i nosa na „osoby chore
i podejrzane o zachorowanie”. Media przytaczały także przykłady orzeczeń sądów karnych, które odmawiały wszczęcia postępowań z wniosku o ukaranie po
odmowie przyjęcia mandatu.
3. Czy Ministerstwo Zdrowia rozważa nowelizację ustawy z dnia 5 grudnia
2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, tak
aby delegacja ustawowa art. 46b pkt 4 ustawy pozwalała na nałożenie obowiązku
zasłaniania ust i nosa nie tylko na „osoby chore i podejrzane o zachorowanie”?
Jan Maria Jackowski
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Oświadczenie złożone
przez senatora Jana Marię Jackowskiego
Oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji
Mariusza Kamińskiego
Uprzejmie dziękuję za nadesłane Panu Marszałkowi Senatu pismo odnoszące
się do mojego oświadczenia złożonego podczas 10. posiedzenia Senatu RP w dniu
13 maja 2020 r., dotyczącego przebiegu postępowania administracyjnego w tzw.
sprawie zabużańskiej. Pragnę podkreślić, że sprawa pani C.K. stanowiła jedynie
ilustrację problemu, z którym boryka się bardzo duża grupa Zabużan ubiegających się o uzyskanie rekompensaty za mienie pozostawione poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej w związku z II wojną światową.
Podstawę prawną roszczeń Zabużan stanowi ustawa z dnia 8 lipca 2005 r.
o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza
obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (DzU z 2017 r., pozycja 2097),
zwana dalej ustawą zabużańską. W swoim oświadczeniu z 13 maja 2020 r. wskazałem na szereg konkretnych problemów, z którymi borykają się osoby ubiegające się o należne im świadczenie rekompensacyjne. Warto przypomnieć,
że do roku 2004, tzn. do daty wydania orzeczenia Wielkiej Izby Europejskiego
Trybunału Praw Człowieka, tj. dnia 22 czerwca 2004, w sprawie Broniowski
vs Polska (skarga nr 31443/96), roszczenia zabużańskie w praktyce nie były zaspokajane, a liczne ustawodawstwo i praktyka organów administracyjnych pozbawiło Zabużan faktycznej realizacji ich roszczeń. W znanym wyroku z dnia
19 grudnia 2002 r., sygnatura K 33/02, Trybunał Konstytucyjny uznał, że istniejące w dacie orzekania Trybunału uregulowania prawne stanowią jedynie
wydmuszkę prawa, nie zapewniając uprawnionym realizacji należnych ich praw.
Obserwując od wielu lat starania Zabużan o otrzymanie od państwa należnych
im świadczeń, muszę z ubolewaniem stwierdzić, że praktyka organów państwowych nie zmieniła się i w dalszym ciągu przed Zabużanami zostają postawione często niemożliwe do realizacji żądania, prowadzące w konsekwencji
do niemożności zrealizowania ich praw. Taka postawa organów administracji
państwowej jest sprzeczna z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej nakazującym organom państwa pogłębianie zaufania obywateli do jego funkcjonowania.
Przypomnieć należy, że z przywołanego przepisu konstytucji, który stanowi, że
Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawa, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej, orzecznictwo sądowe oraz nauka
prawa wyprowadziły szereg konkretnych zasad bardzo dokładnie opisujących
sposób funkcjonowania państwa. Obywatel nie powinien zderzać się z obojętnością urzędników państwowych, a przeciwnie, należy wspomagać go w uzyskaniu słusznych praw. Obywatel nie powinien być zmuszany do zrealizowania
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obowiązków, które utrudniają bądź też uniemożliwiają uzyskanie satysfakcjonujących go rozstrzygnięć. Warto też odnieść się w tym momencie do Konwencji
o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, a szczególnie do art. 6.
Przechodząc do zasygnalizowanych problemów Zabużan, podkreślam, że
w sprawie pani C.K., jak w krzywym zwierciadle, odbiły się wszystkie uchybienia państwa polskiego podczas realizacji spraw zabużańskich. W swoim oświadczeniu zwróciłem uwagę na następujące problemy.
A. Obowiązek organów administracji dotyczący niezwłocznego załatwiania
spraw merytorycznie z uwzględnieniem wskazań zawartych w rozstrzygnięciach w wyrokach sądów administracyjnych (art. 12 k.p.a. i art. 153 p.p.s.a.).
B. W postępowaniach zabużańskich bardzo często łamane są podstawowe
zasady postępowania administracyjnego określone w następujących artykułach
kodeksu postępowania administracyjnego: w art. 6 k.p.a. wyrażającym zasadę
praworządności, zgodnie z którym organy administracji publicznej działają na
podstawie przepisów prawa; w art. 7 k.p.a. stanowiącym, że w toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności, z urzędu
lub na wniosek stron podejmują wszelkie czynności niezbędne do dokładnego
wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie
interes społeczny i słuszny interes obywateli – jest to zasada prawdy obiektywnej. Z kolei zasada rozstrzygania wątpliwości interpretacyjnych na korzyść strony, gdy w sprawie pozostają wątpliwości, została unormowana w treści art. 7a §
1 k.p.a., zgodnie z którym, jeżeli przedmiotem postępowania administracyjnego jest nałożenie na stronę obowiązku bądź ograniczenie lub odebranie stronie
uprawnienia, a w sprawie pozostają wątpliwości co do treści normy prawnej,
wątpliwości te są rozstrzygane na korzyść strony, chyba że sprzeciwiają się temu
sporne interesy stron albo interesy osób trzecich, na które wynik postępowania
ma bezpośredni wpływ. Zasada pogłębiania zaufania wyrażona w art. 8 k.p.a.
stanowi zaś, iż organy administracji publicznej prowadzą postępowanie w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej, kierując się zasadami proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania. Istotną zasadą
jest również zasada trwałości decyzji administracyjnej oraz zasada związania
ich treścią innych podmiotów.
C. W swoim oświadczeniu zakwestionowałem także zarzut, jakoby w sprawie
pani C.K. nie było podstawowych dokumentów potwierdzających pozostawienie
mienia nieruchomego na byłym terytorium RP w związku z II wojną światową.
Zaakcentowałem, że pogląd przeciwny został wyrażony w uzasadnieniu wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 7 listopada 2016 r., I SA/
Wa 1030/16. Podkreśliłem także działania wojewody mazowieckiego, który pozyskał z archiwum Republiki Litewskiej dokumenty potwierdzające własność
i wielkość majątku pozostawionego przez poprzednika prawnego pani C.K.
D. Szczególnie bulwersujący był fakt stwierdzenia rzekomego niespełnienia
przez panią C.K. warunków określonych w art. 2 ustawy zabużańskiej w sytuacji, gdy wojewoda mazowiecki w dniu 18 marca 2010 r. wydał postanowienie,
w którym stwierdził, że pani C.K. warunki te spełnia, a następnie w dniu 7 lipca 2015 r. w orzeczeniu wstępnym potwierdził spełnianie przez zainteresowaną
tych warunków. Stanowisko wojewody mazowieckiego zostało zaakceptowane
przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 13 grudnia 2019 r.
E. W swoim oświadczeniu podniosłem, że nietrafne jest stawianie zarzutu przewlekłości postępowania wywołanego inicjatywą dowodową
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pełnomocników pani C.K., gdyż nie powodowało to w żadnym wypadku przedłużenia postępowania.
F. Wskazałem, że wbrew stanowisku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Warszawie z dnia 7 listopada 2016 r. podczas ponownego rozpoznania sprawy Minister nie dokonał rzeczowej analizy znajdujących się w aktach sprawy
oświadczeń świadków co do posiadania przez poprzednika prawnego C.K. nieruchomości i ich obszaru na byłym terytorium RP, co stanowi jednoznaczne
naruszenie art. 153 p.p.s.a. W odpowiedzi na moje oświadczenie Pan Minister
przyznał powszechnie znany fakt występowania istotnych trudności dowodowych podczas gromadzenia dokumentacji związanej z mieniem pozostawionym
poza obecnymi granicami RP w związku z II wojną światową, akcentując wyłącznie nakaz wnikliwego rozpoznania spraw wynikających z art. 12 § 1 k.p.a.
Pan Minister ma niewątpliwie rację, gdy zwraca uwagę na tę okoliczność, jednakże winien wziąć pod uwagę okres, w jakim toczy się postępowanie z wniosku
pani C.K., który wynosi już 12 lat. Podkreślić należy, że pełnomocnicy procesowi zainteresowanej wykazują ogromną inicjatywę w pozyskiwaniu dowodów,
przedkładając je niezwłocznie po uzyskaniu na każdym etapie postępowania.
Jeśli dokumenty te pozyskali w czasie, gdy sprawa ta oczekiwała na orzeczenie
Sądu Administracyjnego, to niewątpliwie ich obowiązkiem było niezwłoczne
przekazanie tychże dokumentów do uprawnionego organu, w tym przypadku
Sądu Administracyjnego.
Na stronie 3 odpowiedzi został zawarty zarzut, jakoby to strony same były
winne przedłużaniu postępowania, mimo deklarowanego na wstępie zrozumienia, złożoności i bardzo trudnych dowodowo spraw zabużańskich. Oczekiwanie
Pana Ministra, że każdy dokument będzie natychmiast dostępny dla zainteresowanych, jest oczywiście błędne, bardzo często bowiem jest tak, że z jednego
pozyskanego dokumentu rodzi się inicjatywa dowodowa dalej idąca.
Z trudności, jakie napotykają Zabużanie, zdawał sobie w pełni sprawę
Trybunał Konstytucyjny, który w wyroku z dnia 15 grudnia 2004 r. (K 2/04)
wyraźnie podkreślił, że ma świadomość występowania realnych trudności w poświadczeniu praw majątkowych tzw. Zabużan. Trudności te są następstwem
upływu 60 lat od czasu ich przesiedlenia z terytoriów objętych w 1944 r. granicami byłych Białoruskiej SRR, Litewskiej SRR i Ukraińskiej SRR, zniszczeń dokumentacji w okresie działań wojennych oraz niskiej dostępności dokumentacji
(prawnej i geodezyjnej) w miejscach pozostawienia nieruchomości stanowiących tzw. mienie zabużańskie. Dodatkowe utrudnienia wynikają z niedokonania
wiarygodnych szacunków wartości ubezpieczeniowej pozostałego mienia zabużańskiego oraz niedostatecznej troski o dokumentowanie praw majątkowych
przesiedlanych obywateli polskich po stronie odpowiednich instytucji publicznych byłych Białoruskiej SRR, Litewskiej SRR i Ukraińskiej SRR (w realiach
ustrojowych niekorzystnych dla własności prywatnej). W tym stanie rzeczy
konieczne staje się sięganie po inne niż nader fragmentaryczna i niekompletna
dokumentacja środki dowodowe, w tym w szerszym niż w typowym zakresie po
zeznania świadków (pkt III.14 uzasadnienia wyroku w sprawie K 2/04).
W świetle przywołanego judykatu nie ma racji Pan Minister w swojej odpowiedzi, w której akcentuje bezwzględne pierwszeństwo dowodu z dokumentów,
deprecjonując wartość dowodową zeznań świadków. Trzeba przypomnieć, że
Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 7 listopada 2016 r. uznał
w pełni walor dowodowy tych oświadczeń i nakazał ich konfrontowanie z innymi dowodami w sprawie, czego Minister nie dokonał, a w efekcie sąd w wyroku
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z 13 grudnia 2019 r. potwierdził uchybienia w działaniach Ministra, a przede
wszystkim naruszenie art. 153 p.p.s.a.
Nie zasługuje na uwzględnienie deprecjonowanie przez Ministra dowodów
z lat dwudziestych XX w. potwierdzających tytuł własności i wielkość majątku
nieruchomego pozostawionego przez poprzednika prawnego C.K. Z całą mocą
zaprotestować należy przeciwko stwierdzeniu, jakoby strona wnioskująca próbowała tworzyć jakiekolwiek domniemania prawne czy faktyczne, gdyż każdy
dowód oceniany łącznie z innymi pozwala na przeprowadzenie rzetelnej analizy
tytułu własności i obszaru pozostawionej nieruchomości, tak jak tego wymaga
art. 7 k.p.a. Podnieść należy, że kodeksowi postępowania administracyjnego,
w przeciwieństwie do innych procedur, nie jest znana instytucja domniemań
faktycznych czy prawnych, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby z konkretnych dokumentów wyprowadzić określone wnioski, w szczególności, gdy są one
wsparte dowodami osobowymi. Przywołany wyrok Trybunału Konstytucyjnego
daje do tego pełną podstawę.
Rację ma Pan Minister, że wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
został zaskarżony do Naczelnego Sądu Administracyjnego, tym niemniej jest
to już kolejny wyrok sądu administracyjnego w tej sprawie, który potwierdza
zasadność stanowiska pani C.K. Należy oczekiwać, że przykład taki, jak wynikający z opisanej sytuacji pani C.K., stanie się źródłem refleksji dla organów
administracji państwowej, które w swym działaniu będą dążyły do przekonania obywateli o właściwym działaniu organów państwa, co będzie podstawą
do obdarzenia ich zaufaniem ze strony osób, których sprawy są rozpoznawane.
Jan Maria Jackowski
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Oświadczenie złożone
przez senatora Kazimierza Kleinę
Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury
Andrzeja Adamczyka
Szanowny Panie Ministrze!
W ostatnim czasie z niepokojem przyglądamy się informacjom o planach
likwidacji ulgi abolicyjnej. Ulga ta została wprowadzona po wejściu Polski do
UE, w reakcji na nadmierne obciążenia podatkowe polskich rezydentów wyjeżdżających do pracy za granicę. Jej likwidacja może poważnie uderzyć w interesy
polskiego marynarza.
Po likwidacji ulgi abolicyjnej będzie miało miejsce zastosowanie metody odliczenia proporcjonalnego, która zakłada odjęcie od polskiego podatku kwoty
podatku zapłaconego za granicą. W praktyce oznacza to całkowite opodatkowanie marynarzy w Polsce.
Prawdą jest oczywiście twierdzenie, że nie jest zasadne uprzywilejowanie
podatkowe jakiejkolwiek grupy zawodowej, jednak nie można zapomnieć, że ta
grupa zawodowa jest zarazem dyskryminowana przez polski porządek prawny,
jeżeli chodzi o ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
W Polsce cały czas mamy problem z uregulowaniem sytuacji polskiego marynarza pracującego za granicą (wszelkie próby takiego działania są torpedowane przez ZUS jako próba naruszenia status quo – i to nawet pomimo wyroku
TSUE C-631/17). Oznacza to, że kilkadziesiąt tysięcy osób zarówno pozostaje poza
systemem emerytalno-rentowym, jak i nie posiada ubezpieczenia zdrowotnego.
Koszty społeczne tego zaniechania będą widoczne już za ok. 15–20 lat.
Należy także wskazać, że w wielu krajach UE powszechne są ulgi w obciążeniach podatkowych dla marynarzy, które traktowane są jako dozwolona pomoc
publiczna dla żeglugi i są aprobowane przez Komisję Europejską. Jest to słuszny kierunek, gdyż grupa zawodowa marynarzy jest stosunkowo nieliczna, a jej
zachowanie jest w interesie naszego kraju ze względu na duży kontakt marynarzy z innowacyjnymi technologiami i ich znaczenie dla gospodarki opartej
na wiedzy.
Polska co prawda także wprowadziła w ramach pomocy publicznej dla żeglugi przepisy zwalniające marynarzy z opodatkowania, obejmują one jednak
tylko dość wąski wycinek tej grupy zawodowej.
Dyskryminacyjne są również przepisy dotyczące pracy pod polską banderą.
Przewidywane koszty pracy polskiego obywatela pod polską banderą są obecnie
znacznie wyższe niż w przypadku zatrudnienia pod narodową banderą jakiegokolwiek cudzoziemca spoza EOG, z czego wynika większość kłopotów z powrotem polskiej bandery. W przypadku ułatwienia rejestracji statków pod polską
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banderą (nad czym obecnie pracuje MGMiŻŚ) nie będą na nich pracować Polacy,
ze względu na wyższe koszty pracy niż w przypadku cudzoziemców spoza EOG,
co stanowiłoby nieakceptowalne przyzwolenie na dumping społeczny także i na
naszym podwórku.
Kolejnym problemem, z jakim zmagają się polscy marynarze, jest systematyczne wypieranie ich przez tańszą siłę roboczą z Azji i Europy Wschodniej.
Kryzys COVID-19, który nie ominie również branży żeglugowej, w połączeniu
z tańszą konkurencją może oznaczać utratę przez Polaków kolejnych miejsc
pracy.
Obecnie grupa zawodowa marynarzy – licząca kilkadziesiąt tysięcy osób –
jest głównym dostarczycielem dewiz dla kraju, a także ma duże znaczenie dla
światowej żeglugi, obsługując nierzadko bardzo skomplikowane przedsięwzięcia
żeglugowe, wymagające bardzo wysokiej kultury technicznej.
Podsumowując, opodatkowanie dochodów marynarskich na zasadach ogólnych może uderzyć w kilkadziesiąt tysięcy polskich rodzin, których byt zależy nierzadko od pracy jednej osoby. Jeżeli dodamy do tego brak ubezpieczenia
społecznego i brak prawa do renty lub emerytury, niezadowolenie tej grupy
zawodowej okaże się jak najbardziej zasadne. Nie możemy pozwolić na to, aby
nierozsądne ustawodawstwo dodatkowo utrudniało byt i tak zmagającej się
z wieloma problemami tak prężnie działającej grupie zawodowej.
Z poważaniem
Kazimierz Kleina
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Oświadczenie złożone
przez senatora Jana Filipa Libickiego
Oświadczenie skierowane do ministra klimatu i środowiska
Michała Kurtyki
Szanowny Panie Ministrze!
Zwróciła się do mnie grupa mieszkańców Poznania, przekazując mi informacje, iż Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu przy procedowaniu wniosku dotyczącego wycinki drzew na ulicach Kurlandzkiej i Bobrzańskiej
może dysponować niepełnymi informacjami.
W dniu 7 października zwróciłem się w związku z tym do regionalnej dyrekcji z pismem w tej sprawie.
Niniejszym zwracam się do Pana Ministra z prośbą o objęcie tej sprawy swoim nadzorem i przedstawienie mi wyników tego nadzoru.
Dla wyjaśnienia sprawy przesyłam kopię pisma złożonego w regionalnej dyrekcji wraz z załącznikiem.
Z wyrazami szacunku
Jan Filip Libicki
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Oświadczenie złożone
przez senatora Jana Filipa Libickiego
Oświadczenie skierowane do prezydenta miasta Torunia
Michała Zaleskiego
Szanowny Panie Prezydencie!
W ostatnim czasie jeden z mieszkańców Poznania będący osobą z niepełnosprawnościami odwiedził Toruń. Był pod wrażeniem liczby niebieskich kopert,
które w tym mieście znajdują się zarówno w obrębie starówki, jak i w całym
mieście.
W związku z tym zwracam się do Pana Prezydenta z zapytaniem, ile takich kopert znajduje się zarówno w obrębie toruńskiej starówki, jak i w całym
mieście. Czy ich liczba uzależniona jest od liczby mieszkańców, czy też od liczby przybywających turystów, a może od liczby osób z niepełnosprawnościami,
które mieszkają w tym mieście?
Będę wdzięczny za wskazanie takiej liczby z uzasadnieniem, ponieważ wraz
z osobą pytającą chcielibyśmy porównać to z sytuacją, która występuje w innych miastach.
Będę wdzięczny za udzielenie wyczerpującej odpowiedzi, a także – o ile to
możliwe – za pomoc w tej sprawie.
Z wyrazami szacunku
Jan Filip Libicki
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Oświadczenie złożone
przez senatora Ryszarda Majera
Oświadczenie skierowane do wojewody mazowieckiego Konstantego Radziwiłła,
do wojewody wielkopolskiego Łukasza Mikołajczyka, do wojewody świętokrzyskiego Zbigniewa Koniusza oraz do wojewody podlaskiego
Bohdana Paszkowskiego
Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu,
której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych,
przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Placówka całodobowa winna świadczyć usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających
z indywidualnych potrzeb osób w niej przebywających. Jak założył ustawodawca,
organizacja domu pomocy społecznej czy placówki całodobowej, zakres i poziom
usług świadczonych przez nie powinien uwzględniać w szczególności wolność,
intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców.
W art. 22 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (DzU 2004
nr 64, poz. 593 z późn. zmianami) wskazano, że do zadań wojewodów należy:
3) wydawanie i cofanie zezwoleń lub zezwoleń warunkowych na prowadzenie
domów pomocy społecznej oraz wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na
podstawie przepisów o działalności gospodarczej;
10) kontrola placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej, w zakresie
standardów usług socjalno-bytowych i przestrzegania praw tych osób, a także
nad zgodnością zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.
W nawiązaniu do powyższych regulacji prawnych, mając na uwadze analizę
sytuacji osób starszych przebywających w placówkach całodobowych scharakteryzowanych w ustawie, która wynika z realizowania mandatu senatorskiego
oraz kampanii społecznej „Polska Przyjazna Osobom Starszym”, zwracam się
z uprzejmą prośbą o informacje dotyczące działalności kontrolnej w odniesieniu
do tychże placówek. W szczególności bardzo proszę o następujące informacje
i dane obejmujące ostatnie 4 lata, tj. lata 2016, 2017, 2018 i 2019.
1. Liczba przeprowadzanych kontroli w odniesieniu do placówek obejmujących opieką osoby starsze z podziałem na poszczególne kategorie placówek.
2. Rozpoznane nieprawidłowości w toku kontroli.
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3. Liczba wydanych zaleceń, wniosków pokontrolnych, doniesień do innych
organów na skutek stwierdzonych nieprawidłowości.
4. Zwięzła charakterystyka najczęściej stwierdzanych nieprawidłowości.
5. Liczba przypadków opisanych w art. 57a oraz w art. 67 ustawy o pomocy
społecznej.
6. Czy w związku z realizowanymi kontrolami wskazana byłaby nowelizacja
obowiązujących regulacji prawnych, która wzmocniłaby skuteczność Państwa
działań, a zarazem zwiększyła bezpieczeństwo osób starszych w placówkach?
Jeśli tak, to proszę o sugestie.
Z poważaniem
Ryszard Majer
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Oświadczenie złożone przez senatorów
Beatę Małecką-Liberę, Barbarę Borys-Damięcką,
Halinę Biedę, Barbarę Zdrojewską, Jadwigę Rotnicką,
Joannę Sekułę, Ewę Matecką, Magdalenę Kochan
oraz Agnieszkę Kołacz-Leszczyńską
Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów
Mateusza Morawieckiego
Wobec ciągłych emocji, jakie narastają wokół zapowiedzi wypowiedzenia
Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet
i przemocy domowej, zwanej powszechnie konwencją stambulską, jako grupa
senatorek RP wystosowałyśmy 30 lipca br. zaproszenie do pani minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marleny Maląg. Miałyśmy nadzieję na rzeczową
rozmowę, spokojną wymianę poglądów i dogłębną analizę dokumentu pod kątem rzekomych ideologicznych zagrożeń w nim zawartych.
Do spotkania takiego jednak nie doszło. Brak woli dialogu ze strony pani minister i ostentacyjne lekceważenie naszego zaproszenia dziwi tym bardziej, że
problem przemocy domowej w Polsce narasta, a ograniczenia związane z pandemią dodatkowo powodują jej skokowy przyrost. W takich okolicznościach
sama zapowiedź wycofania się z konwencji oznacza symboliczne przyzwolenie
na akty przemocy, którym zdecydowanie się przeciwstawiamy.
Z poważaniem
Beata Małecka-Libera
Barbara Borys-Damięcka
Halina Bieda
Barbara Zdrojewska
Jadwiga Rotnicka
Joanna Sekuła
Ewa Matecka
Magdalena Kochan
Agnieszka Kołacz-Leszczyńska
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Oświadczenie złożone
przez senator Beatę Małecką-Liberę
Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia
Adama Niedzielskiego
Szanowny Panie Ministrze!
Fala epidemii COVID-19 narasta i uświadamia nam, jak ważna w walce z wirusem jest profilaktyka. Od początku epidemii eksperci ostrzegali, że okres
jesienno-zimowy będzie szczególnie trudny ze względu na inne niż COVID-19
choroby wirusowe, takie jak np. grypa, krztusiec czy bakteryjne zakażenia pneumokokami. Eksperci apelowali o podjęcie działań profilaktycznych, zapobiegających masowemu występowaniu ciężkiego przebiegu tych schorzeń. Oprócz
maseczek, dystansu i mycia rąk ogromnie ważne są szczepienia, a zwłaszcza
szczepienia przeciwko grypie. Ta wiedza jest dostępna od lat, tak więc racjonalnie myślący człowiek mógł zakładać, że w aktualnym sezonie jesienno-zimowym
znacznie większa niż zwykle część społeczeństwa zechce się zaszczepić. Rolą
rządzących jest wyprzedzanie pewnych zjawisk i planowanie działań, zwłaszcza jeśli wielokrotnie sugerowali to wybitni eksperci.
Dzisiaj, w momencie znacznego nasilenia epidemii, okazuje się, że liczba
dostępnych na rynku i przeznaczonych dla personelu medycznego szczepionek przeciw grypie jest znikoma. W aptekach są one niedostępne. Cóż z tego,
że Minister Zdrowia wpisał w swoją strategię walki z wirusem SARS-CoV-2
ochronę personelu medycznego i grup szczególnie narażonych (osoby starsze)
oraz objął szczepionkę refundacją, skoro te leki są po prostu niedostępne? To
prawdziwe zaniechanie ze strony Ministra Zdrowia. Personel medyczny nie jest
wyszczepiony, mimo że stoi na pierwszej linii walki. Nie są też chronione osoby
najsłabsze i starsze, osoby z tzw. grupy ryzyka, bo po prostu nie mogą one zrealizować swoich recept. W aptekach szczepionek nie ma.
Niedawno na spotkaniu u premiera padły też bardzo niebezpieczne słowa wypowiedziane przez wiceministra zdrowia: „nie ma szczepionek przeciw grypie,
bo nie ma epidemii grypy”. To jest dowód na zupełny brak zrozumienia kwestii
profilaktyki i zasadności szczepień, a także przejaw braku szacunku dla opinii
ekspertów, lekarzy, wirusologów, zakaźników.
Cała ta sytuacja oraz ciągłe skargi pacjentów poszukujących w aptekach
szczepionek upoważniają mnie do zadania konkretnych pytań:
Ile szczepionek Minister Zdrowia zamówił na sezon 2018/2019, a ile na sezon 2020/2021?
Ile szczepionek trafiło na rynek w bieżącym sezonie?
Ile szczepionek (i z jakim przeznaczeniem) skierowano do Agencji Rezerw
Materiałowych?
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Ile recept na szczepionkę przeciwko grypie zostało wystawionych w formie
elektronicznej, a ile z nich zrealizowano? Oczywiście nie wiemy, ile jest takich
recept w formie papierowej.
Jak prowadzona jest dystrybucja szczepionek do aptek, a także do placówek
ochrony zdrowia?
Według jakich kryteriów przydzielane są konkretne ilości szczepionek?
Czy Ministerstwo Zdrowia zapewniło wystarczającą liczbę szczepionek dla
pracowników ochrony zdrowia? Ile szczepionek przekazano do placówek ochrony zdrowia?
Czy szczepionki sprowadzane do Polski pochodzą bezpośrednio od wytwórców / podmiotów odpowiedzialnych, czy też od innych dostawców?
Czy szczepionki są sprowadzane w ramach importu docelowego i pochodzą
z innych źródeł niż bezpośrednio od wytwórcy / podmiotu odpowiedzialnego?
Kto gwarantuje ich autentyczność, jakość i bezpieczeństwo?
Czy w porozumieniach refundacyjnych, jakie Minister Zdrowia zawarł z dostawcami szczepionek, istnieją ograniczenia typu CAP? Jeśli tak, to jakie są wartości tych ograniczeń? Jakie ograniczenia CAP były w roku 2019, a jakie są w roku
2020? Czy w związku z epidemią i przewidywanym wzrostem zapotrzebowania
na szczepionki Minister Zdrowia dokonał zmian w ograniczeniach CAP, które
mogłyby hamować dostęp do szczepionek w Polsce?
Beata Małecka-Libera
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Oświadczenie złożone
przez senator Ewę Matecką
Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów
Mateusza Morawieckiego
Szanowny Panie Premierze!
Od kilku tygodni ze strony Ministerstwa Zdrowia płyną informacje mające
na celu zwiększenie liczby osób skłonnych zaszczepić się przeciwko wirusowi
grypy. Dotyczy to szczególnie osób starszych, u których możliwość współwystąpienia rzeczonego wirusa z SARS-CoV-2 może okazać się szczególnie niebezpieczna. I choć taki kierunek działań uznać można by za właściwy, to praktyka
ukazuje, jak bardzo zalecenia ministerialne rozmijają się z możliwościami państwa i jak boleśnie demaskują chaos panujący w polityce zdrowotnej rządu.
7 października opublikowano badania przeprowadzone przez UCE Research
na zlecenie portalu Money.pl. Wynikało z nich, że na 200 przebadanych polskich
aptek przypada łącznie zaledwie 5 dawek szczepionki na grypę dla dorosłych.
Większość nie posiada nawet informacji, kiedy może spodziewać się dostawy
zamówionych szczepionek, których liczba i tak nie będzie wystarczająca.
W nieznacznym stopniu poprawiają sytuację programy profilaktyczne finansowane przez samorządy. Jednak i w tym wypadku deficyt szczepionek pozostaje niewspółmiernie duży w stosunku do realnych potrzeb. Nawet możliwość
zakupu za granicą szczepionki Vaxigrip wymaga uzyskania od lekarza rodzinnego tzw. recepty transgranicznej oraz odszukania osoby, która ma prawo dokonać iniekcji.
W związku z tym zwracam się do Pana Premiera z następującymi pytaniami:
1. Czy istnieje jakikolwiek plan koordynacji działań związanych z zakupem
i dystrybucją szczepionek?
2. Czy rząd planuje wsparcie samorządowych programów szczepień, zwłaszcza w związku ze wzrostem zainteresowania wśród seniorów?
3. Jakie inne działania profilaktyczne planuje podjąć resort zdrowia
w związku z możliwością współwystępowania zakażenia wirusem grypy
i koronawirusem?
Mając na uwadze zaogniającą się sytuację epidemiczną, proszę o pilną
odpowiedź.
Łączę wyrazy szacunku
Ewa Matecka
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Oświadczenie złożone
przez senator Ewę Matecką
Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów
Mateusza Morawieckiego
Szanowny Panie Premierze!
Działania rządu mające na celu walkę z pandemią od samego początku okazują się chaotyczne, nieskuteczne i na dodatek nie uwzględniają opinii wybitnych
wirusologów. Między innymi dlatego tak mało wiarygodne pozostają informacje na temat rozwoju epidemii i jej zasięgu w poszczególnych regionach kraju.
Szczególnie zaniepokojone tym stanem rzeczy są obecnie władze samorządowe,
które często muszą realizować zalecenia nieadekwatne do sytuacji obserwowanej
na miejscu. W dodatku wskazują, że ich głos jest ignorowany, przez co ich opinie
i wiedza nie są brane pod uwagę w diagnozach i planowaniu strategii walki ze
skutkami wzrastającej liczby zakażeń.
W związku z tym zwracam się z pytaniami, czy istnieje jakakolwiek strategia
współpracy z samorządami w ramach zwalczania pandemii COVID-19 oraz kto
personalnie odpowiada za koordynację takiej ewentualnej współpracy. Ponadto
proszę o wskazanie, czy i w jaki sposób rząd zamierza wesprzeć działania samorządów, które w obliczu pandemii ponoszą dodatkowe koszty, ograniczające
i tak już uszczuplony budżet.
W imieniu władz samorządowych mojego okręgu wyborczego proszę o pilną
i szczegółową odpowiedź.
Łączę wyrazy szacunku
Ewa Matecka
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Oświadczenie złożone
przez senator Gabrielę Morawską-Stanecką
Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów,
ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu
Piotra Glińskiego
Szanowny Panie Ministrze!
Ostatnie lata były złotym okresem dla polskiej kinematografii. Wiele produkcji zyskało uznanie na arenie międzynarodowej. Polskie filmy zdobyły również
szereg nominacji i prestiżowych nagród, takich jak Złota Palma czy Nagroda
Akademii Filmowej.
Każdy z nas jest dumny z osiągnięć naszych rodaków i chce zaznajomić się
z ich nagradzaną twórczością, żeby aktywnie uczestniczyć w dyskusjach dotyczących danej produkcji. Niestety osoby z dysfunkcją słuchu nie mogą w pełni
uczestniczyć w seansie, jeśli projekcja danego filmu jest realizowana bez napisów i audiodeskrypcji.
To utrudnienie sprawia, że osoby te rzadko decydują się na korzystanie
z oferty kin w zakresie polskich produkcji. Konsekwencją takiego ograniczenia jest częstsze sięganie po nielegalne źródła kultury lub długie oczekiwanie
na ukazanie się danej produkcji na DVD czy Blu-ray lub w innej formie umożliwiającej włączenie funkcji pozwalającej na zrozumienie filmu. Konieczność
długiego oczekiwania na taką możliwość całkowicie przekreśla uczestnictwo
tych osób w bieżącym życiu kulturalnym.
Nie ma dokładnych informacji na temat tego, ile osób z dysfunkcją narządu
słuchu żyje w Polsce. Według informacji prasowej podanej przez wiceprezesa
Zarządu Oddziału Opolskiego Polskiego Związku Głuchych Jarosława Duszaka
(27.09.2020 r., Radio Opole) od 2 do 4 milionów ludzi żyjących w naszym kraju
cierpi w różnym stopniu na uszczerbek słuchu, a około 80 tysięcy z nich komunikuje się za pomocą języka migowego. Te dane, choć nakreślono je jedynie
w przybliżeniu, ukazują skalę wykluczenia osób niesłyszących i słabosłyszących
z życia kulturalnego oraz dostępu do poszczególnych sfer życia społecznego. Jak
wynika z raportu „Sytuacja osób głuchych w Polsce”, opublikowanego w 2014 r.
przez rzecznika praw obywatelskich, „polska kinematografia jest praktycznie
nieznana odbiorcom głuchym i słabosłyszącym”.
„Raport Finalny. Analiza szans i barier uczestnictwa osób głuchych w życiu
artystyczno-kulturalnym w Polsce”, stworzony w 2014 r. w ramach projektu
„Nie bądź głuchy na kulturę”, a dofinansowany przez Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, wskazuje na liczne możliwości zwiększania udziału osób niesłyszących w życiu artystyczno-kulturalnym. W wymienionym dokumencie zarekomendowano zwiększenie zakresu czasu, w jakim w telewizji
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i kinie wyświetlane są napisy dla niesłyszących. To rozwiązanie przyniosłoby
korzyści nie tylko osobom z dysfunkcją narządu słuchu, ale również obcokrajowcom zamieszkującym w Polsce, którzy dopiero uczą się naszego języka. Ponadto
twórcy raportu zalecają rozważenie kwestii zobowiązania producentów filmowych do udostępnienia przygotowanych na podstawie scenariuszy plików tekstowych z zapisem ścieżki audio, co pozwoliłoby na wykorzystanie napisów na
pokazach polskich filmów w kinach.
W ramach walki z dyskryminacją ludzi g/Głuchych powstają urządzenia,
które wyrównują szanse wszystkich uczestników seansu na pełne zrozumienie treści filmu. Właściciele zagranicznych multipleksów najczęściej zakupują
sprzęt odsłuchowy, o który można poprosić obsługę przy wejściu. Takie rozwiązanie pozwala na uczestnictwo w każdej projekcji. Nie ma wtedy konieczności
uprzedniego przygotowywania napisów wyświetlanych podczas pojedynczych
seansów, które byłyby kierowane do osób z dysfunkcją słuchu. Obecnie najczęściej stosowanym wariantem są urządzenia z systemem napisów kodowanych,
które zapewniają nie tylko automatyczne wczytywanie słów z mowy, ale również
audiodeskrypcję. Tego typu urządzenia dostępne są w formie umożliwiającej
umieszczenie wyświetlacza na wysokości ekranu, w miejscu, gdzie standardowo pojawiają się napisy. Drugim wariantem są okulary wyświetlające napisy
wewnątrz szkieł.
Wykluczenie osób niesłyszących z życia kulturalnego jest przejawem dyskryminacji pośredniej. Proszę więc o odpowiedź na następujące pytania.
1. Jakie projekty i programy wspierające osoby z dysfunkcją narządu słuchu
są obecnie realizowane z dofinansowaniem Ministerstwa? Jakie są kwoty dofinansowań tychże projektów? Jaki jest czas ich trwania?
2. Czy Ministerstwo opracowuje strategię zwiększenia dostępu do polskiej
twórczości filmowej dla osób z niepełnosprawnościami? Kto za nią odpowiada?
Czy są prowadzone konsultacje w tym zakresie? Jeśli tak, to kto i z kim je przeprowadza? Proszę o szczegółowe informacje.
3. Czy w celu efektywnego działania na rzecz wyrównywania szans osób
z niepełnosprawnościami słuchu został powołany zespół specjalistów? Jeśli tak,
to kiedy? Czy do jego tworzenia zostali zaproszeni przedstawiciele organizacji
pozarządowych, sieci kin i producentów filmowych? Jakie są wstępne wnioski
z prac zespołu? Czy Ministerstwo przewiduje w tym zakresie wsparcie finansowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości i dla kogo?
4. Czy Ministerstwo podjęło jakieś działania w związku z realizacją postulatów zawartych w finansowanym przez MKiDN raporcie? Jeśli tak, to jakie
inicjatywy podjęto? W jaki sposób zostały one zrealizowane? Jakie były wnioski końcowe?
5. Czy środki zaradcze zaproponowane w kwestii zwiększenia dostępu osób
z dysfunkcją narządu słuchu do polskiej kinematografii, zawarte w Raporcie
zespołu ds. g/Głuchych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich („Sytuacja osób
głuchych w Polsce”, 2014 r.), zostały zrealizowane przez minione 6 lat? Jeśli tak,
to które i kiedy to nastąpiło? Jeśli nie, to czy planowane jest podjęcie jakichś prac
nad przedmiotowym zagadnieniem w ciągu najbliższych 3 lat?
6. Czy wykorzystano inne niż te, które wskazano w wymienionych raportach,
środki umożliwiające osobom g/Głuchym dostęp do polskiej kinematografii?
Jeśli tak, to jakie?
Gabriela Morawska-Stanecka

16. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 29 i 30 września oraz 13 i 14 października 2020 r.

413
Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,
niewygłoszone podczas 16. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone
przez senator Gabrielę Morawską-Stanecką
Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia
Adama Niedzielskiego
Szanowny Panie Ministrze!
Walka z pandemią koronawirusa kilka miesięcy temu wymusiła na nas zmianę codziennego trybu naszego funkcjonowania, akceptację nakładanych na nas
obostrzeń i dostosowanie się do wytycznych Ministerstwa Zdrowia. Wszystko
po to, by podejmowane działania, za pomocą samodyscypliny i troski o bezpieczeństwo nasze oraz naszych najbliższych, przyczyniły się do odniesienia zwycięstwa nad COVID-19.
Apele ekspertów i obawa społeczna spowodowały również wzrost liczby osób
zainteresowanych szczepionką na grypę. Dla wielu jednak okazała się ona niedostępna. Nie tylko ze względu na problemy z otrzymaniem jej na rynku, lecz
również z powodu niedopracowanych założeń słusznego w swojej idei programu
dotyczącego darmowych leków dla seniorów.
Z informacji, które otrzymałam od zainteresowanych osób i samorządów,
wynika, że sytuacja wygląda następująco.
Dzięki wspomnianemu programowi osoby, które ukończyły 75. rok życia,
otrzymują szczepionkę, nie ponosząc dodatkowych opłat, jedynie po okazaniu
w aptece odpowiedniej recepty. Samorządy, które do tej pory oferowały darmowe szczepienia osobom starszym, musiały ustalić limit wieku tego świadczenia, w kontekście największego ryzyka zarażeniem się SARS-CoV-2. W ramach
programu lokalnego, po wcześniejszym zgłoszeniu, osoba starsza ma zagwarantowaną szczepionkę (jeśli tylko jest dostępna na rynku), bez konieczności okazywania recepty. Osoba korzystająca zaś z programu rządowego nie ma gwarancji
otrzymania takiego produktu, musi samodzielnie znaleźć aptekę, w której jest
on dostępny, i okazać receptę, otrzymaną po wcześniejszej wizycie u lekarza.
Cała procedura została zatem wydłużona i – co się z tym bezpośrednio wiąże
– wzrosło ryzyko związane z tym, że osoba w grupie wiekowej 75+ zarazi się
SARS-CoV-2, mając kontakt z większą liczbą ludzi.
W związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania.
1. Czy ministerstwo pracuje nad ułatwieniem procedury otrzymania bezpłatnej szczepionki przez seniorów, tak by jak najbardziej zminimalizować kontakt
seniorów w wieku powyżej 75 lat z otoczeniem i ryzyko zarażenia się SARSCoV-2? Jeśli tak, to na jakim etapie są te prace? Jaki jest ich dotychczasowy wynik?
2. Czy ministerstwo prowadziło konsultacje z samorządami przed wprowadzeniem do programu darmowych leków dla seniorów bezpłatnych szczepień? Jakie
były wnioski z tych konsultacji?
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3. Czy ministerstwo prowadzi konsultacje dotyczące włączenia lokalnych programów w zakresie bezpłatnych szczepień do programu rządowego w celu uproszczenia procedury i zagwarantowania jak największej liczbie seniorów bezpiecznego
dostępu do darmowych produktów? Jeśli tak, to na jakim etapie są prace i kto
z ramienia ministerstwa za nie odpowiada?
Gabriela Morawska-Stanecka
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Oświadczenie złożone
przez senatora Krzysztofa Mroza
Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury
Andrzeja Adamczyka
Samorządowcy z powiatu kamiennogórskiego zwrócili się do mojego biura
senatorskiego z prośbą o interwencję w sprawie uwarunkowań projektowych
zjazdu z budowanej drogi ekspresowej S3 na węźle Kamienna Góra Północ. Wedle
obecnie realizowanych założeń tranzyt z drogi S3 w stronę Wałbrzycha (specjalna strefa ekonomiczna) odbywać się będzie poprzez centrum Kamiennej Góry,
fragmentem obecnej drogi krajowej nr 5 (ul. Legnicka), która już w tej chwili nie spełnia wymogów technicznych dotyczących dróg krajowych, a w przyszłości nie będzie ich spełniała także w odniesieniu do dróg wojewódzkich.
Skierowanie całego ruchu do centrum Kamiennej Góry może doprowadzić do
protestów mieszkańców i poniesienia trudnych do przewidzenia kosztów społecznych. Rozwiązaniem wskazanego problemu mogłaby być budowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 367 z projektowanym węzłem drogi ekspresowej S3
Kamienna Góra Północ, omijającego centrum miasta.
Zgodnie z przekazanymi mi informacjami Zarząd Województwa
Dolnośląskiego gotowy jest współfinansować budowę wspomnianego łącznika.
Warunkiem zaangażowania środków samorządowych jest jednak przygotowanie
rozwiązań na węźle drogi ekspresowej S3 Kamienna Góra Północ, które pozwolą
na budowę połączenia pomiędzy tym węzłem a łącznikiem. Zarząd Województwa
Dolnośląskiego oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (oddział
we Wrocławiu) są obecnie na etapie uzgadniania treści listu intencyjnego w tej
sprawie.
Według mojej wiedzy w związku z obawami dotyczącymi ingerencji w projekt – jego kilkuletnia trwałość jest warunkiem utrzymania przez GDDKiA zewnętrznego dofinansowania projektu budowy drogi S3 – nie są już możliwe
zmiany uwzględniające budowę łącznika między węzłem drogi ekspresowej S3
Kamienna Góra Północ a łącznikiem drogi wojewódzkiej nr 367.
W związku z tym zwracam się do Pana Ministra z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie: w jakim terminie możliwe jest przeprowadzenie
prac polegających na budowie łącznika między węzłem drogi ekspresowej S3
Kamienna Góra Północ a łącznikiem drogi wojewódzkiej nr 367, którego budowę deklaruje samorząd województwa dolnośląskiego?
Z poważaniem
Krzysztof Mróz
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Oświadczenie złożone
przez senatora Aleksandra Pocieja
Oświadczenie skierowane do pełnomocnika rządu ds. Centralnego Portu
Komunikacyjnego Marcina Horały
Szanowny Panie Ministrze!
Trwająca od kilku miesięcy walka z pandemią koronawirusa powoduje, że na
całym świecie obserwujemy znaczne spowolnienie gospodarcze, a kolejne państwa, w tym Polska, zmuszone są do korygowania swoich budżetów, przesunięcia
środków na służbę zdrowia i ograniczania nowych inwestycji. Według ostatnich
prognoz wszystkie europejskie kraje w mniejszym lub większym stopniu czeka
recesja. Nie ma również wątpliwości, iż wcześniejszy lockdown dramatycznie
osłabił branżę turystyczną, transportową i logistyczną, a większość spółek lotniczych boryka się teraz z dużymi problemami finansowymi.
Tymczasem obserwując działania dotyczące budowy Centralnego Portu
Komunikacyjnego, można odnieść wrażenie, że polski rząd zdaje się nie dostrzegać widma recesji, przyjmując nadmiernie optymistyczne założenia
i przeznaczając ogromne środki na tworzenie kolejnych projektów związanych
z inwestycją, która nie ma realnej szansy na realizację w najbliższej dekadzie.
Przekazy i komunikaty CPK, pojawiające się co jakiś czas w przestrzeni publicznej, przypominają bardziej broszury reklamowe niż rzetelną informację.
Niedawna kontrola poselska, przeprowadzona w siedzibie spółki przez posłów
Macieja Laska i Pawła Poncyliusza, wykazała, iż najbardziej widoczny progres
w działaniach spółki wystąpił w kontekście zatrudnienia (wzrost o niemal 100%,
z 99 zatrudnionych w 2019 r. do 194 w 2020 r.).
W związku z tym zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami.
1. Jaki jest stan zatrudnienia w spółce na dzień dzisiejszy (liczba zatrudnionych na etatach, kontraktach i umowach cywilnoprawnych)? Czy do końca roku
2021 planowane są zmiany kadrowe pod kątem liczby zatrudnionych, a jeśli tak,
to jak będą przebiegać? Czy zatrudnienie wzrośnie, czy też brana jest pod uwagę
redukcja etatów? Jaka jest obecnie średnia zarobków w spółce?
2. Jak przedstawia się obecny budżet na poszczególne inwestycje, z uwzględnieniem części związanej z CPK oraz linii kolejowych? Jakie są źródła finansowania? Czy czynione są starania, aby uzyskać dodatkowe dofinansowanie,
a jeśli tak, to jak wyglądają?
3. Kiedy były przeprowadzane analizy i wyliczenia przedstawione w raporcie
„Centralny Port Komunikacyjny: analiza wpływu działalności portu oraz otoczenia na gospodarkę w Polsce” firmy Kearney z października br.? Czy uwzględniono w nich kryzys gospodarczy wywołany pandemią COVID-19 oraz związane
z nim problemy branży lotniczej i kolejowej?
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4. Czy brane jest pod uwagę zmniejszenie zakresu projektu budowy CPK
i infrastruktury kolejowej? Jeśli tak, to które elementy projektu traktowane są
jako priorytetowe, a które jako najmniej istotne?
5. Na jakich zasadach będzie się odbywać przewidywane „dobrowolne nabywanie gruntów” i wywłaszczenia związane z budową CPK oraz szprych
kolejowych? W jaki sposób będą wyliczane ofertowe kwoty wykupu gruntów
i nieruchomości? Jak będą się kształtowały one w stosunku do cen rynkowych
w danym regionie? Ile czasu mieszkańcy otrzymają na rozważenie i przyjęcie
propozycji? Czy jest sporządzony harmonogram dla programu dobrowolnego
nabywania gruntów – zarówno dla terenu lotniska, jak i dla poszczególnych
szprych kolejowych? Jeśli tak, proszę o załączenie dokumentu do odpowiedzi
na niniejsze pismo.
6. Kiedy i gdzie odbyły się konsultacje społeczne związane z budową CPK?
Ile ogółem uwag zostało zgłoszonych? Które z postulatów zostały uwzględnione?
Z góry dziękuję za odpowiedzi na moje pytania. Proszę jednocześnie o rozważenie, czy i w jakim zakresie możliwa jest realizacja tak dużego projektu
w kontekście obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej.
Z wyrazami szacunku
Aleksander Pociej
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Oświadczenie złożone
przez senatora Sławomira Rybickiego
Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów,
ministra rozwoju, pracy i technologii
Jarosława Gowina
W związku z oświadczeniem złożonym przeze mnie na osiemdziesiątym trzecim posiedzeniu Senatu IX kadencji w dniu 2 sierpnia 2019 r. oraz odpowiedzią
na niniejsze oświadczenie otrzymaną od ministra przedsiębiorczości i technologii, a także wobec braku stosownych działań i aktywności legislacyjnych, co
negatywnie wpływa na rozwój polskiego sektora kosmicznego oraz powoduje
niewypełnianie przez Polskę zobowiązań międzynarodowych, proszę o następujące informacje:
1. Na jakim etapie są obecnie prace legislacyjne nad projektem ustawy o działalności kosmicznej oraz Krajowym Rejestrze Obiektów Kosmicznych?
2. Z jakich powodów nastąpiło opóźnienie prac legislacyjnych? Zgodnie
z udzieloną ww. odpowiedzią projekt niniejszej ustawy miał zostać skierowany
do Sejmu RP w IV kwartale 2019 r.
3. Kiedy planowane jest przekazanie projektu pod obrady Stałego Komitetu
Rady Ministrów oraz do Sejmu RP?
4. Czy ministerstwo uznaje projekt za jeden z priorytetowych? Jeśli tak, to
jaki jest harmonogram prac? Jeśli nie, to z jakich powodów?
Z poważaniem
Sławomir Rybicki
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Oświadczenie złożone
przez senatora Adama Szejnfelda
Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów
Mateusza Morawieckiego
Szanowny Panie Ministrze!
Polska jest największym beneficjentem pomocy unijnej. W latach 2014–
2020 Unia Europejska przeznaczyła dla naszego kraju 82,5 miliarda euro.
Najważniejszym celem wykorzystania tych środków w ramach programów
unijnych ma być poprawa poziomu życia mieszkańców dzięki wzrostowi gospodarczemu i wzrostowi zatrudnienia. Miały być one zainwestowane w poprawę spójności społecznej i terytorialnej kraju oraz w podnoszenie sprawności
i efektywności administracji, ale co istotne, miały one zostać zainwestowane
w zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki, a więc także we wzrost
innowacyjności.
W horyzoncie czasowym, o którym mowa, istniało wiele możliwości sfinansowania projektów o najważniejszym w nowoczesnej gospodarce charakterze,
a mianowicie o charakterze innowacyjnym. Służyć temu miały m.in. następujące programy operacyjne: program Inteligentny Rozwój, program Polska
Wschodnia czy 16 regionalnych programów operacyjnych.
Program operacyjny Inteligentny Rozwój to główne źródło wsparcia badań,
rozwoju i innowacji. Zasadniczym jego celem było znaczące pobudzenie innowacyjności gospodarki, w szczególności wzmocnienie współpracy przedsiębiorstw
z jednostkami naukowymi w celu komercjalizacji wyników prac badawczych
oraz zwiększenia wartości prywatnych nakładów na badania i rozwój.
Dotacje na działania innowacyjne przewidziane są także w ramach regionalnych programów operacyjnych. Każde z województw opracowywało swój
program, uwzględniając przy tym strategie rozwoju województwa. W każdym
z nich zaprojektowano osie priorytetowe związane z realizacją zadań o charakterze innowacyjnym. Ponadto każde województwo określiło swoje inteligentne
specjalizacje, czyli branże, które w perspektywie czasu mają wyróżnić Polskę
i jej województwa na arenie międzynarodowej.
Kolejnym programem dającym możliwość pozyskania dotacji na przedsięwzięcia innowacyjne stał się program operacyjny Polska Wschodnia. Ma on
charakter krajowy, ale był przeznaczony w zasadzie tylko dla 5 regionów Polski
Wschodniej, tj. województw: podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego,
warmińsko-mazurskiego oraz lubelskiego. Główny cel programu to poprawa
konkurencyjności i innowacyjności makroregionu Polski Wschodniej, co doprowadzić miało do przyspieszenia tempa jego wzrostu gospodarczego. Głównymi
beneficjentami tej platformy miały być małe i średnie przedsiębiorstwa, gdyż
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to one uzyskają pomoc we wdrażaniu innowacji i prac B+R czy nowych modeli
biznesowych. Wsparcie skierowane tu było także do innowacyjnych przedsiębiorstw typu start-up.
Co bardzo ważne, poza funduszami strukturalnymi zarządzanymi przez
kraje członkowskie, również na poziomie unijnym istnieją programy, których
celem jest podniesienie konkurencyjności europejskiej i krajowych gospodarek.
Są to programy: Horyzont 2020 oraz COSME. Horyzont 2020 to program ramowy w zakresie badań naukowych oraz innowacji, który pierwszy raz w historii
Unii Europejskiej zakłada przyznawanie bardzo wysokiego finansowania także
dla firm sektora MŚP. COSME natomiast to program ramowy na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Główne
elementy składowe programu to instrumenty finansowe, gwarancyjne i kapitałowe ułatwiające przedsiębiorcom dostęp do finansowania oraz działalność
sieci Enterprise Europe Network świadczącej bezpłatne usługi doradcze dla
przedsiębiorców.
Programy te odzwierciedlają jeden z celów Unii Europejskiej, czyli budowanie gospodarki opartej na wiedzy. Europa bowiem ciągle nadrabia zapóźnienie
innowacyjne w stosunku do Stanów Zjednoczonych i Japonii. Podobnie także
Polska musi nadrobić swoje zapóźnienie innowacyjne, w tym techniczne i technologiczne wobec europejskich i światowych liderów.
Mimo korzyści i możliwości, jakie daje Polsce członkostwo w Unii
Europejskiej, wliczając w to bezpośrednie zastrzyki ogromnych środków finansowych, dalej w wielu kwestiach pozostajemy jako kraj w grupie „goniącej, a nie
doganianej”. Tak jest i w przypadku innowacyjności. Szczególnie niepokoi fakt,
że mimo napływu środków unijnych przeznaczonych konkretnie na działania
mające ten poziom podnieść, zakładane cele, wydaje się, nie zostają osiągane.
W związku z tym chciałbym zapytać Pana Premiera, jak Pan i podlegli Panu
Ministrowe oceniacie poziom, a przede wszystkim efektywność wykorzystania
środków europejskich i wpływ na wzrost innowacyjności polskiej gospodarki,
w tym innowacyjności firm przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w Polsce. Szczególnie chciałbym się dowiedzieć, jak wygląda poziom wykorzystania przez nas możliwości, jakie dają programy Horyzont 2020 i COSME.
Chciałbym zapytać także, jaki procentowo i kwotowo poziom PKB przeznaczany jest obecnie na badania i rozwój, w tym: ile środków na ten cel podchodzi
ze środków: a) Unii Europejskiej, b) budżetu państwa, c) sektora prywatnego.
Pragnę dowiedzieć się również, czy Pana rząd planuje wprowadzić jakieś
nowe instrumenty wsparcia rozwoju innowacyjności w Polsce. A jeśli planuje
wprowadzić, to jakie, w jakich dziedzinach, sektorach i branżach, na jakich zasadach oraz z jakim finansowaniem?
Z wyrazami szacunku
Adam Szejnfeld
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Oświadczenie złożone
przez senatora Adama Szejnfelda
Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów
Mateusza Morawieckiego
Szanowny Panie Premierze!
Pandemia koronawirusa zbiera swoje negatywne żniwo wśród większości
sektorów i branż polskiej gospodarki, ale w sposób szczególny dotknęła branżę targowo-wystawienniczą oraz branże pokrewne. W Polsce jest wiele firm
organizujących imprezy targowe, a jedną z nich są słynne w Europie i na całym świecie Międzynarodowe Targi Poznańskie (MTP). M.in. dlatego jako
senator z Wielkopolski, a swego czasu przewodniczący Rady Programowej
Wielkopolskiej Wystawy Małych i Średnich Przedsiębiorstw, jestem bardzo zaniepokojony sytuacją na rynku targowym i wystawienniczym.
Panie Premierze, panująca pandemia doprowadziła do dramatycznej sytuacji w polskiej branży targowej. Grozi ona ekonomicznymi, gospodarczymi
i społecznymi negatywnymi skutkami nie tylko dla przedsiębiorstw targowych
i ich pracowników, ale może też wywołać falę bankructw firm współpracujących z branżą targową i wystawienniczą. Sytuacja taka skutkowałaby upadkiem całej gałęzi tego przemysłu, który ma swoje ogromne znaczenie nie tylko
w Polsce, ale i za granicą. Sytuacja jest o tyle groźna, że na przemysł, o którym
piszę, składają się nie tylko przedsiębiorstwa targowe, ale także bardzo wiele
branż pokrewnych, współpracujących z organizatorami wystaw i targów. Np.
operatorzy obiektów targowych, firmy świadczące usługi projektowania, budowy i wyposażania stoisk targowych, firmy usług logistyki, transportu i spedycji
targowej, a także dostawcy wielu innych usług, jak usługi estradowe, nagłośnieniowe, czy dostawcy nowoczesnych technik i technologii wykorzystywanych na
imprezach targowych. Co bardzo ważne, z branżą targową bezpośrednie powiązanie mają także przemysł koncertowy, konferencyjny oraz hotelarski, zwłaszcza ten o podwyższonym standardzie usług (tzw. hotele biznesowe). Wszystkie
te firmy współtworzą system naczyń połączonych, w którym, jeśli nie działa
jedno ogniwo, to negatywne skutki odbijają się i na pozostałych.
Z szacunków Polskiej Izby Przemysłu Targowego (PIPT) wynika, że firm, dla
których usługi targowe stanowią główną działalność i które w ponad 60% osiągają przychody z usług na rzecz targów, jest w Polsce ponad 600, a roczny ich obrót
wynosi nawet 3 miliardy zł. Niestety, z badań PIPT wynika, że prawie 80% tych
firm straciło swoje jedyne źródło przychodu. Tym samym ta branża odczuwa ok.
150 milionów zł miesięcznie ubytków w przychodach, co może doprowadzić do
strat w skali roku sięgających ponad 1 miliarda zł. Ale przemysł targowy to nie
tylko przedsiębiorstwa, lecz i ludzie. Warto zatem wspomnieć, iż rynek targowy
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zatrudnia w Polsce ok. 40 tysięcy pracowników. Tomasz Kobierski, prezes Grupy
MTP, największego operatora targowego w kraju, w związku z tym podkreśla, że
przez 99 lat działalności MTP nie było takiej sytuacji, jaką obserwuje się obecnie.
To pokazuje skalę zagrożenia.
Niestety, pomoc, jaką dla polskiej gospodarki, przedsiębiorców i ich pracowników przygotował i wprowadził rząd uchwalonymi do tej pory ustawami, tzw.
tarczami, w sposób niewystarczający wyszła naprzeciw potrzebom przemysłu targowego i, co gorsza, w zasadzie wcale nie wsparła branż pokrewnych
współdziałających z branżą targową. Z tych też powodów pragnę zapytać Pana
Premiera, czy rząd zamierza uwzględnić postulaty pracowników, przedsiębiorców, w końcu stowarzyszeń oraz izb gospodarczych reprezentujących sektor
tego przemysłu, w następnych swoich inicjatywach i przygotować kolejne oraz
bardziej adekwatne formy pomocy dla przedsiębiorców tego sektora. Jeśli nie,
to dlaczego, a jeśli tak, to kiedy i jakich instrumentów wsparcia można się spodziewać? Sprawa jest o tyle ważna i pilna, że wiele firm, zwłaszcza mikroprzedsiębiorstw oraz polskich małych i średnich firm, w obecnej sytuacji może nie
dotrwać nawet do końca bieżącego roku, a już na pewno do odrodzenia się rynku
wystawienniczego i targowego w Polsce i w Europie.
Z wyrazami szacunku
Adam Szejnfeld
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Oświadczenie złożone
przez senatora Adama Szejnfelda
Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia
Adama Niedzielskiego
Szanowny Panie Ministrze!
W ostatnim czasie temat ochrony zdrowia, a co za tym idzie, m.in. sytuacji
w polskich szpitalach, jest przedmiotem gorącej dyskusji publicznej. Mowa tu
przede wszystkim o sytuacji finansowej, ale ostatnio również kadrowej. Niestety
do tego katalogu dochodzą także informacje o pojawianiu się różnego rodzaju
patologii, jakie mają miejsce przynajmniej w niektórych placówkach. Można
o tym przeczytać w gazetach bądź dowiedzieć się z telewizyjnych przekazów.
Jeszcze gorszy obraz wyłania się z doniesień prezentowanych bezpośrednio przez
przedstawicieli pracowników służb medycznych albo przez samych pacjentów.
Panie Ministrze, finasowanie przez NFZ usług medycznych świadczonych
przez placówki medyczne, w tym przez szpitale, jest niewspółmierne do potrzeb, w tym do wzrostu kosztów, z jakim muszą mierzyć się dyrektorzy placówek medycznych. Problem ten uwidocznia się szczególnie teraz, w okresie
pandemii. Przerażające dane na temat zadłużenia polskich szpitali ukazuje np.
raport Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych. W 2018 r.
średnia strata szpitala wyniosła 2,7 miliona zł, a w pierwszym półroczu roku
2019 była to już kwota ponad 2 milionów zł, przy czym zadłużenie miało dotyczyć absolutnej większości szpitali. Niektóre dane mówią nawet, że dotyczy to
aż 92% szpitali. Niestety sytuacja ta, zamiast się poprawiać, ciągle się pogarsza. Ogólna wartość zobowiązań samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej stale rośnie.
Skalę problemu pokazuje m.in. porównanie rządów PO–PSL w latach 2011–
2015, kiedy to zadłużenie szpitali wzrosło o 0,9 miliarda zł, oraz rządów PiS
w latach 2015–2019, kiedy wzrosło ono aż o 3,4 miliarda zł. W ostatnich latach
zadłużenie to rosło w następujący sposób: za III kwartał 2011 r. wynosiło ono
9 616 milionów zł, za II kwartał 2015 r. – 10 885,2 milionów zł, za III kwartał
2019 r. – 14 308,3 milionów zł. Które placówki generują to zadłużenie w największym stopniu? Szpitale powiatowe – ok. 30%, szpitale kliniczne – ok. 25%, instytuty badawcze – ok. 9%. W minionym roku, jak można się dowiedzieć, łączne
zadłużenie szpitali w Polsce przekroczyło kwotę 15 miliardów zł, z czego same
zobowiązania wymagalne wyniosły ponad 2 miliardy zł.
Problemy finansowe i olbrzymie zadłużenie połączone z niedopasowaniem
środków do potrzeb to jednak nie jedyne problemy, jakie dotykają szpitale. Innym
problemem są niedobory kadrowe. Mianowicie w wielu szpitalach personelu
brakuje praktycznie na wszystkich szczeblach i stanowiskach. Co więcej, w tych
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placówkach, które mają problemy finansowe albo w których występują złe stosunki pracownicze, zwłaszcza na linii dyrekcja szpitala – załoga, z pracy odchodzą często lekarze specjaliści, a to jeszcze bardziej pogarsza sytuację danej
placówki zdrowia. To wszystko składa się na obraz złej, ciągle pogarszającej się
sytuacji, która jest negatywnie oceniana przez pacjentów.
Jak wynika z raportu Siemens Healthineers „Doświadczenia pacjenta
w Polsce”, jedynie 18% pacjentów pozytywnie ocenia opiekę zdrowotną, z czego
tylko 2% – bardzo pozytywnie. Najczęściej krytykuje się jakość wyżywienia, następnie niezrozumiałe informowanie o ryzykach związanych z lekami, a w końcu czas oczekiwania na przyjęcie i konsultację. Pacjenci oraz ich rodziny podają
także inne powody złej oceny polskich szpitali, takie jak brak empatii i zainteresowania ich stanem zdrowia ze strony personelu medycznego.
Ale na tym kłopoty się nie kończą. Na to wszystko bardzo często nakładają się
bowiem takie kwestie, jak złe zarządzanie poszczególnymi szpitalami, spory wewnętrzne i konflikty pracownicze. Przykładem tego ostatniego może być Szpital
Specjalistyczny w P. Jak wynika z doniesień lokalnych mediów, a także wystąpień poszczególnych grup zawodowych oraz pisemnych zawiadomień związków
zawodowych, sytuacja w zakresie stosunków międzyludzkich wydaje się w tym
szpitalu dramatyczna. Z tego powodu lekarze Szpitala Specjalistycznego w P.
wraz z przedstawicielami (…) Izby Lekarskiej zorganizowali protest przeciwko
władzom Szpitala Specjalistycznego im. (…) w P. Dzieje się tak, bowiem chcą oni
pracować najlepiej, jak potrafią, i zapewniać najbardziej potrzebującym pomoc
lekarską na najwyższym poziomie. Według nich jest to trudne ze względów nie
tylko finansowych, ale także tych związanych z jakością organizacji pracy i zarządzania tym szpitalem. Dotyczy to także stosunku dyrekcji szpitala do służb
medycznych i pozostałych pracowników tej placówki.
To w tej właśnie sprawie do parlamentarzystów ziemi (…) zwrócili się pisemnie działacze Związku Zawodowego Pracowników Szpitala Specjalistycznego im.
(…) w P. Nie tylko ujawnili oni konflikty kierownictwa placówki z pracownikami,
ale też jednoznacznie skrytykowali podejmowane przez dyrekcję szpitala decyzje
dotyczące m.in. struktury organizacyjnej placówki oraz powierzania bardzo wielu zadań firmom zewnętrznym w formie outsourcingu. Dodatkowo pracownicy
różnych szczebli skarżą się, że „plotki, intrygi, kłamstwa, zastraszanie, agresja”
wobec personelu to tylko niektóre z mało chlubnych zachowań, jakie zdarzają
się w tej placówce. Bulwersuje to już także pacjentów, którzy donoszą o „złym
traktowaniu, braku warunków w poczekalniach, panującej w szpitalu nerwowości”. Tak nie powinno być. Chory człowiek, który trafia do szpitala, jest już
w wystarczająco trudnej sytuacji i nie należy dokładać mu stresów związanych
z obserwacją tego, co się wokół niego dzieje.
Panie Ministrze, w związku tym mam do Pana Ministra pytanie.
Jakie Pan Minister zamierza podjąć działania, aby poprawić sytuację w polskich szpitalach? Chodzi o sprawy związane z finansami placówek medycznych
– a co za tym idzie, z brakiem odpowiedniego finasowania świadczonych usług
medycznych – o brak dopasowania liczby oraz struktury placówek medycznych
do faktycznych potrzeb na danym terenie, a także o problemy z zapewnieniem
odpowiedniej kadry medycznej oraz zatrudnieniem innych pracowników w systemie służby zdrowia.
W końcu pytam także o opisaną sytuację Szpitala Specjalistycznego w P., która nie jest odosobnionym przypadkiem. Problem dotyczy tu metod organizacji,
stylu zarządzania szpitalami oraz potrzeby zapewnienia odpowiedniej, cywilizowanej relacji między pracownikami, w tym przede wszystkim pomiędzy
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organami zarządzającymi a załogami szpitali. Chciałbym się także dowiedzieć,
jak Pan Minister chce poprawić sytuację w szpitalach w aspekcie stosunku personelu do samych pacjentów, tak aby nikt nie bał się ewentualnej wizyty w szpitalu i hospitalizacji bardziej niż samej choroby.
Z wyrazami szacunku
Adam Szejnfeld
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Oświadczenie złożone
przez senatora Aleksandra Szweda
Oświadczenie skierowane do minister rodziny i polityki społecznej
Marleny Maląg
Szanowna Pani Minister!
Zgodnie z informacjami, które pojawiły się na stronie Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej, dzisiaj w całym kraju funkcjonuje ponad 6,4 tysiąca żłobków i klubów dziecięcych oferujących blisko 192 tysiące miejsc opieki. To o prawie
100 tysięcy miejsc więcej niż jeszcze w 2015 r. Obecnie opieką żłobkową otoczony
jest co czwarty maluch.
Cieszą w tym względzie działania rządu premiera Mateusza Morawieckiego.
Zgodnie z zapowiedzią w ramach tegorocznej edycji programu „Maluch +” powstanie 20,5 tysiąca nowych miejsc opieki, a blisko 90 tysięcy już istniejących otrzyma
dofinansowanie do dalszego funkcjonowania.
Ze względu na liczne pytania zgłaszane do mojego biura senatorskiego proszę
o udzielenie informacji na temat szczegółów programu „Maluch +” na rok 2021. Ile
środków zostanie przeznaczone na program w kraju i ile w województwie dolnośląskim? Czy będą jakieś zmiany kryteriów ubiegania się o środki, w tym zwłaszcza
w związku z pandemią koronawirusa?
Z poważaniem
Aleksander Szwed
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Oświadczenie złożone
przez senatora Aleksandra Szweda
Oświadczenie skierowane do minister rodziny i polityki społecznej
Marleny Maląg
Szanowna Pani Minister!
W ostatnim czasie uruchomiony został nowy program prowadzony przez ministerstwo pod nazwą „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością – edycja 2020–2021”. Program ten ma na celu
sfinansowanie członkom rodziny lub opiekunom osób z niepełnosprawnością
specjalistycznego poradnictwa psychologicznego lub terapeutycznego, a także
wsparcie w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji, dietetyki.
Ze względu na liczne pytania zgłaszane do mojego biura senatorskiego przez
opiekunów osób niepełnosprawnych proszę o udzielenie informacji na temat szczegółów programu.
O jakie środki będzie można się ubiegać w ramach niniejszego programu?
Jakie kryteria będą musieli spełniać beneficjenci programu?
Z poważaniem
Aleksander Szwed
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Oświadczenie złożone
przez senatora Ryszarda Świlskiego
Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów
Mateusza Morawieckiego
Szanowny Panie Premierze!
W imieniu gminy miejskiej Pruszcz Gdański proszę o wskazanie organu właściwego do wykonania uprawnień właścicielskich w stosunku do nieruchomości, na których znajduje się ciek wodny – Kanał Raduni w Pruszczu Gdańskim.
Obecnie na zlecenie gminy miejskiej Pruszcz Gdański trwają prace projektowe inwestycji drogowej pn. „Budowa ul. Strzeleckiego w Pruszczu Gdańskim”,
w ramach której zostaną wykonane nowe obiekty mostowe nad Kanałem
Raduni. W związku z tym, jako zamawiający i inwestor przedsięwzięcia, gmina miejska Pruszcz Gdański wystąpiła zarówno do starosty gdańskiego (wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej), jak i do Państwowego
Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” RZGW w Gdańsku z wnioskiem o wydanie warunków technicznych w zakresie utrzymania szerokości i wysokości
skrajni istniejącego chodnika zlokalizowanego wzdłuż Kanału Raduni po jego
południowej stronie, w obszarze przejścia projektowanej drogi nad Kanałem
Raduni.
W odpowiedzi starosta gdański poinformował, że „[…] stan prawny nieruchomości, na których został urządzony Kanał Raduni, jest przedmiotem sporu
kompetencyjnego pomiędzy Starostą Gdańskim a Państwowym Gospodarstwem
Wodnym „Wody Polskie” […]”, a także że „[…] do czasu sądowego rozstrzygnięcia przedmiotu sporu tut. organ wstrzymuje się z wydawaniem decyzji, uzgodnień, postanowień i opinii dotyczących Kanału Raduni”. Z kolei Państwowe
Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” Zarząd Zlewni w Gdańsku w przedmiotowej sprawie przesłało pismo, w którym poinformowało, że „[…] Kanał Raduni
stanowi urządzenie wodne, które nie jest administrowane przez Państwowe
Gospodarstwo Wodne «Wody Polskie»”.
Gmina miejska Pruszcz Gdański podnosi, że opisany spór kompetencyjny
dotyczący administrowania Kanałem Raduni może opóźniać proces inwestycyjny (wydawanie warunków technicznych, uzgodnień, decyzji itd.) lub
całkowicie uniemożliwić uzyskanie pozwolenia na budowę planowanego fragmentu ul. Strzeleckiego w Pruszczu Gdańskim wraz z obiektami mostowymi
nad Kanałem Raduni.
Mając na uwadze przedstawioną kwestię, w imieniu gminy miejskiej Pruszcz Gdański proszę o interwencję i niezwłoczne rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy starostą gdańskim a Państwowym
Gospodarstwem Wodnym „Wody Polskie” i wskazanie organu właściwego
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do wykonywania uprawnień właścicielskich w stosunku do nieruchomości,
na których znajduje się Kanał Raduni w Pruszczu Gdańskim.
Z poważaniem
Ryszard Świlski
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Oświadczenie złożone
przez senatora Ryszarda Świlskiego
Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów
Mateusza Morawieckiego
Szanowny Panie Ministrze!
Most Tczewski powstał w latach 1851–1857 i był wówczas najdłuższym mostem na świecie. Do dziś jest uważany za arcydzieło inżynierii. Burzliwa historia
tego obiektu związana jest z II wojną światową. To właśnie tu 1 września 1939 r.
o godzinie 4.34 spadły pierwsze hitlerowskie bomby, czyli o 11 minut wcześniej
niż na Westerplatte. Mostów, jak i miasta Tczewa bronili wówczas bohaterscy
żołnierze 2. Batalionu Strzelców, którzy wysadzili portale wjazdowe oraz połowę istniejących przęseł. Wszystko po to, aby uniemożliwić zajęcie mostu przez
Niemców.
Od 2012 r. trwa właściwa, podzielona na wiele etapów, odbudowa Mostu
Tczewskiego, która ma sprawić, że obiekt będzie wyglądał tak jak przed wybuchem wojny. W lipcu br. parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej złożyli na
ręce marszałek Sejmu RP projekt ustawy o inwestycjach w zakresie budowy
Muzeum Obrony Mostu Tczewskiego – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej
w Gdańsku, nazywanej w uproszczeniu specustawą w sprawie przejęcia przez
Skarb Państwa Mostu Tczewskiego.
Czytamy w niej: ,,160 lat temu Most Tczewski zbudowano w 7 lat. Jego aktualna odbudowa może zająć nawet kilkanaście lat. Po przyjęciu specustawy
o Westerplatte nie można już mówić o barierach uniemożliwiających przejęcie
mostu przez Skarb Państwa, o co od wielu lat stara się tczewskie starostwo.
Pełną odbudowę można byłoby zakończyć w 3–4 lata, gdyby Most Tczewski został przejęty przez państwo i zasilony kwotą ok. 200 mln zł. Dzięki jednorazowej kwocie można byłoby zrezygnować z niezwykle długotrwałego etapowania
inwestycji i bardzo szybko przywrócić nie tylko funkcję komunikacyjną tego
obiektu, ale i wzmocnić jego funkcję miejsca pamięci oraz pomnika inżynierii.
W odbudowanych portalach wjazdowych oraz wieżach mógłby powstać kolejny
oddział Muzeum II Wojny Światowej, przypominający burzliwą historię tczewskich przepraw wiślanych i bohaterskich obrońców Tczewa”.
Warto dodać, iż pod koniec prezydenckiej kampanii wyborczej poseł
Kazimierz Smoliński zapowiedział, że ten zabytkowy obiekt wyremontowany
zostanie w całości z budżetu państwa.
Zwracam się więc do Pana Premiera w tej sprawie z prośbą o interwencję
i odpowiedź na zadane poniżej pytania.
1. Jakie jest stanowisko Pana Premiera w kwestii odbudowy zabytkowego
Mostu Tczewskiego?
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2. Jakie możliwe rozwiązania widzi Pan Premier w patowej sytuacji, w której
największym przegranym jest ten unikatowy zabytek inżynierii technicznej?
3. Jak Pan Premier widzi możliwości realizacji scenariusza, w którym Most
Tczewski, w drodze specustawy, przeszedłby na własność Skarbu Państwa?
Z poważaniem
Ryszard Świlski
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Oświadczenie złożone
przez senatora Ryszarda Świlskiego
Oświadczenie skierowane do ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej
Tadeusza Kościńskiego
Szanowny Panie Ministrze!
Stowarzyszenie „Na rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”, będące wraz
z Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku realizatorem projektu pn.
„Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Debrznie” w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020 (oś priorytetowa 6. Integracja, działanie: 6.3 Ekonomia Społeczna, poddziałanie: 6.3.2.
Podmioty ekonomii społecznej współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego), w związku z pojawieniem się wątpliwości dotyczących
stosowania wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego
Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata
2014–2020 (zwane dalej wytycznymi), zwraca się z prośbą o zajęcie stanowiska
w poniższych kwestiach.
Ośrodki wsparcia ekonomii społecznej na terenie województwa pomorskiego działają na podstawie wytycznych z dnia 9 stycznia 2018 r. – za zgodą instytucji zarządzającej. Mając świadomość braku możliwości wybiórczego
stosowania wytycznych z dnia 8 lipca 2019 r., zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości stosowania wytycznych z dnia 8 lipca 2019 r. z wyłączeniem
zapisów z podrozdziału 7.1 – Stawka jednostkowa na utworzenie miejsca pracy
w przedsiębiorstwie.
Należy wyjaśnić, że w województwie pomorskim w trwającym okresie programowania został ogłoszony jeden konkurs na prowadzenie ośrodków wsparcia ekonomii społecznej przez okres co najmniej 60 miesięcy. Należy dodać, że
konkurs ten został ogłoszony w 2016 r. Pod względem technicznym oraz z uwagi
na stopień zaawansowania prowadzonych działań brak jest możliwości przejścia w pełni na aktualne wytyczne. Niemniej jednak w wielu województwach
w Polsce OWES-y, realizując swoje działania, stosują wytyczne z dnia 8 lipca
2019 r., co spowodowane jest tym, że były ogłoszone dwa konkursy, co dało możliwość dostosowania IZ dokumentacji konkursowej do wytycznych ministerstwa.
Świadczący usługi OWES w województwie pomorskim wykonawcy chcą,
aby równo traktować wszystkie podmioty ekonomii społecznej (PES) w kraju,
niezależne od lokalizacji.
Wykonawcom zależy na tym, aby PES ubiegające się o nadanie statusu
PS mogły być weryfikowane według jednakowych kryteriów, np. w zakresie
struktury zatrudnienia, która jest określona innym poziomem procentowym
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w wytycznych z dnia 9 stycznia 2018 r. (50% osób z grup defaworyzowanych)
względem wytycznych z dnia 8 lipca 2019 r. (30% osób z grup defaworyzowanych). Dysproporcja w tym zakresie niesie ze sobą ryzyko braku równego traktowania PES, tym bardziej że nie tylko uczestnicy projektu mogą ubiegać się
o status PS w OWES.
Zgodnie z zapisami wytycznych z dnia 9 stycznia 2018 r. (Załącznik nr 3.
Procedura weryfikacji statusu PS, pkt 2) o weryfikację cech PS mogą ubiegać
się PES niebędące uczestnikami projektu OWES. Po analizie niniejszego zapisu,
w opinii stowarzyszenia będącego liderem OWES, pojawiają się wątpliwości, czy
zasadne jest wówczas stosowanie wytycznych zgodnych z kryteriami obowiązującymi w konkursie, w ramach którego pozyskano środki na prowadzenie
OWES. Odnosząc się do warunków obowiązujących w ramach naborów ogłoszonych przez OWES, stowarzyszenie zapewnia, że nie rodziłoby to negatywnego skutku dla podmiotów, które w dalszym ciągu są objęte wsparciem przez
OWES i w momencie wygaśnięcia statusu PS mogą ponownie ubiegać się o jego
nadanie na korzystniejszych warunkach.
Mając na uwadze stosowanie jednolitych zasad w województwie, przeprowadzono wstępne rozmowy z pozostałymi trzema OWES-ami w obszarze stworzenia możliwości równego traktowania PES. Wymienione OWES-y również
dostrzegają szansę bardziej kompleksowego wspierania PES, nie tylko będących
uczestnikami projektu.
Zgodnie z zapisami wytycznych z dnia 9 stycznia 2018 r. (Załącznik nr 3.
Procedura weryfikacji statusu PS) w przypadku negatywnego wyniku weryfikacji statusu PS, zgodnie z pktem 24 i 25, PES przysługuje możliwość odwołania się od weryfikacji dokonanej przez OWES. W pkcie 26 jest mowa o tym,
że w przypadku gdy weryfikacji cech PS dokonuje ROPS, zgodnie z pktem 17,
i wynik tej weryfikacji jest negatywny, PES może odwołać się do DPP MRPiPS.
Po głębszej analizie może okazać się, że podmioty mające tę samą strukturę
zatrudnienia oraz spełniające pozostałe cechy PS w różnych województwach
otrzymałyby sprzeczne informacje o wynikach weryfikacji swojego statusu.
Ponadto wart podkreślenia jest fakt, iż w czasie trwania pandemii COVID-19
negatywne skutki dotykają w dużym stopniu również podmioty sektora ekonomii społecznej i solidarnej. Wspierając PES w tym trudnym czasie, wykonawcy
chcą móc skorzystać z możliwie najszerszego wachlarza narzędzi wsparcia.
W związku z tym Stowarzyszenie „Na rzecz Rozwoju Miasta i Gminy
Debrzno” zwraca się z prośbą o rozważenie możliwości stosowania wytycznych z dnia 8 lipca 2019 r. z wyłączeniem zapisów z podrozdziału 7.1 – Stawka
jednostkowa na utworzenie miejsca pracy w przedsiębiorstwie.
Wobec powyższego zwracam się z prośbą o interwencję.
Z poważaniem
Ryszard Świlski
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Oświadczenie złożone
przez senatora Wadima Tyszkiewicza
Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów,
ministra aktywów państwowych
Jacka Sasina
Szanowny Panie Ministrze!
W związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi sporządzenia przez
ministra aktywów państwowych na zamówienie posła partii PiS, sprawującego funkcję prezesa tejże partii, Jarosława Kaczyńskiego, raportu zawierającego
dane o zatrudnieniu działaczy partii wchodzących w skład Zjednoczonej Prawicy
– Solidarnej Polski oraz Porozumienia, a także ich rodzin i bliskich znajomych
w spółkach Skarbu Państwa – cytuję: „Audyt spółek Skarbu Państwa, w którym
wskazano ludzi związanych z PiS, Jarosławem Gowinem i Zbigniewem Ziobrą,
istnieje. Przygotował go wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek
Sasin. Trafił na biurko prezesa PiS w czasie negocjacji na Nowogrodzkiej w zeszłym tygodniu” – żądam przekazania tego raportu w trybie natychmiastowym
do wiadomości senatorów, jak również udostępnienia go opinii publicznej.
Proszę również o wskazanie podstawy prawnej, w oparciu o którą minister,
wicepremier polskiego rządu, wykonuje polecenia posła i udostępnia informacje
do wiadomości tylko i wyłącznie jednej osoby, będącej prezesem jednej z partii
zasiadających w Sejmie.
Czy takie praktyki miały dotąd miejsce? Jak często? Czy każdy poseł może
zwrócić się do ministerstwa o uzyskanie takich informacji i je otrzyma?
(Źródło cytatu: gazeta.pl; „Raport Sasina” o państwowych spółkach. Zdziwił,
ale też rozbawił prezesa PiS; aut. Jacek Gądek; data publikacji 23.09.2020 r.; dostęp 24.09.2020 r., godz. 15.30)
Z poważaniem
Wadim Tyszkiewicz
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Oświadczenie złożone przez senatorów
Wadima Tyszkiewicza i Krzysztofa Kwiatkowskiego
Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów,
ministra rozwoju, pracy i technologii
Jarosława Gowina
Szanowny Panie Premierze!
Zgodnie z poselskim projektem ustawy z dnia 13 sierpnia 2020 r. o zmianie
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, druk
sejmowy nr 559, wprowadzone zostały przepisy przedłużające abolicję płatności
składek ZUS oraz umożliwiające uzyskanie ponownego świadczenia postojowego
dla branż szczególnie dotkniętych epidemią. Branże, które uzyskały dodatkowe
zwolnienia i świadczenia, wpisane są do ustawy na podstawie swojego kodu PKD.
Składając to oświadczenie, chcielibyśmy zwrócić uwagę Pana Premiera na
postulaty Polskiej Izby Przemysłu Targowego, która w swojej petycji z początku lipca wnosiła o umieszczenie w planowanej wówczas legislacji dodatkowych
3 kodów PKD. Z tych 3 proponowanych kodów umieszczony w ustawie został 1
kod, tj. organizatorzy targów, wystaw i kongresów (82.30.Z), zaś pozostałe, tj.
projektowanie i wykonywanie stoisk targowych (73.11.Z) oraz transport i spedycja targowa (52.29.C), nie zostały uwzględnione.
Chcielibyśmy uprzejmie zwrócić uwagę, że takie częściowe udzielenie pomocy w konsekwencji może prowadzić do przetrwania tylko wąskiej części składowej całej branży, będącej dużą składową polskiej gospodarki, ponieważ ten
sektor, podobnie jak gospodarka w sensie całościowym, może skutecznie przetrwać i funkcjonować w dłuższej perspektywie przez stałą współpracę z pełnym
łańcuchem kontrahentów ekonomicznych.
Ponadto chcielibyśmy prosić o rozpatrzenie i uwzględnienie innego postulatu Polskiej Izby Przemysłu Targowego, dotyczącego zmiany przepisu wyżej
wymienionej ustawy, odnoszącego się do rozwiązania umowy o organizację
wydarzenia z powodu COVID-19 i wsparcia branż organizujących wydarzenia,
które musiały zostać odwołane w związku ze stanem epidemii. Postulat ten dotyczy literalnego uwzględnienia przemysłu targowego we wspierającym wspomniane branże przepisie.
Z poważaniem
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!
W związku z wieloma niejasnościami związanymi z polityką wykonywania
testów na koronawirusa SARS-CoV-2 zwracamy się o przekazanie obecnie obowiązujących w Polsce wytycznych, dotyczących kierowania na testy pacjentów
podejrzewanych o zakażenie tym wirusem.
Prosimy również o podanie zestawienia, jak zmieniały się te wytyczne
w trakcie trwania pandemii w Polsce od jej początku do dnia dzisiejszego, oraz
objaśnienie terminów „osoba objawowa” oraz „osoba bezobjawowa”.
Jednocześnie prosimy o podanie następujących danych za każdy dzień, w którym przeprowadzono testy na koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce, od momentu ogłoszenia pandemii do dnia dzisiejszego: dzienna liczba przeprowadzonych
testów; dzienna liczba osób zakażonych; dzienny współczynnik liczby wykonanych testów w stosunku do liczby ludności; dzienny współczynnik liczby osób
zakażonych w stosunku do liczby ludności.
Będziemy także wdzięczni za przekazanie informacji o tym, jak plasuje się
Polska na tle pozostałych krajów UE pod kątem dziennej liczby wykonywanych
testów w stosunku do liczby ludności, w stosunku miesięcznym, licząc od marca
bieżącego roku do dnia dzisiejszego.
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!
Prosimy o udzielenie informacji na temat odmowy finansowania projektu
badawczego polskich naukowców z Centrum Biologii Medycznej Uniwersytetu
Medycznego w Poznaniu pod kierownictwem prof. Andrzeja Mackiewicza, dotyczącego badań nad szczepionką na koronawirusa SARS-CoV-2, przez rządową
Agencję Badań Medycznych.
Wadim Tyszkiewicz
Krzysztof Kwiatkowski
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Oświadczenie złożone
przez senatora Jerzego Wcisłę
Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego
oraz do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego
Szanowny Panie Premierze! Szanowny Panie Ministrze!
Niepokoi mnie informacja wojewody warmińsko-mazurskiego o przekształceniu obecnych oddziałów szpitala miejskiego w Elblągu w oddziały zakaźne dla
chorych na COVID-19. Istnieje kilka czynników, które rodzą podejrzenia, że ta
decyzja nie uwzględnia wszystkich konsekwencji, których wzięcie pod uwagę
powinno spowodować wycofanie się wojewody z tej decyzji. Oto najważniejsze
z tych czynników.
1. Służby medyczne oddziałów zakaźnych w tym szpitalu już zajmują się zakażonymi wirusem powodującym COVID-19 i już pracują na granicy wytrzymałości psychicznej i fizycznej. Nie można ich już bardziej dociążać.
2. Szpital jest w trakcie realizacji projektu finansowanego z funduszy unijnych o wartości 50 milionów zł. Ta realizacja już w tej chwili jest wydłużona i jej
zatrzymanie grozi wielomilionowymi stratami.
3. Coraz częściej pojawiają się sygnały, że w dobie koronawirusa zapominamy o innych zadaniach służby zdrowia, że są chorzy i potrzebujący opieki
lekarskiej z innych powodów. Elbląga, miasta ponad stutysięcznego, też to dotyczy. Tu dostęp do specjalistów, mimo istnienia innych szpitali, staje się coraz
trudniejszy. Dodać należy, że elbląskie szpitale obsługują nie tylko miasto, lecz
także subregion, czyli łącznie ok. 200 tysięcy mieszkańców.
Proszę Pana Premiera i Pana Ministra o dokładną analizę decyzji wojewody i jej korektę. Jestem przekonany, że istnieje inna możliwość zabezpieczenia
potrzeb związanych z pandemią niż eksploatowanie ponad możliwości jednego szpitala. Proszę o informację o sposobie reakcji na niniejsze oświadczenie.
Jerzy Wcisła
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Oświadczenie złożone
przez senatora Jerzego Wcisłę
Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury
Andrzeja Adamczyka
Szanowny Panie Ministrze!
Stanowisko generalnego dyrektora ochrony środowiska, stwierdzające, że
w przypadku budowy kanału przez mierzeję może dojść do negatywnego wpływu inwestycji na środowisko, jest diametralnie inne od wcześniejszego, z 5 grudnia 2018 r., które stwierdzało, że takiego oddziaływania nie będzie.
Konsekwencją wcześniejszego stanowiska jest zupełnie inna procedura działań w sferze ochrony środowiska niż w obecnej sytuacji. Zauważa to zresztą
GDOŚ, informując, że „ostateczna decyzja środowiskowa nakłada na inwestora
obowiązek podjęcia szeregu działań mających na celu zapobieganie i ograniczanie potencjalnego negatywnego wpływu inwestycji na środowisko”.
Wobec tego proszę o odpowiedź na poniższe pytania.
1. Czy wykonawca zostanie zobowiązany do zastosowania wspomnianego
„szeregu” działań i form realizacji inwestycji minimalizujących ewentualne
szkody środowiskowe?
2. Czy wykonawca zostanie zobowiązany do przedstawienia kompensacji
przyrodniczych, których zadaniem jest właśnie ograniczenie negatywnego
wpływu przedsięwzięcia na środowisko?
3. Jakie działania i formy kompensacji są brane pod uwagę? Czy oszacowano ich koszt i czy ich wprowadzenie nie spowoduje opóźnienia realizacji tej
inwestycji?
4. Czy ewentualne działania na etapie realizacji inwestycji i działania
kompensacyjne będą poddane konsultacjom społecznym i ocenie Komisji
Europejskiej?
Z poważaniem
Jerzy Wcisła
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Otwarcie dyskusji
senator Danuta Jazłowiecka  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  40
senator Bogdan Zdrojewski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  41
senator Jerzy Czerwiński  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 43
senator Bogdan Zdrojewski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  43
senator Jerzy Czerwiński  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44
Zamknięcie dyskusji
Punkt 7. porządku obrad: informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie od 1 stycznia
2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
prezes
Instytutu Pamięci Narodowej
– Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Jarosław Szarek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  44
Zapytania i odpowiedzi
senator Bogdan Borusewicz  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  50
prezes
Instytutu Pamięci Narodowej
– Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Jarosław Szarek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  50
senator Bogdan Borusewicz  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  51
prezes
Instytutu Pamięci Narodowej
– Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Jarosław Szarek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  51
senator Michał Seweryński  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  51
prezes
Instytutu Pamięci Narodowej
– Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Jarosław Szarek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  52
senator Krzysztof Brejza  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  52
prezes
Instytutu Pamięci Narodowej
– Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Jarosław Szarek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  52

senator Jerzy Czerwiński  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 53
prezes
Instytutu Pamięci Narodowej
– Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Jarosław Szarek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  53
dyrektor Biura
Upamiętniania Walk i Męczeństwa
w Instytucie Pamięci Narodowej
– Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Adam Siwek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  54
senator Jerzy Czerwiński  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 54
senator Dorota Czudowska  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 55
prezes
Instytutu Pamięci Narodowej
– Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Jarosław Szarek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  55
senator Krzysztof Brejza  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  55
prezes
Instytutu Pamięci Narodowej
– Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Jarosław Szarek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  55
senator Krzysztof Brejza  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  56
senator Kazimierz Kleina  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 56
prezes
Instytutu Pamięci Narodowej
– Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Jarosław Szarek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  56
senator Bogdan Borusewicz  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  56
prezes
Instytutu Pamięci Narodowej
– Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Jarosław Szarek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  57
senator Jerzy Chróścikowski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 58
prezes
Instytutu Pamięci Narodowej
– Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Jarosław Szarek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  58
senator Krzysztof Brejza  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  58
prezes
Instytutu Pamięci Narodowej
– Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Jarosław Szarek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  58
senator Aleksander Pociej  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  59
senator Krzysztof Brejza  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  59
prezes
Instytutu Pamięci Narodowej
– Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Jarosław Szarek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  59
senator Krzysztof Brejza  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  59
prezes
Instytutu Pamięci Narodowej
– Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Jarosław Szarek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  60
Otwarcie dyskusji
senator Bogdan Borusewicz  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  60
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senator Krzysztof Brejza  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  61
senator Aleksander Pociej  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  62
senator Jerzy Czerwiński  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 63
Zamknięcie dyskusji
prezes
Instytutu Pamięci Narodowej
– Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Jarosław Szarek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  65
Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19
Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca
Kazimierz Kleina  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  66
Zapytania i odpowiedzi
senator Jolanta Hibner  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  69
senator Kazimierz Kleina  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 70
Wystąpienie przedstawiciela rządu
sekretarz stanu
w Ministerstwie Finansów
Sebastian Skuza  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  70
Zapytania i odpowiedzi
senator Kazimierz Kleina  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 71
sekretarz stanu
w Ministerstwie Finansów
Sebastian Skuza  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  71
senator Leszek Czarnobaj  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  72
sekretarz stanu
w Ministerstwie Finansów
Sebastian Skuza  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  72
senator Leszek Czarnobaj  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  73
sekretarz stanu
w Ministerstwie Finansów
Sebastian Skuza  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  73
senator Leszek Czarnobaj  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  73
sekretarz stanu
w Ministerstwie Finansów
Sebastian Skuza  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  74
senator Leszek Czarnobaj  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  74
sekretarz stanu
w Ministerstwie Finansów
Sebastian Skuza  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  74
senator Halina Bieda  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  74
sekretarz stanu
w Ministerstwie Finansów
Sebastian Skuza  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  74
senator Joanna Sekuła  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 75
sekretarz stanu
w Ministerstwie Finansów
Sebastian Skuza  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  75
senator Wadim Tyszkiewicz  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  75
sekretarz stanu
w Ministerstwie Finansów
Sebastian Skuza  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  76
Otwarcie dyskusji
senator Krzysztof Mróz  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 76
senator Danuta Jazłowiecka  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  77
senator Leszek Czarnobaj  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  77
senator Jan Hamerski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 79

senator Magdalena Kochan  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 80
Zamknięcie dyskusji
Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy
o podatku od spadków i darowizn
Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej
i Społecznej
senator sprawozdawca
Magdalena Kochan  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  80
Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca
Paweł Arndt  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 81
Wystąpienie przedstawiciela rządu
sekretarz stanu
w Ministerstwie Finansów
Sebastian Skuza  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  81
Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji
Wznowienie obrad
Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy
o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw
Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca
Gabriela Morawska-Stanecka  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  82
Wystąpienie przedstawiciela rządu
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
i Administracji
Bartosz Grodecki  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 83
Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji
Punkt 11. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy
o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw
Sprawozdanie Komisji Środowiska; sprawozdanie
Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu; sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego
i Administracji Państwowej oraz Komisji Infrastruktury
senator sprawozdawca
Janusz Pęcherz  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 84
Zapytania i odpowiedzi
senator Jolanta Hibner  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  89
senator Janusz Pęcherz  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  89
Wystąpienie przedstawiciela rządu
sekretarz stanu
w Ministerstwie Klimatu
Ireneusz Zyska  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 90
Otwarcie dyskusji
senator Stanisław Gawłowski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  93
senator Krzysztof Kwiatkowski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  95
Zamknięcie dyskusji
Wystąpienie przedstawiciela rządu
sekretarz stanu
w Ministerstwie Klimatu
Ireneusz Zyska  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 97
senator Stanisław Gawłowski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  99
Komunikaty
senator Krzysztof Kwiatkowski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  100
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(Obrady w dniu 30 września)

Wznowienie posiedzenia
Głosowanie nr 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Punkt 12. porządku obrad: ustawa o Funduszu Medycznym
Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca
Wojciech Konieczny
101
Zapytania i odpowiedzi
senator Józef Łyczak  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 102
senator Wojciech Konieczny  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  103
senator Tomasz Grodzki  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  103
senator Wojciech Konieczny  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  103
Wystąpienie przedstawiciela prezydenta RP
zastępca szefa
Kancelarii Prezydenta RP
Paweł Mucha  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  104
Zapytania i odpowiedzi
senator Kazimierz Kleina  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 107
zastępca szefa
Kancelarii Prezydenta RP
Paweł Mucha  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  108
senator Adam Szejnfeld  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 108
zastępca szefa
Kancelarii Prezydenta RP
Paweł Mucha  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  109
senator Adam Szejnfeld  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 110
zastępca szefa
Kancelarii Prezydenta RP
Paweł Mucha  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .110
senator Beata Małecka-Libera  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 111
zastępca szefa
Kancelarii Prezydenta RP
Paweł Mucha  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 111
senator Ewa Matecka  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 111
zastępca szefa
Kancelarii Prezydenta RP
Paweł Mucha  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .112
senator Wojciech Konieczny  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .112
zastępca szefa
Kancelarii Prezydenta RP
Paweł Mucha  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .113
senator Aleksander Szwed  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .113
zastępca szefa
Kancelarii Prezydenta RP
Paweł Mucha  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .114
senator Krzysztof Brejza  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .114
zastępca szefa
Kancelarii Prezydenta RP
Paweł Mucha  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .114
senator Krzysztof Brejza  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .115
zastępca szefa
Kancelarii Prezydenta RP
Paweł Mucha  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .115
senator Władysław Komarnicki  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .116
zastępca szefa
Kancelarii Prezydenta RP
Paweł Mucha  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .116
senator Wadim Tyszkiewicz  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 117
zastępca szefa
Kancelarii Prezydenta RP

Paweł Mucha  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 117
Punkt 14. porządku obrad: informacja Ministra Spraw
Zagranicznych na temat stanu polskiej dyplomacji
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
Paweł Jabłoński  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .118
Zapytania i odpowiedzi
senator Bogdan Klich  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  122
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
Paweł Jabłoński  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  122
senator Władysław Komarnicki  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  122
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
Paweł Jabłoński  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  123
senator Władysław Komarnicki  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  123
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
Paweł Jabłoński  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 124
senator Gabriela Morawska-Stanecka  .  .  .  .  .  .  .  124
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
Paweł Jabłoński  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  124
senator Krzysztof Brejza  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  125
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
Paweł Jabłoński  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  126
senator Adam Szejnfeld  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 126
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
Paweł Jabłoński  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  126
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