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Porządek obrad
17. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 26, 27 i 28 października 2020 r.

1. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytu-
acjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19.

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

3. Ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020.

4. Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy 
Bitwy o Anglię i Polskich Bohaterów.

5. Ustawa o doręczeniach elektronicznych.

6. Informacja dla Sejmu i  Senatu RP o  udziale Rzeczypospolitej Polskiej 
w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec – grudzień 2019 r. (przewod-
nictwo Finlandii w Radzie Unii Europejskiej).

7. Informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczy-
pospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń – czer-
wiec 2020 r. (przewodnictwo Chorwacji w Radzie Unii Europejskiej).

8. Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ograniczania praw obywa-
telskich.

9. Zmiany w składzie komisji senackiej.

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

Obecni senatorowie: według załączonej do protokołu listy obecności.



Obecni goście i przedstawiciele urzędów:

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej  – poseł Dariusz Klimczak 
 – poseł Zdzisław Wolski

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów  – minister do spraw Unii Europejskiej  
  Konrad Szymański 
 – sekretarz stanu Adam Andruszkiewicz

Urząd Komunikacji Elektronicznej  – zastępca prezesa Karol Krzywicki

Ministerstwo Aktywów Państwowych  – sekretarz stanu Artur Soboń

Ministerstwo Edukacji i Nauki  – posekretarz stanu Maciej Kopeć

Ministerstwo Finansów  – sekretarz stanu Sebastian Skuza 
 – podsekretarz stanu Anna Chałupa 
 – podsekretarz stanu Piotr Patkowski

Ministerstwo Infrastruktury  – sekretarz stanu Andrzej Bittel 
 – sekretarz stanu Rafał Weber

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii – podsekretarz stanu Robert Tomanek

Ministerstwo Zdrowia   – podsekretarz stanu Sławomir Gadomski

Zaproszeni goście:

Ambasada Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej  
w Rzeczypospolitej Polskiej – radca – minister do spraw ekonomicznych  
James Hughes
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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 senatorowie znajdujący 
się w sali posiedzeń oraz w sali nr 217 mają wyłą-
czone aplikacje do zdalnego udziału w posiedze-
niu? Mam nadzieję, że tak.

Państwa senatorów biorących udział w posie-
dzeniu w sposób zdalny proszę o upewnienie się, 
czy państwa iPady są podłączone do zasilania, a ka-
mery w nich włączone. Proszę także o zapewnienie 
takiego położenia iPada i obiektywu kamery, aby 
byli państwo widoczni podczas połączenia. Możecie 
państwo zapisywać się do pytań i do głosu w dys-
kusji poprzez czat w aplikacji.

Wnioski o charakterze legislacyjnym, prze-
mówienia w dyskusji oraz oświadczenia prosimy 
przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicz-
nej na adres przesłany państwu uprzednio przez 
Kancelarię Senatu. Do państwa dyspozycji pozo-
staje także specjalny numer telefonu. Pod tym nu-
merem 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 prowadzącego oraz 
po uruchomieniu mikrofonu przez informatyka 
Kancelarii Senatu.

Informuję także, że za 15 minut zablokujemy 
możliwość przyłączania się do posiedzenia. Jeżeli 
ktoś z państwa senatorów nie zdąży dołączyć do 
posiedzenia przed zablokowaniem sesji w aplika-
cji bądź ktoś z państwa straci połączenie, prosimy 

(Początek posiedzenia o godzinie 17 minut 01)

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

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Proszę uprzejmie o zajmowanie miejsc.
Otwieram siedemnaste posiedzenie Senatu 

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

kowską)
Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam pana 

senatora Aleksandra Szweda oraz panią senator 
Agnieszkę Kołacz-Leszczyńską. Listę mówców 
w sali posiedzeń Senatu prowadzić będzie pan se-
nator Aleksander Szwed, w sali nr 217 listę mów-
ców prowadzić będzie pani senator Agnieszka 
Kołacz-Leszczyńska.

Szanowni Państwo Senatorowie, w związku ze 
stanem epidemii podjąłem decyzję, po zasięgnię-
ciu opinii Konwentu Seniorów, o nadaniu temu 
posiedzeniu specjalnej formuły. Obrady toczyć się 
będą jednocześnie w sposób tradycyjny oraz z wy-
korzystaniem środków porozumiewania się na 
odległość, tj. w sposób zdalny. Zasady udziału se-
natorów w posiedzeniach Senatu w sposób zdalny 
zostały określone w art. 67b Regulaminu Senatu.

Państwa senatorów zgromadzonych w sali po-
siedzeń oraz w sali nr 217 proszę o zapisywanie się 
do pytań i do głosu w dyskusji u senatorów sekre-
tarzy. Przypominam, że w sali posiedzeń będzie to 
pan senator Aleksander Szwed, a w sali nr 217 pani 
senator Agnieszka Kołacz-Leszczyńska. Senatorom 
sekretarzom proszę również przekazywać wnio-
ski o charakterze legislacyjnym, przemówienia 
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Wnioski w sprawie porządku obrad Senatu

o kontakt telefoniczny pod numer uprzednio pań-
stwu przekazany.

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

Proszę o oddanie jakiegokolwiek głosu w celu 
potwierdzenia obecności.

Przypominam senatorom korzystającym z apli-
kacji do zdalnego głosowania w posiedzeniu, że 
rozpoczęcie głosowania tzw. ankietowanie, w sys-
temie Webex spowoduje pojawienie się komunika-
tu. Aby wziąć udział w głosowaniu, klikamy „OK”. 
Przypominam również o konieczności wciśnięcia 
2 przycisków – „Przekaż” lub „Submit” po odda-
niu głosu: w oknie głosowania oraz w odpowiedzi 
na pytanie o potwierdzenie.

Bardzo proszę o oddanie jakiegokolwiek głosu.
(Rozmowy na sali)
Wygląda na to, że 1 głos od głosujących zdalnie 

jeszcze nie dotarł, a jest dzisiaj dość dużo zdalnie 
głosujących pań senator i panów senatorów. Proszę 
uprzejmie o zwrócenie uwagi na to, czy wciśnięte 
zostały wszystkie przyciski.

Proszę o podanie wyników głosowania.
W  głosowaniu wzięło udział 79 senatorów. 

(Głosowanie nr 1)
Panie i Panowie Senatorowie, w dniu 18 paź-

dziernika br. zmarł pan senator Stanisław Kogut, 
senator VI, VII, VIII i IX kadencji. W Senacie VI, 
VII i VIII kadencji był zastępcą przewodniczącego 
Komisji Gospodarki Narodowej, a w Senacie IX ka-
dencji – przewodniczącym Komisji Infrastruktury.

Proszę o powstanie i uczczenie minutą ciszy pa-
mięci zmarłego pana senatora Stanisława Koguta.

(Wszyscy wstają) (Chwila ciszy)
(Senator Robert Mamątow: Wieczny odpoczy-

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

ista niechaj mu świeci.)
(Senator Robert Mamątow: Niech odpoczywa 

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

niu w dniu 7 października 2020 r. przyjął część 
poprawek Senatu do ustawy o zmianie niektó-
rych ustaw w celu przeciwdziałań społeczno-go-
spodarczym skutkom COVID-19 oraz do ustawy 
o Funduszu Medycznym.

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

Informuję, że protokół piętnastego posiedzenia 
Senatu, zgodnie z Regulaminem Senatu, jest przy-
gotowany do udostępnienia senatorom. Jeżeli nikt 
z państwa senatorów nie zgłosi do niego zastrzeżeń, 
to zostanie on przyjęty na kolejnym posiedzeniu.

Państwo Senatorowie, projekt porządku ob-
rad został wyłożony na ławach senatorskich. 
W projekcie porządku obrad, który został pań-
stwu wysłany drogą elektroniczną, znajdowały 
się następujące punkty: ustawa o doręczeniach 
elektronicznych; informacja dla Sejmu i Senatu 
RP o  udziale Rzeczypospolitej Polskiej w  pra-
cach Unii Europejskiej w okresie styczeń – czer-
wiec 2020 r. (przewodnictwo Chorwacji w Radzie 
Unii Europejskiej). W związku z nieprzygotowa-
niem przez Komisję Infrastruktury sprawozdania 
w sprawie ustawy oraz w związku z niezapozna-
niem się przez Komisję Spraw Zagranicznych 
i Unii Europejskiej z informacją punkty te nie zo-
stały uwzględnione w projekcie porządku obrad 
do zatwierdzenia przez Senat. Po przygotowaniu 
sprawozdania komisji i po zapoznaniu się przez 
komisję z informacją porządek obrad zostanie uzu-
pełniony o te punkty. Mam nadzieję, że komisje 
zdecydują jutro, a punkty będą wprowadzone do 
porządku obrad w środę.

Proponuję rozpatrzenie punktu pierwszego 
projektu porządku obrad, pomimo że druki w spra-
wie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związ-
ku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym 
związanym z wystąpieniem COVID-19 zostały do-
starczone 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.

Informuję, że Komisja Zdrowia w trakcie roz-
patrywania ustawy o zmianie niektórych ustaw 
w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kry-
zysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 
– to punkt pierwszy dzisiejszego porządku obrad 
– dostrzegła potrzebę wprowadzenia zmian legisla-
cyjnych wykraczających poza materię ustawy i na 
podstawie art. 69 ust. 1 Regulaminu Senatu przed-
stawiła wniosek o podjęcie inicjatywy ustawodaw-
czej. Inicjatywa ta zawarta jest w druku nr 238. 
Proszę wszystkich państwa senatorów o obecność 
przy rozpatrywaniu tego punktu porządku obrad, 
ponieważ wtedy w głosowaniu rozstrzygniemy 
o ewentualnym rozszerzeniu porządku obrad o tę 
inicjatywę.
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Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać 
głos w sprawie przedstawionego porządku obrad?

Stwierdzam zatem, że Senat zatwierdził po-
rządek obrad siedemnastego posiedzenia Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej X kadencji.

Informuję, że po rozpatrzeniu punktu pierw-
szego, tj. ustawy o  zmianie niektórych ustaw 
w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kry-
zysowym związanym z wystąpieniem COVID-19, 
planowane jest głosowanie w tej sprawie.

Jutro rozpoczniemy obrady o godzinie 16.00, od 
rozpatrzenia ustawy o zmianie ustawy budżetowej 
na rok 2020. Głosowanie w tej sprawie odbędzie się 
także po rozpatrzeniu ustawy.

W środę wznowimy obrady o godzinie 10.00, 
od rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie upa-
miętnienia 80. rocznicy Bitwy o Anglię i Polskich 
Bohaterów. W przypadku braku wniosków legisla-
cyjnych głosowanie w tej sprawie odbędzie się bez-
pośrednio po rozpatrzeniu tego punktu.

Punkt dotyczący informacji dla Sejmu i Senatu 
RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach 
Unii Europejskiej w okresie lipiec – grudzień 2019 
zostanie rozpatrzony w trzecim dniu obrad.

Pozostałe głosowania zostaną przeprowadzone 
pod koniec posiedzenia Senatu.

Po przygotowaniu sprawozdania komisji doty-
czącego projektu uchwały w sprawie ograniczania 
praw obywatelskich porządek może zostać uzupeł-
niony o drugie czytanie tego projektu.

I to tyle na początek.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 

pierwszego porządku obrad: ustawa o zmianie 
niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem 
sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpie-
niem COVID-19.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 235, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 235 A.

Przypominam, że Komisja Zdrowia dostrze-
gła potrzebę wprowadzenia zmian legislacyjnych 
wykraczających poza materię ustawy i na podsta-
wie art. 69 ust. 1 Regulaminu Senatu przedstawi-
ła wniosek o podjęcie inicjatywy ustawodawczej. 
Wniosek ten wraz z projektem ustawy zawarty jest 
w druku nr 238.

Przypominam, że wniosek o podjęcie inicjatywy 
ustawodawczej przedstawiany jest przez sprawoz-
dawcę wraz ze sprawozdaniem komisji w sprawie 
rozpatrywanej ustawy. Po wysłuchaniu wniosku 
Senat rozstrzyga w głosowaniu o przystąpieniu do 
drugiego czytania projektu ustawy. W przypadku 
przyjęcia wniosku drugie czytanie przeprowadza 

się na tym samym posiedzeniu jako odrębny punkt 
porządku obrad. Niepodjęcie uchwały w sprawie 
przystąpienia do drugiego czytania oznacza skie-
rowanie projektu do rozpatrzenia w trybie określo-
nym w dziale IX Regulaminu Senatu.

Proszę teraz sprawozdawcę Komisji Zdrowia, 
panią senator Beatę Małecką-Liberę, o zabranie gło-
su i przedstawienie sprawozdania komisji w spra-
wie rozpatrywanej ustawy oraz wniosku komisji 
o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie 
projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, prze-
ciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych. Bardzo proszę.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
BEATA MAŁECKA-LIBERA 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam przyjemność i zaszczyt przedstawić spra-

wozdanie Komisji Zdrowia –wraz z wnioskiem 
komisji o podjęcie postępowania w sprawie inicja-
tywy ustawodawczej – o uchwalonej przez Sejm 
w dniu 22 października 2020 r. ustawie o zmianie 
niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem 
sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpie-
niem COVID-19.

Marszałek Senatu dnia 23 października skie-
rował ustawę do komisji. Po rozpatrzeniu ustawy 
na posiedzeniu w dniu 26 października komisja 
wnosi, aby Wysoki Senat raczył uchwalić załączo-
ny projekt uchwały.

Jednocześnie komisja informuje, że w  toku 
prac nad tą ustawą dostrzegła potrzebę wprowa-
dzenia zmian legislacyjnych wykraczających poza 
materię rozpatrywanej ustawy. W związku z tym 
na podstawie art. 69 Regulaminu Senatu komisja 
przedstawia wniosek o podjęcie inicjatywy usta-
wodawczej i przekazuje projekt ustawy o zmianie 
ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoła-
nych nimi sytuacji kryzysowych, druk nr 238.

Wysoka Izbo, praca, jaką wykonaliśmy w Ko- 
misji Zdrowia, była naprawdę ciężka. Pracowaliśmy 
bardzo szybko, ale równocześnie bardzo wnikliwie 
i merytorycznie. Sam pan minister na zakończenie 
podziękował komisji za to, że pracowaliśmy bardzo 
merytorycznie i staraliśmy się przyjąć ewentual-
ne poprawki, które ten projekt jeszcze poprawią. 
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To fakt, że projekt ustawy jest procedowany w bar-
dzo szybkim tempie. Trafił do Sejmu, jak wszyscy 
państwo wiecie, w zeszłym tygodniu, w piątek… 
w czwartek, i był procedowany w naprawdę szyb-
kim tempie. Zgłoszono wtedy ok. 60 poprawek, 
większość z nich nie została przyjęta, ale w dys-
kusji, która dotyczyła całego projektu, podnoszono 
wiele wątków, mówiono także o tym, że jest wie-
le różnych odesłań do innych ustaw, nie tylko do 
ustaw związanych bezpośrednio z ochroną zdro-
wia czy też wsparciem pracowników medycznych. 
Spodziewaliśmy się raczej, że projekt, który był 
procedowany w Sejmie, ma na celu wsparcie pra-
cowników medycznych i pomoc ochronie zdrowia, 
że to będzie celem nadrzędnym. Okazuje się jed-
nak, że odesłanie do wielu ustaw i regulacje zawarte 
w tym projekcie pokazują szerokie spectrum róż-
nych zmian, które zostały przyjęte pod hasłem tzw. 
wsparcia w walce z epidemią COVID i skierowane 
do Komisji Zdrowia. Oczywiście w tym projekcie 
są też zapisy dotyczące bezpośrednio pracowników 
medycznych, a część z proponowanych w Komisji 
Zdrowia w Senacie poprawek miała na celu po-
prawienie jeszcze bardziej sytuacji pracowników 
medycznych.

Na posiedzeniu Komisji Zdrowia w Senacie 
podnoszono fakt, że jest to projekt poselski, a więc 
projekt, który nie odbył całej ścieżki konsultacji 
społecznych. Jest to ogromnie ważne w przypadku 
tejże ustawy z tego względu, że samorządy medycz-
ne nie mogły odnieść się do niektórych ważnych 
zapisów, które bezpośrednio działalności samo-
rządowej dotykają. Tak więc pierwsza kwestia to 
pytanie, które zostało zadane w czasie prac komi-
sji, czy to jest projekt poselski, czy rządowy, z tego 
względu, że w posiedzeniu Komisji Zdrowia nie 
uczestniczył poseł wnioskodawca, a jedyną osobą, 
która odpowiadała na wszelkie zadane pytania, był 
minister zdrowia.

Druga kwestia, o której już mówiłam, to nie-
prawdopodobne tempo prac. Zapewne ono spo-
wodowało również i  dzisiaj duże trudności 
w procedowaniu tej ustawy. Zgłoszono więcej niż 
44 poprawki, bo oczywiście nie wszystkie zosta-
ły przyjęte, a dyskusja była bardzo, bardzo żywa, 
dotyczyła zarówno przepisów, które pojawiają się 
w tej ustawie, jak i problemów czasami o wiele 
szerszych, wychodzących poza materię tego przed-
łożenia, ale bardzo istotnych z punktu widzenia 
pracowników i systemu ochrony zdrowia.

Mówi się o tej ustawie, że jest to ustawa zdro-
wotna, można by więc powiedzieć, że to powinna 

być taka tarcza, która daje poczucie bezpieczeń-
stwa, motywacji dla pracowników medycznych 
i działa jak tarcza osłonna dla całego systemu 
ochrony zdrowia. Nie do końca tak jest. Tutaj wi-
dzimy raczej taki system nakazowo-rozdzielczy 
dotyczący przede wszystkim zwiększenia liczby 
pracowników w niektórych placówkach, przede 
wszystkim w tych, które mają powstawać, czyli 
w tzw. szpitalach polowych. Wszyscy wiemy, że 
brakuje nam kadr medycznych i mamy wrażenie, 
że te zapisy, które w tej chwili pojawiają się w tym 
projekcie, mają na celu szukanie różnych możli-
wości, aby odpowiednio zabezpieczyć kadry me-
dyczne. Rozumiemy tę sytuację. Wiemy, że zasoby 
kadr medycznych są ograniczone, że braki w ka-
drach medycznych występowały jeszcze przed 
epidemią, a epidemia tylko to absolutnie obnaży-
ła. Jednak zarzut, jaki kierujemy do grupy posłów, 
którzy są wnioskodawcami, a przede wszystkim 
do rządu, jest taki, że odpowiednio wcześniej nie 
został przygotowany projekt ustawy, który byłby 
bardzo mocno konsultowany, przedyskutowany ze 
środowiskami medycznymi i aby w konsensusie 
i w zgodzie, bo przecież wszyscy chcemy walczyć 
z epidemią, mógł być on przyjęty. 

Ustawa procedowana w ten sposób, ustawa, 
która nie była konsultowana ze środowiskiem me-
dycznym, niestety rodzi niepokoje. I jest tak, jak 
w czasie posiedzenia komisji powiedział przedsta-
wiciel izby lekarskiej, że ta ustawa absolutnie nie 
rozwiewa wątpliwości pracowników medycznych, 
nie uspokaja ich, wręcz przeciwnie, powoduje wiele 
różnych obaw i wątpliwości co do traktowania pra-
cowników medycznych w sposób równy, jednako-
wy, aby nie dochodziło do podziałów między nimi, 
jeśli chodzi o ich wynagradzanie – czyli jest tak, 
że ci, którzy pracują tylko z chorymi na COVID-19, 
są wynagradzani w sposób szczególny, a ci, którzy 
również spotykają się z chorymi na COVID-19, ale 
sporadycznie, są wynagradzani gorzej. Tego typu 
dzielenie pracowników w momencie, kiedy brakuje 
kard medycznych i kiedy wszyscy naprawdę bar-
dzo mocno są zaangażowani w pracę w pierwszym 
szeregu walki z epidemią, jest po prostu niespra-
wiedliwie i źle odbierane przez środowisko me-
dyczne. To jest pierwsza kwestia.

Oprócz zmian dotyczących zatrudnienia pra-
cowników medycznych pojawiły się również nowe 
obszary dotyczące zupełnie innych przepisów 
związanych z prawem budowalnym, z ochroną 
przedsiębiorców. A więc są to zupełnie inne tema-
ty niezwiązane bezpośrednio z opieką medyczną, 
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z systemem medycznym. Ale rozumiemy, że te 
zmiany mają również na celu poprawę całej sytu-
acji kryzysowej, bo fakt, że kryzys epidemii już jest 
i że rząd goni w tej chwili z pomysłami i z plana-
mi, żeby w jakiś sposób zapobiec tej sytuacji, jest 
faktem. I myślę, że tutaj nikt nikogo nie będzie 
przekonywał, że jest inaczej, bo nawet strategie 
prezentowane 2 tygodnie temu przez obecnego 
ministra zdrowia już są zmieniane, już są kom-
pletnie inaczej opracowywane. A przecież gdyby 
strategie były dyktowane w odniesieniu do da-
nych epidemicznych i uwzględniały doradztwo 
epidemiologów oraz wszystkich osób, które oce-
niały sytuację rozwoju epidemii, to można byłoby 
przygotować 2 różne wersje strategii – pierwszą 
wersję odnoszącą się do powolnego rozwoju epi-
demii, a drugą wersję jasno wskazującą skokowy 
rozwój epidemii. Tak się dzieje w tej chwili, mamy 
wzrost zachorowań, absolutny rozwój epidemii. 
I ta ustawa pokazuje, jak daleko w tyle jesteśmy 
w regulacji prawnej, która np. pozwalałaby na 
szybkie zatrudnienie pracowników w najbardziej 
newralgicznych punktach.

Wiele artykułów, które tutaj się pojawiają, do-
tyczy także pracowników sanepidu, ich problemów 
w codziennej pracy. Tutaj Komisja Zdrowia przy-
chyliła się, w dobrej wierze, do zmian, które zostały 
zaproponowane, aby pomóc i troszeczkę zmniejszyć 
biurokrację w odniesieniu do pracowników sane-
pidu, aczkolwiek mieliśmy wątpliwości, czy aby na 
pewno ten przepis jest absolutnie taki, jaki być po-
winien i jaki powinien z komisji senackiej wyjść.

W trakcie prac poruszaliśmy, tak jak mówię, 
wiele wątków związanych bezpośrednio z pracą 
pracowników medycznych, z brakiem kadr, ale 
najbardziej ciekawy był wątek, który zresztą sam 
pan minister podniósł, a mianowicie kwestia tego, 
że w tej chwili w Ministerstwie Zdrowia w ogóle nie 
ma przygotowanego planu B, czyli planu dotyczą-
cego leczenia osób z chorobami innymi niż choroba 
COVID-19. To jest dla mnie i dla członków komisji 
rzecz naprawdę nadzwyczajna, że przez kilka mie-
sięcy zajmujemy się tylko i wyłącznie leczeniem  
1 choroby, zapominając o wszystkich innych pa-
cjentach, i że ministerstwo, jak na ten moment, nie 
ma żadnego planu i żadnej strategii, w jaki sposób 
rozwiązać dostępność tego typu świadczeń.

Sprawą, o której również chcę powiedzieć, jest 
artykuł dotyczący odpowiedzialności karnej za nie-
umyślnie popełnione czyny przez pracowników 
medycznych w czasie trwania epidemii. Jest to te-
mat, który powraca i wielokrotnie tutaj w Senacie 

na ten temat rozmawialiśmy. Zgłaszaliśmy nawet 
swoją propozycję ścieżki legislacyjnej, czyli wy-
kreślenia art. 37 kodeksu karnego – mówię tutaj 
o błędach medycznych nieumyślnie spowodowa-
nych, które podlegają w tej chwili karze więzienia 
do lat 8, bez wcześniejszego proponowania kar 
wolnościowych. Wtedy tutaj w Senacie odbyła się 
cała debata na temat błędu medycznego. Teraz, 
w okresie epidemii, jest propozycja, aby nieco, po-
wiedziałabym, rozluźnić ten przepis, ale to dotyczy 
przede wszystkim błędów popełnionych właśnie 
w okresie epidemii. Tak że jest to zapis, który tego 
tematu absolutnie nie rozwiązuje – powtórzę: nie 
rozwiązuje. Powiedziałabym wręcz, że jeżeli wej-
dzie się w tę kwestię, to dopiero zauważy się, jak 
wiele różnych wątków się tu pojawia. W tej chwili 
do różnych działań przy świadczeniach medycz-
nych zostają dopuszczone także inne osoby, które 
będą świadczyły pomoc w opiece nad chorym na 
COVID-19, osoby o różnych specjalnościach i wy-
konujące różne zawody.

Tak więc ta materia zdecydowanie się pogłę-
biła, jest głębsza niż była dotychczas. No, a pro-
pozycja tylko czasowego, na okres epidemii, 
zmniejszenia odpowiedzialności karnej absolut-
nie nie jest rozwiązaniem, dzieli środowisko me-
dyczne i jest nierówna. W związku z tym ona nie 
spełnia także przesłanek prawa… Chodzi o kon-
stytucję. Odbyła się bardzo wnikliwa rozmowa 
na ten temat. Był przedstawiciel Naczelnej Izby 
Lekarskiej, który jasno wyraził swoje stanowisko, 
mówiąc, że temat ten był podnoszony przez izbę 
lekarską w rozmowach z Ministerstwem Zdrowia 
już kilka miesięcy temu i były obietnice ze stro-
ny ministerstwa, że temat tzw. ustawy o dobrym 
samarytaninie zostanie podjęty. Zapis w postaci 1 
artykułu, który pojawia się w tej ustawie, szerokiej 
ustawie, nie rozwiązuje tego tematu. Dlatego też 
Komisja Zdrowia bardzo merytorycznie, spokoj-
nie podchodząc do tego tematu i biorąc pod uwa-
gę wszelkie uwagi Biura Legislacyjnego, które dla 
nas były i są bardzo istotne, podjęła decyzję, aby 
w tym zakresie nie wprowadzać żadnych popra-
wek. Zadeklarowaliśmy jednak, że jeśli ze strony 
izby lekarskiej i Ministerstwa Zdrowia będzie wola 
procedowania nowego projektu szybką ścieżką le-
gislacyjną, to senatorowie z Komisji Zdrowia są go-
towi na przejęcie tego projektu i procedowanie go 
w sposób jak najbardziej praworządny. Chodzi tutaj 
o materię dotyczącą nie tylko kodeksu karnego, ale 
także karania z powództwa cywilnego. To już jest 
zupełnie odrębny i o wiele szerszy zakres.
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Tak jak zostało powiedziane, w czasie posie-
dzenia komisji zgłoszono pomysł nowego pro-
jektu, dotyczącego poszerzenia ustawy, nad którą 
dzisiaj procedujemy, o inicjatywę ustawodawczą, 
która dotyczy zmian w handlu. My podeszliśmy do 
tego projektu – trafił on na posiedzenie Komisji 
Zdrowia – z punktu widzenia zdrowia publiczne-
go. Oczywiście są tutaj bardzo istotne przesłanki 
gospodarcze, ale na posiedzeniu Komisji Zdrowia 
opiniowaliśmy go przede wszystkim pod kątem 
rozszerzenia możliwości robienia zakupów, a więc 
zwiększenia dystansu. Rozmowa na ten temat była 
bardzo owocna z tego względu, że patrzyliśmy 
na problem z punktu widzenia seniorów. Proszę 
pamiętać, że to, co jest proponowane seniorom 
w czasie epidemii, jest naprawdę niewielką propo-
zycją. W dodatku przekazy – o tym też mówiliśmy  
na posiedzeniu komisji – które trafiają do senio-
rów, są niespójne.

Apelujemy, aby kwestii uregulowań dotyczą-
cych seniorów, osób 70+ dotyczyła odrębna dysku-
sja, którą Ministerstwo Zdrowia podejmie w swoich 
przekazach, na swoich konferencjach. Pojawiają się 
głosy, że seniorzy, osoby 70+ nie bardzo wiedzą, 
co naprawdę im zostało odebrane i w jaki sposób 
mogą się poruszać. Zaleca się niewychodzenie z do-
mów, pozostanie w domach, ale… Są ograniczenia 
dotyczące np. wyjścia na spacer czy do parku, a nie 
ma ograniczenia liczby osób… Tzn. takie ogranicze-
nie jest, ale nie ma jasnego przekazu, że jest zagro-
żenie zakażenia w miejscach zbiorowisk, a takim 
miejscem jest chociażby kościół.

Było wiele zastrzeżeń co do tego, czy aby na 
pewno przekaz kierowany do seniorów jest spój-
ny i czy seniorzy dobrze ten przekaz rozumieją.  
Na bazie tego… Rozumiemy, że dostęp do sklepów, 
do robienia zakupów pomoże i spowoduje, że liczba 
osób robiących zakupy w piątek i w sobotę ulegnie 
zmniejszeniu.

Myślę, że pokrótce powiedziałam wszystko,  
co się działo na posiedzeniu komisji. Chcę jeszcze 
powiedzieć, że Biuro Legislacyjne przedstawiło 
swoją opinię. W opinii tej zawarto szereg wątpliwo-
ści co do przedstawionej ustawy. Są w niej zmiany 
proponowane przez Biuro Legislacyjne – zarówno 
zmiany o charakterze legislacyjnym, redakcyjnym, 
jak i zmiany związane z tym, że niektóre z propo-
nowanych przepisów są niezgodne z konstytucją.

Jeszcze raz chcę podkreślić, że na posiedze-
niu komisji trwała kilkugodzinna, bardzo wnikli-
wa i spokojna praca. Próbowaliśmy doprecyzować 
niektóre zapisy, tak aby nie dzielić środowiska i aby 

przekaz, jaki będzie wynikał z tej ustawy, był de-
dykowany przede wszystkim personelowi medycz-
nemu. Dlatego też jedna z poprawek jest poprawką 
nową. Została ona tutaj wprowadzona w celu uho-
norowania, jest to rodzaj ukłonu w  kierunku 
pracowników medycznych. To jest to, o czym mó-
wimy od samego początku epidemii, a więc przede 
wszystkim chcielibyśmy, aby w ramach środków 
kierowanych na walkę z COVID-19 został stwo-
rzony fundusz, fundusz celowany, czyli pieniądze 
znaczone, przeznaczony na walkę z COVID-19,  
ale dedykowany tylko i wyłącznie kwestiom me-
dycznym, a  więc przede wszystkim testowa-
niu. O testowaniu mówimy od samego początku. 
Dlatego też po raz kolejny wracamy do tego wątku 
z prośbą, aby te pieniądze zostały wykorzystane  
na testowanie personelu medycznego, ale tak-
że osób, które opiekują się dziećmi do pierwsze-
go roku życia. Mamy tutaj na myśli matki i ojców, 
rodziców, którzy w tej chwili nie mają dostępu do 
swoich dzieci, dopiero co urodzonych, leżących 
w szpitalach, często w inkubatorach. Dostęp mat-
ki czy ojca jest teraz ograniczony z powodu epide-
mii. Ale według opinii senatorów i komisji istnieje 
możliwość, aby tych rodziców testować i nie ogra-
niczać im dostępu do własnych dzieci. To wydaje 
nam się po prostu zwyczajnie nieludzkie. Dlatego 
też proponujemy wrócić do testowania, objąć te-
stowaniem przede wszystkim personel medyczny,  
ale także rozszerzyć testowanie na pewne inne gru-
py. Myślę, że pokrótce powiedziałam wszystko.

Chciałabym podziękować całej Komisji Zdrowia 
i  panu legislatorowi. Naprawdę pracowaliśmy 
bardzo ciężko przez cały weekend, aby na dzisiaj 
na godzinę 10.00 zdążyć na posiedzenie komisji. 
Próbowaliśmy tak poprawić zapisy, wnieść ta-
kie poprawki, które nie będą kontrowersyjne, ale 
które w sposób jednoznaczny pokazują, że dba-
my o ochronę zdrowia i że pracownicy medyczni  
są dla nas w tej chwili najważniejsi. Dziękuję.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo pani senator za obszerne spra-
wozdanie i dziękuję za ogromny trud, który rze-
czywiście komisja w tym krótkim czasie włożyła,  
bo pracowaliście cały weekend i jeszcze dzisiaj pra-
wie do posiedzenia, skończyliście tuż przed posie-
dzeniem komisji.

Przy okazji witam upoważnionych przedsta-
wicieli wnioskodawców, pana posła Zdzisława 
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Wolskiego i pana posła Dariusza Klimczaka, oraz 
pana ministra Sławomira Gadomskiego, który 
również w pracach tej komisji bardzo aktywnie 
uczestniczył.

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

Czy… Pytanie zada pani senator Chybicka, 
zdalnie.

Proszę, pani senator Chybicka.

SENATOR 
ALICJA CHYBICKA 

Panie Marszałku, dziękuję za udzielenie mi 
głosu.

Szanowni Państwo! Pani Sprawozdawczyni!
Pytania mam następujące. 
Pytanie pierwsze. Czy na posiedzeniu komisji 

była mowa o tym, dlaczego od maja przez okres kil-
ku miesięcy rząd, nie posłowie, nie stworzył usta-
wy, która skonsultowana społecznie przez te kilka 
miesięcy, przedyskutowana z personelem medycz-
nym, przedyskutowana z obywatelami, przedysku-
towana z organizacjami pozarządowymi miałaby 
taki kształt, że nie trzeba byłoby przez prawie  
5 godzin, a może nawet i więcej, nanosić bardzo 
znaczących poprawek?

Pytanie drugie: czy była mowa na temat bardzo 
ważny, mianowicie na temat personelu medyczne-
go, jaki będzie pracował w szpitalach polowych?

Dzisiaj odbyło się posiedzenie Parlamentarnego 
Zespołu ds. Dzieci, na którym prof. Krzysztof 
Simon powiedział to, co mówił od samiusieńkiego 
początku. Ale powiem szczerze, że ja, jako lekarz 
z 45-letnią praktyką, byłam zdumiona liczbą leków, 
sposobami leczenia, walką, krótko mówiąc, o życie 
chorych na COVID. Proszę państwa, nie jest moż-
liwe, aby życie uratował wyszkolony, nawet najle-
piej, chirurg czy dermatolog. Wyszkolony, choćby 
najlepiej, teraz w ciągu, nie wiem, paru dni, godzin, 
tygodni. Czy była na ten temat mowa?

I wreszcie powrócę do testów. Bo testy to jest 
kluczowa sprawa, o której też od początku wszy-
scy eksperci, tacy jak właśnie pan prof. Simon, 
Paweł Grzesiowski i jeszcze wielu innych kierow-
ników klinik chorób zakaźnych, trąbiło. Oni mó-
wili, że trzeba wyłapać kontakty. Czy była na ten 
temat mowa? Czy ktoś wytłumaczył, dlaczego spo-
łeczeństwo nie zostało wytestowane? Dlaczego my 
nie możemy teraz posłać do pracy ludzi, którzy są 

po COVID, i oznakować ich w jakikolwiek sposób, 
tak, żeby było wiadomo, że oni nie zakażają, a od-
izolować absolutnie i natychmiast tych, którzy roz-
siewają? Są na to sposoby. To już nie są takie czasy, 
że się tego wszystkiego nie wie. Wirus dał się po-
znać. Jest wredny, złośliwy, ale to, o czym mówię, 
da się zrobić.

(Marszałek Tomasz Grodzki: Pani Senator, 
minuta…)

Dziękuję bardzo za uwagę.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Bardzo proszę.

SENATOR 
BEATA MAŁECKA-LIBERA 

Na temat tego, dlaczego nie było wcześniej tej 
ustawy, już, jak myślę, mówiłam. Byliśmy wręcz 
zdziwieni, że jest to projekt poselski, dlatego że 
dotyka on nie tylko materii związanej z ochroną 
zdrowia, lecz także, tak jak powiedziałam, wielu 
innych ustaw, prawa budowlanego, prawa przed-
siębiorców itd. A więc jest to zlepek różnych pro-
pozycji, które zostały zamieszczone pod hasłem 
wsparcia walki z  COVID i dedykowanej, moż-
na powiedzieć, Komisji Zdrowia. No, też stoimy 
na stanowisku – ja na pewno – że taka strategia 
i wcześniejsze rozwiązania legislacyjne powin-
ny mieć miejsce przynajmniej 2 miesiące temu. 
W sierpniu nie pracowaliśmy. Myślę, że wszyscy 
senatorowie i posłowie chętnie by przyjechali, gdy-
by taki projekt rządowy został nam przedstawiony. 
I wtedy spokojnie moglibyśmy dzisiaj, jesienią, już 
być przygotowani, a nie poszukiwać pracowników, 
dawać ogłoszenia, kto chce pracować na Stadionie 
Narodowym. Tak że to jest na pewno czas zbyt póź-
ny. Dlaczego tak się stało, to raczej będzie pytanie 
do ministra, a nie do mnie. Ja uważam, że to jest 
coś, co się absolutnie nie powinno zdarzyć.

Pytała pani senator o pracowników, którzy mają 
pracować w szpitalach polowych. Tutaj jest m.in. 
pomysł, aby wojewoda delegował, mógł delegować 
pracowników za wyższym wynagrodzeniem, został 
przez komisję absolutnie odrzucony. Nie chcemy, 
nie pozwalamy na to, żeby pracownicy, którzy pra-
cują przy epidemii COVID, byli dzieleni ze względu 
na fundusze i na zarobki, jakie mają dostać. Poza 
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tym proszę pamiętać, że pracownicy medyczni 
to jest jakaś ograniczona liczba osób, ograniczo-
na pula. Jeżeli oni zostaną przesunięci do pracy 
na stadionie, w szpitalu polowym, to automatycz-
nie opuszczą te miejsca pracy, w których dotych-
czas pracowali. To nie są jacyś pracownicy ekstra, 
z wyjątkiem pewnie niewielkiej grupy cudzoziem-
ców, którzy również mają tutaj ułatwienie w pod-
jęciu pracy. Ale nie wierzę w to, że cudzoziemcy 
to będzie taka liczba pracowników, jaka będzie 
nam absolutnie potrzebna na najbliższe miesiące.  
Tak że to jest bardzo delikatna materia. I takie, 
powiedziałabym, podbieranie pracowników wyż-
szymi wynagrodzeniami spotkało się z absolut-
nym sprzeciwem Komisji Zdrowia. Tym bardziej 
że osoby, które pracują z  chorymi na COVID,  
to nie są tylko i wyłącznie pracownicy, którzy będą 
pracowali w tych szybko powstających i zresztą 
bardzo potrzebnych szpitalach polowych. To są tak-
że osoby pracujące na oddziałach, które powstają 
w tej chwili w szpitalach, na oddziałach zakaźnych. 
To są także osoby, które pracują w SOR-ach i które 
są jeszcze bardziej narażone niż te, które pracują 
w tych szpitalach jednoimiennych, z tego wzglę-
du, że one bardzo często nawet nie wiedzą o tym,  
że pacjent jest zakażony. A ta praca z pacjentami, 
którzy jeszcze nie są zdiagnozowani, w naszym 
odczuciu jest o wiele bardziej stresogenna i trud-
niejsza niż praca osób, które są już przygotowane, 
wyposażone w odpowiednie środki ochrony indy-
widualnej i przygotowane tylko i wyłącznie do tej 
pracy. Ale tak, były takie propozycje, żeby decyzją 
wojewody te osoby, które są kierowane do szpitali 
polowych, miały wyższe wynagrodzenie. I tu był 
absolutny sprzeciw.

Co do testowania to powiem, Pani Senator,  
że wszystkie osoby, które pracują w  Komisji 
Zdrowia, od początku mówiły, że należy zarządzać 
epidemią. Tego zarządzania brakowało od samego 
początku. Jedyna sytuacja, co do której się zgadza-
my, to jest to, że nastąpił lockdown i wszyscy zo-
staliśmy w domach. Tylko że ten czas nie został 
później odpowiednio wykorzystany, bo tych kilka 
miesięcy, kiedy nie było sprzętu, kiedy trzeba było 
zdobyć respiratory, maski i nie wiadomo jeszcze 
co, to był ten czas… To była rzecz, którą minister-
stwo zdrowia musiało zrobić, ale przecież chyba 
nie było tak, że wszyscy ministrowie zamawiali te 
respiratory, tylko pracowali także nad innymi te-
matami. A więc to, że w odpowiednim czasie nie 
było strategii, i to, że od samego początku nie za-
rządzano tą epidemią, tak jak to zrobiły kraje, które 

obecnie szczycą się tym, że w jakiś sposób pokonały 
tę epidemię… Chodziło o 3 elementy: testować, izo-
lować i monitorować. To były 3 najważniejsze wy-
zwania, o których od samego początku mówiliśmy, 
że trzeba to robić. Na posiedzeniu Komisji Zdrowia 
– ponieważ, tak jak powiedziałam, został złożony 
ten projekt z funduszem celowym – podnosiliśmy 
kwestie testowania jako bardzo ważnego. Pan mini-
ster odpowiedział, że jeżeli chodzi o pracowników 
medycznych, to oni mogą być testowani i z tym nie 
ma problemu, jednak na posiedzeniu komisji były 
głosy przeciwne, tj. że znamy takie placówki i ta-
kie miejsca, gdzie środowisko medyczne nie jest 
testowane i to z różnych względów. To po pierwsze.  
Po drugie, minister powiedział jeszcze, że jeże-
li chodzi o strategię co do testowania, to strategia 
ministerstwa zdrowia jest inna. Myślę, że inna niż 
strategia ekspertów.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pan senator Paweł Arndt, 

zdalnie.

SENATOR 
PAWEŁ ARNDT 

Halo…
(Marszałek Tomasz Grodzki: Słychać.)
Pani Senator, mówiła pani o potrzebie popra-

wy sytuacji pracowników medycznych. Ja właśnie 
otrzymałem krótką informację od pracownika me-
dycznego. Może ją przeczytam: „Jestem pracow-
nikiem zatrudnionym tylko na kontrakcie. W tym 
miesiącu miałem 10 dni kwarantanny, bo miałem 
kontakt w pracy. Po 6 dniach okazało się że test 
COVID mam dodatni. Kolejne 10 dni wyłączone 
z pracy. Żadnej rekompensaty”. Czy w tej ustawie 
zagwarantowane są prawa takich pracowników 
medycznych, jak ten, o którym mówiłem?

SENATOR 
BEATA MAŁECKA-LIBERA 

Tak, Panie Senatorze. Rozmawialiśmy na ten 
temat i zrównaliśmy prawa pracowników ma-
jących umowę o pracę i tych na innych formach 
zatrudnienia.
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MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pan senator Krzysztof Kwiat- 

kowski.

SENATOR 
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI 

Pani Przewodnicząca, dziękuję za pracę, jaką 
wykonali pani przewodnicząca i komisja. Mam 
2 pytania.

Czy w toku prac w komisji przy okazji proce-
dowania tego projektu przedstawiciele rządu udo-
stępnili członkom Komisji Zdrowia jakieś analizy, 
np. matematyczne, co do wzrostu zakażeń w naj-
bliższych dniach, tygodniach, miesiącach, posługi-
wali się nimi, co umożliwiłoby ocenę, czy projekt 
rzeczywiście jest adekwatny do skali wyzwań?

I drugie pytanie. Pani przewodnicząca mówi-
ła o seniorach, także w kontekście tego, żeby jak 
najmniej osób trafiało do szpitali. Czy minister-
stwo udostępniło jakieś dane dotyczące liczby osób, 
którym z uwagi na wiek przysługują bezpłatne 
szczepienia, a które zgłosiły chęć zaszczepiania 
się na grypę? Ile z tych osób, które się zgłosiły, zo-
stało już zaszczepionych? Jak jest realizowana ta 
część ochrony zdrowia związana z zapewnieniem 
bezpłatnych szczepień na grypę dla seniorów? 
Dziękuję bardzo.

SENATOR 
BEATA MAŁECKA-LIBERA 

Dziękuję bardzo.
Nie, rząd nie przedstawiał nam żadnych ana-

liz, żadnych wykresów przebiegu epidemii ani też 
prognoz jej przebiegu w najbliższych miesiącach. 
Nie przedstawiał też żadnej wersji A czy B. Panie 
Senatorze, ja myślę, że ten projekt tak naprawdę 
nie jest rozwiązaniem strategicznym. To jest pro-
jekt, który gasi pożary. My mamy w tej chwili do 
czynienia z olbrzymim kryzysem związanym z ka-
drami medycznymi, a ten projekt jest poświęcony 
głównie temu, żebyśmy w różnych miejscach mo-
gli jak najszybciej przetasować pracowników, któ-
rych liczba, tak jak mówię, jest ograniczona. Nie 
jest to projekt strategiczny, w przypadku którego 
można by dyskutować, czy należy wybrać tę, czy 

inną wersję działania – w zależności od wzrostu 
liczby zakażeń. Nie, to nie była rozmowa tego typu.  
To jest projekt, który tak naprawdę zmniejsza skut-
ki kryzysu, który już istnieje. To już się dzieje, ten 
kryzys istnieje w tej chwili. My pomagamy rządo-
wi i wszystkim osobom, które w tej chwili znajdują 
się w sytuacji kryzysowej, ale to nie są rozwiązania 
strategiczne, oparte na jakichś wytycznych epide-
miologów czy ekspertyzach naukowych.

Co do seniorów to ten temat został podniesiony 
przede wszystkim przy okazji funduszu celowe-
go i testowania. Jeden z zapisów, jeden z punktów 
dotyczy również możliwości testowania senio-
rów. Wiemy, co się wydarzyło na początku, kiedy 
seniorzy nie byli testowani. W DPS-ach powsta-
ły ogniska, które zaowocowały wybuchem epide-
mii. Dlatego też ujęliśmy tutaj seniorów, mając  
na uwadze przede wszystkim działania profilak-
tyczne, a więc szczepienia czy też testowanie tej 
grupy. Pan minister odniósł się do testowania se-
niorów bardzo sceptycznie, wskazując na to, że to 
byłoby zbyt duże obciążenie finansowe. Właściwie 
nic więcej na ten temat nie usłyszałam.

Z kolei co do szczepień na grypę – pan senator 
też o to pytał – to akurat takie pytanie na posie-
dzeniu Komisji Zdrowia nie padło, ale korzystając 
z tego, że mogę tu przemawiać, chcę powiedzieć, 
że ja sama skierowałam do ministra zdrowia taką 
prośbę, aby dokładnie przedstawiono, jaka część 
recept, które zostały wystawione przez lekarzy, zo-
stała de facto zrealizowana.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pan senator Jan Maria Jackowski.

SENATOR 
JAN MARIA JACKOWSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Pani Senator, ja mam pytanie odnośnie do 

art. 46b z tej ustawy z 2008 r., która jest tutaj no-
welizowana. Chodzi mianowicie o dodanie nowych 
zapisów, w tym również sformułowania, które wy-
wołało pewną debatę publiczną. Otóż w art. 46b 
pkt 4 otrzymuje brzmienie: „obowiązek poddania 
się badaniom lekarskim przez osoby chore i podej-
rzane o zachorowanie”. Po pkcie 4 dodaje się pkt 4a 
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w brzmieniu: „obowiązek stosowania określonych 
środków profilaktycznych i zabiegów”. To wywołało 
ogromną dyskusję. Myślę, że wszyscy z nas, senato-
rów, otrzymali maile i sygnały od obywateli, którzy 
uważają, że ten zapis literalnie oznacza przymuso-
we szczepienie szczepionką, której de facto jeszcze 
nie ma. Nie wiadomo, kiedy ta szczepionka będzie, 
ale taki zapis już by funkcjonował w polskim pra-
wie. Czy na ten temat była dyskusja?

I  może pani senator zechciałaby wyjaśnić,  
na czym polegają te wspomniane procedury me-
dyczne… Czy w ramach nich również jest szcze-
pienie, czy ono jest elementem tego zapisu, czy 
wymagałoby to odrębnego doprecyzowania? Myślę, 
że to jest istotne pytanie dla wielu osób, które w tej 
sprawie mają wątpliwości i obawy. Dziękuję.

SENATOR 
BEATA MAŁECKA-LIBERA 

Tak, Panie Senatorze, była bardzo żywa dysku-
sja przy tym punkcie. Powiem szczerze, że kiedy 
czytałam tę ustawę, po pracach w Sejmie… Myślę, 
że nawet nie zwrócono uwagi na te zapisy, ale kie-
dy się wczytałam w to i okazało się, że mowa jest 
o świadczeniach profilaktycznych i zabiegach, to 
rzeczywiście też byłam mocno przerażona, czy 
aby nie za bardzo restrykcyjnie podchodzimy do 
niektórych spraw. Tym bardziej że cała ustawa tak 
naprawdę jest nakazowo-restrykcyjna. To też chcę 
z całą mocą podkreślić, że nie widzę tutaj takiego 
kierunku wsparcia, kierunku motywacyjnego, tyl-
ko raczej, powiedziałabym, mały dyktat: tak ma być 
i koniec, bo my tak uważamy.

Myślę, że to jest w ogóle zły kierunek zarządza-
nia, dlatego że w stanie epidemii, w stanie kryzysu 
powinno się budować zaufanie, a nie taki system, 
który jednak powoduje, że społeczeństwo zaczy-
na się zastanawiać, czy aby na pewno w poszcze-
gólnych artykułach nie ma jakiegoś drugiego dna. 
Takim zapisem jest właśnie ten zapis problemo-
wy, o którym pan senator mówi. On rzeczywiście 
bardzo mocno zbulwersował środowisko, nie tylko 
medyczne. Ja otrzymałam mnóstwo zapytań, były 
wątpliwości. Proszę pamiętać, że ruchy antyszcze-
pionkowe tylko czekają w tej chwili na różnego ro-
dzaju pożywkę, aby dalej się rozwijać. To z jednej 
strony. A z drugiej strony pamiętajmy, że jesteśmy 
w trakcie epidemii i że szczepionka może nam ura-
tować życie.

Tak więc to są ogromnie ważne tematy. Ja dopy-
tywałam pana ministra, co rozumie przez pojęcie 

„świadczenie profilaktyczne i zabiegi”. No, w ten 
sposób bardzo szeroko otwieramy katalog różnych 
świadczeń i różnych zabiegów, co do których też 
mam wątpliwości. Tak trochę ku mojemu zdzi-
wieniu pan minister powiedział, że nawet nie my-
ślał o szczepieniach, tylko o innych świadczeniach 
profilaktycznych typu dezynfekcja, ozonowanie 
pomieszczeń i wszystko to, co ma na celu walkę 
z koronawirusem. Jednak jest to bardzo delikatny 
zapis, który może rodzić wiele obaw wśród spo-
łeczeństwa. Aby uspokoić, chcę powiedzieć 2 rze-
czy. Po pierwsze, taki zapis istnieje już od 2008 r. 
w ustawie o zakażeniach i chorobach zakaźnych. 
Po drugie, skoro mówimy o szczepieniach, to, o ile 
ja wiem, a mam nadzieję, że dobrze wiem, kiedy 
wprowadza się szczepienie na listę, wpisuje w ka-
lendarz szczepień obowiązkowych, to wtedy też 
musi być zmiana ustawowa.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pan senator Aleksander Szwed.
(Senator Aleksander Szwed: Dziękuję bardzo, 

Panie Marszałku…)
(Rozmowy na sali)
Pan senator Jackowski w imieniu pana sena-

tora Szweda?
(Głos z sali: Chciał dopytać.)
(Senator Jan Maria Jackowski: Chciałbym tyl-

ko dopytać.)
No to 30 sekund, Panie Senatorze.

SENATOR 
JAN MARIA JACKOWSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Jeszcze dopowiem, co jest podnoszone w tej ar-

gumentacji, bo to jest istotne, i w tych przedstawia-
nych obawach. Otóż przywoływana jest deklaracja 
pana prezydenta Andrzeja Dudy, który w toku kam-
panii wyborczej – tak obywatele piszą – składał 
deklarację, że się nie zgodzi na żadne przymuso-
we szczepienia. I obywatele podają w wątpliwość… 
No, pytają, jak się ma jedno do drugiego. Tak że 
chciałbym dopowiedzieć w tej sprawie. I dosta-
łem – mogę panią senator zapewnić – coś takiego 
od bardzo różnych ludzi, absolutnie nie od grona 
osób, które są tzw. antyszczepionkowcami, tylko 
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od bardzo wielu ludzi, którzy są głęboko tym za-
niepokojeni, w tym również od osób ze środowiska 
medycznego. Dziękuję.

SENATOR 
BEATA MAŁECKA-LIBERA 

No tak, Panie Senatorze, poruszył pan 2 waż-
ne wątki.

Po pierwsze, to kwestia przekazu, spójnego 
przekazu, który powinien płynąć od władz poli-
tycznych i rządowych. Gdyby takowy płynął, być 
może zaufanie społeczne byłoby o wiele większe.

A co do pana prezydenta… Cóż, ja jestem le-
karzem. Kiedy usłyszałam wypowiedź pana pre-
zydenta, byłam zbulwersowana, ponieważ przez 
wiele lat budujemy zdrowie publiczne i dzięki bu-
dowaniu zdrowia publicznego w ostatnich latach 
pozbyliśmy się szeregu chorób zakaźnych. Stało 
się to właśnie dzięki szczepieniom. Nie jest łatwe 
budowanie zaufania, edukacja zdrowotna i pro-
filaktyka w społeczeństwie, bo potrzebne są lata 
pracy i edukacji, a takie 1 zdanie wypowiedziane 
przez pana prezydenta niestety zniszczyło tę naszą 
pracę. I to, co mogę powiedzieć po pracy nad taką 
poprawką, to to, że ja rozumiem, że to zaostrze-
nie, jeżeli ma być wprowadzone, będzie dotyczyło 
przede wszystkim pana prezydenta. Bo może o to 
chodzi, Panie Senatorze.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pan senator Szwed, jako ostatni 

z zadających pytanie pani senator sprawozdawcy.

SENATOR 
ALEKSANDER SZWED 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Pani Senator, ja chciałbym zapytać o noweliza-

cję art. 47. Bo jednym z pozytywnych skutków ni-
niejszej regulacji jest podwyższenie wynagrodzenia 
ze 150% do 200% wynagrodzenia zasadniczego. 

I chciałbym zapytać, czy była o tym mowa na 
posiedzeniu komisji, czy ministerstwo przedsta-
wiało jakieś szacunki, ile osób obejmie ta regulacja 
i jakie pieniądze będą skierowane na ten cel.

SENATOR 
BEATA MAŁECKA-LIBERA 

Panie Senatorze, była dyskusja, bo omawiali-
śmy ustawę punkt po punkcie i artykuł po artykule. 
Mówiliśmy o tym, że warto zrównać wynagrodze-
nia, i to było podstawowe przesłanie, jakie wypły-
nęło z Komisji Zdrowia. Jednak oczywiście nie było 
żadnych analiz i pogłębionej refleksji, ponieważ 
cała ta ustawa tak naprawdę… No, nie chcę powie-
dzieć, że nie jest wynikiem pogłębionej refleksji. 
Ale do niej jest, tak jak powiedziałam, wrzuconych 
wiele artykułów, wiele zapisów, które ad hoc, bar-
dzo szybko należało przyjąć i należy przyjąć, aby 
poprawić aktualną sytuację. My na posiedzeniu 
Komisji Zdrowia staraliśmy się to zrozumieć, acz-
kolwiek z drugiej strony ogromnie żałujemy, że nie 
jest to projekt rządowy, bo wtedy moglibyśmy pro-
sić o analizy, o ocenę skutków regulacji. Przecież 
tutaj niczego takiego nie ma. To są pomysły, które 
zostały przedstawione przez posłów, i tak napraw-
dę niczego więcej od nich nie możemy się dowie-
dzieć. To jest projekt poselski – powtarzam jeszcze 
raz. A myślę, że gdyby był to projekt rządowy, to 
wtedy takie analizy mogłyby się pojawić i byłyby 
cennym wkładem w tę całą ustawę.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Przypominam, że po wysłuchaniu wniosku 

przedstawionego przez panią senator sprawozdaw-
cę Senat rozstrzygnie o przystąpieniu do drugiego 
czytania projektu ustawy z pominięciem pierwsze-
go czytania. Mówię tu o inicjatywie prowadzonej 
w myśl art. 69 Regulaminu Senatu, o której pani 
senator wspominała na samym początku swojego 
wystąpienia.

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

Kto z państwa senatorów jest za przystąpie-
niem do drugiego czytania projektu ustawy opi-
sanego w  druku nr  238, zechce podnieść rękę 
i nacisnąć przycisk.

Kto jest przeciw?
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Wniosek w sprawie porządku obrad Senatu 
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym  

związanym z wystąpieniem COVID-19 (cd.)

Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 83 senatorów, 47 było za, 30 – prze-

ciw, 6 się wstrzymało. (Głosowanie nr 2)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

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

Będzie to drugi punkt porządku obrad.
Powracamy do rozpatrywania punktu 

pierwszego porządku obrad: ustawa o zmianie 
niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem 
sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpie-
niem COVID-19.

Projekt tej ustawy został wniesiony przez po-
słów. Do prezentowania stanowiska wnioskodawcy 
poselskiego projektu ustawy z druku sejmowe-
go nr 685 został upoważniony pan poseł Dariusz 
Klimczak.

Czy pan poseł pragnie zabrać głos w sprawie 
rozpatrywanej ustawy? Tak.

Pan poseł Wolski też. Po kolei, niech się pan nie 
martwi.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Michał Kamiński)

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Bardzo proszę, Panie Pośle.

POSEŁ 
DARIUSZ KLIMCZAK 

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Na początku chciałbym bardzo serdecznie 

podziękować za tempo prac, za państwa zgodę, 
a także za tryb procedowania, za to, że my, przed-
stawiciele klubów opozycyjnych w Sejmie, którzy 
złożyli swoje projekty ustaw i którzy wspólnie pra-
cowali nad projektem wiodącym partii rządzącej, 
mamy szansę zabrać głos i zaprezentować państwu 
nasze przemyślenia wynikające nie tylko z przed-
stawionej ustawy, ale także z  toku prac, które 
miały miejsce w Sejmie. Za to serdecznie dziękuję 
panu marszałkowi, pani przewodniczącej Komisji 
Zdrowia, paniom i panom senatorom, którzy in-
tensywnie pracowali w tej komisji, oraz całej Izbie.

Szanowni Państwo, ustawa, nad którą przycho-
dzi nam wszystkim pracować, to jest ustawa, któ-
ra nie jest cudownym lekiem, nie jest remedium 
na obecną sytuację – jest doraźnym, spóźnionym 
działaniem, odpowiedzią na kryzys, który mamy 
w naszym państwie od co najmniej kilku miesięcy. 
Mówię o tym dlatego, że ustawa, którą zapropo-
nował klub Koalicja Polska – Polskie Stronnictwo 
Ludowe – Kukiz’15, została przedstawiona, zapre-
zentowana na przełomie marca i kwietnia. Był to 
już czas, w którym w systemie ochrony zdrowia 
pojawiły się kłopoty, pojawiły się problemy, i to 
nie tylko w szpitalach, w lecznictwie stacjonar-
nym, ale także w zakładach podstawowej opieki 
zdrowotnej, w specjalistyce, w domach pomocy 
społecznej – tam te kłopoty były szczególnie zin-
tensyfikowane – oraz wśród wszystkich pracow-
ników związanych z systemem ochrony zdrowia. 
Już wtedy, diagnozując nadchodzące, jeszcze więk-
sze kłopoty, wystąpiliśmy o to, aby uhonorować te 
osoby specjalną premią, dodatkiem w wysokości 
1 tysiąca 500 zł. Nie różnicowaliśmy ich, tak jak 
ma to miejsce w obecnej ustawie, na tych, którzy 
są desygnowani, delegowani, ale chcieliśmy uho-
norować wszystkich.

Widzimy, szczególnie dzisiaj, jesienią, kiedy 
każdego dnia jest bardzo wiele zakażeń, jakie są 
kłopoty w normalnym funkcjonowaniu systemu 
ochrony zdrowia. I państwo senatorowie, i my, 
posłowie, w swojej bieżącej pracy parlamentarnej 
mamy sygnały o tym, z jakimi kłopotami wiąże 
się chociażby funkcjonowanie inspekcji sanitar-
nej bądź bieżące funkcjonowanie domów pomo-
cy społecznej. Z wielu części naszego kraju płyną 
sygnały, że zarządzanie kryzysowe nie funkcjo-
nuje, ponieważ nie ma osób, które byłyby chętne 
wesprzeć w pracy bądź zastąpić te osoby, które są 
poddane izolacji, kwarantannie lub najzwyczajniej 
w świecie są chore. Dlatego chciałbym państwu za-
rekomendować poparcie przynajmniej w formie 
poprawki tych kwestii, które będą sygnalizowane 
przez senatorów Koalicji Polskiej, tych, które nie 
różnicują pracowników systemu ochrony zdrowia, 
aby w sytuacji, w której trzeba gasić pożar, kiedy 
trzeba reagować na problemy, które występują od 
dawna, potraktować wielu pracowników równo.

I tak jak udało nam się nawiązać dialog nie tyl-
ko z przedstawicielami klubów opozycyjnych, ale 
także ze stroną rządową podczas pracy w komi-
sji, tak chcielibyśmy, aby na etapie prac w Senacie 
wszystkie dotychczasowe przemyślenia bądź kwe-
stie, dla których znalazła się przestrzeń, ale nie 
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znalazła się większość w Sejmie, znalazły tę więk-
szość w Senacie.

I tak jak miało to miejsce w przypadku włącze-
nia członków ochotniczych straży pożarnych do 
regulacji, która daje gwarancję 100-procentowego 
uposażenia za czas spędzony w izolacji bądź kwa-
rantannie, kiedy działało się na rzecz przeciwdzia-
łania epidemii… To jest dobry przykład dla innych 
poprawek. Wielu z nich nie udało się przeforsować. 
Mam nadzieję, że w tej Izbie znajdą one zrozumie-
nie. Chodzi m.in. o kwestie dotyczące art. 37a ko-
deksu karnego czy problemy, które sygnalizował 
samorząd lekarski, pielęgniarski, szczególną ak-
tywność w tym względzie wykazuje Ogólnopolski 
Związek Zawodowy Pielęgniarek i  Położnych. 
Brakuje w tej ustawie zmian systemowych w sys-
temie ratownictwa medycznego. Działanie ręcz-
ne, siłowe nie zastąpi myślenia perspektywicznego. 
Chciałbym, by na tę kwestię także zwrócić uwagę. 
Zresztą tak samo jak na problem, który w trakcie 
tych prac został podniesiony i dziś też jest oma-
wiany, tzn. włączenie systemu prywatnej ochro-
ny zdrowia do pomocy wszystkim tym, którzy nie 
chorują na COVID, ale mają szereg innych scho-
rzeń, a dzisiaj odbijają się od drzwi gabinetów 
bądź otrzymują odmowę, jeżeli chodzi o zabiegi 
planowe. Na te kwestie zwracaliśmy uwagę pod-
czas prac w Sejmie, na posiedzeniach komisji. Mam 
nadzieję także – w każdym razie ja to rekomenduję 
– na zwrócenie uwagi na te kwestie tutaj, w izbie 
wyższej, ponieważ sytuacja jest naprawdę bardzo 
trudna i większość Polaków funkcjonuje dzisiaj 
w Polsce tak, jakby służby zdrowia nie było, ludzie 
dbają o siebie w taki sposób, żeby nie trzeba było 
być zmuszonym do pójścia do lekarza, na leczenie, 
bo dzisiaj jest to ogromnie trudne. Bardzo dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Bardzo dziękuję, Panie Pośle.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca… 

Przepraszam bardzo?
(Głos z sali: Na razie pytania do pana posła…)
(Głos z sali: Ale na razie…)
(Głos z sali: Jeszcze nie.)
(Głos z sali: …do pana posła, a później…)
Tak, ale ja zauważyłem, że pan intensywnie 

macha ręką, co mogłoby wskazywać, że ma pan 
jakiś problem, więc chciałem go rozwiązać.

(Głos z sali: To jest pan poseł…)

Ja wiem, że to jest pan poseł, ale nie jest to 
punkt, w którym będzie pan poproszony o zabra-
nie głosu. Nie ma tutaj żadnego podstępu, to jest 
po prostu inny model procedowania.

Czy sprawa jest wyjaśniona?
(Głos z sali: Za chwilę, Panie Pośle.)
Tak jest.
Przepraszam, Panie Pośle. Państwo posłowie 

nie jesteście przyzwyczajeni do naszej, trochę in-
nej metody pracy w Senacie, niż jest to w izbie niż-
szej. To stąd różnica, to nic personalnego, proszę 
mi wierzyć.

Wracamy do procedury naszej, senackiej.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miej-

sca trwające nie dłużej niż minutę zapytania do 
upoważnionego przedstawiciela wnioskodawców 
projektu z druku sejmowego nr 685, pana po-
sła Dariusza Klimczaka, związane z omawianym 
punktem porządku obrad.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Bardzo proszę, pan senator Krzysztof Kwiat- 
kowski.

Zbieramy kolejne nazwiska.
(Głos z sali: Nie ma.)
Nie ma. Okej.
Bardzo proszę.

SENATOR 
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI 

Ja chciałbym zapytać pana posła Dariusza 
Klimczaka… Bo, tak jak pan poseł powiedział, pań-
stwo swój projekt „premii dla bohatera” zaprezen-
towaliście już wiosną tego roku. I on nie różnicował 
pracowników medycznych, nie wprowadzał nie-
potrzebnych emocji w tym środowisku. Jakie były 
argumenty za tym, żeby ten projekt nie był wtedy 
procedowany i żeby to różnicowanie, no, de facto 
w jakiejś części dalej zostało podtrzymane?

I druga sprawa. Pan poseł mówił też o proble-
mie nierealizowania zabiegów planowych. Czy na 
tę wątpliwość przedstawiciele rządu jakoś odpo-
wiadali, wskazywali zakres nierealizowanych za-
biegów? Czy mamy jakieś analizy w tym zakresie?

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę pana posła o udzielenie odpo- 

wiedzi.
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POSEŁ 
DARIUSZ KLIMCZAK 

Bardzo serdecznie dziękuję panu senatorowi 
za to pytanie.

Niestety, nie uzyskaliśmy odpowiedzi na pyta-
nie, dlaczego nasz projekt nie był procedowany od 
samego początku. Cieszymy się, że został włączony 
do prac parlamentarnych teraz. Uważamy, że jest 
to spóźnione. A częściowa regulacja tej kwestii jest 
niewystarczająca i różnicuje pracowników systemu 
ochrony zdrowia. Mam nadzieję, że dzisiaj państwo 
uzyskają odpowiedź na to pytanie. Mam nadzieję, 
że to nie jest kwestia pieniędzy.

Jeżeli chodzi o drugie pytanie, to niestety, także 
nie uzyskaliśmy na nie odpowiedzi.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Bardzo dziękuję, Panie Pośle.
Bardzo proszę o zadanie pytania… Pan sena-

tor Jackowski zgłosił się do zadania pytania, ale 
wyszedł.

(Poseł Dariusz Klimczak: Jak wróci, to odpo- 
wiem.)

Ale ponieważ nie ma innych pytań, to obawiam 
się… Chyba że…

(Głos z sali: Może za chwilę.)
Nie ma innych pytań, Panie Pośle, w związku 

z czym będę zmuszony poprosić pana o powrót  
na miejsce.

(Poseł Dariusz Klimczak: Dziękuję.)
A  obecnie… Do prezentowania stanowiska 

wnioskodawców poselskiego projektu ustawy 
z druku sejmowego nr 684 został upoważniony 
pan poseł Zdzisław Wolski.

Czy pan poseł pragnie zabrać głos w sprawie 
rozpatrywanej ustawy?

Już wiemy, że pan poseł pragnie zabrać głos.
Zapraszamy, Panie Pośle.

POSEŁ 
ZDZISŁAW WOLSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Dziękuję za zaproszenie.
Temat, jak przedmówcy moi mówili, jest 

ogromny, szeroki, dotyczący nie tylko pana mini-
stra zdrowia i zakresu jego działalności, lecz także 

bardzo wielu innych resortów. Zmiany, które są 
proponowane w tej ustawie, dotyczą wielu innych 
ustaw i to jest temat bardzo obszerny. I, tak jak 
niektórzy przedmówcy, też z ubolewaniem stwier-
dzam, że my, posłowie, dostaliśmy to w ostatniej 
chwili, mając bardzo niewiele czasu na zapozna-
nie się z tym, podobnie zresztą jak panie i panowie 
senatorowie. Odbyło się to na posiedzeniu komi-
sji, w którym uczestniczył obecny tutaj minister 
Gadomski. Wielu spraw nie byliśmy w stanie na 
posiedzeniu sejmowej Komisji Zdrowia nawet wy-
jaśnić, nie mówiąc już o zaproponowaniu zmian, 
bo wiele kwestii po prostu – i tu rozumiem pana 
ministra – przekraczało jego kompetencje. Mówię 
o różnych decyzjach, zobowiązaniach finansowych, 
co do których chociażby minister finansów powi-
nien… Były tu wspomniane zamówienia publiczne. 
O tym też przecież, w wymiarze ogólnym, nie może 
rząd za pośrednictwem wiceministra zdrowia de-
cydować. Były różne sprawy finansowe, odnośnie 
do których minister pracy powinien zająć stanowi-
sko. I tak to się odbywało. Pewne kwestie państwo 
poprawiliście na posiedzeniu Komisji Zdrowia 
i pewnie za chwilę też jeszcze poprawicie.

Z góry składam deklarację, że jak się zaczną 
prace prowadzone  również przez inne ugrupo-
wania, nie tylko moje, czyli lewicę, mające na celu 
poprawianie tego, co w tej ustawie jest złe, ewen-
tualnie kolejnych kwestii, to deklarujemy współ-
pracę z każdą inną siłą polityczną. Bo straciliśmy 
mnóstwo czasu – mówię to, z wielkim żalem, pod 
adresem rządu. Mieliśmy tę fazę wiosenną epi-
demii. Wtedy byliśmy zdyscyplinowani jako spo-
łeczeństwo. Ówczesne katastroficzne wizje na 
szczęście się nie spełniły, ale to była zasługa przede 
wszystkim naszych zdyscyplinowanych obywateli, 
różnych działań na własną rękę producentów ma-
seczek, przyłbic itd. Pamiętamy to wszystko. Ale 
potem wszyscy twierdzili, że nieuchronnie nadej-
dzie druga fala epidemii. A nasz rząd w tym okresie 
bagatelizował sprawę, był zajęty najpierw wybora-
mi prezydenckimi, a w ramach tego celu politycz-
nego… Pamiętamy nie tylko o kwestii szczepień, 
o których była tu mowa, jakieś lekceważące i bar-
dzo szkodliwe dla zdrowia publicznego wypowie-
dzi, chociażby prezydenta RP, ale i wyśmiewanie 
się czasami z maseczek – bo akurat kwestii ma-
seczek dotyczy nasza inicjatywa – czy mówienie,  
że epidemia w zasadzie się kończy… A potem de-
cyzja o posyłaniu dzieci do szkół – to znowu temat 
rzeka – bez zabezpieczenia w testy genetyczne. 
I tego wszystkiego efekty mamy.
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Rząd, który jest odpowiedzialny za walkę z pan-
demią, nie zrobił w tym czasie prawie nic, żeby 
chociażby wzmocnić kadrowo sanepid, który nie 
był w stanie realizować zadań, pomimo pracy po 
godzinach, uruchamiania współmałżonków, czasa-
mi dzieci… Ja jestem lekarzem, mam te kontakty, 
wiem, że tak to było. Było wiadomo, że jak nadej-
dzie epidemia, zabraknie miejsc na OIOM-ach. 
I nie chodzi o respiratory, bo to jest tylko urzą-
dzenie. Chodzi o pełne oprzyrządowanie i przede 
wszystkim anestezjologów, pielęgniarki anestezjo-
logiczne. Można było w tych wielu, wielu miesią-
cach, które zmarnowaliśmy, chociażby w jakimś 
w miarę szybkim tempie przeszkolić pielęgniarki, 
żeby miały częściowe uprawnienia anestezjologicz-
ne. Nie zrobiono tego.

Wszelkie strategie walki z epidemią, które były 
i wiosną, i ostatnio, można traktować raczej jako 
dokumenty nade wszystko piarowe. Jak przyszło co 
do czego, to okazuje się, że budujemy w tej chwili 
szpitale, na Stadionie Narodowym, gdzieś tam… 
No, łóżka można rozstawić, przyjedzie telewi-
zja taka czy inna, wywiadów można udzielić przy 
rozstawianiu łóżek… Ale to jest tylko łóżko. A gdzie 
cała reszta, gdzie chociażby personel? Te sprawy 
też były omawiane.

Żeby nie nadużywać państwa gościnności… 
Nawet tak prostej rzeczy, jeszcze wiosną, pre-
mier nie był w stanie skutecznie wyegzekwować… 
Mówię tu o rozporządzeniu Rady Ministrów o na-
kazie noszenia maseczek i delegacji ustawowej 
w ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zaka-
żeń i chorób zakaźnych u ludzi. Tam delegacja oka-
zała się zbyt słaba i znamy przypadki, że policja, 
w bardzo niewdzięcznej roli, wymierzała różne 
kary, tzw. mandaty, a potem w sądzie te kary były 
umarzane, bo zgodnie z literą ciągle obowiązują-
cego prawa jednoznacznych zapisów w tej ustawie, 
kiedyś przyjętej, nie ma. Proponowaliśmy, my jako 
lewica, w naszym projekcie ustawy, żeby to jed-
noznacznie uregulować. Jak mówię, nie chcę tu za 
dużo czasu zabierać…

I  druga sprawa. Pamiętamy, bywały takie 
przypadki, również w mediach było o tym głośno, 
jak to sympatyczna ekspedientka odmówiła sprze-
daży towaru klientowi – bodajże piwo chciał ku-
pić – dlatego że nie nosił maseczki. Efekt był taki, 
że to ona poniosła karę, a nie ten klient. W naszej 
propozycji jest również jednoznaczna regulacja 
tej kwestii.

Już naprawdę kończąc, Panie Marszałku, 
powiem tak: jestem bardzo doświadczonym 

lekarzem; oczywiście, że epidemii byśmy nie 
uniknęli, bo musiałaby być, ale doszliśmy do ta-
kiej sytuacji, że rząd, nie czarujmy się, absolutnie 
nie panuje nad epidemią. To już nie jest tak, że my 
jakoś zarządzamy tym wirusem COVID, to wirus 
nami zarządza. Nam zostaje tylko rozpaczliwa 
obrona, uniki… A ponieważ skutecznego leku nie 
ma, szczepionka… No, pewnie będzie, ale kiedy? 
W przyszłym roku? Czyli tak naprawdę w sensie 
medycznym niewiele czy prawie nic realnego nie 
możemy sobie zaoferować poza ratowaniem życia 
osób, u których jest ciężki przebieg choroby. I też 
zapewniam państwa, że to są ostatnie dni, kiedy 
my czy przedstawiciele rządu będziemy mogli mó-
wić, że są wolne miejsca na oddziałach intensywnej 
terapii, bo to się skończy. No, chociażby tutaj pra-
wo wielkich liczb… Podobnie będzie w szpitalach. 
Będziemy udawali, że są wolne łóżka szpitalne,  
bo się je gdzieś tam porozstawia, ale to nie są praw-
dziwe miejsca szpitalne. Jedyne, co nam zostało,  
to spowalnianie… 

Wiemy, że jedyna metoda to słynne 3 zasa-
dy: dystans, dezynfekcja i maseczki. I my właśnie 
proponowaliśmy, żeby w tej ustawie, którą pro-
cedujemy, zmieniającej ustawę o tzw. chorobach 
zakaźnych, zapis był jednoznaczny. Ponadto pro-
ponowaliśmy, żeby w przypadku ekspedientek… 
Chociaż oczywiście chodzi tutaj nie tylko o panie 
sprzedające w sklepach, ale także o różnego ro-
dzaju usługi, sprzedaż itd. Chodzi o to, żeby orga-
ny do tego powołane mogły skutecznie w sposób 
niekwestionowany wymierzać kary. Tutaj, już na-
prawdę kończąc, apeluję – może i rozumiem mło-
dych ludzi, którzy wiedzą, że dla nich zagrożenie 
jest tak naprawdę niewielkie, jeśli chodzi o ciężki 
przebieg, nie mówiąc już o skutku śmiertelnym 
– róbmy to wszystko dla seniorów, nie tylko dla 
seniorów, ale chociażby dla osób ze schorzeniami 
onkologicznymi, dla tych, którzy mają obniżoną 
odporność.

Ostatnia uwaga dotyczy maseczek. My bijemy 
się, walczymy o to, żeby ludzi namówić do dystan-
su, do izolacji społecznej, dopóki epidemia trwa,  
bo trwa długo, a jednocześnie Trybunał Konstytu- 
cyjny decyzją polityczną – przecież wiadomo, jak 
to jest – nagle wydał wyrok, orzeczenie, które… Dla 
wszystkich to było oczywiste, że spowoduje to ostre 
protesty zrozpaczonych, wstrząśniętych kobiet,  
że te kobiety wyjdą na ulicę. I to właśnie trwa. I o to 
mam olbrzymie pretensje, już pomijając sam fakt 
w sensie merytorycznym, o to, jak można było to 
zrobić w takim okresie. Dziękuję bardzo.
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WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

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

sca trwające nie dłużej niż minutę zapytania do 
upoważnianego przedstawiciela wnioskodawców 
projektu z druku sejmowego nr 684, pana posła 
Zdzisława Wolskiego, związane z omawianym 
punktem porządku obrad.

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

Panu posłowi już bardzo dziękujemy.
(Poseł Zdzisław Wolski: Dziękuję bardzo.)
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 

w sprawie rozpatrywanej ustawy?
Bardzo proszę.
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, 

pan minister Sławomir Gadomski. Bardzo proszę, 
Panie Ministrze.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ZDROWIA 
SŁAWOMIR GADOMSKI 

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Chciałbym krótko podkreślić, dlaczego dla nas 

jako strony rządowej ta ustawa jest przede wszyst-
kim ważna albo krytyczna. Wysłuchałem pytań 
i myślę, że kilka pytań powieli się, zostaną ponow-
nie zadane. Tak więc jestem do państwa dyspozycji 
tak jak w ramach prac sejmowej Komisji Zdrowia, 
gdzie spędziliśmy naprawdę dużo czasu na dysku-
sji o wielu rozwiązaniach zawartych w tej ustawie. 
Podobnie dzisiaj na posiedzeniu komisji senackiej 
również starałem się być do państwa dyspozycji 
i wspólnie pewne kwestie – mam nadzieję, w takiej 
rzeczowej, merytorycznej dyskusji – wypracowy-
wać. Ta ustawa, tak jak padło dzisiaj również z tej 
mównicy, oczywiście w pewnym zakresie jest taką 
ustawą interwencyjną, jest ustawą nakazową. Ale 
trzeba też pamiętać, w jakim momencie jesteśmy 
i z jakimi wyzwaniami, z jakimi problemami mu-
simy się dzisiaj borykać. Skala tej pandemii, jest, 
jak myślę, większa niż nasze założenia co do moż-
liwości jej rozwoju, tego nie ukrywamy. Nie jeste-
śmy jedynym krajem, w którym ta skala okazała 
się istotnie większa niż pewne oczekiwania, niż 
pewne prognozy, niż pewne szacunki. Ale nakazo-
wość tej ustawy i rozwiązania, być może restryk-
cyjne, umożliwiające np. podejmowanie pewnych 

działań przez ministra zdrowia czy podejmowanie 
działań przez wojewodów, to tylko jedna strona tej 
ustawy. Druga strona tej ustawy to, w uproszcze-
niu, kolokwialnie mówiąc, kij, o którym mówiłem, 
ale i marchewka. Ta ustawa zawiera istotny kata-
log pewnych motywacji, istotny katalog działań, 
które mają zapewnić, że przede wszystkim oso-
by, pracownicy zaangażowani w walkę z COVID 
– czy to personel medyczny, czy to pewne służ-
by państwa, które zostały skierowane do tej walki  
– będą mieli dodatkową motywację, czy to mo-
tywację finansową, o której była mowa, związa-
ną np. z podwyżką pensji personelu medycznego 
z obecnego poziomu 150% wynagrodzenia do 200%, 
czy to związaną z wprowadzeniem rozwiązań do-
tyczących płatności, np. prawem do 100% wyna-
grodzenia, uposażenia w przypadku kwarantanny 
lub izolacji osób związanych z takimi zawodami, 
w szczególności funkcjonariuszy Policji, Straży 
Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby 
Ochrony Państwa, ale też, w wyniku poprawek 
wprowadzonych w Sejmie, Służby Więziennej czy 
ochotniczych straży pożarnych, a więc z tym, żeby 
mieć prawo do otrzymywania zasiłku w wysokości 
100% wynagrodzenia w przypadku kwarantanny 
czy izolacji.

Ta ustawa to również, a może przede wszyst-
kim, bo to jest jeden z mechanizmów, który był, 
jak mi się wydaje, podstawą, podwaliną tej usta-
wy, zasada dobrego samarytanina. To jest wy-
łączenie w czasie pandemii odpowiedzialności 
karnej personelu medycznego walczącego z epi-
demią. Wydaje mi się, że dyskusja o tych rozwią-
zaniach – pani przewodnicząca Małecka-Libera 
mówiła o tym z tej mównicy – toczy się już od 
dłuższego czasu. Samorząd lekarski przede 
wszystkim, ale inne samorządy zawodowe też, 
postulował o zmianę ustawy w tej materii, nie 
tylko w związku z pandemią. Myślę, że pandemia 
to ten moment, kiedy jesteśmy gotowi na to, żeby 
wyłączyć tę odpowiedzialność karną. To wiąże 
się tak naprawdę z kilkoma postulatami i z moż-
liwością, że osoby oddelegowane do pracy w tym 
nadzwyczajnym trybie to osoby, które być może 
nie dysponują najnowszą, pełną, zgodną ze swoją 
specjalizacją wiedzą medyczną z zakresu leczenia 
COVID. To są oczywiście wyjątki, ale te wyjątki 
mogą się zdarzać, zdajemy sobie z tego sprawę, 
zresztą ta ustawa umożliwia szerokie oddelego-
wanie takich osób do pracy. Wyłączenie odpo-
wiedzialności karnej to przede wszystkim ukłon 
wobec tych osób, ale nie tylko. To także ukłon 
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i prawo dla tych osób, które mają pełnię wiedzy 
o aktualnych, powiedzmy, trendach czy aktual-
nych metodach walki z COVID, ale są to osoby, 
które być może będą zmuszone do pracy w trybie 
ponadstandardowym, w takim trybie, kiedy pa-
cjentów na łóżkach będzie więcej niż w normal-
nych warunkach, niż zgodnie z normami, zgodnie 
z wymogami, które są obecnie określone. Pojawiły 
się głosy odnośnie do tego, czy ta zasada wpro-
wadzona w projekcie ustawy wypełnia oczekiwa-
nia samorządów, w szczególności Naczelnej Rady 
Lekarskiej. Ale pragnę zauważyć, że stanowisko 
Naczelnej Rady Lekarskiej co do tego projektu, 
krytyczne w pewnym sensie również co do za-
sady dobrego samarytanina, rozszerzało katalog 
wyłączenia odpowiedzialności przede wszystkim 
o wyłączenie odpowiedzialności cywilnej, odpo-
wiedzialności zawodowej. I myślę, że zarówno 
sejmowa Komisja Zdrowia, a w szczególności 
posłowie klubów opozycyjnych, którzy zgłosili 
w pierwszej wersji taką poprawkę rozszerzającą… 
Po wysłuchaniu stanowiska rządu i po wysłucha-
niu stanowiska rzecznika praw pacjenta wycofali 
się z tej poprawki. Uznali, że rozwiązania zawarte 
w zaproponowanej ustawie to pewien kompromis, 
to pewien konsensus, który dzisiaj, powiedzmy, 
jest możliwy do zastosowania.

Podobna dyskusja odbyła się dzisiaj na po-
siedzeniu senackiej komisji. No i  też, Państwo 
Senatorowie, nie zdecydowaliście się – zresztą uza-
sadniając czy wspominając o poparciu dla stano-
wiska rzecznika praw pacjentów – na rozszerzenie 
tych zapisów. To pokazuje, że mamy pewien kon-
sensus co do tego, co dzisiaj, w czasach pandemii, 
w czasach zagrożenia epidemicznego, jest możliwe 
do wprowadzenia.

Ta ustawa to jeszcze kilka zapisów umożliwia-
jących pewne, powiedzmy, szersze interwencje. 
Na przykład, wprawdzie niedyskutowany dzisiaj 
w Senacie, udział wojska w pobieraniu wyma-
zów. Tutaj strategia wsparcia przede wszystkim 
wojskowymi ratownikami medycznymi punktów 
pobierania wymazów od pacjentów to jeden z ta-
kich aspektów, które chcielibyśmy bardzo ułatwić.  
Bo chcielibyśmy odciążyć personel medyczny, 
który może być wtedy przekierowany do innych 
działań.

Takie wątki, które rzeczywiście są również 
odpowiedzią na bieżące problemy – na proble-
my, które obserwujemy również w  przekazie 
medialnym – to wprowadzenie krajowego koor-
dynatora Państwowego Ratownictwa Medycznego. 

Koordynatora, którego zakres obowiązków – mam 
nadzieję i mamy nadzieję – umożliwi pewne zapa-
nowanie nad przestrzeganiem tych obowiązków, 
do których i ratownictwo, i szpitale jako świadcze-
niodawcy są dzisiaj delegowane.

To również, w tym zakresie, pewne szersze 
możliwości prowadzenia kontroli przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia czy też, już w  sytuacji nad-
zwyczajnej, zawieszenie, a raczej możliwość za-
wieszenia przez ministra zdrowia kierownika 
podmiotu leczniczego, który nie realizuje obo-
wiązków nałożonych na niego w walce z COVID. 
Senacka Komisja Zdrowia niestety nie przychyliła 
się do tych postulatów.

Szanowni Państwo, to ustawa, która, myślę, 
jest bardzo potrzeba. Tutaj pani przewodnicząca 
powiedziała, że Senat pomaga w ten sposób rzą-
dzącym. Ja jestem przekonany, że Senat, pracując 
merytorycznie i wnikliwie nad tą ustawą, pomaga 
polskim pacjentom – nie rządzącym, tylko pacjen-
tom – bo rozwiązania, które są przewidziane w tej 
ustawie, mają służyć im, nie rządzącym, a rządzą-
cym ewentualnie dawać pewne narzędzia inter-
wencyjne w tym zakresie. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Senator Wojciech Konieczny, bardzo proszę.

SENATOR 
WOJCIECH KONIECZNY 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Szanowni 

Państwo! W związku z tym, że omawiamy dzisiaj 
ustawę covidową, czyli ustawę na którą tak długo 
czekamy, chciałbym zadać parę pytań, bo uważam, 
że w niej czegoś brakuje.

Pierwsze pytanie. Jaka jest ostateczna strategia 
rządu co do postępowania ze szpitalami? Czy szpi-
tale będą przekształcane w taki sposób, że będą to 
szpitale jednoimienne i będą do nich kierowani 
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pacjenci z rozpoznaniem COVID-19, ewentual-
nie z dużym prawdopodobieństwem, czy też bę-
dzie tak jak teraz, że w poszczególnych szpitalach 
tworzymy oddziały covidowe? Bo taka teraz jest 
strategia.

Myślę, że zadaję to pytanie w imieniu wszyst-
kich dyrektorów szpitali w Polsce, którzy chcieliby 
się dowiedzieć, co mają przekazywać załodze, ja-
kie będą ich dalsze losy. Czy ewentualnie taka lista 
szpitali powstała oraz czy może być ona udostęp-
niona? Na wiosnę lista szpitali jednoimiennych, 
wraz z wykazem takich szpitali, które następnie 
miały być włączane w ten system, była. A więc 
czy taka lista istnieje, ewentualnie czy możemy 
ją poznać?

Drugie pytanie. Jaka jest szacowana liczba le-
karzy obcokrajowców, którzy mogą przyjechać 
i wesprzeć nasz system, zwłaszcza w zakresie 
tych newralgicznych specjalizacji, jak choroby 
wewnętrzne, choroby zakaźne, epidemiologia, 
anestezjologia, intensywna terapia, czyli tych, 
w których są teraz największe braki? Czy są jakieś 
szacunki, czy też po prostu robimy te unormowa-
nia prawne ukierunkowane na nich, nie wiedząc 
za bardzo, czego się spodziewamy? A wiadomo, 
że tam też jest epidemia.

I ostatnie pytanie. Dlaczego ministerstwo jest 
przeciwne zwiększeniu ryczałtu dla szpitali o 15%, 
co wybrzmiało na posiedzeniu komisji? Jak wiemy, 
musimy zwiększyć wydatki szpitali, ale również 
zwiększyć wydatki na wynagrodzenia. Bo jeżeli 
nawet przegłosujemy to, co obecnie jest w treści 
ustawy, wraz z poprawkami, to jednak są również 
pracownicy ochrony zdrowia, jak np. laboranci, 
fizjoterapeuci, osoby z transportu, osoby z admi-
nistracji, którzy również muszą pracować w trud-
nych warunkach. Oczywiście tutaj nie mówimy 
o być może tak wielkich dodatkach czy podwyż-
kach, jakie są dla personelu bezpośrednio pracują-
cego z chorymi, no ale myślę, że również im należy 
się wsparcie. Zresztą to jest deklarowane przez 
rząd, a szpitale wydają często 80–90% środków 
ze swojego kontraktu na różne koszty płac i taki 
zastrzyk byłby niezbędny, aby docenić tych ludzi. 
Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ZDROWIA 
SŁAWOMIR GADOMSKI 

Panie Senatorze! Wysoka Izbo!
Postaram się odpowiedzieć syntetycznie, myślę, 

że tych pytań będzie więcej. 
Co do strategii szpitali… Ta strategia zosta-

ła przez nas zaprezentowana i w tym momencie 
tej strategii, z pewnymi drobnymi modyfikacja-
mi, się trzymamy, czyli wyznaczone zostały szpi-
tale pierwszego, drugiego i trzeciego poziomu. 
Upraszczając i obrazowo tłumacząc, można po-
wiedzieć, że ten drugi poziom to są przede wszyst-
kim szpitale zakaźne i przeznaczone bezpośrednio 
i wyłącznie do walki z chorobą, opieki nad pacjen-
tami COVID plus. Trzeci poziom to przede wszyst-
kim duże szpitale wielospecjalistyczne, które co do 
zasady mają zajmować się pacjentami covidowymi, 
ale zabezpieczając ich potrzeby wynikające często 
z leczenia specjalistycznego. Pierwszy poziom to 
przede wszystkim szpitale, które mają zabezpie-
czyć miejsca izolacyjne i co do zasady nie zajmować 
się pacjentem covidowym, a jedynie być może pro-
wadzić rozpoznanie, wyizolować go, zajmować się 
pacjentem do momentu potwierdzenia zakażenia.

Oczywiście ta strategia ewoluuje. Ta strategia 
również w związku z tym gwałtownym wzrostem 
zakażeń w ostatnich tygodniach ewoluuje. Mamy 
przygotowane dalsze rozwiązania. Jednym z tych 
rozwiązań są oczywiście budowane szpitale polo-
we. Innym rozwiązaniem, które już również ko-
munikowaliśmy, jest wprowadzenie, szczególnie, 
można powiedzieć, poza dużymi miastami, któ-
rym będą dedykowane te szpitale polowe, wy-
odrębnionych jednoimiennych szpitali do walki 
z COVID, które na pewnym terenie – np. będzie to 
1 na 5 szpitali powiatowych – przejmą tę odpowie-
dzialność za pacjentów covidowych po to, żeby te 
pozostałe mogły być w sposób jednoznaczny trakto-
wane jako szpitale czyste, przeznaczone do innych 
świadczeń. Narodowy Fundusz Zdrowia już rozpo-
czął takie prace nad wyodrębnieniem czy wyselek-
cjonowaniem tych podmiotów, które w taki sposób 
mogłyby być przekształcane.

Poza tym tak naprawdę w trybie ciągłym wo-
jewodowie we współpracy ze świadczeniodawca-
mi przeznaczają pewne miejsca, pewne oddziały 
dla pacjentów covidowych, które mogą być rów-
nież w tych szpitalach pierwszego poziomu. Np. 
szpital co do zasady jest tym szpitalem, który nie 
leczy COVID, ale oddział kardiologii w tym szpitalu 
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może być dedykowany pacjentom z COVID. Takie 
rozwiązania są wprowadzane już dzisiaj.

Co do drugiego pytania, o liczbę cudzoziem-
ców… No, myślę, że tutaj szacunek jest obarczony 
gigantycznym błędem i nie pokuszę się o podanie 
liczby osób, liczby cudzoziemców… Ale chodzi rów-
nież o Polaków, bo trzeba zauważyć, że to rozwią-
zanie jest skierowane nie tylko do cudzoziemców, 
ale także do Polaków, którzy studiowali za granicą 
i chcieliby wrócić do Polski. Nie pokuszę się o sza-
cunek tej liczby. Myślę, że ta ustawa stwarza pewną 
możliwość, pewne prawo, a ile osób z niego skorzy-
sta, to zobaczymy w przyszłości.

Co do ryczałtu, to ja już na posiedzeniu senac-
kiej komisji w dniu dzisiejszym wyraziłem stano-
wisko. Uważam, że wobec wielu szpitali, wobec 
wielu podmiotów leczniczych byłoby nie fair po-
traktowanie wszystkich tak samo i wsadzenie do 
jednego worka, zwiększenie wszystkim wyceny 
o określony procent, a w tym przypadku, jak rozu-
miem, jest propozycja zwiększenia o 15%. Uważam, 
że są takie podmioty lecznicze, które od samego po-
czątku, od marca walczą o to, żeby zachować pełną 
ciągłość świadczonych usług, a są też niestety takie 
przykłady – to przeciwna strona – gdzie szpita-
le regularnie zawieszają działalność określonych 
oddziałów, bo być może nie umiały wprowadzić 
pewnych procedur bezpieczeństwa, nie umiały 
zagwarantować personelowi i pacjentom pełnej 
dostępności usług. Potraktowanie dzisiaj wszyst-
kich jedną, zwiększoną wyceną, jak uważam, by-
łoby nie fair.

Poza tym rozszerzyliśmy okres rozliczeniowy, 
daliśmy możliwość wydłużenia okresu rozlicze-
niowego, jeśli chodzi o ryczałt, do połowy następ-
nego roku. Być może, mając ten czas przed nami, 
a właściwie nie być może, tylko na pewno, wpro-
wadzimy pewne rozwiązania, które w jakiś sposób 
ocenią aktywność tych podmiotów, tak żeby jednak 
wynagrodzić tych, którzy tę atencję, ten wysiłek 
w utrzymanie ciągłości włożyli większy.

Chcę też zauważyć, że w tym roku… To nie jest 
tak, że ministerstwo, Narodowy Fundusz Zdrowia 
nie skierowały żadnych środków na walkę z COVID, 
bo wszystkie szpitale dwukrotnie dostały podwyżki 
wycen, raz o 3% – od, bodajże, 1 kwietnia – a dru-
gi raz, kolejną podwyżkę wyceny o 3%, od 1 lipca, 
czyli łącznie 6%. To było tylko i wyłącznie na za-
bezpieczenie do walki z COVID, bo nie mówię tutaj 
o rozliczanych procedurach świadczeń covidowych 
czy o świadczeniach związanych z utrzymaniem 
gotowości infrastrukturalnej, np. z zakupem łóżek, 

na potrzeby walki z COVID, bo te są finansowane 
w sposób odrębny. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Bardzo proszę o zadanie pytania pana senatora 

Adama Szejnfelda.

SENATOR 
ADAM SZEJNFELD 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, chciałbym zapytać o kwestię, 

która wywołała lekkie kontrowersje albo zdziwie-
nie, a dotyczy wkomponowania w cały system 
szpitali czy placówek, szerzej mówiąc, prywatnej 
służby zdrowia. To jest oczywiście kierunek wła-
ściwy i nie można tego krytykować, także godny 
pochwały, jeśli chodzi o wszystkie te firmy i pod-
mioty, które w to się włączają. Sądzono raczej… 
Słyszałem, że były takie postulaty, by te placówki, 
które na ogół nie są przygotowane do całodobo-
wego i długotrwałego zajmowania się pacjentami, 
przejęły na siebie ze strony publicznej sfery opieki 
zdrowotnej zajmowanie się pacjentami, którzy cho-
rują na inne choroby niż COVID-19. No, przecież 
tu mamy też rosnący problem. A my się zajmu-
jemy… Słusznie państwo się zajmujecie epidemią 
i jej skutkami, ale przecież ludzie chorują także na 
inne dolegliwości. Sądzono, że to rozwiązanie było-
by bardziej funkcjonalne. Chciałbym zapytać: dla-
czego tego nie podjęto? To pierwsze pytanie.

Drugie pytanie, bardzo ważne. Mianowicie 
chodzi o wyznaczenie tych szpitali, które mają 
mieć określoną pulę łóżek covidowych. No, moż-
na różnie to oceniać, ja patrzę na to pozytywnie, 
ale wszyscy wiemy, że metry kwadratowe… liczba 
łóżek nie przesądza tutaj o skuteczności ochrony 
obywateli, bo przede wszystkim potrzebni są lu-
dzie, ale i ludzie niczego nie zrobią, jak nie mają 
sprzętu. W wielu tych szpitalach po prostu nie ma 
sprzętu, są łóżka, ale nie ma sprzętu. Ja na przy-
kład wizytowałem ostatnio szpital powiatowy 
w Chodzieży, w powiecie chodzieskim w północnej 
Wielkopolsce, i tam wszystko, jak widziałem, jest 
świetnie przygotowane. Wszyscy mają taki opty-
mizm w sobie, zgłosiło się do pracy nawet wielu 
ochotników, a nie tylko ludzi, którzy powinni tam 
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z racji umowy o pracę pracować. No ale brakuje 
sprzętu takiego jak np. ozonatory, aparaty USG,  
no i oczywiście tego, co, jak podkreślają, jest bar-
dzo ważne – w pierwszej kolejności o to chodzi 
– tj. przyłóżkowych cyfrowych aparatów rentge-
nowskich. Czy państwo przewidujecie uzbrojenie 
tych powiatowych szpitali w potrzebny sprzęt, któ-
ry da tym ludziom, a więc lekarzom, pielęgniar-
kom i wszystkim tym, którzy pomagają pacjentom, 
szansę na udzielenie chorym skutecznej pomocy? 
Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ZDROWIA 
SŁAWOMIR GADOMSKI 

Dziękuję.
Panie Senatorze, wątek dotyczący możliwości 

wsparcia systemu publicznego przez sektor pry-
watny jest rzeczywiście bardzo ciekawy. Byłoby to 
prawdopodobnie pożądane z punktu widzenia jak 
największej dostępności świadczeń. Dzisiaj, po na-
szych ostatnich rozmowach z sektorem prywat-
nym, po ubiegłotygodniowej decyzji wypracowanej 
z przedstawicielami… W tym przypadku chodzi 
o Pracodawców RP, ale oprócz tego rozmawiali-
śmy z przedstawicielami istotnej części sektora 
prywatnego w zakresie szpitalnictwa i uzgodnili-
śmy zasady wsparcia w leczeniu pacjentów covi-
dowych. Myślę, że to jest pierwszy krok, że to jest 
odpowiedź na tę, można powiedzieć, najbardziej 
pilną potrzebę. Dyskutujemy o tym, bo to jest pro-
ces ciągły, a tak naprawdę chodzi też o inne moż-
liwości wsparcia.

Ja tutaj, Panie Senatorze, przeskoczę na chwi-
lę do początku wypowiedzi pani przewodniczą-
cej Libery, bo moje słowa z posiedzenia Komisji 
Zdrowia chyba zostały nieco wypaczone. Mówiąc 
o tym, że Ministerstwo Zdrowia nie proponuje dzi-
siaj takiej całościowej strategii zaopiekowania się 
pacjentami chorymi na inne choroby niż COVID, 
tymi pacjentami, którzy szczególnie w okresie je-
siennym borykają się z trudnościami w uzyskaniu 
ciągłości świadczeń… Widzimy, że liczba świadczeń 

spadła praktycznie w każdej dziedzinie – od POZ, 
przez ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, po 
procedury szpitalne – szczególnie w okresie od 
marca do kwietnia. Mówiąc o braku pewnej stra-
tegii systemowej, braku takiego recovery planu dla 
zdrowia, wskazywałem na to, że dzisiejsza inten-
sywność pandemii to wszystko uniemożliwia. I nie 
chodzi o wprowadzenie tego przez Ministerstwo 
Zdrowia, tylko o realizację przez świadczeniodaw-
ców, którzy w wielu zakresach nie mogą działać 
tak, jak byśmy to sobie wyobrażali. 

Taka strategia była wypracowywana w Minister- 
stwie Zdrowia pod koniec wakacji, na przełomie 
sierpnia i września. No, jednym z narzędzi, które 
byliśmy gotowi bardzo mocno finansować czy też 
wdrażać, były świadczenia bezlimitowe, które mia-
ły być dostępne w szerszym zakresie niż dzisiaj. 
To było jedno z narzędzi, które miały być udostęp-
niane również sektorowi prywatnemu. Tutaj nie 
ma rozróżnienia na sektor publiczny i prywatny. 
Wszystkim świadczeniodawcom, którzy byliby go-
towi takich świadczeń udzielać, można byłoby takie 
narzędzia dostarczyć. Inne rozwiązania to np. pre-
mia za nadrealizację świadczeń czy pewne zachę-
ty dotyczące profilaktyki. Te rozwiązania w ocenie 
Ministerstwa Zdrowia są dzisiaj trudne do zaak-
ceptowania dla większości świadczeniodawców, 
którzy sami mają problemy z utrzymaniem ciągło-
ści, z utrzymaniem kadry, z pewnymi wyzwaniami 
związanymi z izolacją czy kwarantanną personelu 
medycznego. No, wydaje się, że musimy najpierw 
wyhamować ten efekt ostatnich tygodni, efekt pan-
demii, zapanować nad skalą wzrostów, no i dopie-
ro wtedy przejść do tej strategii. Być może, Panie 
Senatorze, w istotny sposób włączymy w to sektor 
prywatny.

Co do drugiego pytania to my o zaopatrzenie 
w sprzęt dbamy od samego początku pandemii. 
Tutaj oczywiście chodzi przede wszystkim o szpi-
tale jednoimienne, o szpitale zakaźne, które były 
przeznaczone do walki z COVID. Tam poszło duże 
wsparcie, chociażby w zakresie infrastruktury tle-
nowej czy infrastruktury diagnostyki obrazowej. 
Bardzo dużo środków skierowano na tomografię 
komputerową. Kontynuujemy to wsparcie. Ja jako 
osoba nadzorująca budżet w Ministerstwie Zdrowia 
praktycznie codziennie realizuję czy akceptuję ta-
kie wnioski od różnych szpitali, w szczególności 
tych wpisanych przez wojewodów na listę szpitali, 
które mają zajmować się COVID-19. Zajmują się 
tym także wojewodowie, bo do nich też często kie-
rowane są takie wnioski, jak również marszałkowie 
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województw. Doskonale wiemy, mając przegląd 
z komitetu koordynacyjnego środków unijnych, 
że również marszałkowie województw, chociażby 
w ramach regionalnych programów operacyjnych, 
skierowali bardzo duże środki na dosprzętowienie 
tych jednostek.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Bardzo proszę pana senatora Krzysztofa 

Kwiatkowskiego.

SENATOR 
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI 

Panie Ministrze, mam przed sobą komunikat 
ministra finansów dotyczący ustawy budżetowej 
na rok 2021 i wzrostu nakładów na finansowanie 
ochrony zdrowia. To jest 104%. Czyli mówimy o 4%. 
Czy pan uważa, że to jest adekwatne do skali wy-
zwań? Czy analizowaliście państwo sytuację placó-
wek służby zdrowia, głównie szpitali, w przypadku 
których jednostki samorządu terytorialnego jako 
podmioty tworzące samodzielne publiczne zakłady 
opieki zdrowotnej mają obowiązek pokrycia strat? 
Samorząd terytorialny jest teraz w dramatycznej 
sytuacji w związku ze zmniejszeniem wpływów do 
budżetów samorządów. Czy przewidujecie tu jakieś 
formy wsparcia? To po pierwsze.

Po drugie, czy przewidujecie korekty wyceny 
świadczeń i procedur medycznych? Pytam o to, 
bo mamy do czynienia z takimi sytuacjami, że 
nawet jak jakaś placówka czy lekarz rodzinny nie 
zajmuje się chorymi covidowymi, to i tak ma więk-
sze nakłady finansowe związane ze świadczeniem 
opieki, chociażby w postaci większych kosztów do-
tyczących zabezpieczenia osobistego. Ja oczywiście 
wiem, gdzie trafia wasza pomoc – szczególnie  
do szpitali jednoimiennych. To jest ważne i cenne, 
ale ona nie trafia wszędzie.

I trzecia rzecz. Czy resort analizuje sytuację, 
a  jeżeli tak, to jakie wnioski wyciąga z analiz?  
Co zrobić, żeby zapaść w  zakresie niektórych 
operacji, zabiegów, badań, która była widoczna 
w miesiącach covidowych… żeby to w jakiś sposób 
wyrównać? Jeżeli patrzymy na statystyki dotyczą-
ce miesiąca marca, kwietnia w kontekście proce-
dury DiLO uruchamianej w przypadku pacjentów 

onkologicznych, to widzimy, jakie w tych pierw-
szych miesiącach były tam spadki. Czy państwo 
macie to na uwadze i czy macie jakieś propozycje 
wyjścia z tej sytuacji? Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ZDROWIA 
SŁAWOMIR GADOMSKI 

Panie Senatorze! Szanowni Państwo!
Jestem zaskoczony komunikatem, który przyto-

czył pan senator, dotyczącym tych 4%. Wprawdzie 
z głowy, ale przytoczę dane. Plan nakładów na 
zdrowie na rok 2020 zakładał 107 miliardów zł. 
Plan nakładów na rok 2021, jeśli dobrze pamiętam, 
zakładał 120,7 miliarda zł, czyli o ok. 13–14 miliar-
dów zł więcej, co stanowi ponad 10 czy 11% wzro-
stu. Stąd jestem zaskoczony. Ja takimi szacunkami 
i taką wiedzą nie tylko dysponuję, ale również je 
przedstawiam.

Warto zauważyć, że istnieje tu być może pew-
ne przekłamanie co do danych. Namawiam tutaj 
do jednoznacznej interpretacji. Zarówno nakłady, 
które wykazujemy jako realizowane w roku 2020, 
jak i nakłady, które planujemy na rok 2021, to są co 
do zasady nakłady bez środków na walkę z COVID. 
Trzeba mieć na uwadze, że kiedy planowano wy-
datki na zdrowie w  wysokości 107  miliardów 
w roku 2020, to te środki nie były tam uwzględnia-
ne. One również nie są dzisiaj prezentowane przez 
nas w pewnych raportach dotyczących nakładów 
na zdrowie. Z racji uruchomienia środków covi-
dowych wydaliśmy już grubo ponad 6 miliardów. 
Nie wspominam o rezerwach celowych, środkach 
unijnych czy wydatkach przesuniętych z części bu-
dżetowej. Tak jestem w stanie odnieść się do tej 
kwestii na gorąco.

Co do korekt wyceny i pewnej pomocy mate-
rialnej, to tak jak już mówiłem, odpowiadając na 
wcześniejsze pytania, 3-procentowa podwyżka… 
Były 2 covidowe podwyżki w tym roku. Pierwsza, 
3-procentowa podwyżka wycen dotyczyła szpitali 
i zwiększenia ryczałtów szpitalnych. Druga pod-
wyżka dotyczyła wszystkich świadczeniodawców, 
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łącznie z POZ. To również była podwyżka o 3%, de-
dykowana przede wszystkim zapewnieniu środków 
ochrony indywidualnej i wdrożeniu pewnych pro-
cedur bezpieczeństwa. Ale trzeba mieć tu na uwa-
dze fakt, że ogromna liczba placówek, nie tylko 
szpitali jednoimiennych, ale również POZ i przy-
chodni, otrzymała od nas zabezpieczenie w postaci 
środków ochrony indywidualnej. Co więcej, konty-
nuujemy dostarczanie tych środków do podmiotów 
medycznych.

Co do wsparcia dla samorządów to jest to te-
mat systemowy, to temat tak naprawdę trudny, 
to temat związany pewnie z całościową restruk-
turyzacją szpitali. Minister Niedzielski, jak tylko 
objął urząd, zapowiedział, że jest to jeden z na-
szych priorytetów, którym chcemy się zająć teraz 
i tu, ale niestety ta pandemia, która nas poniekąd 
trochę poturbowała, jak myślę, powoduje pewne 
opóźnienia w tym projekcie, opóźnienia w projek-
cie, w którym myślimy o pewnym systemowym, 
mądrym, wspartym narzędziami monitoringu 
i kontroli oddłużeniu czy restrukturyzacji długu 
szpitali. Szczegóły tego projektu mieliśmy poka-
zać w IV kwartale, być może przeciągniemy to na 
I kwartał.

Co do zapaści, to również mówiłem już o tym 
recovery planie dla zdrowia, który zamierzaliśmy 
przedstawić, no i wracam do tego. Ten katalog 
działań zdefiniowaliśmy sobie. To jest katalog dzia-
łań związany właśnie ze świadczeniami bezlimito-
wymi, z premią za nadrealizację procedur, jeżeli 
komuś uda się nadgonić tę górkę, z zachętami do 
profilaktyki, ze wsparciem systemowym obszarów 
kardiologii i onkologii, gdzie pewne zmiany syste-
mowe, które mieliśmy wdrożyć dopiero po zakoń-
czeniu pilotażu sieci onkologicznej, byliśmy gotowi 
wdrożyć już teraz, czy pewnymi zmianami w za-
kresie przyspieszenia planowanych zmian w psy-
chiatrii, które już ogłosiliśmy… Ale, tak jak mówię, 
wydaje się, że dzisiaj przede wszystkim po stronie 
świadczeniodawców może być bardzo ciężko z ab-
sorbcją tych zmian, dlatego jeszcze nie prezentu-
jemy tej strategii.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Bogdan Borusewicz)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Ministrze.
Pan senator Kwiatkowski. Proszę bardzo.

SENATOR 
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI 

Ja przepraszam, dopytam, w kontekście tego, 
co mówił pan minister… Mam przed sobą otwar-
tą stronę www.mf.gov.pl, czyli oficjalną stronę 
Ministerstwa Finansów, gdzie mamy zamieszczony 
28 września komunikat, że Rada Ministrów przy-
jęła projekt ustawy budżetowej na 2021 r. I w tym 
komunikacie czytam: „zwiększenie nakładów na 
finansowanie ochrony zdrowia do poziomu 5,3% 
PKB (wydatki budżetowe w porównaniu do 2020 r. 
wzrosną o ok. 11,6 miliarda zł, tj. wzrost o 104%)”. 
Stąd było moje pytanie.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Proszę bardzo, Panie Ministrze.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ZDROWIA 
SŁAWOMIR GADOMSKI 

Nie umiem się tu odnieść do tej skali wzrostu, 
bo, tak jak mówię, planowane nakłady na rok 2020 
to było 107 miliardów zł, między 107 a 120 mamy 
ok. 13–14 miliardów, więc jest to dla mnie wzrost 
o 11–12%. Ale, Panie Senatorze, pozwoli pan, że to 
wyjaśnię. Może ja pewnego niuansu alokacji na-
kładów w tym komunikacie nie widzę, spróbuję to 
wyjaśnić, mamy przed sobą rozpatrzenie ustawy 
budżetowej, więc myślę, że…

(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Ja oczywiście, 
żeby nie było żadnych wątpliwości, trzymam kciu-
ki, żeby to było więcej, żeby to pan miał rację, a nie 
minister finansów.)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Marek Borowski. Proszę bardzo.

SENATOR 
MAREK BOROWSKI 

Panie Ministrze, ja rozumiem, że ta ustawa 
jest ważnym elementem, jest wykonaniem strate-
gii walki z koronawirusem, którą to strategię pan 
premier niedawno, kilka dni temu przedstawił. 
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Moje pytanie jest takie… Ponieważ ta strategia 
sprawia wrażenie raczej programu ratunkowego, 
a nie strategii, moje pytanie jest takie: dlaczego ta-
kiej strategii nie opracowano wcześniej? Dlaczego 
zmarnowano sierpień, kawał lipca, początek wrze-
śnia i taka strategia się nie pojawiła? Czy po pro-
stu zakładaliście, że na jesieni nic wielkiego się nie 
stanie?

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ZDROWIA 
SŁAWOMIR GADOMSKI 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, to absolutnie nie jest tak. 

Strategia związana z walką z COVID na jesień 
powstała i była wypracowywana przez eksper-
tów właśnie na przełomie sierpnia i września.  
Ta strategia została zresztą zaprezentowana  
przez ministra Niedzielskiego, i ta strategia pew-
ne rozwiązania, które dzisiaj funkcjonują w sys-
temie, uwzględniała. Te rozwiązania to chociażby 
wyszczególnienie 3 poziomów szpitali, o których 
już mówiłem, to szerokie zaangażowanie lekarzy 
POZ do walki z COVID, to pewne narzędzia, które 
wypracowaliśmy po stronie ministerstwa, po stro-
nie Narodowego Funduszu Zdrowia co do finanso-
wania tych świadczeń, zarówno dla lekarzy POZ, 
jak i dla szpitali.

Ja myślę, że jedyne, co rzeczywiście możemy 
powiedzieć co do tej strategii, to jest to, że ona 
zakładała scenariusz mniej czarny niż ten, który 
mamy dzisiaj. Czyli ta strategia w naszej ocenie, 
w myśl prognoz, którymi wtedy dysponowali-
śmy, w myśl opinii ekspertów była przygotowana 
rzeczywiście na mniejszą… może nie skalę wzro-
stów, ale na pewno mniejszą intensywność tych 
wzrostów.

Trzeba sobie też jasno powiedzieć, że zarówno 
w wakacje, jak i we wrześniu bardzo mocno akcen-
towaliśmy, żeby powrócić do udzielania świadczeń 
niecovidowych. Nawet ta struktura szpitali, w któ-
rej rzeczywiście rezygnujemy z przekształcania du-
żych szpitali w szpitale jednoimienne, zajmujące 

się wyłącznie COVID, a przekształcamy je w szpi-
tale trzeciego poziomu, które co do zasady mają za-
jąć się pacjentem covidowym, ale jednak skupić się 
na zapewnieniu jemu i innym pacjentom leczenia 
wysokospecjalistycznego, leczenia niecovidowego, 
to była odpowiedź właśnie na ten postulat, na chęć 
zlikwidowania, że tak powiem, tego dołka, tej za-
paści, jak tutaj mówił pan senator Kwiatkowski… 
zapaści to może za dużo powiedziane, ale dołka 
w wielu różnych zakresach medycznych. Tak więc 
nie chciałbym powiedzieć… To znaczy nie mogę się 
zgodzić ze stwierdzeniem, że nie pracowaliśmy 
nad rozwiązaniami. Bo te rozwiązania zostały na-
wet zaprezentowane publicznie i wcześniej prze-
dyskutowane z ekspertami. Ale, tak jak mówię, te 
działania, które planowaliśmy w tamtym okresie, 
prawdopodobnie dotyczyły mniejszej skali, mniej-
szej intensywności wzrostu. Z tego pewnie wynika 
podnoszona tutaj dzisiaj konieczność modyfikacji 
tych strategii. No, te strategie nie są raz na zawsze, 
te strategie są do modyfikacji. I myślę, że reagując 
na kolejne wzrosty – mam nadzieję, że nie – czy 
spadki liczby nowych zakażeń będziemy ewentu-
alnie te strategie modyfikować.

(Senator Marek Borowski: Mogę dopytać?)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Ministrze.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

SENATOR 
MAREK BOROWSKI 

Powiedział pan minister, że nie spodziewa-
liście się takiej eksplozji tych zakażeń, że praw-
dopodobnie ta strategia – jak rozumiem, pan 
minister nie brał wtedy udziału w jej opracowa-
niu – była obliczona na jakąś mniejszą liczbę, 
a ponadto że eksperci, no, nie sugerowali wam, 
że nastąpi aż tak zła sytuacja. Czy pan może po-
wiedzieć, na jaką liczbę zakażeń opracowywaliście 
tę strategię w owym czasie?

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Proszę bardzo.
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PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ZDROWIA 
SŁAWOMIR GADOMSKI 

Panie Senatorze, nie jestem w stanie w tym 
momencie odpowiedzieć. Brałem udział w opra-
cowywaniu… To nie jest tak, że strategia dotyczyła 
konkretnej liczby w konkretnym czasie. Niemniej 
jednak ta strategia w takich ogólnych, że tak po-
wiem, założeniach i podwalinach dotyczyła wzro-
stu zakażeń, ale mniej eksplozywnego niż ten, 
z którym mamy do czynienia dzisiaj.

(Senator Marek Borowski: To, Panie Marszałku, 
jeśli mogę, to ja już teraz dokończę, dobrze?)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Proszę uprzejmie.

SENATOR 
MAREK BOROWSKI 

Bo to było mi potrzebne tutaj… No, wobec tego 
ja poinformuję pana ministra, na co liczyliście i co 
zaniedbaliście. Otóż 31 sierpnia w radiu RMF pan 
wiceminister Kraska, który, jak sądzę, jest dobrze 
poinformowanym wiceministrem, mówił, co na-
stępuje. Mianowicie najpierw było pytanie: panie 
ministrze, czy jesteśmy przygotowani na kilka ty-
sięcy nowych zakażeń koronawirusem dziennie? 
Odpowiedź: wszyscy epidemiolodzy wieszczą tzw. 
drugą falę, myślę, że ona nie będzie aż tak duża jak 
ta fala na wiosnę, myślę, że ta fala będzie łagod-
niejsza. Tak mówił pan minister Kraska. A prze-
cież mówił, że wszyscy epidemiolodzy wieszczą 
tzw. drugą falę. Czyli epidemiolodzy wieszczyli, 
a państwo swoje. Ponieważ uważaliście, że wie-
cie lepiej, albo że nie warto się do takiej dużej fali 
przygotowywać.

Dalej. Pytanie. Panie Ministrze, ale czy zakła-
dacie w tych swoich opracowaniach przygotowy-
wanych na jesień kilka tysięcy zakażeń dziennie? 
Bo o takiej liczbie mówił mi główny inspektor sa-
nitarny MSWiA, Marek Posobkiewicz… Były głów-
ny inspektor, żeby sprawa była jasna. Bo jakby był 
obecny, toby nic nie mówił. Odpowiedź: myślę,  
że aż tyle nie powinno być, myślę, że może to bę-
dzie ten tysiąc zakażeń dziennie. 

I wreszcie: jeśli dzisiaj mamy 800–900 przy-
padków – pyta dziennikarz – robiąc niecałe 

30 tysięcy testów, to może to jednak wzrosnąć, 
no, nawet do 2 tysięcy dziennie. I odpowiedź: pa-
nie redaktorze, nie będę wróżką, nie będę tutaj się 
zakładał ani przewidywał pewnych scenariuszy; 
być może tak też może się wydarzyć, ale pokazuje,  
że ta liczba ok. 1 tysiąca jednak powinna ciągle 
u nas w kraju występować.

Panie Ministrze, no, powiem szczerze, nawet 
nie mam pytania do pana.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: No, Panie 
Senatorze, czy się pomylili?)

Tak, ale… Dlaczego nie wierzyliście epidemio-
logom? To tak, żeby zakończyć.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ  

Dziękuję bardzo.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ZDROWIA 
SŁAWOMIR GADOMSKI 

Panie Senatorze, to ja może pytaniem na pyta-
nie, chociaż to pewnie nieładnie. Którym? Którym 
epidemiologom? Który z epidemiologów w Polsce 
mówił o takiej skali, bo…

(Senator Marek Borowski: Panie Ministrze,  
ja przepraszam, ja przeczytałem słowa pana wice-
ministra, nie kogoś gdzieś z boku, członka opozycji 
itd., słowa wiceministra, który powiedział: wszy-
scy epidemiolodzy wieszczą tzw. drugą falę; myślę,  
że ona nie będzie aż tak duża, jak ta fala na wiosnę.)

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Dziękuję, 
Panie Senatorze.)

Ja to rozumiem, Panie Senatorze. Tak, ja zro-
zumiałem przekaz, który przedstawił minister 
Kraska, ale jakby ponawiam: wszyscy eksperci, 
którzy brali udział w pracach, doradzali ministrowi 
zdrowia, zespoły prognostyczne, zespoły złożone 
nie tylko z medyków, zespoły złożone z analityków, 
z prognostyków z uczelni w Polsce… Żaden model 
z tych, które zostały nam przedstawione, nie za-
kładał takiej eksplozji wzrostów. Ja rozumiem, że 
dzisiaj, 26 października łatwo jest mówić, co to nie 
było w sierpniu, ale ja chętnie zapoznam się z opi-
nią – i być może od razu zaproszę jako kluczowego 
eksperta ministra zdrowia – epidemiologa, który 
mówił o tym, że będziemy borykali się z 15 tysią-
cami zakażeń dziennie.
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WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Ministrze.
Pan senator Jerzy Czerwiński.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Po prasówce pozwolę sobie wrócić do tekstu 

ustawy, a właściwie do poprawek, które są propo-
nowane przez komisję. Prosiłbym o krótkie stwier-
dzenie, czy rząd, czy też pan minister te poprawki 
popiera, czy też nie. Chodzi o 3 zasadnicze, może 
nie zasadnicze, ale według mnie ważne.

Pierwsza dotyczy kwestii znajomości języka pol-
skiego przez lekarzy, którzy mogą przyjechać tutaj,  
do nas i pomóc nam w walce z pandemią, lekarzy 
spoza granic Polski. W tej chwili w ustawie, w noweli-
zacji zakłada się, że to ma być na zasadzie oświadcze-
nia takiego lekarza. Poprawka właściwie przywraca 
egzamin, praktycznie rzecz biorąc, przywraca proce-
durę egzaminacyjną. To jest pierwsza kwestia.

Druga kwestia. W nowelizacji w ustawie o stra-
żach gminnych proponuje się dodać punkt, któ-
ry umożliwi wojewodzie wykorzystywanie straży 
gminnych w sytuacjach krytycznych, tak bym to 
określił. Poprawka komisji może nie tyle idzie da-
lej, ile zmiękcza to uprawnienie. Wojewoda – ow-
szem, tak, ale za zgodą właściwego terytorialnie 
wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. To jest 
o tyle dziwne, że potem, w następnym zdaniu, już 
w samej noweli jest napisane, że wojewoda infor-
muję tegoż wójta, burmistrza lub prezydenta mia-
sta. No, trochę bezsensowne. Jaki jest stosunek 
pana ministra do tej poprawki?

I trzecia kwestia, też proponowana przez komi-
sję. A mianowicie propozycja, aby środki pochodzą-
ce z grzywien – nazwijmy to ogólnie – nakładanych 
okołocovidowo były przekazywane do Narodowego 
Funduszu Zdrowia, nawiasem mówiąc, w ciągu 
30 dni. Pytanie: czy to jest w ogóle realne i czy spo-
sób wyagregowania środków z tych grzywien to bę-
dzie gra warta świeczki? Czy to nie będzie rodziło 
więcej problemów i kosztów niż same grzywny?

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Proszę bardzo.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ZDROWIA 
SŁAWOMIR GADOMSKI 

Dziękuję.
Trzeba zauważyć, że zarówno na posiedzeniu 

sejmowej Komisji Zdrowia, jak i dzisiaj na posie-
dzeniu komisji senackiej rzeczywiście złożonych 
zostało wiele wartościowych poprawek, wiele po-
prawek, które niejako z czystym sumieniem, jako 
strona rządowa, byliśmy gotowi zaaprobować. 
Dzisiaj komisję zaszczycili przedstawiciele izby 
niższej, w szczególności pan poseł Wolski, który 
reprezentuje lewicę. Tutaj trzeba sobie jasno po-
wiedzieć: my, jako strona rządowa, przyjęliśmy 
wszystkie rozwiązania, które lewica postulowała 
w swoim poselskim projekcie ustawy, i przychyl-
nie byliśmy do nich nastawieni. Podobnie dzisiaj 
na posiedzeniu komisji senackiej był cały katalog 
poprawek, co do których rzeczywiście wyraziłem 
pozytywne stanowisko strony rządowej, z jednej 
strony uważając, że wiele tych rozwiązań faktycz-
nie jest na korzyść ustawy, być może zapewniając 
jej większą spójność legislacyjną, a z drugiej stro-
ny zgadzając się na pewne zmiany w kwestiach 
merytorycznych.

Co do tych 3 poprawek… Język polski – oświad-
czenie versus egzamin. Egzamin to de facto jest 
forma, którą dzisiaj mamy i która jest formą stan-
dardową. Projekt poselski mówił o oświadczeniu 
takiej osoby. Oczywiście w czasach normalnych 
– tak to nazwijmy – ten egzamin jest wymogiem, 
z którego absolutnie nie chcemy rezygnować, i rze-
czywiście zapewnia, że dana osoba włada językiem 
polskim w sposób wystarczający do chociażby ko-
munikacji z personelem. Jednak myślę, że wszyscy 
państwo zdajecie sobie sprawę z tego, że dzisiaj ta 
ustawa nie jest przyjmowana w warunkach nor-
malnych. Jest przyjmowana w warunkach pande-
mii, w warunkach, w których rzeczywiście musimy 
wprowadzać rozwiązania ekstranormatywne.  
To jest jedno z tych rozwiązań, w przypadku któ-
rych de facto z pełną świadomością jesteśmy go-
towi na rozluźnienie pewnych wymogów tylko  
po to, żeby być może wywalczyć tymi rozwiązania-
mi większą dostępność leczenia i zapewnić więcej 
personelu do leczenia polskich pacjentów. Tak że 
nasza opinia co do poprawki jest negatywna.

Co do straży gminnych… Już w  Sejmie od-
bywała się taka dyskusja, a  w  Senacie dzisiaj 
została powtórzona. Bardzo ciekawą argumen-
tację, bardzo trafną argumentację podniósł 
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przedstawiciel Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, który pokazał, że te uprawnienia 
wojewodów nie są niczym nadzwyczajnym, że wo-
jewodowie i tak dzisiaj w pewnych stanach, w pew-
nych okolicznościach taki nadzór prowadzą albo 
mogą prowadzić. Już dzisiaj, bez zmian tej ustawy, 
mogą wydawać pewne wiążące polecenia strażom 
gminnym, np. w porozumieniu z komendą Policji. 
Tak że te nasze rozwiązania nie są jakimś niespo-
tykanym wyjątkiem… Wracam: są rozwiązaniami, 
których dzisiaj czas, w którym jesteśmy, w naszej 
ocenie wymaga. Tak więc odwrócenie tego porząd-
ku i wprowadzenie konieczności uzgadniania czy 
tego, żeby to było za zgodą organów nadzorujących 
bezpośrednio straż gminną, spowodowałaby praw-
dopodobnie tylko dołożenie pracy wojewodom, 
a pewnie często byłyby niesłuszne – ze względu 
na zadania, które by straż gminna mogła pełnić 
– sprzeciwy.

Co do trzeciej poprawki, związanej z przeka-
zaniem środków do NFZ, opinia strony rządowej, 
moja opinia jest pozytywna. Przede wszystkim 
już rozwiązania z ustawy matki umożliwiały to. 
Poprawka, która dzisiaj trafiła pod obrady komi-
sji senackiej, jest poprawką legislacyjną. Przenosi  
te przepisy z poziomu, jeśli dobrze pamiętam, usta-
wy covidowej do kodeksu wykroczeń, co w ocenie 
legislatorów, Biura Legislacyjnego Senatu jest być 
może taką formą bardziej czystą legislacyjnie.  
Co do niej nasze stanowisko jest pozytywne.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Pan senator Aleksander Szwed zadaje pytanie.

SENATOR 
ALEKSANDER SZWED 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, mam pytanie. Chodzi mi 

o element tej nowelizacji mający zapewnić godne 
warunki personelowi medycznemu, który z tak 
wielkim zaangażowaniem walczy z pandemią.  
To pytanie, które już zadawałem pani senator spra-
wozdawcy. Chodzi mi o nowelizację art. 47 ust. 1, 
o podwyższenie ze 150%, jak było dotychczas, do 
200% wynagrodzenia zasadniczego dla osób skie-
rowanych przez wojewodę do pracy związanej  
ze zwalczaniem COVID. 

Czy państwo w ministerstwie w jakiś sposób 
analizowali, ile mniej więcej osób… Oczywiście 
wiem, że sytuacja jest dynamiczna, ale czy państwo 
analizowali, ile osób, ile personelu będzie trzeba 
jeszcze skierować do walki z COVID i jakie pienią-
dze będą przeznaczone na ten cel. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ZDROWIA 
SŁAWOMIR GADOMSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Sena- 
torze!

To pytanie w pewnym sensie trudne nie tylko 
z uwagi na zmieniające się okoliczności, ale rów-
nież na to, co już tłumaczyłem na posiedzeniu 
komisji senackiej, czyli na to, że ustawa dotyczy 
wynagrodzeń pewnej części personelu medyczne-
go, tych pracowników delegowanych przez woje-
wodę. Ale nie jest to całe spektrum pracowników 
ochrony zdrowia, któremu zwiększone wynagro-
dzenia będą przysługiwały. Już przysługuje stawka 
150%, bo tu mamy jakby 2 systemy. Dzisiaj, w obec-
nym świecie pracownicy delegowani dostają 150%, 
ale również w myśl poleceń ministra zdrowia dla 
Narodowego Funduszu Zdrowia wynagrodzenia 
w wysokości 150% otrzymywali pracownicy zaan-
gażowani w walkę z COVID – przede wszystkim 
oddziały zakaźne, szpitale jednoimienne. Ten sys-
tem po wejściu w życie ustawy i, mam nadzieję, 
tych przepisów, które umożliwiają stawkę w wyso-
kości 200% dla pracowników delegowanych przez 
wojewodów, zmienimy w poleceniach ministra 
zdrowia skierowanych do Narodowego Funduszu 
Zdrowia, czyli powtórzymy te rozwiązania, w tym 
te 200% również, żeby zapewnić równowagę.

Nie umiemy tego dzisiaj oszacować. To znaczy 
pewnie umiemy, ale ten szacunek byłby nieco wir-
tualny, bo, po pierwsze, ta skala oddelegowanych 
pracowników z tygodnia na tydzień tak napraw-
dę się zwiększa, po drugie, pewne przekształce-
nia funkcji szpitali, dedykowanie, jak mówiłem, 
tworzenie nowych covidowych oddziałów nawet 
w tych szpitalach, które się miały z założenia nie 
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zajmować COVID, powoduje, że te szacunki mu-
siałyby być non stop aktualizowane.

Ale – co warto zauważyć, co jest tutaj bardzo 
istotne i wymaga podkreślenia – to nie są środki 
Narodowego Funduszu Zdrowia przeznaczane na 
świadczenia medyczne. Są to środki z wydzielone-
go funduszu covidowego, które my kierujemy do 
NFZ, a NFZ jest pewnym takim, powiedzmy, po-
średnikiem rozliczeniowym tych środków.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Proszę bardzo, jeszcze pan senator.

SENATOR 
ALEKSANDER SZWED 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, jeszcze chciałbym dopytać. 

Chodzi mi o sanepid. Czy planuje się dofinanso-
wanie sanepidu i czy w związku z tym, że sanepid 
jest też na pierwszej linii frontu, walki z pandemią, 
planuje się zwiększenie etatów sanepidu?

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ZDROWIA 
SŁAWOMIR GADOMSKI 

Panie Senatorze, sanepid rzeczywiście jest na 
pierwszej linii walki z pandemią i od samego po-
czątku tak naprawdę pewne dofinansowanie czy 
pewne zwiększenie możliwości finansowych sa-
nepidu realizujemy poprzez obsługę wniosków wo-
jewodów. Te wnioski rzeczywiście trafiają do nas, 
do mnie –przede wszystkim wnioski o wypłatę 
nadgodzin, o zwiększenie możliwości testowania, 
wnioski o zakupy związane z infrastrukturą. Część 
sanepidów przygotowała śluzy, namioty do poboru 
drive-thru, laboratoria i rozszerzenie możliwości 
testowych… To są te kategorie zakupów, które re-
alizujemy już w tym roku, przede wszystkim z re-
zerwy celowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
będącej w dyspozycji albo ze środków funduszu co-
vidowego w tej części „Zdrowie”, którą zarządzamy 
w ministerstwie.

Oprócz tego – bo może warto na to spojrzeć 
w perspektywie nieco dłuższej – na następny rok, 
w ustawie budżetowej na rok 2021 planujemy, od-
ważę się powiedzieć, ogromną zwyżkę środków 
finansowych skierowanych do inspekcji. Dzisiaj fi-
nansowanie inspekcji to od 1 miliarda 200 tysięcy 
do 1 miliarda 300 tysięcy zł. Planujemy zwiększenie 
tych środków o 330 milionów, do poziomu prawie 
1 miliarda 600 tysięcy zł, z przeznaczeniem przede 
wszystkim na wzrosty wynagrodzeń pracowników. 
Tam, oprócz wzrostów wynikających ze skutków 
decyzji już z tego roku, jest zaplanowane 15-pro-
centowe zwiększenie puli dostępnych środków na 
wynagrodzenia. Nie chcę mówić jednoznacznie, 
czy wiąże się to ze wzrostem etatyzacji, bo to już 
pewnie będą decyzje na niższych szczeblach.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Pani marszałek Gabriela Morawska-Stanecka.

SENATOR 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja mam pytanie co do art. 14 

tej ustawy. Tam jest w kwestii ratownictwa me-
dycznego zmiana. Po art. 37 dodaje się art. 37a 
w brzmieniu: „W okresie ogłoszenia stanu zagro-
żenia epidemicznego albo stanu epidemii lotniczy 
zespół ratownictwa medycznego składa się co naj-
mniej z trzech osób, w tym co najmniej z jednego 
pilota zawodowego oraz ratowników medycznych 
lub pielęgniarek systemu”. 

Ja mam pytanie. Czy to oznacza, że leka-
rze są eliminowani z  Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego? Bo ten zapis jest bardzo precy-
zyjny i ostry. On pokazuje, że w stanie epidemii 
w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym nie będzie 
latał lekarz. Czy to jest faktycznie celowy zabieg, 
czy to jest może jakieś niedopatrzenie?

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.
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PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ZDROWIA 
SŁAWOMIR GADOMSKI 

Pani Marszałek, ta sprawa rzeczywiście budziła 
wątpliwości, również w komisji senackiej. W tym 
zapisie, w myśl tego pierwotnego brzmienia, cho-
dzi o to, że zespół lotniczy składa się z co najmniej 
3 osób, w tym z co najmniej 1 pilota oraz ratowni-
ków medycznych lub pielęgniarek systemu. Dla nas 
ten zapis, który był w ustawie matce, był zapisem 
rozszerzającym. W naszej interpretacji nie mówił 
on, że w zespole nie może być lekarza. On mówił, 
że to może być inny skład.

Ponieważ doszliśmy tutaj do porozumienia, na 
poziomie komisji została złożona – jeśli dobrze 
pamiętam, przez panią senator Gorgoń-Komor – 
poprawka, którą skorygowaliśmy jeszcze w ostat-
nim momencie, tuż przed głosowaniem. No i tutaj 
mam pewną wątpliwość co do tego, czy ta popraw-
ka aby na pewno ma takie, a nie inne brzmienie. 
Ta, którą dostałem z Biura Legislacyjnego, jest 
nieco inna niż ta, którą wypracowaliśmy w ko-
misji. Poprawka wypracowana w komisji miała 
brzmieć tak: z co najmniej 1 pilota zawodowego 
i lekarza systemu oraz ratownika medycznego 
lub pielęgniarki. A ta, którą otrzymałem z Biura 
Legislacyjnego, brzmi tak: z 1 pilota i lekarza – tu 
jest okej – oraz ratownika medycznego. To prze-
sądza, że każdorazowo musi być tam ratownik, co 
nie było naszą intencją.

(Senator Gabriela Morawska-Stanecka: Czyli 
wtedy pielęgniarkę by się eliminowało.)

Pielęgniarkę lub…
(Senator Gabriela Morawska-Stanecka: A ra-

townik medyczny…)
A więc wydaje mi się, że nasza intencja nie 

została w pełni zrozumiana przez Biuro Legisla- 
cyjne. Mam nadzieję, że to jest możliwe do sko- 
rygowania.

No ale wracam do pytania głównego: nie, nie 
było takiego zamysłu. W porozumieniu doprecy-
zowaliśmy ten zapis.

(Senator Gabriela Morawska-Stanecka: Bardzo 
dziękuję.)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Pan senator Beniamin Godyla.

SENATOR 
BENIAMIN GODYLA 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Mam kilka pytań do pana ministra. Pierwsze 

pytanie dotyczy techników medycznych. 
Dlaczego wprowadzając podwyżki dla służb 

medycznych, nie daliście możliwości otrzymy-
wania podwyższonego wynagrodzenia grupie za-
wodowej techników elektrokardiologii, którzy też 
pracują w szpitalach? Osoby te są tak samo nara-
żone na zachorowanie jak lekarze czy ratownicy 
medyczni, są tak samo przeciążone pracą w ostat-
nich miesiącach, w związku z czym również po-
winny otrzymywać stosowne wynagrodzenie za 
swoją pracę.

Kolejne pytanie dotyczy przedsiębiorców. 
Dlaczego został tu wprowadzony przepis odnoszą-
cy się do przedsiębiorców, przepis ustanawiający 
zakaz naruszania przez przedsiębiorcę ograniczeń 
w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej? 
No, w związku z wystąpieniem zagrożenia epide-
miologicznego lub stanu epidemii można będzie 
stracić możliwość skorzystania z pomocy publicz-
nej. W tej chwili przedsiębiorcy są tymi osobami, 
którym trzeba pomóc. Takiego przedsiębiorcę 
prawdopodobnie wystarczy tylko upomnieć, ewen-
tualnie – podkreślam: ewentualnie – ukarać. Nie 
trzeba odbierać pomocy, która mu się tak napraw-
dę należy.

Moje ostatnie pytanie dotyczy szczepień och- 
ronnych. Czy wprowadzany zapis odnoszący się do 
obowiązku stosowania określonych środków pro-
filaktycznych i zabiegów może oznaczać przymus 
szczepień ochronnych? Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ZDROWIA 
SŁAWOMIR GADOMSKI 

Panie Senatorze, odniosę się do kwestii techni-
ków medycznych, których traktujemy podobnie jak 
przedstawicieli wielu, wielu innych zawodów me-
dycznych. Ustawa nie wyszczególnia tak naprawdę 



Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym  
związanym z wystąpieniem COVID-19 (cd.)

33

17. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 26 października 2020 r.

konkretnej grupy, która może albo nie może temu 
podlegać. Jeżeli technik medyczny zostanie skiero-
wany, oddelegowany do walki z COVID, to w myśl 
ustawy będzie oczywiście z tych przywilejów ko-
rzystał. Jeżeli mówimy o diagnostach laboratoryj-
nych czy sekretarkach medycznych, to te osoby 
również mogą zostać oddelegowane. Jeżeli mówi-
my o personelu tych jednostek, które są wynagra-
dzane w myśl poleceń ministra zdrowia, to tam 
jest podobnie. Jeżeli personel medyczny zostanie 
skierowany do świadczeń covidowych, to z tego 
tytułu będzie mógł to zwiększone wynagrodzenie 
otrzymywać.

Co do drugiego pytania to tutaj również odpo-
wiedź padła już na posiedzeniu senackiej komisji. 
Aczkolwiek zdajemy sobie sprawę, że sankcyjność 
tego przepisu jest pewnie trudna do zrozumienia 
być może dla niektórych przedsiębiorców, ale chy-
ba trzeba popatrzeć też na to, jakie były intencje 
projektodawcy. I ja przynajmniej ze strony rządo-
wej spróbuję wytłumaczyć, jak my to rozumiemy. 
My rozumiemy to w ten sposób, że ogromna pomoc 
publiczna, w szczególności w postaci tarcz, zosta-
ła albo jeszcze może zostać skierowana do wielu 
przedsiębiorców. Ale bardzo byśmy nie chcieli, 
żeby ta pomoc została skierowana do tych przed-
siębiorców, którzy w sposób jawny, jednoznacz-
ny łamią pewne nakazy, zakazy czy obostrzenia. 
W mediach przynajmniej od kilku miesięcy mie-
liśmy do czynienia z pokazywaniem przykładów 
jawnego obchodzenia np. zakazu organizowania 
dyskotek, funkcjonowania pewnych placówek poza 
godzinami, w których mogły funkcjonować itd., itd. 
Wydaje mi się, że pieniądze publiczne z tarczy nie 
powinny trafiać do takich podmiotów i wydaje mi 
się również, że zarówno posłowie, jak i senatorowie 
powinni się z taką interpretacją zgodzić.

Jeśli chodzi o przymus szczepień i dyskusję wy-
wołaną zmianami w ustawie o chorobach zakaź-
nych, to – to pani przewodnicząca mówiła, nawet 
ja podkreślałem – w naszej intencji ten przepis 
rozszerzający tak naprawdę możliwości pewnych 
działań profilaktycznych poza te zgodne z aktual-
nym brzmieniem przepisu, czyli poza osoby chore 
lub podejrzane o zachorowanie na chorobę zakaź-
ną, nie dotyczył, przynajmniej w mojej intencji 
i rozumieniu tego przepisu, szczepień. Dotyczył 
on wszelkiego katalogu działań profilaktycznych, 
które mogą być nałożone pewnym nakazem na ogół 
społeczeństwa czy na pewne jakby populacje lokal-
ne lub populacje zawodowe, np. działania związa-
ne z dezynfekcją czy z przestrzeganiem pewnego 

reżimu sanitarnego. I o tych środkach profilaktycz-
nych, jak zrozumiałem, była mowa.

Jeśli chodzi o przymus szczepień, to żeby dzisiaj 
jakiekolwiek szczepienia, w szczególności szcze-
pienie covidowe, zostały wprowadzone na listę 
szczepień obowiązkowych, to nie potrzebujemy 
żadnych zmian ustawowych. Dzisiaj szczepienia 
obowiązkowe, które są wprowadzone, nie podle-
gają reżimowi ustawy o chorobach zakaźnych, bo 
jeżeli tak by było, to mogłyby być one kierowane 
tylko i wyłącznie do osób chorych lub podejrza-
nych o chorobę zakaźną, a jak dobrze wiemy, ka-
talog szczepień obowiązkowych daleko wykracza 
poza takie grupy osób. Żeby dzisiaj wprowadzić 
potencjalnie szczepionkę na COVID do polskiego 
porządku prawnego, wymagana jest zmiana roz-
porządzenia ministra zdrowia i stosowne wprowa-
dzenie takiej szczepionki, nawet nie szczepionki, 
tylko takiej grupy chorobowej na listę, co potem jest 
jeszcze potwierdzane w szczegółach w obwieszcze-
niu głównego inspektora sanitarnego. Tak że tutaj 
nie potrzeba delegacji ustawowej, więc myślę że ta 
interpretacja co do tego, że jest to przygotowanie, 
powiedzmy, przedpola do wprowadzenia przymu-
sowej szczepionki na COVID, jest interpretacją za 
daleko idącą. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Pan senator Ryszard Majer.

SENATOR 
RYSZARD MAJER 

Panie Marszałku! Panie Ministrze!
Mam 2 pytania. Pierwsze dotyczy wzmocnienia 

roli wojewody w systemie ratownictwa medycz-
nego i w systemie ochrony zdrowia. Pytanie jest 
takie: na ile ta rola będzie wzmocniona? W wyni-
ku reformy sprzed 21 lat system ochrony zdrowia 
został mocno poszatkowany. Mamy na jednym te-
renie szpitale, które mają różne organy założyciel-
skie. Często te organy nie są w stanie się ze sobą 
dogadać, co skutkuje tym, że SOR-y – wbrew temu, 
co powinny robić, czyli zajmować się ratowaniem 
życia – stają się miejscem, gdzie pozostawieni są 
pacjenci z COVID, bo nie mają gdzie tych pacjen-
tów przekazać. 

Czy w  związku z  tym ta regulacja ustawo-
wa wzmocni rolę wojewody w systemie na tyle,  
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że będzie on mógł wydać dyrektorowi szpitala pole-
cenie, żeby utworzyć dodatkowy oddział covidowy 
czy miejsca covidowe w szpitalu? To jest pierwsze 
pytanie. Jeżeli tak, to będzie to bardzo ważna infor-
macja. Bo wtedy ta regulacja przyczyni się do tego, 
że system zostanie usprawniony i nie będzie takiej 
potrzeby… Widzimy w tej chwili na niektórych ob-
razkach, że gdzieś w wiatach są tworzone łóżka dla 
osób chorych na COVID, że SOR przez 7 dni zajmu-
je się pacjentem, który ma COVID, bo nie ma go 
dokąd przekazać. To jest pierwsze pytanie, o rolę 
wojewody, a tak naprawdę o przywrócenie roli wo-
jewody, która została utracona 21 lat temu w wyni-
ku reform administracji rządowej i samorządowej.

Drugie pytanie, Panie Ministrze, dotyczy zwięk-
szenia liczby lekarzy w systemie. Mamy rozwią-
zanie, które umożliwia cudzoziemcom łatwiejsze 
wejście w system. Ja mam pytanie o to, czy rozwa-
żano na którymś etapie prac nad ustawą zmiany 
w Lekarskim Egzaminie Końcowym. Mamy w tej 
chwili… Rozporządzenie ministra zdrowia za-
kłada, że LEK, czyli Lekarski Egzamin Końcowy, 
zdaje w tej chwili osoba, która miała 56% popraw-
nych odpowiedzi. Gdybyśmy na czas pandemii 
zmniejszyli wartość tego czynnika, np. do 51%, to 
otrzymalibyśmy mniej więcej co pół roku kilkuset 
lekarzy, którzy zasilaliby system. Oczywiście mó-
wię w tej chwili tylko o rozwiązaniu doraźnym, na 
czas pandemii, tak żeby nie obniżać poziomu jako-
ści ochrony zdrowia. Bardzo dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ZDROWIA 
SŁAWOMIR GADOMSKI 

Panie Senatorze, co do pierwszego pytania po-
wiem tak: oczywiście przepisy ustawy, nad którą 
pracujemy, dają większe możliwości zarówno mi-
nistrowi zdrowia, jak i wojewodom, w szczegól-
ności w zakresie rozstrzygania pewnych sporów 
dotyczących przyjęcia do szpitala. Widzimy dzi-
siaj medialne obrazki pokazujące karetki, które 
nie mogą dowieźć pacjenta do szpitala. Dyskusję 
na ten temat prowadziliśmy zarówno na dzisiej-
szym posiedzeniu komisji, jak i  w  kuluarach. 
Rozmawiałem z panem senatorem Koniecznym 

o przyczynach tego stanu. Bo jeżeli dzisiaj szpital 
X, nie będę wymieniał nazw, nie jest w stanie przy-
jąć pacjenta, a w oficjalnych statystykach deklaruje 
– co więcej, prawdopodobnie pobiera za to wyna-
grodzenie, co weryfikujemy teraz w ramach kon-
troli Narodowego Funduszu Zdrowia – gotowość 
w zakresie 36 miejsc, łóżek szpitalnych, to chyba 
zgadzamy się co do tego, że zrozumienie albo roli 
tego podmiotu, albo systemu raportowania, albo 
prezentacji tego… To jest niespójne z tym, co nam 
wychodzi, i to nam utrudnia podejmowane decyzji. 
Bo jeżeli dzisiaj widzimy w systemie, że mamy 30, 
40, 50% buforu łóżek, to w inny sposób podejmu-
jemy decyzje o przekształcaniu kolejnych szpitali 
w jednostki covidowe, nie chcąc utracić możliwo-
ści realizacji standardowych świadczeń. Z drugiej 
strony słyszymy dramatyczne apele o zwiększanie 
bazy łóżkowej.

Funkcja koordynatorów ma w pewnym stop-
niu pomóc w sposób szybki, można powiedzieć, 
ekspresowy… Wydawane decyzje mają rygor na-
tychmiastowego wykonania. Celem jest tu właśnie 
zapewnienie koordynacji pomiędzy jednostkami, 
ale też koordynacji… Często widzimy problemy na 
poziomie granic województw czy w odniesieniu 
do trudnych przypadków, gdzie wymagany jest 
np. transport lotniczy do określonych jednostek. 
I to wszystko ma tak naprawdę pomóc, usprawnić 
prace i sprawić, żeby system kierowania do szpitali 
był bardziej efektywny.

Co do drugiego pytania to mam tutaj już znacz-
nie większe wątpliwości. Tak na gorąco powie-
działbym dzisiaj, że negatywnie oceniam pomysł 
obniżania pewnych wymagań egzaminacyjnych. 
Myślę, że te wymagania funkcjonują w pewnym 
utartym już standardzie, wypracowanym wspól-
nie z ekspertami, wspólnie z klinicystami, wspól-
nie z nauczycielami akademickimi. I raczej nie 
pokusiłbym się o odchudzanie tych wymogów na 
czas pandemii. Tu pewnie od razu pojawiałby się 
znak zapytania. Co byłoby potem? Czy ci lekarze 
mieliby utrzymać prawa nabyte po egzaminie, czy 
mieliby go ponownie zdawać? Myślę, że szukanie 
takich sposobów mogłoby być niebezpieczne rów-
nież z powodu takich pytań.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Ministrze.
Pani senator Ewa Majewska.
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(Głos z sali: Matecka.)
Matecka. Przepraszam.
Pani Senator Matecka.

SENATOR 
EWA MATECKA 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, mam takie zapytanie. 

Chciałabym wrócić do spraw związanych z wyna-
grodzeniami. Otóż wiemy już dobrze, że ta ustawa 
wprowadza bardzo dużo podziałów i wykluczeń. 
Trudno nam sobie wyobrazić, że będące w na-
miocie drive-thru 2 pielęgniarki czy 2 laborantki 
z dużym zaangażowaniem, z takim samym zaan-
gażowaniem, ramię w ramię wykonujące swoje 
bardzo trudne obowiązki, niejednokrotnie nara-
żając się na zachorowanie, będą mały różne wy-
nagrodzenia. To jest bardzo niedobra, zła, fatalna 
sytuacja. O tym już mówiliśmy, ja tylko chciałam 
jeszcze raz na to zwrócić uwagę.

Pozwoli pan minister, że wrócę do art.  7, 
a szczególnie do pktu 2, w którym jest mowa o pra-
wie do 100% wynagrodzenia w przypadku straż-
nika gminnego, który przebywa na zwolnieniu 
lekarskim. Moje pytanie brzmi: czy czas trwania 
epidemii determinuje prawo do 100-procentowego 
wynagrodzenia dla tego pracownika przebywają-
cego na zwolnieniu lekarskim? Jeżeli ten pracow-
nik zachoruje i zostanie mu przyznane zwolnienie 
lekarskie, a ustanie stan epidemii, to czy zachowa 
on prawo do 100-procentowego wynagrodzenia? 
Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Pani Senator.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ZDROWIA 
SŁAWOMIR GADOMSKI 

Pani Senator – może rozpocznę od drugiego py-
tania – w oczywisty sposób wszystkie rozwiązania, 
które wprowadzają ustawy covidowe, antykry-
zysowe, są definiowane na czas trwania epide-
mii czy okres stanu zagrożenia epidemicznego. 
Zatem te rozwiązania, te przywileje, w tym przy-
padku dotyczące straży gminnych, ale nie tylko te,  
bo wszystkie przywileje, które dotyczą wszystkich 

wymienionych w tych ustawach pracowników, wy-
gasają po odwołaniu tego stanu.

Co do sugestii o wynagrodzeniach, to ja nie bar-
dzo rozumiem tutaj intencję pytania. Jeżeli są tam 
2 pielęgniarki, jedna zostaje oddelegowana przez 
wojewodę, a druga pełni świadczenia dla pacjentów 
covidowych np. w swoim miejscu pracy, to obie do-
stają ten dodatek – jedna w myśl ustawy, druga, jak 
mówiłem, w myśl poleceń ministra zdrowia, które 
są od dawna realizowane.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Pani senator Agnieszka Gorgoń-Komor.

SENATOR 
AGNIESZKA GORGOŃ-KOMOR 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja króciutko, bo w wypowiedziach moich przed-

mówców częściowo już padły te pytania, odnośnie 
do wynagrodzeń. Tutaj pan już się wypowiedział na 
ten temat, że to będzie dla lekarzy czy pracowników 
medycznych oddelegowanych do pracy z pacjenta-
mi z COVID przez wojewodę. 

Pytanie z tym związane jest takie: kto według 
pana – poza ustawą – na dzień 26 października zaj-
muje się chorymi z COVID, od momentu pierw-
szego kontaktu ze służbami medycznymi, przez 
moment postawienia diagnozy…

(Głos z sali: Jak on ma wiedzieć…)
Przepraszam, ja przeszkadzam chyba?
…Przez moment postawienia diagnozy, aż do 

momentu znalezienia łóżka hospitalizacyjnego 
dla takiego pacjenta? Sam pan dobrze wie, bo pan 
senator Majer o tym mówił, że teraz nierzadko  
– już od kilku tygodni, a nie wiem jeszcze jak dłu-
go – zajmujemy się naszymi pacjentami na izbach 
przyjęć, na salach szpitalnych oddziałów ratun-
kowych. Uważam, że jest bardzo niedobre, jeśli 
chodzi o walkę z epidemią, dzielenie środowiska 
medycznego na tych, którzy idą oddelegowani 
ręką wojewody… Nie wiem, na jakich zasadach, 
ale wiem, że zwracaliście się państwo do samo-
rządu lekarskiego, aby to samorząd wskazał wam 
tych, którzy chcą walczyć z pandemią w takich 
oddziałach. Nie wiem, jak to wykonacie, dla mnie  
to jest nadal niezrozumiałe. W każdym razie dzie-
lenie tego środowiska jest bardzo niedobre w dobie 
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pandemii. Proszę mi odpowiedzieć: kto według 
pana zajmuje się teraz pacjentami z COVID?

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Proszę bardzo.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ZDROWIA 
SŁAWOMIR GADOMSKI 

Pani senator zadaje takie bardzo złożone pyta-
nie, ja spróbuję to może jakoś usystematyzować, bo 
chyba rozumiem intencję. Oczywiście pacjentami 
z COVID może zajmować się każdy lekarz systemu 
– może to być lekarz POZ, który ma to finansowa-
ne w ramach wyodrębnionych procedur, ale może 
to być lekarz ambulatoryjnej opieki specjalistycz-
nej, do którego taki pacjent z COVID trafi, może 
to być szpital, do którego taki pacjent trafi, może 
to być nocna pomoc lekarska. Ale to, że pacjent za-
rażony COVID trafi do lekarza w którymś z tych 
wymienionych miejsc, to jeszcze nie znaczy, że ten 
podmiot w sposób systemowy, w sposób określo-
ny chociażby w tej jesiennej strategii, będzie spra-
wował opiekę nad tym pacjentem. No, założeniem 
w szczególności w przypadku szpitali pierwszego 
poziomu, o tym również dyskutowaliśmy dzisiaj na 
posiedzeniu komisji, było to, że oczywiście do nich 
może trafić chociażby pacjent ze złamaną nogą, któ-
ry ma COVID, może trafić pacjent kardiologiczny, 
ale to nie znaczy, że ten podmiot ma leczyć COVID, 
ma opiekować się tym pacjentem. Ten podmiot ma 
co do zasady zaopiekować się nim w minimalnym 
zakresie, takim, który ma zapewnić możliwość 
transportu tego pacjenta do szpitala, który się tym 
zajmuje, albo do szpitala zakaźnego, jeżeli mówimy 
o czystej, w cudzysłowie, walce z COVID, albo do 
szpitala wielospecjalistycznego, gdzie będą mogli 
się nim zająć w ramach tego szpitala trzeciego po-
ziomu. Ja wiem, że pani senator mówi o pewnych 
wyjątkach od tej reguły, o tych wyjątkach, które 
być może wynikają z tego, o czym słyszymy, czy-
li z braku miejsc w szpitalach drugiego, trzeciego 
poziomu i z konieczności przetrzymania, w cu-
dzysłowie, pacjenta w tych miejscach izolacyjnych 
przez jakiś czas. No ale co do tego to ja już odpo-
wiadałem. W przypadku szpitali pierwszego pozio-
mu jest tak, że jeżeli decyzją wojewody, najczęściej 
uzgodnioną z tymi podmiotami, jest wydelegowany, 

wyodrębniony oddział do leczenia pacjentów covi-
dowych np. kardiologicznych – to jest przykład, 
który dzisiaj dyskutowałem, rzeczywisty przykład 
z jednego ze szpitali warszawskich – to w oczywi-
sty sposób personel tego oddziału, osoby skierowa-
ne do leczenia tych chorych będą mogły otrzymać, 
w myśl polecenia ministra zdrowia, to zwiększone 
wynagrodzenie. Naprawdę nie dzielimy personelu 
medycznego, nie wyodrębniamy… Jedynym podział 
opiera się na tym, czy dana część personelu walczy 
bezpośrednio z COVID-em, czy rzeczywiście anga-
żuje się w leczenie chorych na COVID, czy poświę-
ca im czas w sposób systemowy. Obecnie pacjent 
covidowy może trafić do każdego ośrodka, ale to 
chyba nie jest jednoznaczne z tym, że każdy z pra-
cowników w sposób porównywalny włącza się do 
walki z COVID-em. Aczkolwiek moją odpowiedzią 
na to i być może na dalsze wzrosty zakażeń – choć 
mam nadzieję, że tak nie będzie – a także na być 
może dalsze przekształcanie pewnych oddziałów, 
być może bardziej masowe polecenia wojewodów 
co do tworzenia w szpitalach miejsc izolacyjnych 
czy miejsc covidowych w szpitalach pierwszego po-
ziomu, jest to, że mając tak elastyczne narzędzie, 
jakim jest polecenie ministra zdrowia skierowane 
do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia… Nie 
wykluczam, że będziemy te polecenia rozszerzali.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję bardzo.
Pan senator Wadim Tyszkiewicz.
(Rozmowy na sali)
Pan senator Tyszkiewicz.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Senator jest zdalnie?
(Senator Wadim Tyszkiewicz: Czy się sły- 

szymy?)
Panie Senatorze, proszę bardzo.
(Senator Wadim Tyszkiewicz: Czy się sły- 

szymy?)
Tak.

SENATOR 
WADIM TYSZKIEWICZ 

Słyszymy się.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Mam kilka pytań, złożę je też w formie oświad-

czenia, ale może przynajmniej na część z nich 
będzie pan mógł mi odpowiedzieć. W związku 
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z tym, że słyszymy o tym, że otwierane są kolej-
ne szpitale, chociażby na Stadionie Narodowym,  
że są tworzone kolejne łóżka covidowe… Chyba do-
syć łatwo jest powiększyć liczbę łóżek. Mnie bar-
dzo interesuje sprawa personelu, więc tego dotyczą 
pytania.

Ile lekarzy i pielęgniarek przypada na 1 tysiąc 
mieszkańców w Polsce i jak te wskaźniki mają się 
do pozostałych krajów Unii Europejskiej, do śred-
niej unijnej?

Drugie pytanie. Jaki jest współczynnik aktyw-
ności zawodowej lekarzy i pielęgniarek w okresie 
styczeń – październik 2020 r.?

Kolejne pytanie. Ile jest w Polsce lekarzy o spe-
cjalności z chorób zakaźnych oraz pielęgniarek 
o specjalności z chorób zakaźnych w przeliczeniu 
na 1 tysiąc mieszkańców?

Jaki jest miesięczny współczynnik aktywności 
zawodowej lekarzy o specjalizacji z chorób zakaź-
nych oraz pielęgniarek o specjalizacji z chorób za-
kaźnych w okresie styczeń – październik 2020 r., 
jeśli chodzi o pozostałe kraje Unii Europejskiej?

I ostatnie pytanie. Jaki jest średni wiek pie-
lęgniarki i lekarza w Polsce w 2020 r.? To w od-
niesieniu do sytuacji w pozostałych krajach Unii 
Europejskiej.

Jeżeli będzie pan mógł odpowiedzieć, przynaj-
mniej częściowo, to będę wdzięczny, a jeżeli nie, to 
proszę o odpowiedź na piśmie, bo to wiąże się z sy-
tuacją w kraju, która jest coraz trudniejsza.

Mam jeszcze pytanie w nawiązaniu do wypo-
wiedzi pana senatora Godyli, tj. związane z proce-
dowaniem ustawy. Chodzi o przypadki naruszenia 
przez przedsiębiorcę ograniczeń, nakazów i zaka-
zów w zakresie prowadzonej działalności gospo-
darczej ustanowionych w związku z wystąpieniem 
stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epide-
mii. Wydaje się, że o ile sam ten mechanizm jest 
zasadny i racjonalny z punktu widzenia walki z epi-
demią oraz zachowania dyscypliny epidemiologicz-
nej i związanych z tym procedur, o tyle arbitralna 
decyzja organu właściwego do kontroli przestrze-
gania ograniczeń, nakazów i zakazów w sytuacji 
braku jakiejkolwiek procedury odwoławczej może 
być uznana za mechanizm kontrowersyjny. 

I moje pytanie: czy rozważaliście państwo stwo-
rzenie mechanizmu odwoławczego? Bo to jednak 
człowiek wydaje decyzję przeciwko człowieko-
wi, sytuacja jest bardzo trudna. I chodzi o to, czy 
przedsiębiorca będzie miał możliwość odwołania 
się, a jeżeli nie, to czy rozpatrywali państwo taką 
opcję. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ZDROWIA 
SŁAWOMIR GADOMSKI 

Panie Marszałku! Panie Senatorze!
Myślę, że dzisiaj chyba nie jest właściwy czas 

na przedstawianie danych statystycznych doty-
czących wieku lekarza i pielęgniarki. Myślę, że te 
dyskusje w Senacie odbywały się już wielokrotnie.  
Ja sam osobiście często, np. przy procedowaniu 
ustaw budżetowych, szczegółowo odpowiadałem na 
te pytania i pokazywałem pewne działania rządu. 
No, myślę, że wszyscy znamy wyzwania związane 
z zabezpieczeniem kadry medycznej. Wszyscy wie-
my, w jakiej sytuacji kadrowej jesteśmy. Ale pew-
nie wszyscy musimy sobie też jasno uświadomić, 
że jest to konsekwencja decyzji podejmowanych nie 
rok, nie 2 lata, pewnie nawet nie 5, nie 8 lat temu, 
tylko decyzji… a właściwie niestety braku decyzji 
o wsparciu tego sektora w ostatnich kilkunastu, 
20 albo 25 latach. Myślę, że możemy pochwalić się 
pewnymi działaniami, które mają zmienić ten ob-
raz. Te działania to przede wszystkim ustawiczne 
zwiększanie od kilku lat limitów przyjęć na studia 
zarówno lekarskie, jak i pielęgniarskie. To też istot-
ne zwiększenie liczby uczelni medycznych, które 
kształcą lekarzy i pielęgniarki. To pewne działania 
miękkie związane ze zmianami w procesach kształ-
cenia, pewne działania związane z wdrożeniem 
metod symulacji medycznej, uatrakcyjnieniem me-
dycznych kierunków kształcenia po to, żeby więk-
sze grupy młodych ludzi zachęcać do studiowania 
na tych kierunkach. No ale myślę, że dzisiaj temat 
ustawy covidowej… że odpowiedź na te pytania nie 
jest krytycznie istotna z punktu widzenia projek-
towanych zmian przepisów. Bo myślę, że wszyscy 
zdajemy sobie sprawę z tego, że ten temat kadrowy 
to priorytet numer 1 Ministerstwa Zdrowia, no ale 
podejmowany w trybie może pozacovidowym. Jeżeli 
pan senator tego oczekuje, to oczywiście udzielimy 
odpowiedzi na piśmie.

Co do sankcji… Tak jak już wcześniej mówiłem, 
ja oczywiście te sankcje rozumiem jako przedstawi-
ciel rządu, natomiast nie umiem wytłumaczyć jed-
noznacznie intencji wnioskodawcy co do pewnych 
niuansów, takich jak odwołania czy potencjalna 
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ścieżka odwoławcza. Tak więc niestety nie umiem 
udzielić odpowiedzi na pytanie o intencje posłów. 
Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Proszę bardzo, pan senator Wadim Tyszkiewicz 
jeszcze raz.

(Senator Wadim Tyszkiewicz: Chciałbym, Panie 
Ministrze… Słyszymy się? Słyszymy się.)

Tak, proszę.

SENATOR 
WADIM TYSZKIEWICZ 

Panie Ministrze, nie było moją intencją sta-
wianie jakichkolwiek zarzutów. Chodziło mi o to,  
że sytuacja jest bardzo trudna. I chodziło...

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Bliżej mi-
krofonu, Panie Senatorze.)

…o to…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Bliżej mi-

krofonu, bo nie słychać.)
Słyszycie?
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Tak.)
Szanowny Panie Ministrze, w moich pytaniach 

nie było zarzutu stawianego ani panu ministrowi, 
ani rządowi. Chodziło o wyjaśnienie trudnej sytu-
acji, jaka w tej chwili w kraju panuje, i o to, czy rze-
czywiście Polacy mogą liczyć na odpowiednią liczbę 
lekarzy. Tu nie było żadnej złośliwości. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję bardzo.
To nie było pytanie, tak że…
Pani senator Ewa Gawęda. Proszę bardzo.

SENATOR 
EWA GAWĘDA 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Mini- 
strze! Chciałabym dopytać jeszcze, jeśli chodzi 
o kwestię wynagrodzeń. 

Mianowicie czy ustawa obejmuje ratownictwo 
medyczne, a konkretnie transporty covidowe? Bo 

jak wiemy, ci medycy mają ciągłą styczność z cho-
rymi na COVID. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Proszę bardzo.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ZDROWIA 
SŁAWOMIR GADOMSKI 

Dziękuję.
To bardzo trafne pytanie. Ustawa wprawdzie 

tego nie reguluje, chyba że mówimy o tych osobach 
delegowanych, ale już dziś mogę jednoznacznie zło-
żyć pewną deklarację: tuż po wejściu w życie usta-
wy skierujemy do prezesa Narodowego Funduszu 
Zdrowia polecenie objęcia ratownictwa tą zwyżką 
do 200%. Będzie to dotyczyło zespołów transpor-
towych, ale nie tylko, bo również np. pracowników 
szpitalnych oddziałów ratunkowych, czyli w peł-
nym zakresie zabezpieczymy obszar ratownictwa 
medycznego.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Pan senator Jan Maria Jackowski.

SENATOR 
JAN MARIA JACKOWSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja mam pytanie o te przepisy 

i wątpliwości dotyczące szczepionek. To jest to, co 
ja podnosiłem, o co pytałem panią senator spra-
wozdawczynię Komisji Zdrowia. 

Otóż skoro to wzbudza emocje i dyskusje, mam 
pytanie: czy ten przepis w ogóle jest potrzebny? 
A jeżeli tak, to z jakiego powodu, skoro jest tak nie-
precyzyjny. Ażeby nie było wątpliwości, to może 
lepiej ten przepis wykreślić z  tej nowelizacji?  
Ja jestem gotów taki wniosek legislacyjny złożyć  
na piśmie. Jestem ciekaw opinii pana ministra 
w tym względzie.
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Drugie pytanie dotyczy maseczek. Otóż do 
tej pory wykładnia była taka, że przepisy, które 
obowiązują, są wystarczające. Jak wiemy, bardzo 
dużo osób w Polsce zostało ukaranych mandatem  
za niestosowanie się do tego rozporządzenia. 
Wiemy również, że w tej sprawie orzekały sądy. 
No, pamiętamy słynne orzeczenie w sprawie wy-
darzenia w sklepie bodajże w Suwałkach. 

I mam pytanie: skoro tu również nie ma wąt-
pliwości prawnych co do umocowania tego zapi-
su, to jak należy czytać zapis, który teraz jest w tej 
ustawie? Czy to jest przyznanie się do tego, że jed-
nak rację mieli ci, którzy podnosili kwestię, że nie 
było podstaw ustawowych do noszenia maseczek? 
Ja o tym mówię nie ze względu na to, że jestem 
przeciwnikiem noszenia masek, proszę mnie o to 
absolutnie nie posądzać. Po prostu chciałbym, że-
byśmy stanowili prawo, które jest jasne i czytelne 
dla obywateli, żeby nie było wątpliwości. Czy zatem 
rację mieli ci, którzy podnosili, że nie było pod-
staw, i wprowadzenie tego zapisu w tej chwili jest 
jakby postawieniem kropki nad „i”, potwierdze-
niem, że jednak te wątpliwości były uzasadnione, 
czy też jest to niepotrzebny, taki blankietowy zapis? 
Czy w związku z tym na pewno jest on potrzebny 
w ustawie dotyczącej maseczek? 

Mam takie 2 pytania. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Proszę bardzo, Panie Ministrze.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ZDROWIA 
SŁAWOMIR GADOMSKI 

Panie Senatorze, zacznę może od maseczek. 
Jako strona rządowa jesteśmy przekonani, że te 
uregulowania, które pojawiły się w obrocie praw-
nym, były uregulowaniami wystarczającymi.  
Na tym stanowisku staliśmy od samego początku. 
Widząc jednak pewne niespójności w orzecznic-
twie sądowym, pewne wyroki, które niejako dawa-
ły pole do interpretacji, postanowiliśmy – zresztą 
akurat wspólnie z klubem lewicy – to w tej usta-
wie doregulować i w sposób jednoznaczny określić, 
dać delegacje ustawowe, zapisać nakaz noszenia 
maseczek w określonych sytuacjach. O ile dobrze 
pamiętam, ustawa daje delegację ministrowi zdro-
wia do wydania rozporządzenia, w którym może 
on to określić np. terytorialnie, na jakich obszarach  

te maseczki powinny być noszone. Tak że podkre-
ślam jeszcze raz: stoimy na stanowisku, że wcze-
śniejsze zapisy były wystarczające, ale dla spokoju, 
dla jednolitej interpretacji te zapisy znalazły się 
obecnie w ustawie.

Co do szczepionek i  do zmiany przepisów 
ustawy o chorobach zakaźnych to, tak jak mówię, 
katalog pewnych nakazów, zakazów, działań pro-
filaktycznych… No, szukam dobrych przykładów, 
wydawało mi się, że te, które podałem, były już 
dosyć dobre. Ale wyobrażam sobie również, jakby 
na chwilę odchodząc od tego, co mamy w kwestii 
maseczek, że maseczka jest działaniem profilak-
tycznym. Ona absolutnie jest takim środkiem. 
Gdybyśmy wcześniej kierowali się być może samą 
ustawą o chorobach zakaźnych, to tę maseczkę czy 
każdy inny środek profilaktyczny, który możemy 
sobie wyobrazić, można by było stosować u osób 
chorych lub potencjalnie zarażonych, a dobrze 
wiemy, że wiele działań profilaktycznych musimy 
podejmować w stosunku do osób zdrowych albo 
potencjalnie zdrowych. Z tego powodu w mojej oce-
nie ten zapis jest wartościowy. Być może odnosi 
się on do krótkiego katalogu albo jeszcze niezdefi-
niowanego katalogu działań profilaktycznych, któ-
re można byłoby podjąć, ale też wyobrażam sobie,  
że lepiej zapewnić to sobie w ustawie, niż potem 
szukać możliwości szybkiego procedowania usta-
wy, jeżeli takie działania profilaktyczne wydałyby 
się ekspertom czy nam zasadne.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję bardzo.
(Senator Jan Maria Jackowski: Panie Mar- 

szałku, czy można jeszcze dopytać? Pozwoli pan 
marszałek?)

Można.
(Senator Jan Maria Jackowski: Dziękuję.)
Proszę uprzejmie.

SENATOR 
JAN MARIA JACKOWSKI 

Panie Ministrze, ale, że tak powiem, naucze-
ni już pewnym doświadczeniem legislacyjnym 
– żeby później nie było jakichś niedomówień itd. 
– czy jednak nie lepiej byłoby… Bo skoro pan mi-
nister nie potrafił jasno sprecyzować, czy jest to 
na tyle ogólny zapis, że może rodzić później dys-
kusje interpretacyjne, które i tak są niepotrzebne… 
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I tak jest dosyć różnych problemów w tej chwili 
w Polsce, w związku z tym… To znaczy, związa-
nych z pandemią. O to mi w tej chwili chodzi, a nie 
o inne rzeczy. Ja bym po prostu sugerował, żeby 
jednak rząd poparł wniosek o wykreślenie noweli-
zacji bodajże art. 46 czy zmian w art. 46 tej ustawy 
z 2008 r., i wtedy nie byłoby tych niedopowiedzeń. 
Bo w świetle tego, co pan minister mówił, w świetle 
obowiązujących innych przepisów te cele można 
osiągnąć, więc po co mnożyć byty prawne w tym 
zakresie. Dziękuję.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Gabriela Morawska-Stanecka)

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Proszę, Panie Ministrze.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ZDROWIA 
SŁAWOMIR GADOMSKI 

Panie Senatorze, nie chciałbym tutaj w oczywi-
sty sposób odbierać pewnych kompetencji senato-
rom. Myślę, że takim konsensusem mogłoby być 
to – jeżeli rzeczywiście pewne wątpliwości inter-
pretacyjne są związane z tym przepisem… Z jednej 
strony nie chciałbym, żebyśmy z niego rezygnowa-
li, bo może on stanowić potencjalne narzędzie in-
terwencji w przypadku pacjentów niezarażonych, 
a z drugiej strony jeżeli państwo uznaliby np. za 
stosowne dostosowanie tego przepisu polegają-
ce na daniu delegacji, np. ministrowi zdrowia, do 
wdrożenia czy określenia tych środków profilak-
tycznych, to myślę, że moglibyśmy temu wyzwa-
niu sprostać.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję.
Bardzo proszę o zadanie pytania pana senatora 

Aleksandra Szweda.

SENATOR 
ALEKSANDER SZWED 

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, ja chciałbym dopytać o to, o co 

pytał pan senator Jackowski. Ja też podkreślę, że 

szczepienia budzą wiele emocji. Nawet do mojego 
biura senatorskiego wpłynęło w tym zakresie wiele 
pytań. No, ale jest też pewna nieświadomość. Pan 
wcześniej mówił, że jest szereg szczepień obowiąz-
kowych w naszym kraju, ale wiemy, że te szczepie-
nia obowiązkowe nie są przymusowe. Ja właśnie 
sprawdziłem na stronie Narodowego Instytutu 
Zdrowia Publicznego – PZH. Tu jest pewne wy-
jaśnienie, czy szczepienie obowiązkowe jest tym 
samym co szczepienie przymusowe. No, nie jest. 

I bardzo bym prosił, żeby pan minister się od-
niósł do tego, czy szczepienie obowiązkowe to jest 
to samo co szczepienie przymusowe.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Proszę bardzo, Panie Ministrze.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ZDROWIA 
SŁAWOMIR GADOMSKI 

To rzeczywiście trudne pytanie, Panie 
Senatorze. Sam muszę się chwilę zastanowić. 
Chyba spróbuję na piśmie odpowiedzieć na to py-
tanie, bo… To znaczy, rzeczywiście czuję intencję, 
a nawet jestem prawie przekonany, że nie jest to 
ten sam katalog szczepień, aczkolwiek nie chciał-
bym z mównicy wprowadzić w błąd, więc proszę 
o wybaczenie. Spróbuję odpowiedzieć pisemnie.

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!
Do pytania zachęcił mnie właściwie głos pana 

senatora Majera odnośnie do tych lekarzy, któ-
rzy nie zdają Lekarskiego Egzaminu Końcowego. 
Rzeczywiście jest taka grupa lekarzy. Ona prawdo-
podobnie liczy nawet kilkaset osób. A czy pan mini-
ster rozważyłby takie wyjście z sytuacji… Ci lekarze 
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– oni właściwie pracowali, pracowali jako lekarze 
stażyści – nie mogą podjąć pracy z pełnym prawem 
wykonywania zawodu, ponieważ nie zdali tego le-
karskiego egzaminu końcowego, ale wcześniej już 
pracowali w szpitalach pod nadzorem innych leka-
rzy. I czy nie należałoby im tego umożliwić obec-
nie? To znaczy, mówiąc kolokwialnie, skierować ich 
drugi raz na staż? Oczywiście inaczej to nazywając, 
ale na tych samych zasadach odpowiedzialności itd. 
Mogliby oni wspomagać lekarzy normalnie pracu-
jących, lekarzy z prawem wykonywania zawodu  
– tak jak to robili do tej pory. Po ukończeniu studiów 
szli na staż, w tym czasie zdawali lub nie Lekarski 
Egzamin Końcowy, ale mogli jako ci stażyści praco-
wać i wykonywać wiele czynności lekarskich. I nie-
wątpliwie jest to grupa, której nie powinniśmy teraz 
pomijać. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ZDROWIA 
SŁAWOMIR GADOMSKI 

Panie Senatorze, to być może bardzo dobry po-
stulat, który w pracach ani w Sejmie, ani w Senacie 
do tej pory się nie pojawił. Ja czytam teraz literalnie 
brzmienie art. 15, to jest zmiana w lit. i, która mówi 
o tym, że w przypadku ogłoszenia stanu zagroże-
nia epidemicznego lub stanu epidemii mogą być 
kierowani… i tu mamy studentów, doktorantów, 
osoby posiadające wykształcenie, które ukończyły 
kształcenie w okresie ostatnich 5 lat, i osoby kształ-
cące się w zawodzie medycznym. No, pewnie mu-
siałbym się wesprzeć prawnikami Ministerstwa 
Zdrowia, żeby móc powiedzieć, czy właśnie w tej 
kategorii, albo osób posiadających wykształcenie 
w zawodzie medycznym, które ukończyły kształce-
nie w okresie ostatnich 5 lat, albo osób kształcących 
się w zawodzie medycznym, ta kategoria pracow-
ników się nie mieści.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo o zadanie pytania pana marszał-

ka Bogdana Borusewicza.

SENATOR 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Ja mam 2 pytania.
Pierwsze. Rozumiem, że pan minister nie widzi 

różnicy w ograniczeniu pewnych wolności i swobód 
obywatelskich, jeśli chodzi o niedogodność noszenia 
maseczek, i nie tylko noszenia maseczek, ale także 
zachowywania dystansu, zakazu poruszania się… 
Czy pan minister nie widzi konieczności potraktowa-
nia tych 2 nakazów, to znaczy nakazu i zakazu, albo 
nakazu nieopuszczania, załóżmy, miejsca zamiesz-
kania, tak jak nakazu noszenia maseczki? Problem, 
przypomnę, był w związku z tym, że rząd umieścił 
ten nakaz w rozporządzeniu. Nasza część prawni-
ków i opozycja uważali, że nakazy i zakazy dotyczące 
wolności obywatelskich powinny być w ustawie, tak 
stanowi konstytucja. Stąd pytanie, czy te 2 ogranicze-
nia, ograniczenie dystansu, 1,5–2 m – to jest jednak 
ograniczenie, ktoś chce, załóżmy, być bliżej, ale nie 
może – a szczególnie ograniczenia poruszania się, 
nie powinny być w ustawie. W sytuacji kiedy wycofu-
jecie się z rozporządzenia i wprowadzacie nakaz no-
szenia maseczek do ustawy. Bo różnica między tym, 
co poprzednio zrobiliście, a tym, co dzisiaj chcecie 
zrobić, to jest właśnie to, przeniesienie nakazu no-
szenia maseczek z rozporządzenia do ustawy. 

I to jest pierwsze pytanie. Czy nie powinniście 
wprowadzić tego typu rzeczy także do ustawy, żeby 
po prostu nie było podobnych sytuacji wtedy, kie-
dy trzeba będzie wprowadzić, załóżmy, lockdown. 
Sytuacje prawne i uchylanie tego przez sąd.

Drugie pytanie dotyczy dopuszczenia leka-
rzy spoza Unii Europejskiej do praktyki w Polsce. 
Intencja jest jasna. Ponieważ usłyszałem, że komi-
sja się z tym nie zgodziła i uważa, że nadal powi-
nien być jakiś rodzaj egzaminu, a nie oświadczenie, 
to ja chcę zadać pytanie: ile jest rocznie dopusz-
czeń na zasadzie egzaminu takich lekarzy spoza 
Unii Europejskiej? I na ile szacujecie zwiększenie 
liczby dopuszczeń lekarzy spoza Unii Europejskiej 
w przypadku zdecydowania się na oświadczenie 
o znajomości języka polskiego? Bo oczywiście eg-
zamin z języka polskiego w jakiś sposób ogranicza 
możliwości dopływu tej kadry lekarskiej, a także 
pielęgniarskiej w tej chwili, w sytuacji epidemii.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.
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PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ZDROWIA 
SŁAWOMIR GADOMSKI 

Pani Marszałek, Panie Marszałku, to trudne 
pytania dla przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia. 
Wydaje mi się, że bardziej konstytucjonalista albo 
przynajmniej sztab prawników mógłby czy powi-
nien się tym zająć. Z naszej strony, ze strony rzą-
dowej, Rządowe Centrum Legislacji uznało czy 
uznaliśmy, że wspomniane ograniczenia wpro-
wadzane w trybie rozporządzeń Rady Ministrów 
są podstawą wystarczającą do nakładania takich 
nakazów, zakazów czy, szeroko mówiąc, środków 
zapobiegania, no, w szczególności w myśl prze-
pisów związanych z rozprzestrzenianiem chorób 
zakaźnych.

To, że wprowadzamy kwestię maseczek do 
ustawy… No, wydaje mi się, że cel jest tutaj jeden, 
fundamentalny. Chodzi o dyskusję o maseczkach 
odbywającą się w przestrzeni publicznej od wielu 
miesięcy. Ale także, jak mówię, pewne niespójne 
wyroki sądów pokazują… czy, można powiedzieć, 
nakazują podjęcie pewnych działań, które mają  
te dalsze wątpliwości interpretacyjne wykluczyć.

SENATOR 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Panie Ministrze, ja nie jestem przeciwnikiem 
tych nakazów. Nie jestem. Jestem zwolennikiem. 
Tylko chciałbym zwrócić uwagę, że one powinny 
być od początku wprowadzone zgodnie z porząd-
kiem prawnym. Tak że proszę ze mną nie pole-
mizować tak, jakbym był wspomnianym nakazom 
przeciwny. Ja nie jestem im przeciwny, ja uważam, 
że te nakazy są potrzebne, tylko powinny być wpro-
wadzone w drodze ustawy od samego początku.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ZDROWIA 
SŁAWOMIR GADOMSKI 

Ja, Panie Marszałku, nie polemizuję co do sa-
mego meritum, bo tutaj, jak myślę, od samego po-
czątku mieliśmy jasność i ja nawet nie próbowałem 
podważać zdania pana marszałka. Jedyne, z czym 
mogę polemizować, to… Powtórzę: w naszej ocenie 
te zakazy zostały wdrożone właściwą ścieżką legi-
slacyjną. No, i tutaj ciężko pewnie o polemikę, po 
prostu mamy 2 różne zdania.

Panie Marszałku, przepraszam bardzo, jak-
bym mógł jeszcze prosić o powtórzenie drugiego 
pytania… Bo drugą ręką szukałem odpowiedzi na 
to pytanie o szczepieniach przymusowych, nawet 
znalazłem, ale jednocześnie zgubiłem…

SENATOR 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dobrze, już powtarzam, już powtarzam. 
Komisja nie zgodziła się z  waszą propozycją, 
z rządową propozycją dopuszczania lekarzy spoza 
Unii Europejskiej do… Chodzi o takie oświadcze-
nia o znajomości języka. W związku z tym pytam: 
jeżeli to zostanie przegłosowane… Ilu w  ubie-
głym roku dopuszczono takich lekarzy spoza Unii 
Europejskiej do egzaminu i  ile, jak liczycie, po 
zmianie tego przepisu napłynie lekarzy spoza Unii 
Europejskiej, lekarzy i pielęgniarek?

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Proszę bardzo.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ZDROWIA 
SŁAWOMIR GADOMSKI 

Panie Marszałku, to oczywiście bardzo szcze-
gółowe pytanie. Niemniej jednak…

(Senator Bogdan Borusewicz: Ja chciałbym ogól-
ną odpowiedź.)

Uogólniając…
(Senator Bogdan Borusewicz: Tak.)
Komisja senacka, jak rozumiem, zgodziła się 

z pewnym w ogóle umożliwieniem tym lekarzom 
takiej szybkiej, prostej ścieżki podjęcia pracy 
w Polsce. Ta ścieżka w Polsce oczywiście istniała, 
ale ona była nieco bardziej skomplikowana. Tutaj, 
jak rozumiem, wątpliwości komisji skupiły się tyl-
ko na jednej z tych, można powiedzieć, procedur 
w ramach wspomnianej szybkiej ścieżki, czyli rze-
czywiście na egzaminie czy oświadczeniu…

Nie umiem w tej chwili na gorąco odpowiedzieć 
– może za chwilę dostanę dane – ile takich osób 
w poprzednim roku zostało dopuszczonych. Jeżeli 
dostanę dane, to do tego wrócę. Niemniej jednak to, 
co chciałbym rzeczywiście podkreślić… Mam wra-
żenie, że cała komisja – i sejmowa, i senacka – co 
do samego wprowadzenia pewnego uproszczonego 
trybu wyraziła zgodę. Różnimy się w kwestii tego 
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jednego niuansu, tego jednego kryterium związa-
nego z szybką ścieżką. Jeżeli za chwilę uzyskam 
odpowiedź na zadane pytanie, to ją panu marszał-
kowi przekażę.

A jeżeli mogę teraz, Pani Marszałek, to… Mam 
odpowiedź na pytanie o te szczepienia przymu- 
sowe…

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Proszę bardzo.)

…mógłbym od razu do tego wrócić. Wspomniane 
przepisy związane ze szczepieniami przymusowy-
mi funkcjonują w naszym porządku prawnym już 
od rzeczywiście dłuższego czasu. Ja je przytoczę 
bezpośrednio: „Wobec osoby, która nie poddaje się 
obowiązkowi szczepienia, badaniom sanitarno-epi-
demiologicznym, zabiegom sanitarnym, kwaran-
tannie lub izolacji obowiązkowej hospitalizacji, 
u której podejrzewa się lub rozpoznano chorobę 
szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną, sta-
nowiącą bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub 
życia, może być zastosowany środek przymusu 
bezpośredniego polegający na przytrzymywaniu, 
unieruchomieniu lub przymusowym podaniu le-
ków”. W myśl tego przepisu rzeczywiście można 
byłoby podać lek – w tym przypadku szczepionkę – 
w formie przymusowej, no ale wydaje mi się oczy-
wiste, że my w ogóle nie mamy takich intencji. Ten 
przepis dotyczy tych sytuacji, w których mówimy 
o osobach już zarażonych, o osobach hospitalizo-
wanych, o osobach, które nie poddają się pewnym 
zabiegom i stanowią zagrożenie. Oczywiście w tej 
ustawie jest całe mnóstwo zapisów o tym, kto decy-
duje o podaniu środka, jaki jest tryb, co trzeba od-
notować przed podaniem itd. No, żeby jednak uciąć 
tę dyskusję, powiem tak: nie zamierzamy dzisiaj 
takich rozwiązań stosować. W myśl procedowanej 
ustawy nie odnosi się to do ogółu społeczeństwa. 

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA  

Dziękuję bardzo.
Proszę o zadanie pytania pana senatora Jana 

Marię Jackowskiego.

SENATOR 
JAN MARIA JACKOWSKI 

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, ja będę drążył temat tych, 

nazwijmy to umownie, szczepionek. Mianowicie 
sprawdziłem to z legislatorem i wiem, że w obecnie 

obowiązujących przepisach to wszystko jest już za-
pisane. Tutaj zostało to tylko legislacyjnie rozbite 
na 2 podpunkty. A więc zadaję takie pytanie: skoro 
to wszystko jest zapisane w ustawie z 2008 r., to po 
co to rozbijać na 2 podpunkty? Złożę odpowiednią 
poprawkę, bo uważam, że to jest zbędne mnoże-
nie bytów legislacyjnych. Nie wiem, po co zmie-
niamy kolejność i coś, co ma 3 wiersze, rozbijamy  
na 2 podpunkty po 1,5 wiersza. Tak więc ja taką po-
prawkę złożę, bo naprawdę nie widzę sensu w tym, 
żeby powtarzać w tym artykule taki sam zapis, tyle 
że rozbity na 2 podpunkty. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze?

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ZDROWIA 
SŁAWOMIR GADOMSKI 

Bardzo krótko.
Panie Senatorze, nie mogę zgodzić się z tym, 

że taki zapis już jest, bo zapis, który dzisiaj znaj-
duje się w ustawie o zwalczaniu chorób zakaź-
nych, mówi o obowiązku poddania się badaniom, 
określonym środkom profilaktycznym i zabiegom 
przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie. 
Tam są te 2 kategorie osób. Z kolei ten zapis, który 
jest dokładany w art. 46b, jest zapisem ogólnym, 
który mówi, że ten obowiązek może być stosowany 
wobec… On nie zawęża tego do osób chorych i po-
dejrzanych. No, tutaj są 2 czy 3 kategorie osób, co 
do których te środki mogą być stosowane.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
(Senator Jan Maria Jackowski: Mam jeszcze 

pytanie.) 
Proszę dopytać.

SENATOR 
JAN MARIA JACKOWSKI 

No, Panie Ministrze, teraz to zasiał pan już bar-
dzo duże wątpliwości. Skoro pan powiedział, że to 
jest taki blankietowy przepis – nie wiadomo, kogo 
ma on dotyczyć ani jakie mają być procedury – to 
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ja tym bardziej złożę ten wniosek o wykreślenie 
go. Mam nadzieję, że Izba przegłosuje wykreśle-
nie tych przepisów, bo uważam że jest to two-
rzenie bardzo groźnego precedensu prawnego.  
My to robimy z myślą o hipotetycznej sytuacji, 
która może zaistnieć, ale jest to tak wieloznaczne,  
że później znowu będą rodzić się różne wątpliwo-
ści. Podobnie było z tymi maseczkami. Rząd twier-
dził, że była podstawa prawna, a sądy twierdziły 
inaczej. Uważam, że ze względu na dbałość o pro-
ces legislacyjny powinniśmy unikać tego typu sfor-
mułowań. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA  

Panie Ministrze?

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ZDROWIA 
SŁAWOMIR GADOMSKI 

Panie Senatorze, ja od 2 godzin staram się tutaj 
rozwiewać wszelkie wątpliwości i nie siać nowych, 
ale być może coś mi nie wyszło. No, starałem się 
wytłumaczyć nasze intencje, ale oczywiście takie 
jest prawo pana senatora. Jeżeli Wysoka Izba przy-
chyli się do tej poprawki, no to będziemy musieli 
szukać innych możliwości, innych narzędzi inter-
wencyjnych, być może już nie w ramach tego prze-
pisu ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA  

Bardzo dziękuję.
Pan senator Aleksander Szwed. Proszę bardzo.

SENATOR 
ALEKSANDER SZWED 

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Ja wypowiem się troszkę inaczej niż pan sena-

tor Jackowski. W pierwszej kolejności podziękuję 
panu ministrowi za to, że ta odpowiedź pokry-
wa się z opinią Narodowego Instytutu Zdrowia 
Publicznego, że szczepienie obowiązkowe nie 
jest szczepieniem przymusowym. Wszystkie 

szczepienia, które są na liście szczepień obowiąz-
kowych, są po prostu dzięki temu bezpłatne, no ale 
nie są to szczepienia przymusowe.

A w kontekście tych pytań, które wcześniej pan 
marszałek Borusewicz zadał, i w kontekście tego, 
że mamy pandemię koronawirusa, to może rze-
czywiście – wyjdę tutaj naprzeciw – dobrze, że bę-
dzie taki zapis w ustawie. Potem nie będzie jakichś 
wątpliwości, czy takie szczepienie powinno być 
obowiązkowe, czy też nie powinno być. Dziękuję 
bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję.
Panie Ministrze?

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ZDROWIA 
SŁAWOMIR GADOMSKI 

Ja myślę, może niezbyt optymistycznie, że do 
momentu wprowadzenia do obrotu i podania pol-
skim pacjentom szczepionki mamy pewnie kilka 
miesięcy. Zatem myślę, że jeżeli tylko rzeczywiście 
byłaby potrzeba doregulowania tego na poziomie 
ustawy, to przeanalizujemy to. Wydaje nam się dzi-
siaj, że te przepisy, w szczególności o ubezpiecze-
niach obowiązkowych, dzięki tej randze aktu, jakim 
jest rozporządzenie ministra zdrowia, to umożli-
wiają. No ale wydaje się, że mamy jeszcze na to 
chwilę albo dłuższą chwilę. Ewentualnie spotkamy 
się przy procedowaniu takiego projektu.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Pan senator Jerzy Czerwiński…
(Senator Bogdan Borusewicz: Jeszcze jedno.)
Proszę.

SENATOR 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Ponieważ usłyszałem interpretację, która kom-
pletnie zniekształca moje pytanie, chcę powie-
dzieć panu ministrowi, że nie jestem przeciwny 
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wpisaniu noszenia maseczek do ustawy. Otóż uwa-
żam, że trzeba rozszerzyć ten katalog o jeszcze  
2 stany. O jakie, to już mówiłem.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję.
Pan senator Jerzy Czerwiński.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Panie Ministrze, czy gdzieś w ustawie jest zde-

finiowane pojęcie „środki profilaktyczne i zabie-
gi”? Bo tak naprawdę tego dotyczą cała dyskusja 
i wątpliwości. Jeśli jest ta definicja, to proszę ją 
przedstawić, a jeśli nie, to pytanie, co wtedy. Czy 
to będą mogły być nie tylko szczepienia, ale jakieś 
inne środki profilaktyczne lub zabiegi, z których 
my nawet nie zdajemy sobie sprawy? To jest pierw-
sza kwestia… Bo one mogą być stosowane, jak sam 
pan stwierdził, do wszystkich, nie tylko do osób 
chorych lub podejrzanych o zachorowanie.

Drugie pytanie jest może nie tyle głębsze, ile 
szersze. Otóż w tej ustawie wprowadzamy pewne 
środki związane z walką z koronawirusem, powie-
działbym, bezpośrednią, tzn. opieką nad chorymi, 
próbą izolacji… nie tylko próbą, ale izolacją chorych, 
a także – i to jest ważne – z uniemożliwieniem roz-
noszenia czy też przenoszenia się wirusa. No ale 
załóżmy przez chwilę scenariusz pesymistyczny, 
taki, że nam po prostu się nie uda – tzn. nie tylko 
nam, ale przypuszczalnie także reszcie krajów, bo 
to będzie pewien łańcuszek – i nie będzie szybko 
szczepionki, nie będzie szybko skutecznego lekar-
stwa, czyli będziemy musieli w pewnym sensie się 
przyzwyczaić do życia z koronawirusem, być może 
jeszcze kilka sezonów w takich maseczkach cho-
dzić. Czy państwo przewidujecie taki scenariusz? 
Czy rząd przygotowuje się, powiedziałbym bardziej 
ogólnie – być może to jest pytanie nie do pana, a ra-
czej w ogóle do Rady Ministrów jako takiej – na 
życie z koronawirusem? Co trzeba będzie zmie-
nić w naszym zachowaniu, nie tylko zachowaniu 
nas jako obywateli, ale także w niektórych działach 
gospodarki narodowej, chociażby w gastronomii, 
w turystyce itd.? Czy państwo bierzecie pod uwagę 
to, że załóżmy, pandemia nie skończy się w ciągu 

roku, nie będzie szczepionki w ciągu pół roku czy 
roku? I co wtedy? Czy jest rozpatrywany taki sce-
nariusz, bardziej dalekosiężny i pesymistyczny?

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ZDROWIA 
SŁAWOMIR GADOMSKI 

Myślę, Panie Senatorze, że to pewnie temat na 
całkiem odrębną dyskusję, bo rzeczywiście chodzi 
o takie pełne przedstawienie strategii na wypadek 
tego chyba najbardziej czarnego scenariusza. Z dzi-
siejszych, powiedzmy, strategii wypracowywanych 
z epidemiologami czy z ekspertami, czy z wiruso-
logami… No, wirus ma pewną specyfikę funkcjono-
wania. Wiadomo, że nawet jeżeli będziemy musieli 
żyć z nim dłużej – no, tutaj stanowisko wirusolo-
gów jest dość jednoznaczne – to on prawdopodob-
nie będzie się robił coraz bardziej zakaźny, coraz 
łatwiej będzie się rozprzestrzeniał, ale za to będzie 
zbierał coraz mniejsze żniwo negatywne, coraz 
mniej śmiertelne. Wydaje mi się… Oczywiście takie 
budowane strategie musiałyby wymagać podejścia 
długofalowego, na 5, 10 lat. Z wieloma wirusami 
uczymy się żyć i nimi, powiedziałbym, zarządza-
my. Myślę, że dzisiaj największym wyzwaniem 
związanym z pandemią koronawirusa jest wyzwa-
nie wynikające z eksplozji tego wirusa, z tego, że 
rozprzestrzeniania się on w tempie, którego, wy-
daje się, nie znamy, bo nie rozprzestrzeniały się 
tak inne wirusy, z którym mieliśmy do czynienia. 
Mówię o skali, o masowości.

Jeżeli pan senator mnie pyta, czy dzisiaj jest wy-
pracowana taka długofalowa strategia, na 2–3 lata, 
na 5 lat do przodu, to odpowiadam, że nie.

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Dziękuję…)

(Senator Jerzy Czerwiński: Przepraszam, a de-
finicja pojęć w ustawie?)

Przepraszam. Sprawdziłem to szybko, prawnicy 
mi podpowiedzieli. Nie ma w ustawie o chorobach 
zakaźnych definicji innych działań profilaktycz-
nych czy zabiegów. To jest dzisiaj katalog otwarty 
w ustawie.
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WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Na liście do zadania pytań jest jeszcze pani se-

nator Joanna Sekuła, ale zanim udzielę głosu pani 
senator, zapytam, czy są jeszcze osoby chętne  
do dopisania się do listy pytań. Nie ma.

Składam wniosek o zamknięcie listy pytań.
Jeżeli nie usłyszę głosów sprzeciwu, uznam,  

że Wysoka Izba przyjęła ten wniosek.
Pani senator Joanna Sekuła.

SENATOR 
JOANNA SEKUŁA 

Pani Marszałek! Panie Ministrze!
Proszę mi powiedzieć, czy to wy jako 

Ministerstwo Zdrowia występowaliście do prezesa 
Rady Ministrów o wydanie zarządzenia związane-
go ze wzmocnieniem potencjału służb do celów re-
alizowania rozszerzonego zapisu o interwencjach 
w sprawach zakaźnych. To zarządzenie mówi wy-
raźnie o tym, że możliwe są interwencje żandar-
merii, która ma udzielać wsparcia policji. Czy to 
na wniosek Ministerstwa Zdrowia to zarządzenie 
prezesa Rady Ministrów zostało włączone do obro-
tu prawnego od dnia 28 października? Czy to jest 
jakiś przypadek? Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ZDROWIA 
SŁAWOMIR GADOMSKI 

Pani Senator, nie umiem na gorąco odpowie-
dzieć na to pytanie. Wiele decyzji, również le-
gislacyjnych, jest ustalanych na posiedzeniach 
Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, 
które odbywają się praktycznie codziennie. 
Większość tych decyzji jest dyskutowanych mię-
dzyresortowo. Czy inicjatorem w tym przypadku 
był minister zdrowia, czy minister spraw we-
wnętrznych i administracji, nie umiem w tej chwili 

odpowiedzieć. Mogę to potwierdzić w najbliższym 
czasie na piśmie.

(Senator Joanna Sekuła: To bardzo proszę o od-
powiedź na piśmie.)

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Informuję, że przedstawiciel rządu zobowiązał 

się do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytania 
zadane przez pana senatora Wadima Tyszkiewicza, 
pana senatora Aleksandra Szweda oraz panią se-
nator Joannę Sekułę.

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 

Sławomir Gadomski: Dziękuję, Pani Marszałek.)
Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu panią senator Agnieszkę 

Gorgoń-Komor.

SENATOR 
AGNIESZKA GORGOŃ-KOMOR 

Szanowna Pani Marszałek! Szanowne Panie 
i Panowie Senatorowie!

Już wiele godzin toczy się debata na temat tego, 
co rząd ma zamiar zrobić i czego nie zrobił w walce 
z pandemią. Ja bardzo tu dziękuję panu ministrowi. 
Rzeczywiście posiedzenie komisji senackiej poka-
zało mi, jak powinna wyglądać praca parlamentar-
na w Senacie, praca w grupie roboczej, jaką była 
dzisiaj senacka Komisja Zdrowia. Oczywiście była 
to pierwsze takie posiedzenie, gdzie mogliśmy się 
porozumieć i wymienić nasze poglądy, chociaż róż-
niliśmy się w opiniach.

Wiadomo, że czas jest niełatwy. Mówię do pań-
stwa jako lekarz, jako młody parlamentarzysta. Na 
co dzień pracujemy z pacjentami z chorobą wy-
wołaną wirusem COVID. I to nie jest tak, jak pan 
mówi, że pacjent, który przyjedzie do izby przy-
jęć… że ktoś go tam przetrzyma, bo nie ma miej-
sca w szpitalu. Ten ktoś to jest lekarz. A pacjent od 
momentu przyjazdu do izby przyjęć czy do SOR ma 
wdrożone leczenie. Ktoś go bada, ktoś się nim zaj-
muje, ktoś go pielęgnuje i ktoś go leczy. I to nie jest 
jakieś tam przetrzymanie. Stąd moje pytanie, które 
już dzisiaj dwukrotnie panu zadałam: kto zajmuje 
się leczeniem, diagnostyką i leczeniem pacjentów 
z COVID? Ja odpowiem tak: wszyscy medycy, którzy 
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pracują w ochronie zdrowia, publicznej i prywatnej, 
wszyscy. Dzisiaj wirus jest wszędzie. Nie jesteśmy 
w stanie przeprowadzić dokładnego śledztwa epide-
micznego i stwierdzić, skąd ktoś przyniósł wirusa 
np. do szpitala, czy zaraził się w rodzinie, czy od 
dziecka, bo dobrze państwo wiecie, że w tej chwili 
wylęgarnią tej epidemii są szkoły.

Niestety muszę powiedzieć tak: jako medyk 
oczekiwałam, że przez okres wakacji przygotuje-
my się wspólnie, ponad podziałami politycznymi do 
tej walki. I nie będę tego tu powtarzać, bo te słowa 
już padły, że zajmowaliśmy się wyborami, rozgryw-
kami politycznymi i znowu, tak jak zawsze, jak od 
wielu lat, na koniec została ochrona zdrowia. Widać 
deficyty, widać dziurę pokoleniową, widać naszych 
medyków w wieku emerytalnym, w wieku senioral-
nym, którzy są w systemie. Oni zaspokajają potrze-
by medyczne w ok. 30%. Nie wyobrażam sobie tych 
lekarzy, którzy pójdą na walkę do tych oddziałów, 
gdzie będzie delegował, nie wiadomo jak, wojewoda.

My, lekarze, chcemy leczyć, tak, chcemy leczyć, 
ale chcemy mieć jasno wyznaczoną strategię, jak 
się do tego przygotować, jak to robić, i wiedzieć, kto 
będzie to robił. Dopuszczacie państwo do systemu 
młodych lekarzy, często przerażonych, nęconych 
pieniędzmi. Nie wyobrażam sobie, żeby specjaliści, 
którzy świadczą usługi w AOS, w szpitalnych od-
działach czy nawet w prywatnej ochronie zdrowia, 
bo dobrze państwo wiecie, jak ten system wyglą-
da, wiecie, że lekarze rodzinni zapraszają naszych 
młodych rezydentów do pracy po południu, żeby 
łatać dziury… Oni w tych przychodniach coś ro-
bią, kogoś przyjmują. Ja rozumiem, oczywiście, 
wszystkie ręce na pokład, ale my, rezygnując z tych 
miejsc pracy, nie będziemy leczyć pacjentów z in-
nymi chorobami, a także, jak się zdarza w praktyce, 
z innymi chorobami i z COVID.

Ja dokładnie analizowałam tę ustawę i  nie 
wiem, jak to będzie wyglądało w najbliższej przy-
szłości. Muszę państwu powiedzieć, że od samego 
początku, od 4 lutego, kiedy odbyło się to nasze po-
siedzenie Komisji Zdrowia, kiedy pani przewodni-
cząca i członkowie tej komisji, wszyscy wzywaliśmy 
państwa do tego, żeby podjąć natychmiastowe kro-
ki, zacząć walkę z epidemią… I nie wyobrażam so-
bie, żeby politycy, ministrowie w Ministerstwie 
Zdrowia nie mogli przewidzieć, że jesienią będzie 
taka fala pandemii. Bo to teraz, proszę państwa, 
mamy kłopot. Wtedy, na początku, w marcu był 
pierwszy cios, nie mieliśmy środków ochrony oso-
bistej, nie mieliśmy tych środków. Dopiero po ja-
kimś czasie one się pojawiły, a to tak naprawdę 

społeczeństwo, gminy, samorządowcy, my sami 
wspieraliśmy się, żeby zapewnić sobie jakiekolwiek 
środki ochrony, żeby się nie pozarażać, bo o tej epi-
demii nie wiedzieliśmy praktycznie nic.

Ale to nie tylko nasz rząd, też inne rządy, po-
wiedzmy, z pewną latencją podeszły do tematu, 
bo każdy myślał, że wirus SARS-CoV-2 to będzie 
gdzieś daleko, w Wuhan, nie przemieści się do 
Europy, a z doświadczeń medyków włoskich, z do-
świadczeń w Lombardii też nie wyciągnęliśmy 
wniosków. Wszyscy myśleli, że to nas nie doty-
czy. Mądry Polak po szkodzie. Następnie medy-
cy otrzymali podziękowania, kiedy inne rządy… 
Chciałabym, żeby to przysłowie „Polak, Węgier, 
dwa bratanki”… Viktor Orbán swoim medykom za-
pewnił bardzo dobrą motywację do pracy i do pozo-
stania w kraju, do leczenia pacjentów, bo parlament 
węgierski 7 października zdecydował o zmotywo-
waniu wszystkich pracowników medycznych do 
pracy z pacjentami z COVID i wszyscy medycy 
dostali podwyżki. A my oczywiście będziemy wal-
czyć z medykami. Dostaliśmy w prezencie art. 37a 
kodeksu karnego, zgodnie z którym będziemy od-
powiadać za nieumyślne spowodowanie błędów, 
a karą jest pozbawienie wolności. To jest dla nas 
motywacja, to ma nas zagrzać do walki z epidemią.

Wszyscy, jak tu jesteśmy, przeżywamy te epi-
demię pierwszy raz i wszyscy jej się uczymy. I my, 
lekarze, i pielęgniarki, i ratownicy medyczni, ana-
litycy, wszyscy, którzy pracują, chcą walczyć z tą 
epidemią, ale musimy mieć jasno wyznaczone 
cele, jasno wskazane, co mamy robić, tymczasem, 
kiedy ta epidemia się rozwija, następuje całkowita 
zmiana zasad funkcjonowania tego systemu. Już 
nauczyliśmy się pracować ze szpitalami jedno-
imiennymi, które miały wolne miejsca w okresie 
letnim, przy czym tworzy się nowe byty typu szpi-
tale, które będą się zajmować leczeniem COVID, 
nie wiadomo, na jakich zasadach, i budujemy szpi-
tale polowe. Nie dyskutuję z tym, bo być może w tej 
pandemii nam się to przyda, ale nie wiem, kto tam 
będzie pracował, i ta ustawa nie daje mi na to pyta-
nie odpowiedzi. Państwo dobrze wiecie, że trwały 
rozmowy z samorządem lekarskim, który chce po-
móc w tej sytuacji, ale są pewne litery prawa, któ-
re mówią, jakimi my danymi w rejestrze lekarzy 
dysponujemy i nie mamy tych danych, które mogły 
być w dyspozycji wojewody.

Proszę państwa, dużo było mowy o szczepion-
kach. Ja w codziennym swoim życiu posługuję się 
medycyną akademicką. Wiadomo, że są ruchy an-
tyszczepionkowe. Są ludzie… Wiadomo, że pewna 
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wiedza niemedyczna, nie wiedza oparta na fak-
tach, dostaje się do mediów. I czytamy… No, każ-
dy może napisać, co chce. Ale chcę powiedzieć,  
że to szczepienia uratowały ludzkość i w dobie epi-
demii szczepionka jest czy będzie naszym wiel-
kim osiągnięciem. Jakakolwiek ona będzie, musi 
przejść testy i musi być bezpieczna dla tych, któ-
rzy ją dostaną. Dlatego, proszę państwa, higiena, 
szczepionka, antybiotyki to jest wielkie osiągnię-
cie medycyny i  posługujmy się wiedzą opartą  
na wiedzy eksperckiej, a nie na wiedzy narracji po-
litycznej czy ludzi, którzy kompletnie się na tym 
nie znają. I zaufajmy lekarzom. Bo przez okres 
pandemii padło wiele argumentów, które podwa-
żają zaufanie do medyków, i, co za tym idzie, opóź-
nią diagnostykę wielu groźnych chorób, ponieważ 
jak obywatele nie będą mieli zaufania do nas, to nie 
będą chcieli się u nas diagnozować i leczyć.

Jeśli chodzi o klauzulę dobrego samarytani-
na, to środowisko lekarskie na nią czekało. I my 
jako senacka Komisja Zdrowia zapoznaliśmy się 
z taką propozycją ustawodawczą, ale tutaj roze-
szły się drogi samorządu lekarskiego i minister-
stwa. I w tej chwili nie można było już nad tym 
debatować. I to nie jest żaden konsensus, tylko to 
jest obietnica dla lekarzy, dla medyków, że my bę-
dziemy bardzo porządnie, tak jak to jest w Senacie, 
pracować właśnie nad tą tematyką w najbliższym 
czasie. A  jeżeli Ministerstwo Zdrowia osiągnie 
konsensus z samorządem lekarskim, to my obie-
cujemy, że w trybie ekstraordynaryjnym szybko 
będziemy procedować.

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Pani Senator, już koniec czasu.)

Bardzo dziękuję. Dziękuję i życzę wszystkim 
zdrowia.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Adama 

Szejnfelda.

SENATOR 
ADAM SZEJNFELD 

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Wysoka Izbo, nie ma wytłumaczenia… Czytałem 

tę ustawę, przeglądałem uzasadnienie, no i nie ma 

wytłumaczenia… Właściwie nie ma wytłumacze-
nia, jeśli chodzi o większość pytań, które od po-
czątku tego roku zajmują nasze myśli, a u wielu 
osób rodzą obawy. Nie ma żadnego wytłumacze-
nia, dlaczego rząd przedstawia nam teraz, dzi-
siaj tę ustawę. W piątek ustawa trafiła do Senatu. 
Dopiero. Dlaczego nie w kwietniu? Dlaczego nie 
w maju? W końcu: dlaczego nie trafiła w czerw-
cu, w lipcu lub w sierpniu? Nie ma na to wytłu-
maczenia. Bo przecież na pewno trudno uznać,  
że wytłumaczeniem byłoby to, że w lipcu i sierp-
niu są wakacje. Nie ma wytłumaczenia, dlaczego 
to się dzieje u progu listopada, a pandemia szaleje, 
przynajmniej u nas, od lutego, a od marca zosta-
ły podjęte określone działania. Nie ma wytłuma-
czenia, dlaczego dopiero u progu listopada typuje 
się miejsca pod szpitale polowe. Przecież one daw-
no, kilka miesięcy temu powinny być wyznaczo-
ne, od wielu tygodni powinny być organizowane,  
i to nie tylko w zakresie łóżek, o których tu już 
wcześniej mówiłem, ale także w zakresie sprzętu, 
ludzi i obsługi tego wszystkiego. No, nie ma wytłu-
maczenia, dlaczego tak się dzieje.

Nie ma wytłumaczenia, dlaczego ciągle mó-
wimy o szczepionkach – i to wcale nie o tej naj-
ważniejszej, na którą czeka cały świat – ale 
o szczepionkach przeciwko grypie. No, nie ma 
wytłumaczenia. Za miesiąc najpóźniej naród po-
winien być zaszczepiony, a dla kilku procent ludzi 
jeszcze nie ma tej szczepionki.

No, nie ma wytłumaczenia, dlaczego rząd, dla-
czego partia rządząca w dobie największego kry-
zysu zdrowotnego, ekonomicznego, gospodarczego 
nie zajmuje się tym kryzysem, nie zajmuje się za-
rządzaniem ryzykami, nie zajmuje się ochroną lu-
dzi, przedsiębiorców, pracowników, wszystkich, 
tylko zajmuje się sobą. No, nie ma na to naprawdę 
wytłumaczenia.

Nawet w tej ustawie nie ma wytłumaczenia  
– chociaż oczywiście pan minister się starał  
– dlaczego ingeruje się tą ustawą, tymi przepi-
sami w niezależność samorządu terytorialnego.  
No, nie ma wytłumaczenia, dlaczego ingeruje się 
także nawet w niezależność podmiotów prywat-
nych. Nie ma na to żadnego wytłumaczenia.

Nie ma wytłumaczenia, dlaczego wyłącza się 
spod tej ustawy znowu zamówienia publiczne.  
No, nie ma wytłumaczenia zwłaszcza w kontek-
ście tych wszystkich wątpliwych, że tak powiem, 
do tej pory – bardzo delikatnie to określam – za-
kupów, których wartość sięga dziesiątek milionów 
w jednych sprawach, setek milionów – w innych 
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sprawach. Są kompletnie niewyjaśnione historie, 
ale znów wyłącza się zamówienia publiczne, które 
są jakby policjantem, strażnikiem bezpieczeństwa, 
jeśli chodzi o wydawanie publicznych pieniędzy. 
Nie ma na to wytłumaczenia.

I powiem szczerze: nie będzie wytłumaczenia. 
Nie będzie wytłumaczenia, jeżeli rząd i większość 
parlamentarna nie przyjmą zgłoszonego dzisiaj na 
posiedzeniu komisji projektu ustawy, nad którym 
za chwilę, w następnym punkcie, będziemy obra-
dować, o zawieszeniu zakazu handlu w niedzielę. 
No, nie będzie naprawdę wytłumaczenia. Handel to 
nie jest ideologia, handel to nie jest religia, handel 
nie może być nigdy traktowany poprzez dogmat, 
a już na pewno nie w okresie pandemii i kryzy-
su ekonomiczno-gospodarczego. Nie będzie wy-
tłumaczenia, jeżeli państwo tego nie poprzecie tu, 
w Senacie, i nie będzie wytłumaczenia, jeżeli pań-
stwo to spróbujecie odrzucić w Sejmie. Dlaczego? 
Tak najkrócej mówiąc.

Po pierwsze, dlatego że zaproponowane rozwią-
zania będą służyły zwiększeniu ochrony zdrowot-
nej obywateli, tych obywateli, którzy są klientami.

Po drugie, dlatego że będą służyły wspieraniu 
przedsiębiorców, a wielu z nich może niebawem 
zbankrutować.

Po trzecie, dlatego że będą służyły pracowni-
kom tych przedsiębiorców. Bo przecież jeśli te 
firmy zbankrutują, to ci ludzie wylądują – i to 
w najgorszym czasie, jaki sobie można wyobrazić, 
w dobie recesji – na bezrobociu.

I po czwarte, dlatego że te rozwiązania będą słu-
żyły państwu, budżetowi, który ma deficyt – także 
dzisiaj będziemy rozmawiać o nowelizacji budże-
tu na 2020 r. – w wysokości 109 miliardów m.in. 
dlatego, że radykalnie spadły dochody z podatków, 
w tym z podatku VAT. A skąd on się bierze, jak nie 
z konsumpcji? Skąd on się bierze, jak nie z popytu 
wewnętrznego?

Ta ustawa w każdym z tych zakresów będzie 
temu służyła. A więc nie będzie wytłumaczenia, 
jeżeli państwo jej nie poprzecie. Apeluję, żebyście 
państwo poparli tę ustawę, którą będziemy oma-
wiać za chwilę. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu panię senator Beatę 

Małecką-Liberę.

SENATOR 
BEATA MAŁECKA-LIBERA 

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Chciałabym zabrać głos w tej debacie jako oso-

ba, która od wielu, wielu lat zajmuje się zdrowiem 
publicznym. Zdrowie publiczne to taki obszar, któ-
ry dba o zdrowie całego społeczeństwa, całej po-
pulacji i ukierunkowany jest na zapobieganie, na 
wydłużanie życia w zdrowiu. Raczej nie skupia się 
na przywracaniu zdrowia, czyli na momencie, kie-
dy już zdrowie utraciliśmy, jesteśmy chorzy i wtedy 
robimy wszystko, aby to zdrowie do nas powróci-
ło. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ do niedawna 
mieliśmy wiele chorób zakaźnych, epidemii i dzięki 
temu, że potrafiliśmy zarządzać tymi epidemiami, 
potrafiliśmy wprowadzać różnego rodzaju progra-
my profilaktyczne, podnosiliśmy higienę, eduka-
cję zdrowotną, a także szeroko szczepiliśmy ludzi, 
pozbawiliśmy się tego problemu. Oczywiście teraz 
są inne wyzwania, też związane z otoczeniem, cho-
ciażby ze sprawą klimatu, tzw. choroby cywilizacyj-
ne, a więc jest kolejny obszar zdrowia publicznego, 
którym należy zarządzać.

Dlaczego o tym mówię? Ponieważ ta epidemia 
nie jest zarządzana, od samego początku jest to 
dzieło przypadku: coś się dzieje, jest reakcja. Nie 
ma żadnego planu ani żadnej strategii. Już pomi-
jam to, że początek był rzeczywiście dramatyczny, 
bo nieprzewidywalny, nowa choroba, nowe zjawi-
sko, ale to, że okres tych kilku miesięcy nie został 
odpowiednio wykorzystany, do tego, ażeby przy-
gotować zarówno legislację, jak i różnego rodzaju 
rozwiązania, plan A i plan B, w zależności od tego, 
jaki przebieg miałaby ta epidemia, to jest dla mnie 
kompletnie niezrozumiałe. To, że minister zdro-
wia 2 tygodnie temu otwarcie mówi, że nikt tego 
nie przewidział…

Jak to nikt nie przewidział, Panie Ministrze? 
Przecież eksperci, epidemiolodzy mówili o tym, 
że jesienią będzie szczyt zachorowań. No więc 
gdzie jest problem? Otóż problem jest w tym, że 
jeśli chodzi o całą strategię i całą walkę z epide-
mią, to walczą politycy, a nie naukowcy, nie epide-
miolodzy i nie eksperci. To potwierdziło się w tych 
krajach, gdzie lider, osoba zarządzająca epidemią 
to nie był polityk, tylko to był lekarz, naukowiec, 
badacz, który potrafił przewidywać, który tworzył 
modele przebiegu epidemii i podawał różne roz-
wiązania, które to ostatecznie ministerstwo ak-
ceptowało. I to jest pierwszy błąd, największy błąd 
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i zarzut, jaki kieruję do ekipy rządowej. Nie wolno 
w tak ważnych sprawach jak walka o życie i zdro-
wie ludzi mówić tylko i wyłącznie o polityce, a tak 
się stało w tym roku – zdrowie jeszcze nigdy nie 
było tak upolitycznione jak przez ostatnie miesiące, 
wszystkie decyzje podporządkowywane były decy-
zjom politycznym. To pierwsza sprawa.

Druga rzecz. Błąd, zaniechanie i grzech to brak 
zbudowanego zaufania, na różnych szczeblach, 
zarówno zaufania na linii rząd – społeczeństwo, 
jak i rząd – pracownicy medyczni. Te elemen-
ty zostały zaniedbane albo wręcz zaniechane. 
Sprzeczne decyzje, jakie były kierowane do spo-
łeczeństwa, spowodowały także pewnego rodzaju 
ruchy, które obalają wiarę w to, że mamy epidemię.  
To, że takie ruchy powstały, jest winą właśnie 
tego, że społeczeństwo utraciło zaufanie do rządu,  
do Ministerstwa Zdrowia, ponieważ przekazywane 
decyzje, przekazywane polecenia były sprzeczne. 
A  jeszcze chcę powiedzieć, że jeżeli zarządza-
my kryzysem, jeżeli zarządzamy trudną sytuacją,  
to zawsze wszystkie oczy są skierowane na lide-
ra i to on dyktuje sposób postępowania, ale także 
świeci przykładem. I tutaj kolejne rozczarowanie: 
politycy z ekipy rządowej, z Ministerstwa Zdrowia 
niestety tego przykładu nie dali. I teraz mamy wła-
śnie taki efekt, że społeczeństwo przestało wierzyć. 
To jest najgorszy efekt, jaki może być, w przypadku 
narastania epidemii i zarządzania takim kryzysem, 
jaki jest w tej chwili.

Kiedy pan premier powiedział, że pora na poro-
zumienie z partiami opozycyjnymi, i zrobił spotka-
nie, byłam jednym z uczestników tego spotkania. 
Poszłam na to spotkanie z wiarą, że będziemy  
na tym spotkaniu rozmawiać o przyszłości, o tym, 
co należy zrobić, jakie warianty strategii w dalszym 
ciągu przyjmować, jakie pomysły ma opozycja,  
bo być może z niektórych z nich należy skorzystać. 
Poszłam na to spotkanie przygotowana, z kon-
kretnymi pomysłami i rozwiązaniami, ale nieste-
ty wyszłam z niego rozczarowana, ponieważ pan 
premier większą uwagę zwracał na to, co już było, 
czyli na historię, i przez większą część tego posie-
dzenia, tego spotkania wysłuchiwałam tylko po-
chwał, jak dotychczas wszystko było doskonale i jak 
minister zdrowia fantastycznie sobie radził w tych 
miesiącach, a nie rozmawialiśmy o przyszłości, nie 
rozmawialiśmy o żadnej strategii.

Dlatego uważam, że ten etap, który w tej chwili 
jest, ten masowy wzrost zakażeń absolutnie nie jest 
pod żadną kontrolą. To niestety wymknęło się spod 
kontroli, to fakt, ale to nie oznacza, że możemy 

z tego tytułu zwolnić Ministerstwo Zdrowia z od-
powiedzialności za to, na jakim w tym momencie 
jesteśmy etapie epidemii.

Przed nami ciężki czas. Wiemy, że są braki ka-
drowe. Wiemy, że coraz częściej brakuje łóżek, już 
nie tylko do leczenia COVID, ale także do leczenia 
wszelkich innych pacjentów, którzy często, będąc 
w stanie ostrym, wymagają natychmiastowej po-
mocy. Panuje chaos i bałagan. Pacjenci jeżdżą od 
szpitala do szpitala, ratownicy wzywają pomocy 
dyspozytora, żeby im powiedział, gdzie mają zo-
stawić pacjenta. Tak w dalszym ciągu być nie może. 
To musi zostać w jakiś sposób opanowane. Musimy 
poznać kolejne etapy, które w najbliższych miesią-
cach, może nawet w kilku odległych miesiącach, 
będą wdrażane, ale nie tak jak ta dzisiejsza ustawa 
ad hoc, tylko w sposób przemyślany, etapy, które 
będą przedyskutowane ze środowiskiem i wdro-
żone tak, ażebyśmy mogli powiedzieć, że wszyscy 
wspólnie walczymy i pomagamy. Ale stanie się tak 
tylko wtedy, jeżeli zostanie odbudowane zaufanie. 
Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

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

tofa Kwiatkowskiego.

SENATOR 
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI 

Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie!
Nie jestem lekarzem, więc nie będę się wypo-

wiadał o zarządzaniu szpitalami, o tym, jakie meto-
dy leczenia dla pacjentów chorych na koronawirusa 
są najkorzystniejsze. Za to przez 6 lat jako prezes 
Najwyższej Izby Kontroli przyglądałem się, jak re-
alizowany jest budżet państwa i jak są realizowane 
priorytety, które powinny znaleźć swoje odzwier-
ciedlenie – mówię o priorytetach politycznych  
– w nakładach i wydatkach budżetowych.

Chciałbym też bardzo mocno podkreślić, że pa-
trzyłem i patrzę z nadzieją na pracę pana ministra 
Adama Niedzielskiego. Miałem okazję rozma-
wiać z osobami, które z nim współpracowały jesz-
cze w Najwyższej Izbie Kontroli, w Ministerstwie 
Finansów, później przyglądały się jego pracy 
w Narodowym Funduszu Zdrowia. To są dobre 
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oceny. Ale niezależnie od tych jego osobistych 
przymiotów chciałbym w tym miejscu zadać kilka 
publicznych pytań. Mamy jednoznaczne deklara-
cje polityczne ze strony rządzących: zdrowie jest 
naszym priorytetem. Jeżeli zdrowie jest naszym 
priorytetem, to chciałbym zapytać o kilka rzeczy. 
Jesteśmy już po półrocznym okresie walki z pan-
demią koronawirusa. Dzisiaj w głównym wydaniu 
„Wiadomości” mogliśmy wysłuchać wypowiedzi 
ministra finansów, który chwalił się: wydaliśmy 
grubo ponad 150 miliardów zł na wsparcie pol-
skiej gospodarki, żeby uniknęła następstw kryzy-
su. Grubo ponad 150 miliardów zł. W tym czasie na 
zdrowie przeznacza się dodatkowo 7,5 miliarda zł. 
Czyli ile? 5% tego, co na gospodarkę. Na zdrowie, 
które powinno być najważniejsze w dobie pande-
mii koronawirusa.

No to musimy zapytać: co dalej? A dalej wi-
dzimy tylko jeszcze gorszą przyszłość. Dlaczego? 
Będziemy mieć spadek wpływów do Narodowego 
Funduszu Zdrowia. Szacunki już mamy, że wpływy 
ze składek… Eksperci jeszcze nie są w stanie podać 
tego dokładnie, mamy różne analizy, ale one mó-
wią, że wpływy do Narodowego Funduszu Zdrowia 
w tym roku będą od 5 do nawet 20 miliardów zł 
mniejsze. Te szacunki, oczywiście, się różnią, tak-
że w zależności od przyjętego scenariusza, od po-
ziomu bezrobocia. Za to nikt nie ma wątpliwości,  
że te spadki będą, że będą duże i one nie będą ogra-
niczone tylko do roku 2020, ale będą także w roku 
2021, 2022, 2023 i kolejnych latach, bo wszędzie 
tam będziemy mieli mniejszy wzrost gospodarczy 
w stosunku do tego, co w wieloletnich prognozach 
finansowych zakładał rząd.

Co oznacza skok bezrobocia? Na razie jeszcze 
na szczęście nie jest on tak znaczący, ale wszyscy 
obawiają się, że jesienią on się pogłębi. To także 
oczywiście spadek wpływów do budżetu państwa, 
a w sposób szczególny – do budżetu na zdrowie, 
bo głównym źródłem przychodów NFZ są skład-
ki zdrowotne, które płacą pracujący. W  roku 
2020 wśród czynników, które będą na to wpły-
wać, mamy takie czynniki jak liczba pracujących, 
wysokość wynagrodzeń i poziom odprowadza-
nej składki zdrowotnej. Obawiamy się, że liczba 
pracujących spadnie. Wysokość wynagrodzeń, 
również w wyniku przyjęcia niektórych elemen-
tów tarcz antykryzysowych, także będzie niższa  
od tej, którą początkowo można było planować.  
I  to oczywiście wpływa na składkę zdrowot-
ną. W takiej sytuacji oczywiście uzupełnieniem 
przychodów jest dotacja z budżetu państwa, bo to 

dzięki temu mechanizmowi rząd osiąga planowa-
ne minimalne nakłady na ochronę zdrowia, okre-
ślone w ustawie gwarantującej ich wzrost, tzw. 
ustawie 6% na służbę zdrowia. Do tej pory, żeby 
zrealizować ustawowo zagwarantowane wzrosty 
nakładów z budżetu państwa na służbę zdrowia, 
budżet państwa na szczęście nie musiał dokładać 
wielkich pieniędzy, bo większość była finansowa-
na dobrą koniunkturą gospodarczą, niskim bez-
robociem i szybko rosnącymi wynagrodzeniami. 
Co teraz? No, teraz czeka nas recesja. Z Polski 
wyjechała liczna grupa obcokrajowców, głów-
nie Ukraińców, którzy płacili składki i to dzięki 
nim ZUS w ostatnich latach także miał dużo lep-
sze wyniki finansowe, niż początkowo zakłada-
no. Pan minister Adam Niedzielski, jeszcze jako 
prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, jakiś czas 
temu powiedział: „Nie jest tajemnicą, że sytuacja, 
z którą mamy obecnie do czynienia, ma swoje kon-
sekwencje dla gospodarki i należy się w związku 
z tym liczyć ze zmniejszeniem przychodów skład-
ki do funduszu zdrowia”. Dlatego w tym miejscu 
chciałbym zapytać… Bo mamy oczywiście projekt 
ustawy z jego różnymi szczegółowymi rozwiąza-
niami. Ale dzisiaj dyskutujemy także o przyszłości 
całej służby zdrowia. Jakie plany ma resort, żeby 
w przyszłym roku zapewnić pieniądze na opiekę 
zdrowotną adekwatną do zwiększonych potrzeb? 
Przypomnę tutaj raporty Najwyższej Izby Kontroli, 
które pokazywały, że nasze nakłady na opiekę 
zdrowotną ze środków publicznych, z budżetu 
państwa, w porównaniu do pozostałych 28 kra-
jów Unii Europejskiej – wtedy te statystyki obej-
mowały jeszcze Wielką Brytanię – sytuują Polskę 
na jednym z ostatnich miejsc. Rywalizowaliśmy 
z takimi potęgami, jak Bułgaria i Rumunia. Za to 
w pewnej kategorii polscy pacjenci byli na pierw-
szym miejscu. Była to suma pieniędzy, jaką trzeba 
dołożyć do swojego leczenia z prywatnej kieszeni. 
W związku z tym rodzi się pytanie, jak będzie wy-
glądać finansowanie służby zdrowia w roku 2021, 
szczególnie że na tej sali wiceminister zdrowia 
przekazywał nam dzisiaj inne informacje niż te, 
które minister finansów zawarł w swoim komu-
nikacie dotyczącym nakładów na służbę zdrowia 
w roku 2021.

Chciałbym zostać dobrze zrozumiany. Mówię 
to z troską. Służba zdrowia nie może być prioryte-
tem tylko w deklaracjach polityków. Służba zdro-
wia musi być rzeczywistym priorytetem, który 
znajduje swoje odzwierciedlenie w nakładach fi-
nansowych adekwatnych do potrzeb zdrowotnych 
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Polek i Polaków, potrzeb, które są teraz zwiększo-
ne. Dziękuję bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Marek Pęk)

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

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

ciecha Koniecznego.

SENATOR 
WOJCIECH KONIECZNY 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! No, nie ma już pana ministra. 

Szanowni Państwo!
Rozmawiamy tutaj o strategii, rozmawiamy 

o wielu ważnych sprawach, tymczasem karetki 
stoją pod SOR-ami, a pacjenci godzinami czekają 
na przyjęcie. Jakkolwiek byśmy zaklinali rzeczy-
wistość i cokolwiek byśmy tutaj opowiadali, z tym 
nie da się polemizować. Do takiej sytuacji doszło 
i nawet trudno powiedzieć, czy do niej doprowadzi-
liśmy. Może coś zaniedbaliśmy, może jakoś inaczej 
będziemy to nazywać, ale taka sytuacja istnieje, 
choć istnieć nie powinna. A więc jeżeli mamy ja-
kąś strategię, to ta strategia poniosła klęskę.

Dobrze, że jest ta ustawa, że wreszcie jest tzw. 
ustawa covidowa. Przyjęliśmy już ileś tarcz. Nie na-
zywamy tej dzisiejszej ustawy tarczą dla zdrowia 
czy jakąś inną tarczą, ponieważ ona nie jest żadną 
tarczą. No, nie jest ona nazywana na wyrost. Jej na-
zwa jest o tyle prawdziwa, że jej twórcy nie starają 
się nazywać tego tarczą dla zdrowia. Żeby mówić 
o tarczy, musielibyśmy zająć się najważniejszymi 
rzeczami. Tarcza służy do walki. Jak wszyscy wie-
dzą, walczy się wtedy, kiedy ma się pieniądze, a tu 
o pieniądzach nie ma prawie nic. A więc nie mamy 
czym walczyć, a mimo wszystko chcemy przejść 
przez tę pandemię suchą stopą. Otóż nie przejdzie-
my. Musimy sobie uzmysłowić, że tym razem na-
prawdę trzeba wydać pieniądze, naprawdę trzeba 
podejść do sprawy poważnie.

Dlatego poprawki, które zgłaszamy jako Le- 
wica, idą w kierunku zwiększenia ilości pienię-
dzy przeznaczanych na szpitale – przynajmniej 
o 15% w tym roku – a także w kierunku tego, żeby 
zapewnić ustawowo pracownikom ochrony zdro-
wia, którzy walczą z pandemią… Nie chodzi tylko 
o tych, którzy są do tej walki wybiórczo kierowani 

przez wojewodów. Chcecie zapłacić np. pracow-
nikom SOR-ów, ale pracownikom oddziałów 
przejściowych już nie. Nie, wszystkim, którzy są 
zaangażowani w walkę z COVID, należą się jedna-
kowe dodatki.

No, 10 minut to za mało, żeby opisać, co w tej 
ustawie jest, ale nawet 30 minut to za mało, żeby 
opisać, czego w tej ustawie nie ma. Nawołuje się 
do tego, żebyśmy odpolitycznili tę dyskusję, że-
byśmy nie odwoływali się do polityki. Jest na to 
szansa. Premier powiedział: „Przepraszam za nowe 
ograniczenia, które wpływają na życie właścicie-
li firm, obywateli i pracowników. Przepraszam, 
że w  rzeczywistości wykluczyłem możliwość,  
że stanie się to, co się stało, ale nie wyobrażałem 
sobie, że do tego dojdzie”. Tak powiedział premier 
Czech. Pewnie tam jest zgoda polityczna, bo i jed-
na, i druga strona stara się o to, i stara się mówić 
prawdę. Jeśli mamy mówić jednym głosem z rzą-
dzącymi, to musimy uznać, że rządzący mówią 
prawdę. Przedstawiciele administracji rządowej 
zgłaszają, że mamy 500, 1 tysiąc, 2 tysiące, może 
8 tysięcy wolnych miejsc dla pacjentów z korona-
wirusem. To co robią te karetki przed SOR-ami? 
Jak mamy mówić jednym głosem? W takim przy-
padku musielibyśmy mówić to samo. A ja wiem, że 
tak nie jest, ja wiem, że lekarze z SOR-ów dzwonią, 
karetki stoją, miejsc nie ma. Taka rada – można 
stworzyć infolinię. Rząd tworzy infolinię dla osób 
starszych, żeby była dla nich pomoc – bardzo do-
brze, tworzy infolinię dla osób zgłaszających się do 
pracy na Stadionie Narodowym – bardzo dobrze, 
to jeszcze potrzebna jest trzecia infolinia, na której 
będą podane adresy, jeśli chodzi o te wolne łóżka, 
gdzie karetki mogą jechać z chorymi na COVID. 
Taka infolinia będzie bardzo potrzebna, zadzwo-
ni tam lekarz, zadzwoni tam ratownik medyczny, 
kierowca karetki. I ciach! Jadą. Bo przecież rząd 
podaje, że mamy 500, 1 tysiąc, 5 tysięcy, nie wiem 
ile, wolnych miejsc. A więc infolinia i sprawa zała-
twiona. Ale ona jakoś nie powstaje.

Nie ma strategii. O ile na wiosnę była strate-
gia, strategia szpitali jednoimiennych, o tyle te-
raz ją zarzucono, tak było właściwie w przeddzień 
rozwoju pandemii, w sierpniu. Pojawiła się nowa 
strategia. Mnie się ona od razu nie podobała,  
bo to jest strategia bez strategii, taka walka bez 
walki. Pacjentami z COVID będą się zajmować le-
karze rodzinni – no, raz tak, raz tak, ale będą – 
szpitale powiatowe, szpitale wojewódzkie, kliniki, 
szpitale uniwersyteckie, a więc wszyscy. Wiecie 
państwo, to jest niestety tak, że gdyby wziąć ucznia 
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szkoły podstawowej i zapytać, kto walczy o ochro-
nę zdrowia, to on by powiedział: lekarze w porad-
niach, w szpitalach tych, w szpitalach tamtych itd.  
No, jeżeli kierujemy walkę wszędzie, to znaczy,  
że tej strategii nie ma. A była sprawdzona strategia 
szpitali jednoimiennych. Ona została stworzona pod 
wpływem doświadczeń z Lombardii, gdzie pacjenci 
również trafiali do wszystkich szpitali, więc wymy-
ślono szpitale jednoimienne, które miały przejąć 
pacjentów i powstrzymać epidemię. Nie wiadomo, 
dlaczego nie wracamy do tego, tylko jeszcze brnie-
my, tworzymy jakieś szpitale koordynujące, próbu-
jemy to jakoś załatwić Stadionem Narodowym itd. 
Stadion Narodowy nie wystarczy, niestety.

Pan minister powiedział, że to jest nie fair, 
żeby wszystkie szpitale dostawały 15%, bo jedne 
zamykały oddziały, inne nie zamykały. Jest to to-
talne przekłamanie. Jeżeli jakiś szpital zamykał od-
działy, bo występował u nich koronawirus, to np. 
dlatego, że na danym terenie było dużo zakażeń 
koronawirusem. Było województwo, gdzie prawie 
nie było chorych, były województwa, gdzie od wielu 
tygodni jest bardzo dużo chorych, i dlatego jeden 
szpital zamykał oddziały, a drugi nie. Jeśli jeden 
szpital ma SOR, to naturalne jest, że pacjenci z ko-
ronawirusem się przedostają, ponieważ na SOR 
wynik badania mają ujemny, trafiają na oddział, 
a potem okazuje się, że byli w takim oknie, kie-
dy badanie wychodzi ujemne, i objawy pojawiają 
się po 2–3 dniach. Oni zarażają innych pacjentów 
i oddział trzeba zamknąć. Tak jest dlatego, że jest 
SOR. Jeżeli szpital działa na zasadzie przyjęć pla-
nowych, to może sobie z tym inaczej poradzić. I ten 
szpital z SOR-em jest niby tym niedobrym szpita-
lem, ponieważ musiał zamknąć oddział, a ten dru-
gi szpital jest niby tym dobrym szpitalem, tak jest  
wg tych kryteriów, które przedstawia pan minister. 
Takie kryteria nie obowiązują. Proszę mi wierzyć, 
że jeden szpital nie będzie zazdrościł drugiemu,  
że wszyscy dostaną po 15%. Wszyscy się z tego ucie-
szą, bo praktycznie wszystkie wyceny świadczeń są 
zaniżone, były zaniżone przed epidemią, są zaniżo-
ne w trakcie epidemii i niestety będą zaniżone po 
epidemii, co będzie już właściwie nie do zniesienia.

Reasumując, wzywam do bardzo szybkich 
działań. Ustawę oczywiście należy przyjąć z po-
prawkami, które zgłosiliśmy. Miejmy nadzieję, że 
Sejm tego nie zepsuje i będziemy mogli pomagać 
pacjentom oraz pracownikom ochrony zdrowia, 
tak jak to jest teraz w tej ustawie. Miejmy nadzieję,  
że będą zmiany, które pójdą w odpowiednim kie-
runku. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Dziękuję bardzo.
Proszę o zabranie głosu panią senator Alicję 

Chybicką, w trybie zdalnym.

SENATOR 
ALICJA CHYBICKA 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni 
Państwo!

Może zacznę od początku. W  lutym odby-
ło się posiedzenie Senatu, na którym zostałam 
skrzyczana, oskarżona o to, że panikuję i wymy-
ślam. Usłyszałam, że powinnam włożyć sobie 
lód w majtki, bo wymyślam jakieś niestworzone 
rzeczy o koronawirusie, a to jest tak jakby grypa. 
W odpowiedzi na pytanie o maseczki usłyszałam,  
że zamiast maseczek należy zakładać biustonosze. 
Potem, kiedy 4 marca wystąpił pierwszy przypa-
dek, kiedy epidemia powolutku nabrała biegu, cały 
czas, począwszy od wypowiedzi o lodzie, która jest 
dla mnie symboliczna, i o stanikach zamiast ma-
seczek… Tak wyglądała cała walka z pandemią. 
Przez cały czas wszystkie działania były spóźnione.  
My wtedy zgodnie z senackiej mównicy mówiliśmy, 
że trzeba testować ludzi, że trzeba zabezpieczyć 
miejsca w szpitalach dla pacjentów covidowych 
i że trzeba leczyć pozostałe osoby. Mówiliśmy,  
że trzeba zakupić odpowiednią liczbę respiratorów, 
ale nikt nie mówił o tym, żeby kupować respiratory 
niesprawne, takie, których w ogóle nie ma, takie, 
które do nas nie dotrą. To samo dotyczyło pozosta-
łego sprzętu czy maseczek.

Patrząc na te wszystkie działania, widzimy,  
że przy pierwszym lockdownie tak naprawdę fan- 
tastycznie zachowali się Polacy. Rzeczywiście 
grzecznie przebywali w domach, grzecznie reali-
zowali wszelkie polecenia. Potem nadszedł maj 
i zluzowano restrykcje. Było wiele miesięcy, ale… 
Nie chcę ich wymieniać, każdy wie, że te miesią-
ce zostały kompletnie zmarnowane. Ta ustawa jest 
niewątpliwie potrzebna. Pan minister zdrowia pró-
buje w tej chwili robić, co może, ale miesiące, które 
nie zostały wykorzystane, nie dadzą się odrobić. 
Jesteśmy tu i teraz. Nie mamy przeszkolonego per-
sonelu do szpitali polowych, które się otwierają. 
Czy nie może być tak… Ja ukończyłam wojsko jak 
każdy z medyków i wiem, jaka jest ogólnowojskowa 
doktryna bojowa w zwalczaniu infekcji. Tak się nie 
zwalczy koronawirusa.
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Dzisiaj było w Senacie posiedzenie Parlamen- 
tarnego Zespołu ds. Dzieci, którym mam zaszczyt 
kierować od 11 lat. Pan prof. Krzysztof Simon po-
wiedział na nim, jak leczy się COVID. To jest wielka 
sztuka. Potrzeba do tego mnóstwa leków, a żaden 
z nich nie zwalcza w pełni koronawirusa. Ale jeśli 
chcemy, ażeby od respiratora, tak jak pan profe-
sor powiedział, odłączano choćby 1 z 10 pacjentów, 
żeby nie trzeba było żegnać wszystkich, to potrzeb-
na jest kolosalna wiedza. Nie widać ruchów w tym 
kierunku, ażeby wysoko wykształcony personel ja-
koś rozdystrybuować, bo chyba to byłoby jedyne 
wyjście. Nie wiem, czy on byłby w ogóle w stanie 
sterować młodymi ludźmi, a także ludźmi niemło-
dymi, ale z takimi specjalnościami, w przypadku 
których nie ma się zielonego pojęcia, jak leczyć cho-
roby zakaźne, i to jeszcze takie, które bezpośrednio 
zagrażają życiu.

Koronawirus jest wybitnie dziwnym wirusem. 
My znamy koronawirusa od wielu lat. Niestety czy-
tam, za przeproszeniem, bzdury, które ktoś publi-
kuje w internecie. Mówię np. o artykule z 1972 r. 
o tym, że są koronawirusy. Publikuje to oczywiście 
ktoś, jak to my mówimy, z płaskoziemców, czyli 
tych, którzy uważają, że pandemii w ogóle nie ma. 
Oni mówią o plandemii. To oczywiste, że w 1972 r. 
nikt nie wiedział o tym, że wirus zmutuje do tego 
stopnia, że powstanie w pewnym sensie potwór. 
Jest on podły, ma, że tak powiem, powinowactwo 
do receptorów, które znajdują się w płucach, w pę-
cherzyku żółciowym… Ja nie będę powtarzała tego 
wszystkiego, co mówił pan prof. Krzysztof Simon.

Panie Ministrze, trzeba słuchać dobrych eks-
pertów. Trzeba słuchać ekspertów z najwyższej pół-
ki, ludzi, którzy całe swoje życie poświęcili walce 
z chorobami zakaźnymi. I jest pytanie: czy pan rze-
czywiście ich słucha? A może ich raporty trafiają na 
pana biurko, ale nikt ich nie czyta? To jest mowa do 
wszystkich, którzy do tej pory… Ja mam wrażenie, 
że jedno mówią eksperci, których słuchamy, Paweł 
Grzesiowski, Krzysztof Simon, Leszek Szenborn 
i wielu innych fantastycznych kierowników klinik 
z Polski, a zupełnie coś innego się robi. Trąbimy 
od lutego, że trzeba testować. Cały świat testuje. 
A my? Chociażby wczoraj była taka historia, do-
syć głośna: kobieta miała test 3 razy, w odstępach 
tygodniowych. Miała pełne objawy COVID, ale nie 
ciężkie, była w domu. Za pierwszym razem sta-
ła w kolejce przez kilka godzin. Za drugim razem 
też stała. Za trzecim przyjechał zespół wymazowy. 
I wszystkie 3 razy, jak się okazało – tak jej to przed-
stawiono – wymaz nie nadawał się do testu. Czy 

zabrakło odczynników? Czy naprawdę w chwili, 
w której rzeczywiście rząd nadaje – przynajmniej 
tak mówi – absolutny priorytet walce z COVID, nie 
da się zabezpieczyć wszędzie wystarczającej liczby 
testów? Na 50 tysięcy testów w dniu dzisiejszym 
dodatnich wyszło 11 tysięcy. I pierwsza myśl, któ-
ra mi przyszła do głowy: czy tych 50 tysięcy to są 
pobrane próbki, a wśród nich np. takie jak tamte 3, 
które idą do kubła? Czy to są tylko te testy, które zo-
stały zrobione? Bo już nawet bezobjawowców, któ-
rych my nie potrafimy wytestować… I nie do końca 
zgadzam się z tym podejściem, jakie dzisiaj zostało 
zaprezentowane w mediach, że nie warto testować, 
dlatego, że jednego dnia wirus jest, a drugiego dnia 
go nie ma. W tym głowa opieki medycznej, żeby go 
złapać wtedy, kiedy jest i kiedy człowiek zakaża. 
Bo takiego człowieka trzeba izolować. A tego, któ-
ry ma przeciwciała, trzeba przywrócić do pracy, 
do pomocy innym i do wszelkiej innej działalności.

Kolejna sprawa. Wrocław nie widział cze-
goś takiego, jak jest dzisiaj. 600 tysięcy ludzi… 
Przepraszam, 60 tysięcy ludzi jest na ulicach 
Wrocławia. Od godziny 16.00, non stop, cały czas. 
Czy naprawdę to był moment, w trakcie pande-
mii… Ja to mówię świadomie podczas omawiania 
tej ustawy. Czy to był moment, żeby, wiedząc o tym, 
jaka jest reakcja płci… Zresztą ja tę reakcję popie-
ram. Mnie serce boli, że można chcieć czegoś ta-
kiego, żeby pozwolić istocie bez głowy, bez ręki, bez 
nogi przyjść na ten świat, co spowoduje ogromne 
cierpienie zarówno matki i całej rodziny, która nie 
może ani egzystować, ani żyć, jak i tego biednego 
dzieciątka, które cierpi w sposób wręcz niewiary-
godny. Po to jest teraz medycyna, żeby takiego cze-
goś nie było. 

I jeszcze wracam do tego wyjścia na ulice. Mówi 
się o tym… Zamyka się ludzi powyżej siedemdzie-
siątego roku życia w domu. I to jeszcze w jaki spo-
sób: mówi się na początku, że to jest prośba, pan 
premier Morawiecki zwraca się z prośbą do osób 
po siedemdziesiątym roku życia, a potem w rozpo-
rządzeniu czytamy, że to jest nakaz. Mogą wyjść do 
sklepu, mogą wyjść – uwaga – do kościoła… Jestem 
osobą wierzącą, nie mam nic przeciwko chodzeniu 
do kościoła, ale dlaczego… Na tej liście jest jeszcze 
apteka i ważne przyczyny życiowe. Dlaczego nie 
ma wyjścia do parku, gdzie człowiek może zacho-
wać dystans, gdzie taki siedemdziesięciolatek po-
oddycha świeżym powietrzem? Toż to każdy lekarz 
wie, że dla zdrowia jest to potrzebne.

Gdyby nie te poprawki, które wniósł Sejm, opo-
zycja w Sejmie, gdyby nie ten dzień, który został 
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wywalczony, dzięki czemu udało się te poprawki 
wnieść, gdyby nie multum poprawek naszych, se-
nackich, to ta ustawa też by była jednym wielkim, 
chaotycznym bublem.

I to po prostu musi być robione w ten sposób, 
że jeśli rzeczywiście na sztandarach i na ustach 
jest to, że idziemy wszyscy w jednym kierunku, 
to nie może być czegoś takiego jak powodowanie, 
że taka liczba Polaków w całej Polsce wychodzi na 
ulice w dobie koronawirusa. To jest niebezpiecz-
ne, ale dla tych ludzi, dla tych kobiet – i dla mnie 
też – straszniejsze jest, że zabiera się człowieko-
wi, kobiecie prawo do decydowania o samej sobie 
w takim momencie. Takich rzeczy nie można robić.

Trzeba też słuchać tego, co mówi opozycja i co 
mówią naprawdę dobrzy eksperci. Bo inaczej efekt 
będzie taki, że jak mamy w tej chwili ponad 4 tysią-
ce, a tak dokładnie to 4483 śmierci z powodu koro-
nawirusa… lub koronawirusa u kogoś, kto miał inne 
choroby. Ale, proszę państwa, te osoby mogłyby żyć.

I na koniec jeszcze chciałabym upomnieć się 
o osoby, które chorują na inne choroby przewlekłe. 
To te lockdowny, ta, można powiedzieć, epidemia 
strachu, to, że ludzie boją się pójść, mając objawy 
choroby nowotworowej… Ale to jest jakby jedno 
skrzydło, które trzeba by zlikwidować…

(Wicemarszałek Marek Pęk: Pani Senator, bar-
dzo przepraszam, muszę pani wejść w słowo, bo już 
11 minut pani mówi. To albo pani wykorzysta do-
datkowe 5 minut, albo proszę już kończyć, dobrze?)

Może pan zaliczyć jako dodatkowe 5 minut…
(Wicemarszałek Marek Pęk: Nie, tak nie można. 

Trzeba się zapisać na listę na dodatkowe 5 minut 
albo już…)

To proszę pozwolić mi skończyć jednym 
zdaniem.

(Wicemarszałek Marek Pęk: Dobrze.)
Jedno to jest to, że ludzie się nie zgłaszają, 

a drugie to jest to, że Panie Ministrze, trzeba szyb-
ko coś zrobić, aby nie odwlekać zaplanowanych, 
a ratujących życie zabiegów operacyjnych i terapii. 
Dziękuję bardzo za uwagę.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Janusza 

Gromka.
(Głos z transmisji wideo: Ale gadałaś i gadałaś.)
(Wesołość na sali)
(Głos z sali: Odgłos domowy?)

SENATOR 
JANUSZ GROMEK 

Panie Marszałku! Koleżanki i Koledzy!
Czekałem, stojąc, żeby jak najszybciej zejść 

z tej sceny, bo dyskutujemy i dyskutujemy. Jest 
wiele zbędności w tej dyskusji, od wielu miesię-
cy to widzę. Nie chcę nikogo obrażać, ale ja jestem 
nauczony 30-letnią pracą w samorządzie i więcej 
działałem, głosowałem, niż dyskutowałem. Wiele 
razy tu się powtarza i się powtarza te same zdania.

Ale powiem tak. Atakuje się nas, tę opozycję czy 
większość w Senacie, że opóźniamy prace, podej-
mowanie bardzo ważnych decyzji. A to dzięki panu 
marszałkowi dzisiaj, a nie jutro mamy spotkanie, 
żeby jak najszybciej przegłosować tę ustawę. I bar-
dzo proszę, żebyście już nie zabrali głosu, bo to,  
co trzeba było powiedzieć, zostało powiedziane.

Ja chciałbym podziękować przewodniczej Ko- 
misji Zdrowia, pani senator Beacie, która wraz 
z  członkami komisji cały weekend pracowała. 
My obijaliśmy się, wypoczywaliśmy, a wy cięż-
ko pracowaliście. Ja myślę, że te poprawki, które 
są, dzisiaj przejdą. Wiem, że jeszcze będą następ-
ne, jeszcze zbierze się komisja, nie wiem, o której 
dzisiaj skończymy. Ale myślę, że dzisiaj skończy-
my, przegłosujemy to, żeby jak najszybciej poszło  
do społeczeństwa polskiego to, co ma iść.

Pan senator Adam Szejnfeld… Adamie, dziękuję 
ci za to, co powiedziałeś. Wymieniłeś to w swoim 
przemówieniu pytaniami: dlaczego nie, dlaczego 
nie, dlaczego nie? Wiele miesięcy rząd, z premie-
rem na czele, czekał na rozwój sytuacji. A dlaczego 
przez wiele miesięcy nie przygotowano się do tego, 
co nastąpiło? Jest druga tura pandemii, nieobliczal-
na, bo nikt nie wiedział, jaka będzie jej skala. I nie 
wiadomo, ile to potrwa, czy kilka dni, czy kilka ty-
godni, czy kilka miesięcy. Ten, kto nie doświadczył 
bezpośrednio tego, czego niektórzy doświadcza-
ją… Koronawirus, umierają rodziny, babcie, dziad-
kowie, a najbliżsi przeżywają to bardzo mocno.  
Ja miałem 2 razy badaną wymazami obecność ko-
ronawirusa. Na szczęcie wyniki były negatywne, 
z czego bardzo się cieszę, ale te 2 dni w jednym 
przypadku i 2 dni w drugim przypadku bardzo 
mocno przeżyłem, bo się bałem o swoje zdrowie 
i życie oraz bałem się o zdrowie i życie moich naj-
bliższych. Dlatego też ta skala, która jest – a my 
nie jesteśmy do tego przygotowani – niestety boli.

I  co jest smutne i  absolutnie nietrafione? 
Decyzje. Zamiast zajmować się bardzo ważnymi 
sprawami dla Polek i Polaków, dla Polski, tym, 
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co daje nam życie w sferze społecznej, sferze go-
spodarczej, rząd czy ktokolwiek inny wprowadza 
słynną tzw. „piątkę Kaczyńskiego”. To jest sprawa 
bardzo ważna dla tysięcy przedsiębiorców, rolni-
ków i gospodarki, sprawa słynnych już norek, lisów 
i uboju rytualnego. A już to, co się stało teraz i co 
widzimy na ulicach, że helikoptery latają… Sprawa 
decyzji tego niby-TK, Trybunału Konstytucyjnego, 
który… Większość ludzi myślących podważa, że on 
jest uczciwy, sprawiedliwy dobrze dobrany, a on 
podejmuje tak ważne decyzje. Dzisiaj prawdopo-
dobnie dziennikarz w Telewizji Polskiej wypowie-
dział się tak: dlaczego w tym kryzysie zdrowotnym, 
covidowym, w pandemii podejmuje się takie decy-
zje i naraża się Polki i Polaków na coś tak haniebne-
go. Bo oczywiście jeśli skala się będzie powiększała, 
to się zrzuci ten problem na kobiety, że zbierały się 
tłumnie w miastach, miasteczkach i przechodził 
ten koronawirus z jednej osoby na drugą.

Tak nie może być. My musimy się zajmować tu 
w Senacie też, ale i Sejm, a tym bardziej premier 
ze swoim rządem, tym, co dla nas jest najważniej-
sze – koronawirusem, pandemią. Mnie się pyta-
ją, jako senatora: kiedy to się skończy? Ja mówię: 
nawet taki najmądrzejszy naukowiec czy prezy-
dent wszystkich prezydentów, całego świata, jak 
Trump, nie wie, kiedy to się skończy. Dlatego to 
jest nasz przeogromny ból. Oczywiście niektórzy 
mówią tak: ja mam emeryturę, ja nie muszę się 
martwić; ja mam 500+ na dzieci, ja też się nie mu-
szę martwić. Ale czy będzie z czego dawać te 500+ 
lub te pełne emerytury? Tym się trzeba martwić. 
Premier nawołuje do porozumienia, idźmy do po-
rozumienia, ale nie tędy droga i nie w ten sposób. 
Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

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

sandra Pocieja, w trybie zdalnym.
Halo, halo, czy mamy kontakt z panem sena-

torem Pociejem?
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Chyba syn 

musi go przywołać.)
(Głos z sali: …Wołają cię.)
(Senator Aleksander Pociej: Czy pan marszałek 

mnie słyszy?)
Tak, tak. Teraz pana senatora słyszę.
Proszę o zabranie głosu, Panie Senatorze.

SENATOR 
ALEKSANDER POCIEJ 

Tak. Dziękuję bardzo.
Nie jest łatwo mówić po tylu mówcach, na ko-

niec, mogę tylko przytoczyć pewne tezy i powtórzyć 
te, które mówili senatorowie, a przede wszystkim 
pani senator Chybicka. Apelowaliśmy, wielokrot-
nie prosiliśmy o to… mówiliśmy, że Polska nie jest 
przygotowana na COVID. Odpowiedź za każdym 
razem, przez ponad pół roku, była taka, że wszyst-
ko jest wspaniale robione. Wymiana 2 albo nawet 
3 najważniejszych ministrów zdrowia tylko i wy-
łącznie potwierdza to, że błędy zostały popełnione. 
Co do tego chyba nie ma różnicy zdań. Oczywiście 
dużo łatwiej jest rządowi dyskutować z opozycją 
w tej chwili, kiedy są nowi ministrowie, ponieważ 
na nich teoretycznie w żaden sposób nie leży od-
powiedzialność za to, co się wydarzyło. Ale rząd 
jest ten sam.

Jeżeli pan premier mówi, że powinniśmy poza 
nawias, poza nasz polityczny spór wyrzucić wal-
kę z pandemią, i to jest w przestrzeni medialnej 
bardzo często, to powinien odpowiedzieć na to, co 
było wcześniej, bo to jest pewnego rodzaju szantaż, 
który według mnie jest niegodny polityki. Opozycja 
od 8 miesięcy krytykowała po kolei wszystkie dzia-
łania rządu albo nawet większość. Powinno wziąć 
się odpowiedzialność za to, czego rząd nie zrobił. 
Nie ma co do tego żadnych wątpliwości, że jesteśmy 
nieprzygotowani na drugą falę pandemii. A do-
prowadzenie do tego, o czym mówiło kilku moich 
przedmówców i co muszę powtórzyć, że Polacy, 
broniąc się, będąc przeciwko działaniom zupełnie 
niezgodnym z jakimkolwiek zdrowym rozsądkiem, 
muszą wychodzić na ulicę – to jest igranie z ży-
ciem ludzkim.

Uważam, że to, co się wydarzyło… I nikt mnie 
nie przekona, że Trybunał Konstytucyjny w naszej 
rzeczywistości nie działa pod dyktando rządzącej 
większości, i że to, co się wydarzyło, i sprowoko-
wanie tego w czasie, kiedy wybuchła pandemia, nie 
jest to działanie polityczne, które jest absolutnie, ale 
to absolutnie nieodpowiedzialne. Ja rozmawiałem 
i otrzymywałem pisma od pana prof. Wyrembaka, 
który od przynajmniej roku domagał się postawie-
nia sprawy aborcji na posiedzeniu. I było to blo-
kowane. I nie było żadnej wątpliwości, że jest to 
blokowane na zlecenie polityczne. Danie zielone-
go światła w tym momencie jest naprawdę czymś, 
co będzie w annałach historii polskiego sądownic-
twa powtarzane. To jest najgorszy moment i to jest 
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narażenie polskiego społeczeństwa w dobie pan-
demii na bardzo duże niebezpieczeństwo. Wydaje 
mi się, że tak nie powinno się zdarzyć. Dziękuję 
bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

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

Szwed, Pęcherz, Świlski, Gromko i Godyla złoży-
li swoje przemówienia w dyskusji do protokołu*.

Informuję, że wnioski o charakterze legislacyj-
nym na piśmie złożyli senatorowie: Tyszkiewicz, 
Bober, Kwiatkowski, Martynowski, Jackowski.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce ustosunko-

wać się do przedstawionych wniosków? Panie 
Ministrze?

Dziękuję bardzo.
Ponieważ zostały złożone wnioski o charakterze 

legislacyjnym, proszę Komisję Zdrowia o ustosun-
kowanie się do przedstawionych wniosków i przy-
gotowanie sprawozdania.

Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-
wanej ustawy zostanie przeprowadzone dzisiaj.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
drugiego porządku obrad: drugie czytanie pro-
jektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, prze-
ciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych.

Przypominam, że projekt ten został przedsta-
wiony przez Komisję Zdrowia w trybie art. 69 ust. 1 
Regulaminu Senatu i zawarty jest w druku nr 238. 
Przy rozpatrywaniu tego projektu nie mają zasto-
sowania przepisy dotyczące pierwszego czytania 
projektu ustawy w komisjach senackich.

Proszę sprawozdawcę Komisji Zdrowia, sena-
tor Beatę Małecką-Liberę, o przedstawienie pro-
jektu ustawy.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
BEATA MAŁECKA-LIBERA 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku, Wysoka Izbo!

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

Chcę przedstawić sprawozdanie z posiedzenia 
Komisji Zdrowia, na którym to został złożony pro-
jekt ustawy. Jego projektodawcą był pan senator 
Adam Szejnfeld. Ponieważ zakres przedstawionego 
projektu jest, można powiedzieć, bardzo wspólny 
i niejako poszerza zakres, którym zajmowała się 
Komisja Zdrowia, pracując nad ustawą w związ-
ku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym 
związanym z wystąpieniem COVID, projekt został 
przyjęty przez Komisję Zdrowia i w ten sposób go 
w tej chwili procedujemy. Dlatego jest to sprawoz-
danie Komisji Zdrowia.

Chcę przedstawić sytuację, jaka miała miejsce 
na posiedzeniu komisji. Otóż po przedstawieniu 
uzasadnienia do tego projektu właściwie większej 
dyskusji na posiedzeniu Komisji Zdrowia nie było. 
Projekt ten został przyjęty i absolutnie zrozumiany 
przez członków Komisji Zdrowia, albowiem jest on 
wspólny i spójny z założeniami zdrowia publicz-
nego i z jedną z zasad, o których teraz, w czasie 
epidemii bardzo często mówimy, czyli z zasadą 
utrzymywania dystansu.

Wnoszony projekt ustawy dotyczy 2 kwestii, 
a mianowicie znosi zakaz handlu w niedzielę i do-
datkowo jeszcze zapewnia pracownikom, któ-
rzy pracują w handlu, 2 wolne niedziele w ciągu  
4 tygodni.

W uzasadnieniu zwracaliśmy uwagę przede 
wszystkim na kwestie zdrowotne, bowiem dodat-
kowy dzień handlu stwarza większe możliwości ro-
bienia zakupów, jest ten 1 dodatkowy dzień i przez 
to zwiększa się możliwości zachowania dystansu. 
Senatorowie w czasie posiedzenia Komisji Zdrowia 
zwracali uwagę przede wszystkim na seniorów, 
którzy mają w tej chwili wyznaczony czas robienia 
zakupów, są to 2 godziny pomiędzy godziną 10.00 
a 12.00, i rozumieją to bardzo często w ten sposób, 
że jest to jedyny okres, kiedy mogą robić zakupy. 
Przedstawiając sprawozdanie dotyczące poprzed-
niego projektu ustawy, również mówiłam o tych 
problemach związanych z senatorami… (Wesołość 
na sali) …przepraszam, z seniorami i prosiłam, aby 
Ministerstwo Zdrowia bardzo jednoznacznie wska-
zało, jakie są możliwości, jakie obostrzenia dotyczą 
seniorów, przede wszystkim tych w wieku 70+. I ta 
ustawa niejako dodatkowo, jeszcze bardziej pozwa-
la zmniejszyć liczbę osób przebywających w pla-
cówkach handlowych.

Ale jest tu także drugi aspekt, oczywiście zwią-
zany z gospodarką. W tej chwili sytuacja w branży 
handlowej niestety nie jest najlepsza i ten 1 dzień 
dodatkowego handlu pozwoli na poprawę zarówno 
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kondycji finansowej, jak i płynności, jeśli chodzi 
o towar, i zagwarantowanie miejsc pracy.

Senatorowie w  czasie posiedzenia Komisji 
Zdrowia przyjęli ten wniosek, dlatego też mam za-
szczyt przedstawić Wysokiemu Senatowi sprawoz-
danie oraz prosić o przegłosowanie tego projektu 
ustawy. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Bardzo dziękuję, Pani Senator.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 

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

Przypominam, że wnioskodawcy upoważnili do 
ich reprezentowania senator Beatę Małecką-Liberę.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Pan senator Jerzy Czerwiński.
Pani Senator, czy z miejsca pani woli odpowia-

dać, czy…
(Senator Beata Małecka-Libera: Mogę z miejsca, 

Panie Marszałku.)
Bardzo proszę.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Senator!
Ja chciałbym, żeby pani przekonała Wysoką 

Izbę, ale także mnie, że ten projekt ustawy nie 
jest działaniem czysto lobbystycznym, ponie-
waż ja o takich zamiarach czytałem doniesienia 
w różnych portalach znacznie wcześniej, niż pań-
stwo wystąpiliście z takim projektem. Dlaczego?  
Bo obecny art. 15i dopuszcza prowadzenie han-
dlu w niedzielę w zakresie czynności polegających  
na rozładowywaniu, przyjmowaniu, ekspozycji to-
warów pierwszej potrzeby.

Proszę mi powiedzieć, o co tak naprawdę pań-
stwu chodzi w tej ustawie. Bo jeśli ja słyszę, że to 
ma zapewnić większe możliwości robienia zaku-
pów w dodatkowy dzień… Jeśli ktoś częściej będzie 
przebywał w lokalu wraz z innymi ludźmi, to do-
brze czy źle? To się zwiększa możliwość zachoro-
wania czy zmniejsza? W tej chwili możemy wejść 
do sklepu tylko 6 dni w tygodniu, a tak to będzie  
7 dni w tygodniu. Będzie większa szansa zarażenia 
się czy mniejsza? Bo o zachowaniu dystansu mówią 
inne przepisy, dotyczące np. liczby obsługiwanych 

klientów w zależności od liczby kas czy powierzch-
ni sklepu. To jest bardzo proste pytanie. Proszę mi 
odpowiedzieć, dlaczego w uzasadnieniu powołu-
jecie się państwo na zwiększenie płynności towa-
rów. Co jest ważniejsze: zdrowie i życie Polaków 
czy możliwość upłynnienia towarów? Być może 
rzeczywiście aspekty gospodarcze są ważne, ale 
pytanie jest następujące: czy w sytuacji pandemii 
to gospodarka ma priorytet w stosunku do zdrowia 
i życia? O co państwu chodzi po prostu?

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Bardzo proszę, Pani Senator.

SENATOR 
BEATA MAŁECKA-LIBERA 

Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, nie jestem lobbystką, na pew-

no nie jestem lobbystką żadnego sklepu. Jestem 
lekarzem i specjalistą od zdrowia publicznego 
i zdecydowałam się przejąć ten projekt m.in. dlate-
go, że widzę w nim szansę zwiększonego dystansu 
i poprawienia bezpieczeństwa zdrowotnego. I tylko 
w tym aspekcie – i tylko w tym, powtarzam – dys-
kusja wokół tego problemu w Komisji Zdrowia się 
toczyła. Nie zastanawialiśmy się ani nad PKB, ani 
nad dochodami, ani nad płynnościami gospodar-
czymi, zastanawialiśmy się, jak to będzie wpływało 
na zdrowie i, tak jak mówię, przede wszystkim bra-
liśmy pod uwagę seniorów. To po pierwsze.

Po drugie, jeżeli pan senator pyta, czy jeśli będę 
w sklepie 6 czy 7 razy w tygodniu, to jest możliwość 
częstszego zakażenia… Ale przecież my nie zakła-
damy, że 1 osoba będzie codziennie w sklepie, tylko 
że będzie miała jeszcze 1 dodatkowy dzień, w któ-
rym będzie mogła robić zakupy, a nie że będzie 
biegała do tego sklepu codziennie i 6 razy w tygo-
dniu będzie miała okazję skontaktować się z inny-
mi ludźmi. Nie wiem, czy pan senator robił zakupy 
w okresie ostatnich 2 tygodni, kiedy weszło roz-
porządzenie ministra, że są godziny dla seniorów. 
Czy pan widział, jak wyglądają sklepy spożywcze 
między godziną 10.00 a 12.00? Bo ja widziałam i je-
stem przerażona, ile osób w tym czasie robi za-
kupy. I tym bardziej z całym przekonaniem mogę 
powiedzieć, że ten 1 dodatkowy dzień pozwoli na 
to, żeby liczba osób w sklepie o danej godzinie była 
mniejsza. Dziękuję.
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WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze jakieś pytania, Panie Senatorze? 

Nie ma więcej pytań.
Czy przedstawiciel rządu chce zabrać głos 

w sprawie przedstawionego projektu ustawy?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, 

Pracy i Technologii Robert Tomanek: Tak.)
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ROZWOJU,  
PRACY I TECHNOLOGII 
ROBERT TOMANEK 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jestem zaszczycony, że pierwsze zadanie, któ-

re otrzymałem po przyjeździe dzisiaj z Katowic do 
Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, to jest 
właśnie przyjście na tę salę. Jestem bardzo zaszczy-
cony. Proszę wybaczyć mi potknięcia, które praw-
dopodobnie się zdarzą.

Chciałbym przekazać państwu 2 informa-
cje, które dla mnie przygotowano. Otóż zdaniem 
ministerstwa rozwoju na obecnym etapie jest  
za wcześnie, by odnieść się do tak daleko idących 
propozycji, jak zniesienie zakazu handlu w nie-
dziele i święta. Jest to spowodowane m.in. tym, 
że do ministerstwa napływają dość zróżnicowa-
ne głosy w tej sprawie. Są głosy poparcia – chcę 
powiedzieć, że taki postulat zgłosiły m.in. Polska 
Rada Centrów Handlowych oraz Konfederacja 
„Lewiatan” – ale są też głosy, które domagają się 
utrzymania obecnego zakazu. Opowiadają się za 
tym takie organizacje, jak Polska Izba Handlu, 
Polskie Stowarzyszenie Mikroprzedsiębiorców 
i Franczyzobiorców, Krajowy Związek Rewizyjny 
Spółdzielni Spożywców „Społem” czy pomorska, 
gdańska rada konsultacyjna przy rzeczniku małych 
i średnich przedsiębiorstw.

Ze względu na to, że podsekretarzem jestem 
dopiero od paru godzin, odwołam się do moje-
go doświadczenia eksperckiego, ekonomiczne-
go. Ta decyzja ma plusy i minusy, ale na pewno 
niesie ryzyko. No, państwo będziecie musieli to 
rozstrzygnąć, nie mając pełnych danych. My tych 
danych nie mamy. Wszystkie wnioski, które do 
nas docierają, są wnioskami jakościowymi albo 
parajakościowymi. Bardzo mało jest konkretnych 

wyliczeń, konkretnych danych. Ja osobiście pa-
miętam, że kiedy wprowadzano ten zakaz 2 lata 
temu, padało wiele kasandrycznych głosów, któ-
re się po prostu nie sprawdziły. Proszę mi wy-
baczyć, że reprezentując tu dzisiaj ministerstwo 
i rząd, mimo wszystko odwołuję się też do swoich 
doświadczeń eksperckich, ale dostrzegam w tej 
decyzji duże ryzyko. Na koniec mogę powtórzyć 
tylko to, od czego zacząłem. Na tym etapie jest za 
wcześnie, aby kompetentnie odnieść się do tych 
propozycji. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Proszę jeszcze chwileczkę pozostać na mówni-

cy, ponieważ obecnie senatorowie mogą zgłaszać 
z miejsca trwające nie dłużej niż minutę zapytania 
do obecnego na posiedzeniu przedstawiciela rządu, 
związane z omawianym punktem porządku obrad.

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

Zatem dziękuję, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, 

Pracy i Technologii Robert Tomanek: Dziękuję.)
Życzę owocnej pracy dla Rzeczypospolitej. 

Powodzenia.
Otwieram dyskusję.
Pan senator Adam Szejnfeld. Bardzo proszę, 

Panie Senatorze, o zabranie głosu.

SENATOR 
ADAM SZEJNFELD 

Dziękuję.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Omawiamy projekt nawiązujący do postulatów 

i apeli, które w Polsce podnoszone są, praktycznie 
rzecz biorąc, od wielu lat, przynajmniej od roku 
2017, czyli od roku, w którym to przyjęto ustawę 
o zakazie handlu, i od roku 2018, kiedy weszła ona 
w życie. Nie ulega żadnej wątpliwości, że problem 
ten, czyli zakaz handlu w niedziele, dzieli opinię 
publiczną, ale dzieli ją nierówno. Ostatnie bada-
nia pokazują, że 55% obywateli jest za zniesieniem 
zakazu handlu w niedziele, 32% ma przeciwne 
zdanie, a 12% nie ma żadnego zdania. A więc ab-
solutna większość jest za zniesieniem zakazu han-
dlu w niedziele.
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Ja w  tym momencie, powiem szczerze, nie 
chcę się odnosić do tych podziałów. Nie chcę się 
odnosić do argumentów za i przeciw, dlatego,  
że funkcjonujemy w zupełnie innej rzeczywistości 
niż w roku 2017, kiedy tę sprawę rozstrzygano, czy 
w roku 2018, kiedy te przepisy wchodziły w życie. 
Jest rok 2020, chyba pierwszy taki rok w historii 
Polski w ogóle, a na pewno w historii najnowszej. 
Pokolenie, które obecnie żyje, nie pamięta takie-
go kryzysu, nie zna takiego kryzysu, jaki obecnie 
nas dotknął. Mało tego, nie ma w Polsce mądre-
go człowieka – powiedziałbym nawet, że pewnie 
na świecie nie ma mądrego człowieka – który by 
powiedział, co nas czeka za miesiąc, za 2 miesiące 
czy za pół roku.

Wiemy tylko, co jest. A co jest? Jest ogromne 
zagrożenie zdrowotne obywateli. Mamy wzrasta-
jącą falę zakażeń i mamy coraz większą liczbę ofiar 
śmiertelnych epidemii. Tak jest, jeżeli chodzi o spo-
łeczeństwo i o stan zdrowia obywateli.

Jednocześnie – to jest skutek – mamy niespoty-
kany kryzys gospodarczy. Pierwszy raz od 1989 r. 
mamy recesję w Polsce. Skutkiem tego jest nowe-
lizacja budżetu, o której będziemy w tym tygodniu 
debatowali. Mamy ponad 100 miliardów deficytu 
w budżecie, mamy upadające firmy, mamy grożą-
cy pracownikom różnych branż, firm handlowych 
i usługowych, bo te 2 sektory łączy efekt gospodar-
czy… Mamy pracowników, którzy być może będą 
musieli –odpukać, oby to była jak najmniejsza licz-
ba – przejść z zatrudnienia na zasiłek dla bezro-
botnych. No i mamy dramat, jeżeli chodzi o budżet 
państwa, w którym nie ma już pieniędzy. Bo jeżeli 
mamy tak wielki deficyt, to znaczy, że nie ma pie-
niędzy. Nie ma pieniędzy na normalne, bieżące 
funkcjonowanie, nie ma pieniędzy na inwestycje, 
nie ma pieniędzy na pomoc społeczną, socjalną. To 
wszystko przecież pogłębia deficyt, zadłużamy się.

Zadłużamy się w sposób niewspółmierny do 
czegokolwiek, co dotąd znaliśmy. I  nie chodzi 
już o kwoty, chodzi o tempo, o geometrię. Już nie 
chodzi o arytmetykę, ale o geometrię przyrostu 
tego zadłużenia. Rozmawiamy o tym, co tu i te-
raz, w 2020 r., a nie o tym, co legło u podstaw tego 
wszystkiego w 2017 r.

Ta ustawa nie przewiduje zniesienia zaka-
zów, nie przewiduje powrotu do stanu z 2017 r.  
Ta ustawa, tak jak większość ustaw antycovido-
wych, tych, które są zwane tarczami, przewidu-
je rozwiązania tymczasowe, rozwiązania na czas 
epidemii, na czas pandemii, na czas kryzysu, re-
cesji. Ona ma być jednym z instrumentów, jednym 

z wielu, z dziesiątek, z setek instrumentów, które są 
wprowadzane w ostatnim czasie przez rząd Prawa 
i Sprawiedliwości, które są uchwalane przez Sejm 
i Senat i które mogą być różnie oceniane. Jedne są 
lepsze, drugie są gorsze, ale wszystkie… Mam na-
dzieję, że nie tylko są one przyjmowane z dobrymi 
intencjami, ale także działają z dobrymi skutkami. 
I mają one jedną wspólną cechę: są tymczasowe, 
dotyczą tego dramatycznego w Polsce czasu.

Procedowana ustawa także ma taki charakter. 
Ona ma funkcjonować tymczasowo, w okresie, 
w którym jesteśmy, a więc zagrożenia epidemią, 
i co najwyżej 90 dni po jej odwołaniu. Miejmy na-
dzieję, że to się stanie jak najszybciej. Miejmy taką 
nadzieję.

Beneficjentami tej ustawy będą nie tylko przed-
siębiorstwa usługowe i handlowe – będę to powta-
rzał, ponieważ usługi i handel są od siebie bardzo 
mocno uzależnione – a więc tysiące, tysiące pol-
skich firm. Właściwie jak mówię tysiące, to źle 
określam, bo samych przedsiębiorstw handlo-
wych mamy ponad 300 tysięcy, 350 tysięcy, a jak 
dołożymy do tego usługowe, to myślę, że możemy 
mówić o liczbie ok. 0,5 miliona przedsiębiorstw, 
a zatrudnionych ludzi jest grubo ponad 1 miliard 
300 tysięcy. Chcemy, żeby jak najmniej ludzi, bo nie 
da się uratować wszystkich, ale żeby jak najmniej 
osób dotknął ten kryzys, zwłaszcza skutkiem ban-
kructwa, upadku, zwłaszcza skutkiem zwolnienia 
z pracy. Tak więc ma ona wspierać firmę, ma też 
wspierać pracowników. Jaki jest efekt czy jeden 
z efektów zakazu handlu w niedzielę i epidemii? 
Mianowicie to, że te firmy same chcą rozrzedzać… 
starają się rozszerzać liczbę klientów, więc wy-
dłużają czas pracy sklepów i dochodzi do tego, 
że wiele sklepów czy większość pracuje do 22.00, 
23.00, 24.00, a są takie, które pracują 24 godziny 
na dobę. Czy to służy pracownikom? Czy taki efekt 
miał wywołać zakaz handlu w niedzielę – żeby lu-
dzie pracowali 24 godziny na dobę? No, na pewno 
nie. No więc zamiast rozrzedzać liczbę klientów 
poprzez otwarcie sklepów 24 godziny na dobę, 
róbmy to poprzez wydłużenie pracy w tygodniu,  
z 5 dni, jak ja mówię, do 7, a 5, bo ten szósty dzień 
też został zabrany, ze względu na 2 godziny dzien-
nie, które pomnożone przez 6 dni w tygodniu, dają 
12 godzin – no, cały dzień.

O budżecie i jego potrzebach już wspomnia-
łem. Ale na końcu chcę powiedzieć właśnie o zdro-
wiu. Można by powiedzieć, chociaż nie wolno: co 
tam budżet, więcej obligacji się wyda, to więcej się 
pieniądza wydrukuje i tyle. Nie można tak mówić, 
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bo oczywiście ktoś musi to spłacić, to będą spła-
cali nie tylko ludzie dzisiaj żyjący, ale ich dzieci 
i wnuki. Ale można też powiedzieć: co tam biznes, 
jedna firma upadnie, druga będzie miała trudno-
ści, może tysiące ludzi pójdzie na bruk, ale znajdą 
inną pracę. Można tak powiedzieć? No, ktoś może 
tak powiedzieć. Ja tak nie powiem, ale ktoś tak 
może powiedzieć. Jednak czy można lekceważyć 
zagrożenie zdrowotne obywateli? Tego nie wol-
no nam lekceważyć. A wydłużające się kolejki… 
Ja wiem, tu na pewno, tu, na tej sali, na pewno 
są ludzie, którzy nie robią żadnych zakupów oso-
biście, są nawet tacy, których członkowie rodzin 
nie kupują, więc może nie mają zielonego poję-
cia, co się dzieje w sklepach, zwłaszcza w piątki 
czy w soboty.

(Wicemarszałek Marek Pęk: Panie Senatorze, 
ja tylko informuję, że czas minął, chyba że jeszcze 
5 minut pan sobie dolicza…)

Nie, ja już skończyłem, właśnie powiedziałem, 
że to jest ostatni argument.

Ale ci, którzy chcą i muszą robić zakupy, nara-
żają się podczas tych swoich koniecznych, życio-
wych obowiązków na zbyt liczne kontakty z ludźmi, 
co do których nie wiadomo, czy przypadkiem nie są 
nosicielami wirusa. Dlatego rozrzedzenie grupy lu-
dzi w sklepach poprzez wydłużenie tygodnia sprze-
daży będzie służyło tej idei. Przynajmniej czasowo, 
w tym okresie niespotykanego kryzysu gospodar-
czego i ekonomicznego, i zdrowotnego powinniśmy 
się na to zdobyć, ponad podziałami politycznymi. 
Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Informuję, że wnioski o charakterze legisla-

cyjnym na piśmie złożył pan senator Wojciech 
Konieczny.

Zamykam dyskusję.
Bardzo proszę.

SENATOR 
MARCIN BOSACKI 

Chciałbym zgłosić wniosek o wyznaczenie ko-
misjom terminu posiedzenia tak, aby głosowanie 
odbyło się jeszcze na tym posiedzeniu.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Dziękuję bardzo.
(Senator Rafał Ambrozik: Pani senator Sekuła 

do protokołu…)
Dla porządku informuję, że swoje przemówie-

nie do protokołu* złożyła pani senator Sekuła.
Senator Bosacki zgłosił wniosek o wyznaczenie 

komisji terminu przygotowania dodatkowego spra-
wozdania w celu przeprowadzenia trzeciego czy-
tania projektu ustawy jeszcze na tym posiedzeniu.

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

(Senator Tomasz Grodzki: Jeszcze w dniu dzi-
siejszym. To posiedzenie jest 3-dniowe. Ja rozu-
miem, że wniosek dotyczy tego, żeby jeszcze w dniu 
dzisiejszym…)

(Głos z sali: Tak było powiedziane.)
(Rozmowy na sali)
W takim razie rozumiem, że wniosek dotyczy 

dnia dzisiejszego.
Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Senat 

przyjął przedstawiony wniosek. Sprzeciwu nie 
słyszę.

Komunikaty.

SENATOR SEKRETARZ 
ALEKSANDER SZWED 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Posiedzenie Komisji Zdrowia w sprawie roz-

patrzenia wniosków zgłoszonych w trakcie debaty 
do ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku 
z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym zwią-
zanym z wystąpieniem COVID-19 – druk senacki 
nr 235 – odbędzie się o godzinie 22.45 w sali nr 182.

(Rozmowy na sali)

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Komunikat o posiedzeniu stosownej komisji 
jeszcze zostanie podany, ponieważ musimy się…

Ogłaszam przerwę do godziny 23.30

(Przerwa w obradach od godziny 22 minut 02  
do godziny 23 minut 57)

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.
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MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Szanowni Państwo!
Powracamy do rozpatrywania punktu pierw-

szego porządku obrad: ustawa o  zmianie nie-
których ustaw w związku z przeciwdziałaniem 
sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpie-
niem COVID-19.

W przerwie w obradach odbyło się posiedze-
nie Komisji Zdrowia, która ustosunkowała się do 
przedstawianych w toku debaty wniosków i przy-
gotowała sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się 
ono w druku nr 235 Z.

Proszę sprawozdawcę, panią senator Beatę 
Małecką-Liberę, o przedstawienie sprawozdania 
komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
BEATA MAŁECKA-LIBERA 

Panie Marszałku, jeżeli pan marszałek pozwoli, 
to będę mówić z miejsca.

Mam przyjemność przedstawić państwu spra-
wozdanie Komisji Zdrowia w  kwestii ustawy 
o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciw-
działaniem sytuacjom kryzysowym związanym 
z wystąpieniem COVID-19. W czasie drugiego 
czytania odbyła się debata. Zgłoszono 11 popra-
wek, z których komisja pozytywnie zaopiniowała 
1. Dziękuję bardzo.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze 

zabrać głos?
Przypominam, że wnioski w trakcie dyskusji 

zgłosili panowie senatorowie Marek Martynowski, 
Jan Maria Jackowski, Ryszard Bober i Krzysztof 
Kwiatkowski. Dziękuję bardzo.

Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzo-

ne głosowania nad przedstawionymi poprawkami, 
a następnie – nad podjęciem uchwały w sprawie 
przyjęcia ustawy w całości, ze zmianami wynika-
jącymi z przyjętych poprawek.

Poprawka nr 1 ma charakter redakcyjny.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
No i co, Panowie?
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Z tego, co widać na ekranie, wynika, że wszy-

scy byli za, ale…
(Rozmowy na sali)
Co się dzieje, Panowie?
(Głos z sali: Jest problem ze zdalnymi. Trzeba 

przeprowadzić jakieś głosowanie dla pewności, że 
wyniki są prawidłowe.)

Z przyczyn technicznych proszę o przeprowa-
dzenie jednego próbnego głosowania, bo jest pro-
blem z łącznością z kilkoma osobami. Wydaje się, 
że zostanie on rozwiązany. Zarządzam w takim ra-
zie próbne głosowanie.

(Rozmowy na sali)
Panie Marszałku Borusewicz, teraz próbne gło-

sowanie, które jest po to, żeby sprawdzić, czy sys-
tem prawidłowo funkcjonuje. Głosowanie to jest 
tylko i wyłącznie w celu sprawdzenia sprawności 
systemu. Proszę o oddanie jakiekolwiek głosu.

(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: System nawala.)
Proszę o podanie wyników głosowania.
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Wodą polać.)
(Głos z sali: Nic z tego nie będzie.)
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Jest.)
To nie jest dobry wynik. To jest wynik tylko z 2 

sal, z sali nr 217…
(Głos z sali: Przepraszam, jeszcze jedno zrób-

my. Dobra?)
No ale ja… Panowie, na tym ekranie mi się po-

kazuje, że 52 odpowiedziało, czyli głosowało.
(Głos z sali: Tak, ale wysyłamy z Webexa i nam 

sumy nie podaje…)
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Teraz, ostatnim razem zadziałało. 

Jakbyśmy mogli jeszcze jedno...)
Proszę bardzo o jeszcze jedno techniczne głoso-

wanie, czyli wciśnięcie dowolnego przycisku. Jeżeli 
ono się nie uda, ogłosimy 10 minut przerwy.

(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: No i nocne obrady…)
To jest, Pani Senator, tylko na prośbę kole-

gów z PiS, którzy nas tak poganiali, żeby szybko 
to zrobić.

(Rozmowy na sali)
Proszę o podanie wyników głosowania.
(Rozmowy na sali)
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(Głos z sali: Musimy przerwę zrobić, bo coś jest 
nie tak.)

Panie Tomku, ale tu mi pokazuje…
(Głos z sali: Tak, ale sum nie ma, nie wysyła 

nam sumy. Raz zadziałało…)
No ale to w razie czego będziemy ręcznie liczyć, 

jeżeli…
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Zrestartujemy po prostu…)
10 minut przerwy na zrestartowanie systemu.

(Przerwa w obradach od godziny 0 minut 05  
do godziny 0 minut 15)

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Proszę państwa, wznawiam obrady.
Spróbujemy zrobić jeszcze jedno głosowanie 

testowe.
Bardzo proszę o głosowanie i przyciśnięcie 

dowolnego przycisku. Jest to głosowanie testowe. 
Proszę o oddanie głosu.

Proszę o podanie wyników głosowania.
(Brak nagrania)

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Proszę państwa, sytuacja wygląda następują-
co: widzimy na ekranach wyniki z sali plenarnej 
i z sali nr 217 oraz wyniki głosowania zdalnego, ale 
system ich nie sumuje z tych 3 miejsc. W związku 
z tym będę to robił ręcznie w obecności sekretarza 
posiedzenia.

Przed nami 53 głosowania. Mam nadzieję, że 
pójdzie nam to w miarę szybko.

(Głos z sali: Bez czytania poprawek.)
Nie, jeżeli państwo pozwolą, to niektóre po-

prawki będę…
Pan zostawi te wyniki, tak? Tu, żebym je wi- 

dział.
Przystępujemy zatem do głosowania nad po-

prawką nr 1.
Poprawka nr 1 ma charakter wyłącznie redak- 

cyjny.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 92 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 3)

(Rozmowy na sali)
Poprawka przyjęta.
Będę to ogłaszał głośno i wyraźnie.
Uwaga: przyjęcie poprawki nr 2 wykluczy gło-

sowanie nad poprawką nr 52.
Poprawka nr 2 zmierza do tego, aby przepisy 

przewidujące możliwość wyrażenia zgody na wy-
konywanie zawodu lekarza albo lekarza dentysty 
osobom, które uzyskały kwalifikacje poza teryto-
rium Unii Europejskiej, miały zastosowanie do 
upływu okresu 180 dni od dnia odwołania stanu 
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
(Głos z sali: Tomek, pilnuj tam.)
Pilnujemy, pilnujemy.
(Głos z sali: Trzeba patrzeć na ręce wroga.)
To jest 82, 87, 88…
Głosowało 88 senatorów, 5 – za, 82 – prze-

ciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 4)* 
Poprawka przyjęta.

(Głos z sali: 1, 2 i 4 – razem 7.)
7 za.
(Głos z sali: 700.)
(Wesołość na sali)
Okej.
(Rozmowy na sali)
Damy radę.
Poprawka nr 3 zmierza do sprecyzowania, że 

zmieniany przepis ustawy o zawodzie lekarza i le-
karza dentysty odnosi się również do zgody na wy-
konywanie zawodu lekarza dentysty.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 94 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 5)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 4 zmierza do tego, aby warun-

kiem wyrażenia zgody na wykonywanie zawo-
du lekarza albo zawodu lekarza dentysty, jaki 
musi spełniać osoba, która uzyskała kwalifikacje 
poza terytorium Unii Europejskiej, było wyka-
zanie się stosowną znajomością języka polskie-
go, a nie złożenie przez tę osobę oświadczenia,  
 

* Marszałek omyłkowo podał wyniki głosowania nr 4.  
 Wyniki głosowania nr 4 : głosowało 93 senatorów,  7 – za,  
 85 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.



Głosowania (cd.)

64

17. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 26 października 2020 r.

że wykazuje znajomość języka polskiego wystar-
czającą do wykonywania powierzonego jej zakresu 
czynności zawodowych.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
(Głos z sali: 41 za, 50 przeciw i 3 wstrzymało się.)
Tak. Tylko musimy jeszcze zsumować…
(Głos z sali: 94.)
Głosowało 94 senatorów, 41 – za, 50 – przeciw, 

3 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 6)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 5 zmierza do zapewnienia spójno-

ści w obrębie zmienianych przepisów ustawy o za-
wodzie lekarza i lekarza dentysty.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 94 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 7)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 6 zmierza do skreślenia zbędnego 

fragmentu przepisu.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 92 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 8)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 7 zmierza do dostosowania powo-

łania umowy międzynarodowej do zasad techniki 
prawodawczej.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 94 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 9)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 8 ma charakter redakcyjny.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 94 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 10)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 9 zmierza do wskazania adresata 

unormowania prawnego.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 93 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 11)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 10 zmierza do uzupełnienia usta-

wy o nowelizację kodeksu karnego w przedmiocie 
uprawnienia sądu do zamiany kary pozbawienia 
wolności na grzywnę albo karę ograniczenia wolno-
ści w przypadku, gdy ustawa przewiduje zagrożenie 
karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 8 lat.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 94 senatorów, za – 3 senato-

rów, przeciw – 89, 2 senatorów się wstrzymało. 
(Głosowanie nr 12)

Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 11 zmierza do tego, aby zarządze-

nie przez wojewodę użycia straży gminnych do 
wspólnych działań z Policją było uwarunkowane 
uzyskaniem zgody właściwego terytorialnie wójta, 
burmistrza albo prezydenta miasta.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 93 senatorów, za – 48, przeciw – 45, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 13)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 12 ma charakter redakcyjny.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 94 senatorów, 93 – za, 1 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 14)
Poprawka przyjęta.
Uwaga: nad poprawkami nr 13, 47 i 55 należy 

głosować łącznie.
Poprawki te zmierzają do prawidłowego umiej-

scowienia przepisu merytorycznego w systematy-
ce ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 94 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 15)
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Poprawki przyjęte.
Poprawka nr 14 zmierza do tego, aby przedłu-

żanie terminu realizacji recepty w okresie stanu 
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 
następowało w drodze rozporządzenia, nie zaś 
obwieszczenia.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 94 senatorów, 50 – za, 43 – przeciw, 

1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 16)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr  15 zmierza do ustanowienia 

unormowań dotyczących zwrotu kosztów świad-
czeniodawcom w przypadku braku możliwości 
korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przez 
świadczeniobiorcę na zasadach ogólnych w okre-
sie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 
epidemii.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 92 senatorów, 5 – za, 87 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 17)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 16 zmierza do rezygnacji z jed-

nego z kryteriów przeprowadzania przez prezesa 
Narodowego Funduszu Zdrowia kontroli realiza-
cji zadań finansowanych ze środków publicznych.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 93 senatorów, 47 – za, 45 – przeciw, 

1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 18)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 17 ma charakter redakcyjny.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 93 senatorów, 92 było za, 1 – przeciw. 

(Głosowanie nr 19)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 18 zmierza do skreślenia unormo-

wań, które przewidują wykonywanie zadań przez 
krajowego koordynatora ratownictwa medyczne-
go we współpracy z zespołem składającym się z 5 
członków powoływanych przez ministra właściwe-
go do spraw zdrowia.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 92 senatorów, 46 było za, 45 – prze-

ciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 20)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 19 zmierza do zapewnienia spój-

ności terminologicznej zmienianego przepisu usta-
wy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 93 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 21)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 20 zmierza do tego, aby w okre-

sie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego 
albo stanu epidemii lotniczy zespół ratownictwa 
medycznego składał się co najmniej z trzech osób, 
w tym co najmniej z jednego pilota zawodowego 
i lekarza systemu oraz ratownika medycznego lub 
pielęgniarki systemu.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 91 senatorów, 88 było za, 3 – przeciw, 

nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 22)
Poprawka przyjęta.
Uwaga: przyjęcie poprawki nr 21 wykluczy gło-

sowanie nad poprawką nr 22.
Poprawka nr 21 zmierza do rezygnacji z mody-

fikacji zakresu spraw przekazanych do uregulowa-
nia w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie 
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów 
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epide-
mii w aspekcie dotyczącym poddania się badaniom 
lekarskim oraz stosowania środków profilaktycz-
nych i zabiegów.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 93 senatorów, 16 – za, 74 – przeciw, 

3 senatorów wstrzymało się od głosu. (Głosowanie 
nr 23)

(Głos z sali: Brawo.)
Poprawka została odrzucona.
Głosujemy nad poprawką nr 22, która zmie-

rza do sprecyzowania, że w rozporządzeniu Rady 



Głosowania (cd.)

66

17. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 26 października 2020 r.

Ministrów w sprawie ustanowienia określonych 
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wy-
stąpieniem stanu epidemii można ustanowić 
obowiązek stosowania określonych środków pro-
filaktycznych i zabiegów przez osoby podejrzane 
o zachorowanie.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 93 senatorów, 51 – za, 40 – przeciw, 

2 senatorów wstrzymało się od głosu. (Głosowanie 
nr 24)

Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 23 zmierza do skreślenia przepisu, 

zgodnie z którym do zamówień na usługi, dostawy 
lub roboty budowlane udzielanych w związku z za-
pobieganiem i zwalczaniem epidemii na obszarze, 
na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicz-
nego lub stan epidemii, nie stosuje się przepisów 
o zamówieniach publicznych.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 94 senatorów, 48 – za, 45 – prze-

ciw, 1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 25) 

Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 24 zmierza do tego, aby przepis 

ustanawiający obowiązek organów samorządów 
zawodów medycznych do przekazywania wojewo-
dzie albo ministrowi właściwemu do spraw zdro-
wia wykazu osób wykonujących zawody medyczne 
nie precyzował, że wykaz ten ma odnosić się do 
osób, które mogą być skierowane do pracy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 94 senatorów, 47 – za, 46 – prze-

ciw, 1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 26)

Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 25 zmierza do tego, aby skierowa-

niu do pracy niosącej ryzyko zakażenia przy zwal-
czaniu epidemii nie podlegali mężczyźni w wieku 
od sześćdziesiątego do sześćdziesiątego piątego 
roku życia.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 93 senatorów, 48 było za, 43 – prze-

ciw, 2 się wstrzymało. (Głosowanie nr 27)
Poprawka przyjęta.
Uwaga: nad poprawkami nr 26 i 49 należy gło-

sować łącznie.
Poprawki te zmierzają do tego, aby orzeczenie 

w sprawie choroby przewlekłej, której występowa-
nie uniemożliwia skierowanie do pracy, mogło być 
wydawane przez lekarza posiadającego specjali-
zację lub tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny, 
której dotyczy choroba przewlekła, lub lekarza spe-
cjalistę w dziedzinie chorób zakaźnych.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 94 senatorów, 49 było za, 45 – prze-

ciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 28)
Poprawki przyjęte.
Poprawka nr 27 zmierza do skreślenia przepisu, 

który przewiduje, że minister właściwy do spraw 
zdrowia może zawiesić, w drodze decyzji, kierow-
nika podmiotu leczniczego prowadzącego szpital 
w wykonywaniu praw i obowiązków oraz wyzna-
czyć do ich wykonywania swojego pełnomocnika.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 93 senatorów, 45 było za, 46 – prze-

ciw, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 29)
Poprawka nie została przyjęta.
Poprawka nr 28 zmierza do skorygowania ode-

słania w celu zapewnienia spójności dodawanego 
przepisu.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 93 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 30)
Poprawka przyjęta.
Uwaga: przyjęcie poprawki nr 29 wykluczy gło-

sowanie nad poprawką nr 30.
Poprawka nr 29 zmierza do możliwości wydłu-

żenia terminu, po upływie którego właściwy pod-
miot tworzący jest obowiązany dokonać likwidacji 
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdro-
wotnej, z 12 do 36 miesięcy od upływu terminu do 
pokrycia straty.

Kto jest za?
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Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 92 senatorów, 45 było za, 46 – prze-

ciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 31)
Poprawka nie została przyjęta, wobec czego gło-

sujemy nad poprawką nr 30.
Poprawka nr 30 zmierza do możliwości wy-

dłużenia tego terminu, o którym była mowa w po-
przedniej poprawce, z 12 do 24 miesięcy od upływu 
terminu do pokrycia strat.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 93 senatorów, 85 było za, 4 – przeciw, 

również 4 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie 
nr 32)

Poprawka przyjęta.
Uwaga: nad poprawkami nr 31 i 54 należy gło-

sować łącznie.
Poprawki te zmierzają do tego, aby przewidzia-

ne w ustawie uprawnienie do otrzymywania 100% 
uposażenia albo wynagrodzenia w okresie prze-
bywania na zwolnieniu lekarskim oraz zwolnie-
nia z wykonywania zadań służbowych obejmowało 
również funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 93 senatorów, 46 było za, 46 – prze-

ciw, 1 osoba się wstrzymała. (Głosowanie nr 33)
Poprawki nie zyskały większości.
Poprawka nr 32 zmierza do skreślenia zbędne-

go fragmentu przepisu.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 94 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 34)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 33 zmierza do tego, aby w okresie 

obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego 
lub stanu epidemii ubezpieczonemu zatrudnio-
nemu w podmiocie leczniczym w okresie podle-
gania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub 
izolacji w warunkach domowych, wynikających 
z pozostawania w styczności z osobami chorymi 
z powodu COVID-19 w związku z wykonywaniem 
obowiązków wynikających z zatrudnienia w tym 

podmiocie przysługiwało również prawo do 100% 
wynagrodzenia.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 94 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 35)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 34 zmierza do tego, aby wsparcie 

udzielane w okresie obowiązywania stanu zagro-
żenia epidemicznego albo stanu epidemii ubezpie-
czonemu zatrudnionemu w podmiocie leczniczym 
w okresie podlegania obowiązkowej kwarantan-
nie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych 
nie było uzależnione od pozostawania w styczności 
z osobami chorymi z powodu COVID-19 w związku 
z wykonywaniem obowiązków wynikających z za-
trudnienia w tym podmiocie.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 92 senatorów, 4 – za, 87 – przeciw,  

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 36)
Poprawka nie została przyjęta.
Poprawka nr 35 zmierza do skreślenia zbędnego 

fragmentu przepisu.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 93 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 37)
Poprawka przyjęta.
Uwaga: przyjęcie poprawki nr 36 wykluczy gło-

sowanie nad poprawką nr 40. 
Poprawka nr 36 zmierza do tego, aby w okre-

sie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub 
stanu epidemii pracownikom podmiotów leczni-
czych, osobom wykonującym zawody medyczne 
oraz osobom, z którymi zawarto umowy na wyko-
nywanie świadczeń zdrowotnych, którzy nie zostali 
skierowani do pracy, lecz uczestniczą w wykony-
waniu świadczeń zdrowotnych osobom chorym na 
COVID-19 lub osobom z podejrzeniem zakażenia 
wirusem SARS-CoV-2, przysługiwał comiesięcz-
ny dodatek do wynagrodzenia w wysokości 100% 
kwoty miesięcznego wynagrodzenia wynikającej 
z umowy o pracę albo innej umowy, na podstawie 
której praca jest wykonywana.

Kto jest za?
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Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 93 senatorów, 49 – za, 43 – przeciw, 

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 38)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr  37 zmierza do zapewnienia 

spójności dodawanych przepisów tzw. ustawy 
covidowej.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 93 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 39)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 38 zmierza do utworzenia pań-

stwowego funduszu celowego w celu finansowa-
nia zakupu testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 
z przeznaczeniem dla pracowników ochrony zdro-
wia, pracowników pomocy społecznej, rodziców 
i opiekunów dzieci do pierwszego roku życia oraz 
osób w wieku powyżej sześćdziesiątego roku życia.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 94 senatorów, 50 – za, 44 – prze-

ciw, nikt się nie wstrzymał od głosu. (Głosowanie 
nr 40)

Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 39 zmierza do ustanowienia pod-

staw prawnych dobrowolnych ubezpieczeń na życie 
pracowników ochrony zdrowia, które byłyby finan-
sowane ze środków budżetu państwa.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 93 senatorów, 48 – za, 44 – przeciw, 

1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 41)
Poprawka przyjęta.
Uwaga: głosowanie nad poprawką nr 40 tylko 

w przypadku odrzucenia poprawki nr 36, a po-
prawka nr 36…

(Głos z sali: Była przyjęta.)
…została przyjęta, więc nad tą poprawką nie 

głosujemy.
Poprawka nr 41 zmierza do tego, aby ubezpie-

czonemu rolnikowi i jego domownikowi w sytu-
acji objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem 
epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku 

z COVID-19 przysługiwał zasiłek w wysokości mi-
nimalnego wynagrodzenia za pracę.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 94 senatorów, 14 – za, 76 – przeciw, 

4 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie nr 42)
Poprawka nie została przyjęta.
Uwaga: przyjęcie poprawki nr 42 wyklucza gło-

sowanie nad poprawkami nr 43 i 44.
Poprawka ta zmierza do modyfikacji zasad 

otrzymywania pomocy przez członków ochot-
niczych straży pożarnych w związku ze stwier-
dzonym zakażeniem lub zachorowaniem bądź 
kwarantanną i izolacją – w związku z wykonywa-
niem zadań członka ochotniczej straży pożarnej 
w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicz-
nego lub stanu epidemii.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 93 senatorów, 51 – za, 39 – przeciw, 

3 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie nr 43)
Poprawka przyjęta.
Zatem przyjęcie tej poprawki wyklucza głoso-

wanie nad poprawkami nr 43 i 44.
Poprawka nr 45 zmierza do nałożenia na pre-

zesa NFZ obowiązku dokonania zmiany planu 
finansowego tego funduszu na rok 2020 w celu 
podwyższenia co najmniej o 15% opłaty ryczał-
towej przeznaczanej na finansowanie świadczeń 
opieki zdrowotnej wykonywanych w  związku 
z przeciwdziałaniem COVID-19 z uwzględnieniem 
zasady, że przekazane środki, które nie zostaną 
wykorzystane do dnia 31 grudnia 2020 r., nie pod-
legają zwrotowi.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 94 senatorów, 48 – za, 45 – przeciw, 

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 44)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 46 zmierza do skreślenia przepi-

su, zgodnie z którym naruszenie przez przedsię-
biorcę ograniczeń, nakazów i zakazów w zakresie 
prowadzonej działalności gospodarczej ustano-
wionych w związku z wystąpieniem stanu zagro-
żenia epidemicznego lub stanu epidemii stanowi 
podstawę odmowy udzielenia pomocy publicznej, 
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w szczególności wsparcia finansowego udzielanego 
na podstawie tzw. ustawy covidowej.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 94 senatorów…
(Głos z sali: 93, bo tu jest 35.)
A, przepraszam.
Głosowało 93 senatorów, bo nie zagłosował pan 

senator Majer, 50 – za, 43 – przeciw, nikt się nie 
wstrzymał. (Głosowanie nr 45)

Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 47, przypominam, była już prze-

głosowana łącznie z innymi.
Poprawka nr 48 zmierza do dodania przepisu, 

zgodnie z którym do decyzji organów inspekcji sa-
nitarnej wydawanych w przypadku podejrzenia za-
każenia wirusem SARS-CoV-2 lub zachorowania na 
chorobę wywołaną COVID-19 nie stosuje się prze-
pisu, zgodnie z którym decyzje przekazane w spo-
sób inny niż na piśmie są następnie doręczane na 
piśmie po ustaniu przyczyn uniemożliwiających 
doręczenie w ten sposób.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
(Głosy z sali: O!)
Głosowało…
(Głos z sali: Naprawiło się.)
No proszę.
Głosowało 91 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 46)
Poprawka przyjęta.
Jak to się mówi, lepiej późno niż wcale. 

Wykonaliśmy z panem sekretarzem duży wysiłek 
intelektualny, więc może te nasze fluidy trochę się 
udzieliły.

Poprawka nr 49, przypomnę, już była przegło- 
sowana.

Poprawka nr 50 zmierza do dodania przepisu 
przejściowego dotyczącego z jednej strony postę-
powań administracyjnych w sprawie skierowania 
do pracy, z drugiej postępowań administracyjnych 
i sądowych w sprawie decyzji wydanych w sprawie 
skierowania do pracy – wszczętych i niezakończo-
nych przed dniem wejścia w życie ustawy.

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

No, kapryśny jest ten system.
Głosowało 93 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 47)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 51 zmierza do tego, aby możli-

wość ponownego przeliczania wymiaru świad-
czeń pieniężnych wypłacanych przed dniem 
wejścia w życie ustawy dotyczyła nie tylko ubez-
pieczonych zatrudnionych w podmiocie leczni-
czym w okresie obowiązywania stanu zagrożenia 
epidemicznego lub stanu epidemii, lecz również 
osób zatrudnionych w jednostkach organizacyj-
nych pomocy społecznej świadczących usługi ca-
łodobowo, noclegowniach oraz innych placówkach 
zapewniających całodobową opiekę osobom nie-
pełnosprawnym, przewlekle chorym lub w pode-
szłym wieku.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 93 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 48)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 52 zmierza do tego, aby przepisy 

przewidujące możliwość wyrażania zgody na wy-
konywanie zawodu lekarza lub lekarza dentysty 
osobom, które uzyskały kwalifikacje poza teryto-
rium Unii Europejskiej, utraciły moc obowiązującą 
po upływie 2 lat od dnia wejścia w życie ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 93 senatorów, 48 – za, 45 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 49)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 53 zmierza do tego, aby przewi-

dziane w ustawie uprawnienie do otrzymywania 
100% uposażenia albo wynagrodzenia w okresie 
przebywania na zwolnieniu lekarskim oraz zwol-
nienia z wykonywania zadań służbowych weszło 
w życie z mocą od dnia 5 września 2020 r. w sto-
sunku do wszystkich osób, których dotyczy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 93 senatorów, 92 – za, 1 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 50)
Poprawka przyjęta.
To już koniec poprawek.
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Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 
uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości, ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 94 senatorów, 92 – za, 1 – przeciw, 1 

senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 51)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem 
sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpie-
niem COVID-19.

(Rozmowy na sali)
Panowie, jeszcze punkt drugi.
(Rozmowy na sali)
Powracamy do rozpatrywania punktu drugie-

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

Senat po przeprowadzeniu drugiego czyta-
nia projektu ustawy skierował projekt do Komisji 
Zdrowia i zobowiązał tę komisję do przedstawie-
nia jeszcze na obecnym posiedzeniu dodatkowego 
sprawozdania, które znajduje się w druku nr 238 X.

Przystępujemy do trzeciego czytania. 
Proszę sprawozdawcę, panią senator Beatę 

Małecką-Liberę, o przedstawienie dodatkowego 
sprawozdania komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
BEATA MAŁECKA-LIBERA 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Mam przyjemność przedstawić sprawozdanie 

komisji – druk nr 238 X – dotyczące inicjatywy 
ustawodawczej o zmianie ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, prze-
ciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych. W ramach drugiego czytania została 
zgłoszona 1 poprawka, która w trakcie prac Komisji 
Zdrowia została wycofana. Dziękuję.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
Czy senator wnioskodawca chce jeszcze zabrać 

głos? 
W trakcie drugiego czytania wniosek o charak-

terze legislacyjnym zgłosił pan senator Wojciech 
Konieczny, ale później wycofał swój wniosek, za-
warty w druku nr 238 X.

Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zadać 
pytanie sprawozdawcy i wnioskodawcy w związku 
z przedstawionym dodatkowym sprawozdaniem? 
Nie.

Czy ktoś chce podtrzymać wycofany wniosek? 
Nie.

Zatem przystępujemy do głosowania nad przy-
jęciem przedstawionego przez Komisję Zdrowia 
projektu ustawy oraz projektu uchwały w sprawie 
wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy zawar-
tych w druku nr 238.

Komisja proponuje, aby Senat upoważnił pana 
senatora Adama Szejnfelda do reprezentowa-
nia Senatu w dalszych pracach nad projektem tej 
ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 88 senatorów, 45 – za, 43 – prze-

ciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 52)

I to się zgadza z tym, co tu widzimy. Dobrze.
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie wniesienia do 
Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o szcze-
gólnych rozwiązaniach związanych z zapobiega-
niem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji.

Dziękuję bardzo.
Jutro od rana posiedzenia komisji. Obrady za-

czynamy od godziny 16.00.
Ogłaszam przerwę do jutra, do godziny 16.00.
(Głos z sali: Do dzisiaj.)
No, w zasadzie do dzisiaj.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 01 minut 18)
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Pragnę poinformować państwa senatorów, że 
podczas głosowania – i to mówię w imieniu wła-
snym i pana sekretarza, któremu bardzo dziękuję 
za wczorajszą pomoc – jednak raz się pomyliliśmy, 
w trakcie głosowania nad poprawką nr 2. Pomyłka 
ta nie miała żadnego wpływu na ostateczny wynik 
głosowania i decyzję Senatu w sprawie tej popraw-
ki, ale muszę przeczytać wyjaśnienie. Otóż omył-
kowo podaliśmy państwu, że w głosowaniu wzięło 
udział 88 senatorów, 5 było za, 82 – przeciw, 1 se-
nator się wstrzymał, a tak naprawdę w głosowaniu 
wzięło udział 5 senatorów więcej, czyli 93 senato-
rów, 7 senatorów głosowało za, 85 było przeciw,  
a 1 senator się wstrzymał. Omyłkowo nie uwzględ-
niliśmy wyników głosowania w sali nr 217.

W przypadku wszystkich innych 53 poprawek 
w czasie kontroli nie stwierdziliśmy pomyłek.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trze-
ciego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
budżetowej na rok 2020.

Szanowni Państwo, pragnę przypomnieć, że 
zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią głosowanie 
nad tą ustawą odbędzie się dzisiaj.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 225, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 225 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu i Finan- 
sów Publicznych, pana senatora Kazimierza Kleinę, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
KAZIMIERZ KLEINA

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt w  imieniu Komisji Budżetu 

i Finansów Publicznych przedstawić sprawozda-
nie z pracy naszej komisji nad nowelizacją ustawy 
budżetowej na rok 2020.

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 16 minut 02)

(Posiedzeniu przewodniczą marszałek Tomasz 
Grodzki oraz wicemarszałkowie Michał Kamiński 
i Gabriela Morąwska-Stanecka)

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI

Wznawiam obrady.
Przypominam, że obrady toczą się jednocześnie 

w sposób tradycyjny oraz z wykorzystaniem środ-
ków porozumiewania się na odległość.

Szanowni Państwo Senatorowie znajdujący się 
w gmachu Senatu! Proszę o sprawdzenie, czy wszy-
scy państwo macie wyłączone aplikacje do zdalne-
go udziału w posiedzeniu.

Państwo Senatorowie biorący udział w posie-
dzeniu w sposób zdalny, informuję, że za 15 mi-
nut zablokujemy możliwość przyłączania się do 
posiedzenia. W razie problemów prosimy o kon-
takt telefoniczny pod numer uprzednio państwu 
przekazany.

Szanowni Państwo, niezależnie od wczoraj-
szych doświadczeń przystąpimy teraz do głoso-
wania, które ma na celu wyłącznie ustalenie listy 
senatorów biorących udział w posiedzeniu.

Proszę zatem o oddanie jakiegokolwiek głosu 
w celu potwierdzenia obecności. Proszę.

Proszę o  podanie wyników głosowania. No 
i zobaczymy.

Głosowało 71 senatorów. (Głosowanie nr 53)
To głosowanie się udało.
Problem, który się pojawiał – to tak dodam 

dla zainteresowanych – wynikał z dużej liczby 
państwa senatorów głosujących zdalnie. System 
Windows 10 miał z tym jakiś kłopot. Ale mam na-
dzieję, że dzisiaj wszystko pójdzie już sprawnie, tak 
jak zwykle.



Ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020

72

17. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 27 października 2020 r.

Sejm w dniu 7 października br. na swoim posie-
dzeniu uchwalił ustawę o zmianie ustawy budżeto-
wej na rok 2020. Pan marszałek 9 października br. 
skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych. Nasza komisja pracowała nad tą usta-
wą w dniu 14 października 2020 r. i zaproponowała 
wprowadzenie do ustawy budżetowej poprawki, 
1 poprawki, ale rozbudowanej. Równocześnie do 
naszej uchwały dołączamy wniosek mniejszości, 
który nie został poparty przez większość Komisji 
Budżetu i Finansów Publicznych.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Z reguły nad 
ustawą budżetową pracujemy przynajmniej kilka 
dni. Pracujemy nad nią jako cały Senat i poszcze-
gólne komisje branżowe, które omawiają, opraco-
wują wszystkie części składowe budżetu państwa, 
a Komisja Budżetu i Finansów Publicznych przed-
stawia całościowe sprawozdanie, które jest efek-
tem prac poszczególnych komisji. W tym wypadku, 
w  wypadku nowelizacji budżetu na rok 2020,  
ze względu na pośpiech i ważność tej zmiany, no-
welizacji ustawy budżetowej, marszałek podjął 
decyzję, że ustawa skierowana zostanie tylko do 
naszej komisji. Ale oczywiście w posiedzeniu komi-
sji, które odbywało się w tej sali, w sali plenarnej, 
uczestniczyli przedstawiciele rządu, ministrowie 
odpowiadający za wszystkie części składowe bu-
dżetu, które są realizowane poprzez cały rok.

Nowelizujemy budżet. Budżet na rok 2020 no-
welizujemy dopiero w końcówce października, 
a więc ten znowelizowany budżet wejdzie w życie 
pewnie w ciągu najbliższych dni po tym, jak osta-
tecznie nasze poprawki, ewentualne poprawki po-
prze Senat, jak później zostaną one przedstawione 
Sejmowi, a pan prezydent podpisze, pewnie nie-
zwłocznie, tę nowelizację.

Na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych zwracaliśmy uwagę – senatorowie, 
członkowie komisji zwracali uwagę – na to, że no-
welizacja budżetu jest nowelizacją, która została za-
proponowana bardzo późno, a jest to bardzo duża 
zmiana w ustawie budżetowej, zakładająca wpro-
wadzenie ogromnego deficytu w budżecie państwa 
rzędu 109 miliardów zł.

Przypominam, że budżet na rok 2020 został 
uchwalony jako budżet zrównoważony, a więc bu-
dżet, który nie zakładał deficytu państwa w roku 
bieżącym. Oczywiście wydarzenia, jakie miały 
miejsce i mają miejsce w tym roku, doprowadzi-
ły do tego, że ten deficyt się pojawił. Oczywiście, 
jak Wysoka Izba pamięta, nasza komisja, Komisja 
Budżetu i Finansów Publicznych – przynajmniej 

część członków tej komisji, większość komisji 
– zwracała uwagę na to, że budżet na rok 2020, 
właśnie bez tego deficytu, budżet zrównoważo-
ny, został przeprowadzony na siłę, że wynikało 
to w dużej części z presji politycznej roku bieżą-
cego, a więc chęci pokazania, że budżet można 
zrównoważyć. Wiązało się to z sytuacją wyborczą, 
z wyborami prezydenckimi, z różnymi innymi sy-
tuacjami. Nie ma tutaj potrzeby przypominania ca-
łego kontekstu, który był związany z uchwalaniem 
ustawy budżetowej. Zwracaliśmy wówczas uwagę, 
że duża część wydatków, które normalnie powinny 
być częścią budżetu, które powinny po prostu zo-
stać wykazane w budżecie, została, że tak powiem, 
wypchnięta poza ten budżet, przedstawiona jako 
środki pozabudżetowe. Część wydatków realizo-
wano poprzez obligacje, które otrzymali dyspo-
nenci poszczególnych części budżetowych. A więc 
w praktyce ten budżet na rok bieżący, rok 2020, 
był budżetem z deficytem, chociaż nie wykazano 
go wprost w ustawie budżetowej.

No, po doświadczeniach tych kilku miesięcy, 
doświadczeniach związanych z pandemią korona-
wirusa, okazało się, że dochody budżetu państwa 
są wyraźnie niższe, a na koniec sierpnia br. deficyt 
budżetu państwa szacowany był na ponad 13 mi-
liardów zł, na prawie 14 miliardów zł.

Rząd proponuje, aby budżet państwa na rok bie-
żący był rzeczywiście bardzo duży, aby jego wzrost 
przekraczał ubytek dochodów budżetu państwa 
wynikający ze zmniejszonych wpływów z podat-
ków, z akcyzy, z VAT i różnych innych źródeł. Jest 
to budżet, w którym wyraźnie zwiększa się wydatki 
w stosunku do tego, co pierwotnie przewidziano 
w ustawie budżetowej na rok 2020.

Na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych zwracaliśmy uwagę na pewien pro-
blem. Otóż wydaje nam się – mówię o większości 
Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, ale w za-
sadzie potwierdził to także pan minister finansów 
– że wydatkowanie wszystkich przewidzianych 
w nowelizacji ustawy budżetowej środków w roku 
bieżącym będzie niemożliwe. Duża, a nawet więk-
sza część tych środków, którymi po nowelizacji bę-
dzie dysponował rząd, będzie wydatkowana w roku 
przyszłym.

Jak państwo pamiętacie, gdy uchwalaliśmy po-
przednią tarczę antycovidową, ja powiedziałem, 
że ta tarcza w zasadzie ma charakter ustawy oko-
łobudżetowej, ustawy związanej z czekającą nas 
nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020. Te wy-
datki były zapisane już w tamtej ustawie. Przede 
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wszystkim pojawiły się w niej tzw. wydatki nie-
wygasające. To jest normalny element budżetu, ale 
czas realizacji tych wydatków wyraźnie wykracza 
poza koniec marca przyszłego roku. Najczęściej 
było tak, że wydatki niewygasające kończyły się 
z końcem marca roku następnego, a tutaj wpro-
wadzono wydatki niewygasające realizowane do 
końca listopada przyszłego roku. A więc w praktyce 
wydłużono ten cały okres realizacji budżetu roku 
bieżącego aż do końca listopada roku przyszłego.

Na posiedzeniu komisji zwracaliśmy uwagę na 
to, że w związku z tym ocena tych 2 budżetów, bu-
dżetów z roku 2020 i 2021, będzie bardzo trudna. 
No, trzeba pamiętać o tym, że z końcem czerw-
ca, na przełomie czerwca i lipca, Sejm udziela 
rządowi absolutorium w związku z wykonaniem 
budżetu roku poprzedniego. Wcześniej następuje 
zawsze dokładna analiza, analiza przeprowadza-
na przez sejmowe komisje, a dotycząca wykona-
nia budżetu w poszczególnych jego częściach. 
W roku przyszłym to będzie praktycznie niemoż-
liwe. Jeżeli duża część wydatków przewidzianych 
w budżecie z tego roku będzie wydatkowana do-
piero w końcówce drugiej połowy roku przyszłego,  
no to rzeczywista ocena wykonania budżetu bę-
dzie bardzo trudna.

Chcę zwrócić uwagę na to, jakie pytania pada-
ły, o jakich problemach mówiliśmy na posiedzeniu 
Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. Pierwszą 
wątpliwością, która się pojawiła… To było dość głę-
boko analizowane, także pan minister wyjaśniał tę 
kwestię. Ona jest niejasna, trudna do precyzyjnego 
wyjaśnienia. Wiadomo, że to jest zawsze pewien 
problem. To jest kwestia luki podatkowej, tego,  
że ta luka podatkowa zaczyna po prostu ponownie 
rosnąć, a nie maleć, jak działo się to poprzednio. 
Na ten problem zwracał uwagę pan senator Arndt. 
Ja także zwracałem na to uwagę.

Poprosiliśmy pana ministra o to, aby sprawa 
luki podatkowej była mocno monitorowana, żeby-
śmy nie zostali zaskoczeni, żeby nie było tak, że to, 
co było dumą rządu, stanie się w nieodległym cza-
sie jego porażką, co najmniej wizerunkową.

Problem, na który zwracaliśmy uwagę, to spad-
ki w dochodach z akcyzy i z energii elektrycznej. 
Przedmiotem pogłębionej analizy była kwestia de-
ficytu budżetowego i to szczególne uzasadnienie. 
Budziło to wątpliwości większości członków komi-
sji. Chodzi o kwestię związaną z tak dużym defi-
cytem budżetowym. Według większości członków 
komisji w praktyce oznacza to, że jest tutaj próba 
uczynienia z budżetu tego roku budżetu niezbyt 

przejrzystego. Wydawało nam się – mnie się wy-
dawało, ale także większości członków komisji – że 
po prostu większość wydatków, które zostały zapla-
nowane jeszcze w ramach budżetu tego roku, czyli 
na 2 miesiące, na listopad i grudzień, powinny być 
wydatkami budżetu na rok 2021.

Wydaje się, że to byłoby racjonalne, zrozumia-
łe, logiczne, ponieważ nie ma fizycznej możliwo-
ści, żeby dysponenci tak dużego budżetu w ciągu 
2 miesięcy, jakie są przed nimi, wydali pieniądze, 
które w tym budżecie będą się znajdowały i któ-
re będą przeznaczone dla nich. One będę np. na 
inwestycje drogowe. My to chwalimy, my się cie-
szymy, że są przewidywane środki na takie cele, 
na cele drogowe i kolejowe, na różne inwestycje,  
bo to jest ważne. Ale one w tym roku w dużej czę-
ści nie zostaną uruchomione, bo po prostu trudno 
będzie przeprowadzić przetargi na te inwestycje 
i później je zrealizować. Nawet jeżeli będą to wy-
datki niewygasające, to trudno będzie te inwestycje 
przeprowadzić w przyszłym roku.

Uważamy, że nowelizacja budżetu powinna być 
uchwalona ze zdecydowanie niższym deficytem 
budżetowym, żeby on rzeczywiście odpowiadał 
temu, co jest, temu, jaka jest sytuacja w budżecie 
państwa, żeby nie było kreowania deficytu na wyż-
szym poziomie po to, aby pokazać, że przyszły rok 
może być lepszy.

Równocześnie pan minister poinformował nas, 
że zdecydowana większość, a właściwie… Pan mi-
nister twierdził, że istotą czy głównym powodem 
nowelizacji ustawy budżetowej na rok bieżący 
było to, żeby pojawiły się wydatki inwestycyjne. 
I to prawda, że one są w większości wydatkami 
inwestycyjnymi, ale niektóre instytucje po prostu 
wykorzystały ten moment na to, żeby pokazać, że 
można będzie otrzymać pieniądze na wydatki ad-
ministracyjne, takie, które powinny być, według 
nas, odłożone na czas łatwiejszy. Bo przecież środki 
na wydatki, które będą realizowane, nie pochodzą 
z dochodu budżetu państwa, nie pochodzą z podat-
ków, nie pochodzą z akcyzy, nie pochodzą ze źródeł 
tradycyjnych, to nie są dochody budżetu państwa. 
One są po prostu środkami, które są pożyczone.

W tym kontekście zwróciliśmy uwagę na taką 
praktykę. Niektórzy ministrowie… Najbardziej za-
skoczyło mnie, a także inne osoby, to, że nawet 
pani wicepremier Emilewicz lekką ręką wydała 
w ostatnim dniu swojego urzędowania 6 milio-
nów zł na nagrody dla pracowników. Oczywiście 
nikt nie neguje tego, że pracownikom należały się 
różne inne rzeczy. Pani wicepremier powiedziała, 
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że znalazła w swoim budżecie pieniądze i w związ-
ku z tym mogła je wydać. Podobnie mówili inni 
dysponenci, którzy chwalili się: znaleźliśmy dodat-
kowe pieniądze w budżecie i możemy je wydać na 
różne, nawet szczytne cele. Do tej pory wydawało 
mi się, że jak ktoś coś znajdzie, to znaczy, że jak 
na ulicy leżą pieniądze, to on je podnosi i jeżeli nie 
znalazł się ten, kto te pieniądze zgubił, to mówi: 
znalazłem pieniądze. Ale tutaj takiej sytuacji nie 
ma. Tu te tzw. znalezione pieniądze pochodzą de 
facto z deficytu, z pieniędzy, których nie ma, które 
będą pożyczone. A więc wydaje się, że ta skrom-
ność, jeśli chodzi o wydatkowanie pieniędzy – 
szczególnie na cele związane z funkcjonowaniem 
administracji – powinna być wyraźnie większa. 
I w związku z tym uważaliśmy, że ta sprawa w taki 
sposób powinna być traktowana. Bo ten deficyt 
budżetowy tak łatwo, że tak powiem, się uchwala, 
a jeszcze łatwiej wydaje się pieniądze, środki, fi-
nanse, których nie ma.

W wyniku tej dyskusji, w której brali udział 
wszyscy senatorowie, podjęliśmy taką decyzję,  
że przyjęliśmy poprawkę, która zakłada…

Aha, i te środki, które się tam pojawiły – mó-
wiłem o tym wcześniej – które nie mają według 
komisji takiego specjalnego uzasadnienia, to, bo 
ja wiem… Idzie np. na Krajową Radę Radiofonii 
i Telewizji 15 milionów zł. Zamierzano je wydać na 
takie programy badawcze. One podobno były prze-
widziane w budżecie na rok 2020, ale jak spraw-
dziliśmy, to okazało się, że w budżecie na 2021 r. 
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie proponu-
je obniżenia swoich wydatków o te 15 milionów. 
Po prostu traktuje je jako dodatkowe środki, któ-
re można łatwo wydać. Poszczególne agencje też 
wystąpiły – a to się znalazło w uchwale sejmowej 
– o dodatkowe środki na najbliższe 2 miesiące, na 
jakieś takie wydatki, które nie są istotne z punktu 
widzenia funkcjonowania tych instytucji.

No i teraz poprawki, które zostały zgłoszone.
Poprawka, która dotyczy m.in. obrony naro-

dowej i takiego programu centralnego wsparcia. 
Proponuje się zmniejszenie wydatków o 2 miliar-
dy 990 milionów zł. To jest duża kwota. Ta kwota 
została uchwalona w ustawie budżetowej jako do-
datkowe wydatki budżetu państwa na obronę na-
rodową. Nasza wątpliwość w tej sprawie polegała 
na tym… I w związku z tym proponujemy zmniej-
szenie o  tę kwotę wydatków w części „Obrona 
narodowa”. Z tego względu że… Jak dopytywali-
śmy, na co są przeznaczone te środki dodatkowe,  
to wyjaśnienie nie było takie precyzyjne i do końca 

dla nas, dla członków Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych zrozumiałe. W głównej mierze cho-
dziło tu o zaliczki, które będą wydatkowane na 
zakup sprzętu, a także na zmiany organizacyjne 
i na funkcjonowanie wojska. Wydawało nam się… 
Nikt oczywiście nie chce zmniejszać kwoty, któ-
ra jest przeznaczona na obronę narodową. To jest 
2,2% produktu krajowego brutto. To jest ogrom-
na kwota i to jest ogromny wysiłek budżetu pań-
stwa, żeby przeznaczać takie środki na obronę 
narodową. A dodatkowe środki mają być ponad te 
2,2%. No czasy są ciężkie, więc wydaje się, że tutaj 
też należałoby raczej szukać oszczędności, prze-
myśleć te wydatki. W związku z tym podjęliśmy 
taką decyzję. Proponujemy, aby tę kwotę, te środ-
ki przeznaczyć na programy polityki zdrowotnej  
– 2 miliardy zł. Proponujemy zwiększenie sub-
wencji oświatowej dla samorządu terytorialnego… 
Tam, jak się państwo orientujecie, zawsze są bar-
dzo poważne problemy. I ta subwencja oświatowa 
nigdy, praktycznie w żadnym samorządzie… Chyba 
nie ma takiego samorządu, gdzie ona by w całości – 
a przynajmniej samorządu gminnego, bo na pozio-
mie powiatów może takie są – pokrywała wydatki 
związane z funkcjonowaniem oświaty. W związku 
z tym taka jest propozycja w tej sprawie.

Oczywiście to zwiększenie środków na służbę 
zdrowia i na oświatę to byłoby łącznie 5 miliar-
dów zł. Drugim źródłem pokrycia tego zobowią-
zania byłoby zmniejszenie środków na zadania 
w obszarze transportu lądowego. Wydaje się, że 
w tym roku trudne będzie wydatkowanie cało-
ści tych środków właśnie na ten cel, a więc moż-
na byłoby przeznaczyć te środki na cele związane 
z oświatą i ochroną zdrowia. To byłyby takie głów-
ne elementy tej ustawy.

Wniosek mniejszości, który przedstawi senator 
Mróz, nie otrzymał wsparcia… Ale większość komi-
sji zaproponowała, że przygotuje na posiedzenie 
poprawkę, która umożliwi wyjście naprzeciw ocze-
kiwaniom rządu. Bo jest prośba rządu o dodatkowe 
środki – 700 milionów zł – które mogłyby być prze-
znaczone na rozliczenie budżetu państwa z Unią 
Europejską. Chodzi głównie o kwestie składki na 
rzecz Unii Europejskiej. Okazuje się, że te skład-
ki wzrosły w tym roku. Mogą być też pewne pro-
blemy związane z obsługą długu Skarbu Państwa. 
Tak że większość jest skłonna zaproponować taką 
poprawkę, która by konsumowała te oczekiwania.

Panie Marszałku, proszę o przyjęcie ustawy 
wraz z zaproponowaną przez komisję budżetu i fi-
nansów poprawką.
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MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI

Dziękuję bardzo panu sprawozdawcy.
Poproszę teraz sprawozdawcę mniejszości 

Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, pana se-
natora Krzysztofa Mroza, o przedstawienie wnio-
sku mniejszości komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
KRZYSZTOF MRÓZ

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
O tym wniosku pan przewodniczący już tro-

szeczkę mówił, przedstawiając bardzo szczegółowo 
przebieg posiedzenia komisji budżetu i finansów. 
Ten wniosek mniejszości jakby uelastycznia wydat-
kowanie środków, dotyczy 700 milionów zł, które 
przesuwamy z obsługi długu Skarbu Państwa do 
rezerwy celowej, którą się tworzy na wydatkowanie 
środków na inwestycje z wykorzystaniem środków 
z budżetu Unii Europejskiej.

Tak jak pan minister na posiedzeniu komisji 
mówił, przesunięcie 700 milionów zł wiąże się 
z tym, że szacowane są pewnego rodzaju oszczęd-
ności na obsłudze długu Skarbu Państwa. To tyle, 
jeżeli chodzi o ten wniosek mniejszości. Dziękuję.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI

Dziękuję bardzo.
Chciałbym przywitać obecnych na dzisiej-

szym posiedzeniu przedstawicieli rządu. Proszę 
wybaczyć, pleno titulo, bo nie widzę wszystkich… 
Zaprosiliśmy z Ministerstwa Finansów pana se-
kretarza stanu Sebastiana Skuzę, panią sekretarz 
stanu Magdalenę Rzeczkowską oraz 5 podsekre-
tarzy: Piotra Patkowskiego, Jana Sarnowskiego, 
Piotra Dziedzica, Annę Chałupę i Piotra Nowaka. 
Z Ministerstwa Zdrowia zaprosiliśmy pana mini-
stra Gadomskiego; z ministerstwa edukacji – pana 
ministra, podsekretarza stanu Macieja Kopcia; 
z Ministerstwa Obrony Narodowej – naszego ko-
legę senatora, którego tu widzę, pana sekretarza 
stanu Wojciecha Skurkiewicza; z Ministerstwa 
Aktywów Państwowych – pana sekretarza stanu 
Artura Sobonia; z Ministerstwa Infrastruktury 
panów sekretarzy stanu Andrzeja Bittela i Rafała 
Webera; z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa – zastępcę prezesa, pana Arkadiusza 
Szymoniuka. Jak rozumiem, nie wszyscy są obecni.

(Głos z sali: Teraz pytania do sprawozdawców.)
Spokojnie.
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?

(Senator Sekretarz Aleksander Szwed: Ja jestem 
pierwszy, a potem senator Kwiatkowski.)

Jako pierwszy pan sekretarz, pan senator 
Aleksander Szwed.

SENATOR 
ALEKSANDER SZWED

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Mam pytanie do obydwu senatorów sprawoz-

dawców. Senator sprawozdawca większości w swo-
im sprawozdaniu miał taki wtręt polityczny, mówił 
m.in. o tym, że miał być budżet bez deficytu, ale 
wiadomo, że sytuacja związana z pandemią koro-
nawirusa spowodowała, że jednak ten deficyt jest 
bardzo duży. Wczoraj z tej strony sali padały takie 
argumenty, propozycje, że może by zwiększyć jesz-
cze wydatkowanie, nawet kosztem zwiększenia de-
ficytu, po to, żeby były dodatkowe środki na pomoc 
przedsiębiorcom i na służbę zdrowia. 

Chciałbym zapytać: czy na posiedzeniu komisji 
była mowa o tym, dlaczego mamy tak duży deficyt, 
w sensie na co rząd przeznaczył środki? Czy była 
mowa o takich działaniach, jak tarcza antykryzyso-
wa, tarcza finansowa, i o tym, na co tak naprawdę 
poszły te pieniądze? No, o ile wiem, poszły na walkę 
z pandemią. Dziękuję.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI

Proszę bardzo.

SENATOR 
KAZIMIERZ KLEINA

Panie Marszałku! Panie Senatorze! Oczywiście 
na ten temat rozmawialiśmy bardzo dużo. 
Oczywiście duża część środków z budżetu państwa 
i ze środków pozabudżetowych była przeznaczona 
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na walkę z  koronawirusem. Jednak pieniądze 
z tego deficytu jeszcze nie mogły być wydatkowa-
ne, zgodnie z ustawą budżetową, bo to jest budżet, 
który dopiero będzie uchwalony. Prawda? Dlatego 
też wielokrotnie wcześniej, przy okazji różnych 
ustaw, ja także na ten temat mówiłem, że noweli-
zacja ustawy budżetowej powinna nastąpić zdecy-
dowanie wcześniej, właściwie nawet już w maju. 
Wtedy miałoby to sens i wtedy powinno się okre-
ślić globalne wydatki, na jakie stać państwo, żeby 
walczyć z koronawirusem. W tej chwili ta walka 
oczywiście jest toczona, wszyscy wiemy, że te pie-
niądze są wydatkowane, tylko że to jest bardzo cha-
otyczne. Tak że mówiliśmy o tym i wiemy o tych 
wydatkach. Jednak te środki pochodzące ze zwięk-
szenia deficytu budżetowego na ten rok, zgodnie 
z planem, są przewidziane w dużej mierze na in-
westycje prorozwojowe.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI

Pytanie zadaje pan senator Kwiatkowski.

SENATOR 
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI

Panie Marszałku! Szanowni Państwo! Pytanie 
do pana senatora Kazimierza Kleiny. Dzisiaj była 
konferencja prasowa premiera i ministra finan-
sów i na tej konferencji minister finansów powie-
dział, że sfinansowaliśmy już całość tegorocznych 
potrzeb pożyczkowych – i to jest zrozumiałe – ale 
także, że nawet ponad 10% potrzeb pożyczkowych 
przyszłego roku. 

Czy to jest standardowa procedura, żeby w roku 
poprzedzającym już finansować potrzeby pożycz-
kowe na rok kolejny, i co to wywołuje w kontekście 
tegorocznego projektu budżetu? Jakie są konse-
kwencje tego typu działań? Bardzo proszę.

SENATOR 
KAZIMIERZ KLEINA

Panie Marszałku! Panie Senatorze! Poprawki, 
które są zgłaszane, także z  inicjatywy rządu, 
świadczą właśnie o tym, że są problemy z obsłu-
gą zadłużenia i potrzeb pożyczkowych. To, że rząd 
potrzeby pożyczkowe roku przyszłego zrealizował 
– no, o tym nie mówiliśmy – to jest dla mnie trochę 
zaskakująca informacja. Na posiedzeniu Komisji 

Budżetu i Finansów Publicznych mówiliśmy raczej 
o odwrotnej sytuacji, o tym, że będą się pojawiały 
problemy, nawet z obsługą zadłużenia. W związku 
z tym potrzebna jest ta poprawka, o której wspo-
mniałem, a która jest poprawką mniejszości, ja tutaj 
zadeklarowałem, że pewnie trzeba będzie jakąś po-
prawkę w tej materii zrobić – na kwotę ok. 700 mi-
lionów zł. No, a dzisiejsza konferencja nie była 
przedmiotem posiedzenia komisji sprzed tygodnia.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI

Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pan marszałek Borusewicz.

SENATOR 
BOGDAN BORUSEWICZ

Panie Przewodniczący – pytanie do pana se-
natora Kleiny – czy pan nie powinien bardziej in-
tensywnie chwalić rządu? Choćby za ten zabieg 
związany z tym, że tegoroczny budżet, na 2020 r., 
przesuwa się w  części na rok następny, czyli  
na 2021 r. Czy te zabiegi były poprzednio stosowa-
ne, a jeżeli tak, to czy były stosowane na tak sze-
roką skalę?

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI

Bardzo proszę.

SENATOR 
KAZIMIERZ KLEINA

To jest pytanie bardzo skomplikowane. Ja je-
stem tutaj jako sprawozdawca Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych. I przedmiotem naszego 
posiedzenia nie było ani chwalenie rządu, ani może 
jego zbytnie krytykowanie. Chociaż w moich sło-
wach było też sporo takiej krytyki, większość ko-
misji uważała, że duży deficyt na ten rok jest po 
prostu… że nie powinien być tak duży, że można 
było i powinno się to zrobić inaczej. No, ale rząd 
i większość sejmowa takie rozwiązanie zapropo-
nowały. My, jako większość komisji, no, w związ-
ku z tym, że za budżet państwa zawsze odpowiada 
rząd, jakichś radykalnych zmian nie proponujemy. 
Zresztą warto zwrócić uwagę także na to, o czym 
mówiliśmy: że zmiany dotyczące nowelizacji 



Ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020

77

17. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 27 października 2020 r.

ustawy budżetowej, których dokonano w Sejmie 
podczas debaty, podczas uchwalania nowelizacji 
ustawy budżetowej, to były przesunięcia na kwotę 
bardzo małą z punktu widzenia budżetu państwa. 
Bo to było… no, nie chcę w tej chwili mówić, mu-
siałbym to sprawdzić. Ale to były bardzo, bardzo 
niewielkie przesunięcia w stosunku do tego, co 
rząd zaproponował. I to nawet dowodzi, że można 
było właśnie takiej nowelizacji ustawy budżetowej 
dokonać dużo wcześniej.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI

Dziękuję bardzo.
Przypominam, że państwo senatorowie będzie-

cie jeszcze mieli za chwilę okazję zadawać pytania 
przedstawicielom rządu.

W  tej chwili pytanie zadaje pan senator 
Lamczyk.

SENATOR 
STANISŁAW LAMCZYK

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Szanowni Państwo! Mam py-

tanie do sprawozdawców. 
Czy rozmawialiście na posiedzeniu komisji 

o inflacji? Bo, jak wiemy, inflacja u nas wynosi 
3,2%, według Eurostatu – 3,8%. Jest to najwyż-
sza inflacja w Europie. Jak ona wpłynie właśnie na 
budżet?

I czy rozmawialiście o podatku handlowym? Bo, 
jak wiemy, rzecznik trybunału mówi, że to prawo 
krajowe zostanie uznane, ale też mówi o podatku 
cukrowym. Czy o tych problemach rozmawialiście?

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI

Dziękuję bardzo.

SENATOR 
KAZIMIERZ KLEINA

Na posiedzeniu komisji nie analizowaliśmy 
szczegółowo wszystkich podatków, tylko general-
nie podatki, i zwracaliśmy uwagę na to, że wpływy 
z podatków wyraźnie uległy zmniejszeniu w ciągu 
ostatnich miesięcy, chociaż nie aż tak mocno, jak 
mogłoby się wydawać.

I na problem inflacji zwracaliśmy uwagę, ale ta 
sprawa nie była przedmiotem jakiejś głównej dys-
kusji, ponieważ pracowaliśmy nad ustawą, nowe-
lizacją ustawy budżetowej na rok 2020.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI

Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pan senator Zdrojewski. Przygo- 

towuje się pan senator Czerwiński.

SENATOR 
BOGDAN ZDROJEWSKI

Panie Przewodniczący, ja mam pytanie ogól- 
niejsze. 

Mamy koniec października, początek listopada. 
Jak to się stało, że dopiero teraz jest nowelizacja 
budżetu, pomimo że wydatki, które pan wymie-
niał, o których pan wspominał, miały miejsce  
od lutego, wydatki nadzwyczajne, niemające po-
krycia, takiego formalnego, w ustawie budżeto-
wej? Czy komisja, którą pan reprezentuje, wyrażała 
wcześniej zainteresowanie przyjrzeniem się finan-
som państwa?

Czy były analizowane i czy też uzasadniono 
zmiany dotyczące programów wspierania inwe-
stycji, które są od razu w tej noweli nazwane istot-
nymi dla gospodarki Polski?

I ostatnie pytanie dotyczy wielkości wspomnia-
nego wsparcia, na samorządową subwencję oświa-
tową. Czy komisja miała informacje o tym, jaka jest 
de facto luka w subwencji oświatowej dla wszyst-
kich samorządów in gremio? Dziękuję.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI

Proszę bardzo.

SENATOR 
KAZIMIERZ KLEINA

Panie Marszałku! Panie Senatorze! 
Zwracaliśmy uwagę na posiedzeniu komisji, 

ale także wcześniej, że większość wydatków, któ-
re związane były z tzw. walką z koronawirusem, 
większość wydatków na te cele, pochodziła wła-
ściwie spoza budżetu. Tak więc tych wydatków 
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w praktyce w budżecie nie widać. To był PFR, to 
był Bank Gospodarstwa Krajowego, to były insty-
tucje powiązane z rządem, ale niebędące częścią 
budżetu. Tak więc tych największych kwot nie wi-
dać w budżecie i w nowelizacji ustawy budżetowej. 
Czyli np. 100 miliardów zł, które wydatkuje PFR.

Kwestii całości potrzeb samorządów w sprawie 
subwencji oświatowej nie analizowaliśmy. Te po-
trzeby są, według informacji, które do nas dotarły, 
daleko większe niż kwota, którą przewidujemy na 
ten cel. Zdajemy sobie sprawę także z kłopotliwo-
ści tej poprawki, jeżeli chodzi o źródła pokrycia, ale 
po prostu cele związane z oświatą i służbą zdrowia 
uznaliśmy za najważniejsze, i dlatego tylko ta jedy-
na poprawka pojawiła się na posiedzeniu Komisji 
Budżetu i Finansów Publicznych.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI

Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pan senator Czerwiński. Później 

pan senator Bierecki, zdalnie.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Przyznam się, że jestem trochę zaniepokojony, 

jako członek Komisji Obrony Narodowej. No, zro-
zumiałbym, gdybyście państwo wiedzieli, z czego 
tak naprawdę chcecie odjąć w części 29 „Obrona 
narodowa”, ale nie dowiedziałem się tego ze spra-
wozdania pana senatora. A jakie mogą być skutki 
tego? Otóż w ustawie o przebudowie i moderniza-
cji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej w  latach 2001–2006, 
potem przedłużanej itd., mamy art. 7. To jest pra-
wo. Myśmy się zobowiązali, nie tylko w NATO, ale 
także wewnętrznie, nazwałbym to, że w roku 2020  
– o tym mówimy – wydatki z budżetu państwa  
na finansowanie potrzeb obronnych będą wynosi-
ły 2,1% produktu krajowego brutto. Ale tę wartość 
produktu krajowego brutto ustala się w oparciu 
o wartość określoną w założeniach projektu budże-
tu państwa – no, w tym wypadku już nie projektu, 
tylko budżetu – na dany rok. Czyli na który rok?  
Na 2020 r. No i co się dzieje? Otóż wydatki suma-
ryczne rosną. W roku 2020 z kwoty 435 miliardów, 
mniej więcej, do 508 miliardów.

(Marszałek Tomasz Grodzki: Mógłby pan sena-
tor sformułować pytanie? To jest etap pytań.)

Właśnie kończę formułowanie.
Jeśli rośnie mianownik, to musi też wzrosnąć 

licznik, żeby wskaźnik 2,1% PKB został zachowany, 
ustawowy, już nie mówię o zobowiązaniach natow-
skich. A państwo to chcecie zabrać. Pytanie jest: 
czy robicie to świadomie? Bo raz, że nie wiadomo 
z czego, a dwa – niezgodnie z ustawą.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI

Bardzo proszę.

SENATOR 
KAZIMIERZ KLEINA

Panie Marszałku! Panie Senatorze! Czułem 
oczywiście, że jeżeli dotkniemy kwestii budżetu 
obrony narodowej, to pojawią się obrońcy, którzy 
wskażą to i będą mówili, że my jesteśmy przeciwko 
wojsku, przeciwko obronie i przeciwko sile mili-
tarnej Polski. Takiego czegoś nie ma. Chcę powie-
dzieć tylko tak: ten procent odnosi się do produktu 
krajowego brutto, a oczywiście produkt krajowy 
brutto w tym roku ulegnie skurczeniu. Czyli teo-
retycznie można byłoby nawet, chociaż tego nikt 
nie proponuje… Ale można byłoby i pewnie nikt by 
nie oponował w NATO i gdzieś tam, gdyby te wy-
datki się zmniejszyły o jakąś tam niewielką część 
w stosunku do planowanych, przewidzianych wy-
datków. Ale tego tutaj nie proponujemy. Ta kwota  
to są dodatkowe środki, które zostały zgłoszone na 
posiedzeniu… no, w nowelizacji ustawy budżetowej. 
A przecież ustawa budżetowa została uchwalona 
z uwzględnieniem tego wskaźnika procentowego, 
jaki powinien być przeznaczony na obronę narodo-
wą. Więc to nasze działanie nie ma w ogóle takiego 
celu, żeby obniżyć wysokość środków przewidzia-
nych w budżecie na obronę narodową.

(Marszałek Tomasz Grodzki: Dziękuję bardzo…)
To są dodatkowe środki, które pojawiły się 

jakby ponad to, co było zaplanowane w budżecie  
na rok 2020. Jest tu pan minister Skurkiewicz 
i chyba potwierdzi, że tak jest. Prawda? Że pod-
czas pracy w Sejmie czy może w rządzie dodatko-
we środki na ten cel zostały wyasygnowane, oprócz 
tych, które wcześniej były już uchwalone w ustawie 
budżetowej na rok 2020.
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MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI

Dziękuję bardzo.
W tej chwili, zdalnie, pan senator Bierecki.

SENATOR 
GRZEGORZ BIERECKI

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Zanim zadam 
pytanie, chcę sprostować informację, a może bar-
dziej prosić pana senatora Kleinę, aby sprostował 
ewidentny błąd, który w swojej wypowiedzi zawarł. 

Pan senator powiedział, że państwo ma proble-
my z obsługą długu, a dowodem na to jest poprawka 
mniejszości, której jestem jednym z wnioskodaw-
ców. Ta poprawka mniejszości przesuwa środ-
ki z funduszu na obsługę zadłużenia do środków, 
które mają być w dyspozycji na wydatki związane 
z naszym członkostwem w Unii Europejskiej, więc 
trudno jest doszukiwać się w tej poprawce dowo-
dów na problemy z obsługą zadłużenia. Trudno też 
w ogóle twierdzić, że państwo polskie ma obecnie 
problemy z obsługą zadłużenia. To jest na tyle po-
ważna sprawa, że wypowiedź pana przewodniczą-
cego komisji senackiej wymaga sprostowań. Może 
w pośpiechu w dyskusji popełnione były błędy, ale 
proszę o zwrócenie uwagi na ten niewątpliwy błąd. 
A więc pierwsza sprawa to jest sprostowanie.

Druga kwestia związana jest z prefinansowa-
niem, ze sprawą prefinansowania wydatków bu-
dżetowych, która pojawiała się zawsze i w związku 
ze wszystkimi budżetami. 

Czy kwestia kosztu tego prefinansowania była 
omawiana na posiedzeniu komisji? Czy komisja 
posiadała informację o tym, że ostatnio rządowi 
udało się uplasować obligacje polskie z ujemnym 
oprocentowaniem? Dziękuję bardzo.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.

SENATOR 
KAZIMIERZ KLEINA

Panie Marszałku, tej ostatniej części nie zrozu-
miałem, bo były jakieś… Gdyby mógł pan senator 
jeszcze raz… Chodzi o kwestię prefinansowania…

(Marszałek Tomasz Grodzki: Jakby pan senator 
Bierecki mógł…)

…i o to, na czym…
(Marszałek Tomasz Grodzki: Rzeczywiście, sły-

chać dość niewyraźnie, jakby…)

SENATOR 
GRZEGORZ BIERECKI

Może tym razem mam słabsze połączenie, 
przepraszam.

Chodzi o ujemne oprocentowanie obligacji, o to, 
że rządowi udało się sprzedać obligacje z ujemnym 
oprocentowaniem, i o kwestię kosztu prefinanso-
wania, o to, czy to było omawiane podczas posie-
dzenia komisji.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI

Teraz chyba słyszeliśmy. Tak? Dziękuję.

SENATOR 
KAZIMIERZ KLEINA

Pan senator Bierecki był uczestnikiem, zdal-
nym, ale był, posiedzenia Komisji Budżetu i Finan- 
sów Publicznych, więc wie, że ta kwestia nie była ja-
koś głębiej analizowana. Kwestie związane z ujem-
nym kosztem obligacji i prefinansowaniem chyba 
nawet w ogóle nie były analizowane.

Co do problemów z obsługą długu to możliwe, 
że ja tutaj popełniłem jakiś błąd. Jeśli tak, to się 
z tego wycofam. Myślę, że pan minister dokładnie 
wyjaśni tę kwestię. Kłopot, jaki jest, wynika z tego, 
że państwo jest zobowiązane do finasowania skła-
dek na rzecz Unii Europejskiej, występują też inne 
problemy z tymi sprawami, więc wydaje mi się,  
że wyjaśnienie tej sprawy przez pana ministra 
rzeczywiście będzie najlepszym rozwiązaniem.  
Nie chcę tu mówić, bo możliwe, że to był mój błąd, 
iż rząd ma kłopoty z obsługą zadłużenia, bo takich 
nie ma, obsługuje go, ale to jest oczywiście ogrom-
ny wydatek i są z tym problemy, jak zawsze z każdą 
obsługą zadłużenia.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI

Przypomnę, że po rozmowie z  panem mi-
nistrem Kościńskim przyspieszyliśmy obrado-
wanie Senatu w tej sprawie. Choć nie mówię tu 
o opóźnieniach, to Polska ma pewne zobowiązania 
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w stosunku do Unii Europejskiej, które musi ure-
gulować do końca października, stąd obrady dzi-
siaj, a nie jutro.

Pani senator Rotnicka.

SENATOR 
JADWIGA ROTNICKA

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja mam pytania, które wiążą się generalnie 

z ochroną środowiska. Nie wiem, czy sprawoz-
dawca komisji będzie w stanie i czy będzie chciał 
mi odpowiedzieć, czy raczej zrobi to pan minister. 
Ja sformułuję te pytania. Komisja budżetu i finan-
sów przedstawiła projekty zmian w budżecie w ta-
kich naprawdę zasadniczych kwestiach i ja mam 
takie pytania. 

Otóż dość znacznie zmieniło się, jeżeli chodzi 
o procentowy udział, finansowanie kwestii zwią-
zanych ze środowiskiem do tylko 64% początkowej 
wartości. Jednocześnie zwiększyło się – nie wiem, 
czy to wynika np. ze zmiany działów gospodarki 
i poprzesuwania tych kwot – finansowanie gospo-
darki wodnej. 

Chciałabym zapytać, co to jest za kwota. 
Również w przypadku zadań związanych ze zło-
żami kopalin, z gospodarką złożami kopalin nastą-
pił bardzo duży wzrost kwoty, wzrost wynoszący 
prawie 300%. Mam takie krótkie, ale szczegółowe 
pytania, więc myślę, że są one skierowane raczej 
do pana ministra. Dziękuję bardzo.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI

Dziękuje bardzo.
Myślę, że to są pytania bardziej do pana mi-

nistra. Za chwilę będzie jeszcze czas na ich 
zadawanie.

Teraz pan minister, senator Skurkiewicz, póź-
niej pani senator Zdrojewska.

SENATOR 
WOJCIECH SKURKIEWICZ

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja mam pytanie do pana przewodniczącego 

Kleiny, poniekąd pytanie wyjaśniające też cele, na 
które mają być przekazane 3 miliardy zł. W istocie 

jest tak, że te środki finansowe pozwolą na sfi-
nansowanie zadań związanych z pozyskaniem 
chociażby środków bojowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem amunicji dalekosiężnej, jak rów-
nież tej, która jest produkowana przez polski 
przemysł obronny. Środki finansowe będą prze-
znaczone na zakup platform bojowych, w tym be-
wupów, oraz wersji specjalistycznych na platformie 
KTO Rosomak czy okrętu ratowniczego Ratownik, 
ale także chociażby na zakup np. mostów pontono-
wych, aby wspierać prezydentów różnych miast 
w sytuacji klęsk ekologicznych. Tak więc, Szanowni 
Państwo, to są środki finansowe, które mają wspie-
rać rodzimy przemysł obronny, rodzimy przemysł 
zbrojeniowy, szczególnie w obecnej sytuacji, w sy-
tuacji pandemii i jego trudnej sytuacji finansowej. 
Dlatego dziwi mnie fakt, że państwo złożyliście 
taką poprawkę, bo to jest naprawdę bardzo duże 
wsparcie dla polskiego przemysłu zbrojeniowego, 
który, nie ukrywajmy, w znacznej części czy nie-
mal w całości utrzymuje się ze środków budżetu 
państwa czy wprost ze środków resortu obrony 
narodowej. 

Czy to znaczy, Szanowny Panie Przewodniczący, 
że państwo nie chcecie rozwoju rodzimego prze-
mysłu zbrojeniowego, nie chcecie wsparcia fi-
nansowego dla tego przemysłu zbrojeniowego? 
Szczególnie pytam o to w kontekście dzisiejszej 
pandemii i trudności z pozyskaniem chociażby 
drobnych zamówień, które bardzo często dla firm, 
takich jak Mesko, takich jak Dozamet, takich jak 
chociażby fabryka broni w Radomiu, są na skalę 
zbawienia niemalże. Dziękuję.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI

Dziękuję bardzo.

SENATOR 
KAZIMIERZ KLEINA

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, na posiedzeniu komisji do-

pytywaliśmy, na co mają być przeznaczone te 
środki. Tutaj pan przedstawił tę kwestię bardzo 
szczegółowo i w większym zakresie. No, według 
tej informacji – można to przeczytać w protokole 
z posiedzenia naszej komisji – większość wydat-
ków to miały być zaliczki na różne zakupy, które 
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byłyby realizowane dopiero w przyszłości. I wydaje 
się, że właśnie problem zaliczek jest jednym z ta-
kich poważniejszych problemów z rozliczaniem się 
tej części budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej, 
ponieważ tam co roku pojawiają się zaliczki. Tak 
więc uznaliśmy, że skoro to są zaliczki na różnego 
rodzaju zakupy, to one mogą być realizowane tak-
że w ramach budżetu w przyszłym roku. Stąd ta 
decyzja. Nie wiem, czy potwierdza pan też to, co 
powiedziałem, że to są dodatkowe środki, które zo-
stały poza tymi środkami, które były przewidziane 
w ustawie budżetowej na rok 2020, środki przezna-
czone teraz na obronę narodową. Czyli zwiększono 
dofinansowanie obrony narodowej ponad nawet 
ten wskaźnik, bo zakładam, że ten wskaźnik jest 
i był realizowany. Tak że to były dodatkowe środki 
poza tymi, które były dochodami przeznaczonymi 
na obronę narodową na rok 2020.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI

Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pani senator Zdrojewska.

SENATOR 
BARBARA ZDROJEWSKA

Szanowny Panie Senatorze, ja chciałabym za-
pytać o budowę siedziby dla festiwalu Camerimage 
w Toruniu. To jest znany polski festiwal, organi-
zowany od lat. Jego siedziba była przenoszona kil-
ka razy – raz była w Bydgoszczy, innym razem 
była w Toruniu i kila razy chyba jeszcze w innych 
miejscach. 

Chciałabym zapytać, czy ta sprawa była po-
ruszana na posiedzeniu komisji, czy były pytania 
w tej sprawie na posiedzeniu komisji budżetowej. 
Jeżeli nie, to swoje pytanie w tej sprawie skieruję 
do pana ministra.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI

Bardzo proszę.

SENATOR 
KAZIMIERZ KLEINA

Ta tak szczegółowa sprawa nie była przedmio-
tem rozpatrywania przez komisję. Jednak docenia-
liśmy to, że nie tylko w części „Kultura”, ale także 

w innych częściach budżetu przeznacza się środ-
ki na inwestycje prorozwojowe, choć, jak cały czas 
mówię, z deficytu budżetowego. To jest…

(Senator Barbara Zdrojewska: Tak, ale rozu-
miem, że nie była omawiana…)

Ta sprawa nie była przedmiotem analizy.
(Senator Barbara Zdrojewska: Dziękuję bar- 

dzo.)

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI

Dziękuję uprzejmie.
Więcej pytań na tym etapie nie ma.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac par-
lamentarnych został upoważniony minister finan-
sów, funduszy i polityki regionalnej.

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

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Sebastian Skuza: Tak.)

Bardzo proszę.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE FINANSÓW 
SEBASTIAN SKUZA

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Budżet na rok 2020 miał być pierwszym  

od 30 lat budżetem zrównoważonym, w którym 
wydatki budżetu…

(Marszałek Tomasz Grodzki: Jeżeli pan mini-
ster nie obawia się i może zdjąć maskę… Będziemy 
lepiej słyszeć.)

Jeżeli jest taka możliwość, to bardzo dziękuję, 
Panie Marszałku.

Budżet na ten rok miał być pierwszym od  
30 lat budżetem zrównoważonym. Zgodnie z po-
stanowieniami ustawy budżetowej na rok 2020  
z 14 lutego tego roku dochody miały się równać wy-
datkom i wynieść 435 miliardów 300 milionów zł. 
W marcu tego roku doszło jednak do wybuchu pan-
demii, która wywoła jeden z największych kryzy-
sów gospodarczych ostatnich lat. Konsekwencje 
pandemii objęły cały świat i nie ominęły także 
Polski. Sytuacja wywołana pandemią wymusiła 
aktualizację podstawowych parametrów budżeto-
wych i makroekonomicznych oraz przygotowanie 
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odpowiednich narzędzi do walki ze skutkami 
pandemii. Dlatego też priorytetem prezentowanej 
nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2020 jest za-
pewnienie środków do dalszej stymulacji rozwoju 
polskiej gospodarki tak, by zapewnić jak najszybszy 
powrót na ścieżkę wzrostu.

COVID spowodował gwałtowne wyhamowanie 
aktywności gospodarczej i załamanie dotychczaso-
wych trendów w większości kategorii makroekono-
micznych, poczynając od połowy marca tego roku. 
W I kwartale tego roku roczne tempo wzrostu PKB 
obniżyło się do 2% i osiągnęło najniższy poziom  
od III kwartału 2013 r. Niskie było też tempo wzro-
stu 2 głównych komponentów produktu krajowe-
go brutto, tj. konsumpcji gospodarstw domowych 
oraz inwestycji. W II kwartale tego roku, czyli 
już w okresie lockdownu, PKB był już niższy niż 
przed rokiem, i to aż o 8,2%. Zakładamy, że w ca-
łym 2020 r. PKB obniży się o 4,6% i po raz pierwszy 
od początku lat dziewięćdziesiątych będzie rece-
sja, wobec wzrostu PKB o ponad 4% rok wcześniej 
i planowanego pierwotnie wzrostu o 3,7% w roku 
bieżącym. Zakłada się również, że w całym 2020 r. 
przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej 
obniży się o 2,4%, wobec wzrostu o 1,5% w 2019 r. 
i wzrostu o 0,5% zakładanego pierwotnie w usta-
wie budżetowej na rok 2020. Płace w gospodarce 
narodowej powinny wzrosnąć o 3,5%, wobec wzro-
stu o 7,2% w roku 2019 i wzrostu o 6% zakładanego 
pierwotnie w tym roku. Przewiduje się również,  
że inflacja zwiększy się do 3,3%, wobec inflacji 
w wysokości 2,3% rok wcześniej oraz zakładanej 
inflacji w wysokości 2,5% w tym roku.

Przechodząc do podstawowych parametrów 
budżetowych, należy stwierdzić, że w pierwszej 
połowie tego roku w  wyniku wprowadzonych 
obostrzeń mieliśmy do czynienia z niekorzyst-
ną sytuacją, jeśli chodzi o realizację dochodów 
budżetu państwa. Prognozujemy, że w 2020 r. 
dochody budżetu państwa będą niższe od zaplano-
wanych w ustawie budżetowej o ok. 36,7 miliarda,  
tj. o ok. 8,4%. Z tego tytułu jest większy spadek do-
chodów podatkowych i te dochody będą mniejsze 
o 40,3 miliarda zł. Większe byłyby dochody nie-
podatkowe o ok. 3,6 miliarda zł.

Nowelizacja ustawy budżetowej na rok 2020 
jest konieczna nie tylko ze względu na aktuali-
zację podstawowych parametrów budżetowych 
i makroekonomicznych. Ona ma także umożliwić 
danie pozytywnego impulsu dla rozwoju polskiej 
gospodarki. Mając na uwadze aktualną sytuację go-
spodarczo-finansową, spowodowaną wybuchem 

pandemii, w celu dania pozytywnego impulsu dla 
rozwoju gospodarki łączne wydatki budżetu pań-
stwa zostały zwiększone o kwotę 72,7 miliarda zł, 
do wysokości 508 miliardów.

Jakie byłyby największe pozycje tego wzrostu? 
Nakłady w części „Transport” – łącznie byłoby 
to ok. 14 miliardów zł wraz z rezerwami celo-
wymi. Tu można wyróżnić takie wydatki: środ-
ki dla Krajowego Funduszu Drogowego – wzrost 
o ok. 2,5 miliarda zł; środki dla Funduszu Dróg 
Samorządowych – wzrost o 3,8 miliarda zł; środ-
ki na przyspieszenie inwestycji w  Krajowym 
Programie Kolejowym – wzrost o 1 miliard 200 mi-
lionów zł; środki na dokapitalizowanie tzw. spółki 
córki PKP – wzrost o 1 miliard 850 milionów zł.

Znaczy wzrost wydatków, o 3 miliardy zł, po-
jawi się również w omawianym już tutaj obszarze 
obrony narodowej. Tu naszym założeniem było 
wprowadzenie pewnego impulsu inwestycyjne-
go, tak żeby jak najwięcej środków – mówił o tym 
pan senator, pan minister – poszło do polskich 
firm i żeby zakontraktować je jeszcze w bieżącym 
roku budżetowym. Było to poprzedzone analizą. 
Proponowana kwota została przeanalizowana pod 
kątem możliwości jej zagospodarowania, głównie 
przez polskie firmy.

Zaplanowano również zwiększenie nakładów 
na rolnictwo. Wraz ze środkami z budżetu Unii 
Europejskiej jest to ok. 3 miliardów zł. Środki 
na ochronę zdrowia zwiększono o łączną kwo-
tę 2 miliardów zł, z przeznaczeniem na Fundusz 
Medyczny. Na bezpieczeństwo publiczne będzie 
1 miliard 400 milionów zł więcej, na gospodar-
kę złożami kopalin – łącznie 1 miliard 300 milio-
nów zł, na szkolnictwo wyższe i naukę, jak również 
kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – po-
nad 500 milionów zł. Jednocześnie w projekcie 
nowelizacji zapewnione zostały środki na wpła-
tę do Funduszu Solidarnościowego w wysokości 
26,5 miliarda zł oraz do Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych w wysokości 12 miliardów zł.

W konsekwencji pomniejszenia prognozowa-
nych dochodów budżetu państwa oraz zwiększenia 
wydatków szacuje się, że maksymalna wysokość 
deficytu budżetu państwa nie przekroczy 109 mi-
liardów 300 milionów zł. Tak jak już powiedział 
pan senator sprawozdawca, poprawki na pozio-
mie Sejmu nie były poprawkami dużymi. Były 
to nieznaczne przeniesienia w części 15, w czę-
ści 20 i pomiędzy częściami, za co odpowiedzialny 
jest koordynator do spraw wewnętrznych i służb 
specjalnych.
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Podsumowując, powiem, że nowelizacja tego-
rocznego budżetu w obecnie panujących warun-
kach gospodarczych pozwala nam na uaktualnienie 
przewidywań co do sytuacji budżetowej w tym 
roku. Rząd wprowadził szereg działań, aby na-
sza gospodarka poradziła sobie z ekonomicznymi 
skutkami koronawirusa. Wymagało to zaangażo-
wania znacznych nakładów finansowych poprzez 
fundusz covidowy i tarczę Polskiego Funduszu 
Rozwoju. Nadal jednak potrzebujemy środków  
na rozwój gospodarki i pobudzenie inwestycji,  
aby w przyszłym roku gospodarka mogła powrócić 
na ścieżkę szybkiego wzrostu.

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie! 
Chciałbym jeszcze odnieść się do poruszanej tu 
kwestii kosztów obsługi długu publicznego. Tak jak 
powiedział pan senator Bierecki, nie ma problemów 
z obsługą tego długu. Wręcz przeciwnie, wydaje 
się, że przy tej pozycji możemy zrealizować pewne 
oszczędności, i stąd wniosek mniejszości popiera-
ny przez stronę rządową. Taka poprawka umoż-
liwiłaby przeniesienie do rezerw celowych kwoty 
700 milionów zł i bardziej elastyczne wykorzystanie 
tych środków, być może w związku z koniecznością 
zwiększenia wpłaty do Unii Europejskiej, gdyż w bu-
dżecie korygującym kwota naszej wpłaty została 
zwiększona w tym roku o 1 miliard 200 milionów zł.

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie! 
Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie usta-
wy budżetowej. Jednocześnie chciałbym złożyć po-
dziękowanie za przyspieszenie posiedzenia Senatu 
i odbycie głosowania jeszcze w dniu dzisiejszym. 
Dziękuję bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Michał Kamiński)

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Zawsze staramy się jako Senat w sprawach, któ-

re dotyczą elementarnych i żywotnych interesów 
naszego państwa, być do dyspozycji.

Informuję, że obecnie senatorowie mogą 
zgłaszać z miejsca trwające nie dłużej niż minu-
tę zapytania do przedstawiciela rządu związane 
z omawianym punktem porządku obrad.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Bardzo wielu senatorów. Zbieramy…
(Głos z sali: Bogdan Zdrojewski.)
…podpisy.

Bardzo proszę jako pierwszego o zadanie py-
tania pana senatora Bogdana Zdrojewskiego. 
A wszystkich państwa senatorów proszę o zgła-
szanie się do pana senatora sekretarza z prośbą 
o zapisanie do zadawania pytań.

Bardzo proszę, Panie Senatorze, o  zadanie 
pytania.

SENATOR 
BOGDAN ZDROJEWSKI

Panie Ministrze, mam wiele pytań, ale na po-
czątek 3 – duże i mniejsze.

Po pierwsze, nie tylko ze względu na pandemię, 
bo z różnych powodów, spółki Skarbu Państwa 
straciły na wartości – i to w skali niewyobrażalnej. 
Czy ministerstwo rekomenduje jakieś konsekwen-
cje dla prezesów tych spółek? Ja wiem, że pomimo 
tej utraty wartości cały czas otrzymują dość so-
wite rozmaite nagrody. Czyli, krótko mówiąc, czy 
w efekcie utraty tak poważnej wartości większości 
spółek Skarbu Państwa ministerstwo rekomendu-
je jakiekolwiek konsekwencje dla tych, którzy za to 
odpowiadają? To po pierwsze.

Po drugie, pytanie związane z komisją nauki 
i edukacji. Wówczas wicepremier Jarosław Gowin 
zadeklarował pomoc dla inicjatywy Alaksandra 
Milinkiewicza związanej z powstającym czy bu-
dowanym projektem uniwersytetu białoruskiego 
w Warszawie. To się już rozwija przez długi czas 
i była potrzeba skromnej pomocy finansowej. Czy 
ta skromna pomoc koniec końców zostanie udzie-
lona? Bo wiem, że czas się kończy, jeżeli chodzi 
o to przedsięwzięcie, a wiemy, jaka jest sytuacja 
na Białorusi. Krótko mówiąc, żeby nie spalić, nie 
spóźnić się z reakcją finansową. Podkreślam jesz-
cze raz: chodzi o bardzo skromne kwoty.

I ostatnie pytanie w tej turze. Czy minister-
stwo ma świadomość skali niedoszacowania sub-
wencji oświatowej w obecnych warunkach? Także 
uwzględniając istniejącą pandemię i konieczność 
ponoszenia przez samorządy dodatkowych kosz-
tów związanych ze zdalnym nauczaniem oraz inne 
konsekwencje, w tym konieczność dezynfekcji etc., 
etc. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę pana ministra o udzielenie od- 

powiedzi.
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SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE FINANSÓW 
SEBASTIAN SKUZA

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Myślę, że jeśli chodzi o pierwsze pytanie, to bar-

dziej właściwy byłby minister do spraw aktywów 
państwowych, niemniej jednak zwracam uwagę, 
że w dużej mierze te spadki giełdowe są trendem 
ogólnoświatowym, nie tylko polskim. A jeżeli cho-
dzi o kwestie wysokości wynagrodzeń, to wynagro-
dzenia w tzw. nowej ustawie kominowej dla spółek 
Skarbu Państwa są systematycznie mrożone i na 
rok 2021 również takie zamrożenie jest planowane. 
Tyle mogę powiedzieć z punktu widzenia właści-
wości ministra finansów.

Co do drugiego punktu i deklaracji pana pre-
miera Jarosława Gowina to ja wcześniej praco-
wałem jako podsekretarz stanu w Ministerstwie 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego i powiem, że o tej 
inicjatywie nie słyszałem, niemniej jednak chciał-
bym zwrócić uwagę – choć to bardziej pytanie do 
pana ministra Czarnka – że budżet Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego jeszcze w tym roku, 
dzięki tej nowelizacji, znacznie się zwiększa. Jest 
tam, z tego co pamiętam, ok. 600 milionów zł na 
działania inwestycyjne i są również środki na za-
powiadane podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli 
akademickich, czyli ten budżet znacznie się zwięk-
sza. A więc myślę, że… Nie wiem, o jakiej kwocie 
była tutaj mowa, niemniej jednak myślę, że jeże-
li byłaby taka pozytywna decyzja, to Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego byłoby w stanie 
udzielić takiej pomocy.

Niezależnie od tego chciałbym powiedzieć,  
że również została zwiększona kwota w dyspozy-
cji ministra spraw zagranicznych – o ile pamię-
tam, o 50 milionów zł – właśnie w zakresie pomocy 
Białorusi. Znacznie zwiększona została też rezerwa 
ogólna prezesa Rady Ministrów, bo zwiększa się 
ona o 300 milionów zł. Tak więc te środki, myślę, 
byłyby do uzyskania, jeżeli byłaby taka kierunkowa 
decyzja. Nie uczestniczyłem w tych rozmowach, 
pierwszy raz słyszę o tym projekcie.

Jeżeli chodzi o świadomość w kwestii związanej 
z wysokością subwencji, to chciałbym tutaj zazna-
czyć, że z Funduszu Inwestycji Lokalnych do jed-
nostek samorządu terytorialnego trafiło już ponad 
6 miliardów zł z przeznaczeniem na inwestycje, 
w trybie podziału algorytmicznego. Jest to dodat-
kowe 6 miliardów zł. Do końca września trwał 
nabór wniosków i wkrótce – myślę, że na pewno 

w listopadzie – te środki zostaną podzielone i prze-
kazane jednostkom samorządu terytorialnego.

Zwracam uwagę jeszcze na 2 aspekty. Jeszcze 
w tym roku – już o tym tutaj wspomniałem – w wy-
niku nowelizacji Fundusz Dróg Samorządowych 
uległby zwiększeniu o kwotę 3 miliardów 800 mi-
lionów zł. Środki te byłyby skierowane wyłącznie 
do jednostek samorządu terytorialnego. O ile pa-
miętam, planowany jest wzrost subwencji oświa-
towej na rok 2021 w wysokości 2,2 miliarda zł. 
Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Bardzo proszę o zadanie pytania pana senatora 

Krzysztofa Kwiatkowskiego.

SENATOR 
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI

Panie Ministrze, zacznę od pytania, którym 
mnie pan zainspirował przed sekundą. Powiedział 
pan, że jeszcze w tym roku planujecie zwiększenie 
środków Funduszu Dróg Samorządowych o 3 mi-
liardy zł. Mamy w zasadzie już listopad. Jak samo-
rządowcy mają te pieniądze wydać do końca roku 
budżetowego? To jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie. Czy często korzystacie z takiego 
narzędzia – o to już pytałem pana senatora Kleinę, 
ale to pytanie powinno być skierowane raczej do 
pana – że finansujecie potrzeby pożyczkowe na 
kolejny rok w roku poprzedzającym? Odwołuję 
się tutaj oczywiście do deklaracji pana ministra 
Kościńskiego odnośnie do finansowania w tym 
roku 10% potrzeb pożyczkowych na rok 2021.

Trzecie pytanie. Czy sytuacja finansowa budże-
tu… Ta sytuacja oczywiście w związku z korona-
wirusem, sam pan to powiedział, jest trudniejsza. 
Zakładacie, według zaktualizowanych prognoz, 
recesję na ten rok w wysokości 4,6%. I to oczywi-
ście ma wpływ na sytuację budżetową. Czy to może 
wpływać na realizację dużych, centralnych inwe-
stycji? Pytam np. o CPK. Mówi się o zmianie pro-
jektów związanych z drogami dojazdowymi, czyli 
w praktyce ograniczeniu realizacji tej inwestycji, 
odejściu od tzw. szprychy, która miała zakładać 
większą rozbudowę linii kolejowych dojazdowych 
do CPK.
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I czwarte pytanie. Czy służby administracji skar- 
bowej radzą sobie ze swoimi zadaniami zwią-
zanymi ze ściągalnością podatków? Prosiłbym 
o odpowiedzi na pytania w kolejności, w jakiej je 
zadawałem.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE FINANSÓW 
SEBASTIAN SKUZA

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Zacznę od pytania pierwszego, dotyczącego 

Funduszu Dróg Samorządowych. Te środki nie 
będą musiały być przez jednostki samorządu te-
rytorialnego wydane w tym roku. Fundusz zostałby 
tymi środkami zasilony, miałby pewność finanso-
wą i pod to organizowałby nabór wniosków oraz 
konkursy. Środki ani przez fundusz, ani tym bar-
dziej przez jednostki samorządu terytorialnego nie 
musiałyby być wydane w tym roku.

Jeżeli chodzi o pytanie dotyczące potrzeb po-
życzkowych, to jak najbardziej odpowiedź jest 
pozytywna. Tak, to jest działanie standardowe,  
że w ciągu roku, zwłaszcza pod koniec roku, tworzy 
się pewien bufor potrzeb pożyczkowych państwa 
na rok następny. Budżet wprawdzie jest rocz- 
ny, niemniej jednak państwo musi mieć ciągłość 
i płynność finansową. Tak że to nie jest działanie 
niestandardowe, jak najbardziej takie działania się 
podejmuje.

Pytanie trzecie dotyczyło realizacji inwesty-
cji. Mówiłem tutaj, że idziemy w troszeczkę in-
nym kierunku, że raczej te inwestycje staramy 
się przyspieszać, czego dowodem tutaj są właśnie 
te kwoty, o których mówiłem – 3 miliardy zł do-
datkowych środków na obronę narodową, ponad 
14 miliardów zł związanych z inwestycjami i mo-
dernizacją w infrastrukturze drogowej czy kole-
jowej, ok. 1 miliarda zł dla Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, ok. 600 milio-
nów zł dla szkolnictwa wyższego, ok. 280 milio-
nów zł dla gospodarki morskiej.

Jeżeli chodzi o pytanie czwarte, czy KAS radzi 
sobie ze ściągalnością podatków i innych należno-
ści, to ja nie mam wiedzy, żeby miało być coś nie 

tak. Ale jest z nami pani minister Chałupa, zastępca 
szefa KAS, więc jeżeli pan marszałek pozwoli, to, 
jak myślę, udzieli bardziej szczegółowych informa-
cji na ten temat.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI

Dziękuję bardzo.
(Senator Krzysztof Kwiatkowski: To ja może do-

pytam, szczególnie w kontekście możliwości odpo-
wiedzi przez szefową KAS.)

Tak, bardzo proszę.

SENATOR 
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI

Ja nie przypadkiem zadałem pytanie, czy Kra- 
jowa Administracja Skarbowa radzi sobie ze swo-
imi zadaniami. Dzisiaj możemy przeczytać, że 
przygotowujecie państwo nowy katalog uprawnień 
dla funkcjonariuszy skarbówki. I tak m.in. będą 
mieli możliwość sprawdzania odcisków palców 
i DNA podejrzanych o przestępstwa gospodarcze, 
a pomagać ma w tym administracji skarbowej woj-
sko, konkretnie Żandarmeria Wojskowa. Projekt 
jakoby zakłada możliwość oddelegowania funk-
cjonariuszy Żandarmerii Wojskowej do wykony-
wania zadań służbowych w jednostkach Krajowej 
Administracji Skarbowej. 

Stąd moje pytanie, czy rzeczywiście Krajowa 
Administracja Skarbowa jest w takim stanie, że po-
trzebuje wsparcia poprzez delegowanie żołnierzy 
Żandarmerii Wojskowej do realizacji jej ustawo-
wych obowiązków.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę. Można z miejsca oczywiście.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE FINANSÓW 
ANNA CHAŁUPA

Dobrze. Dzień dobry.
Szanowni Państwo, jeśli chodzi o działania 

Krajowej Administracji Skarbowej – dzień dobry, 
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Anna Chałupa, zastępca szefa KAS – to z mojej 
wiedzy i cotygodniowych raportów, które dostaje-
my od dyrektorów izb administracji skarbowej…  
Nie mamy sygnałów o tym, żeby wpływy z po-
datków w  jakikolwiek sposób były zagrożone. 
Oczywiście sytuacja covidowa jest dla nas bar-
dzo trudna, bo niestety stan zachorowań pracow-
ników i funkcjonariuszy Krajowej Administracji 
Skarbowej rośnie, ale staramy się tę sytuację kry-
zysową jakoś ograniczać. Spadek na koniec wrze-
śnia był, wynosił ok. 1,9%, jeśli chodzi o wpływy 
budżetowe z podatków i z cła, ale staramy się oczy-
wiście to nadgonić. Tak że tutaj żadnego zagrożenia 
ja przynajmniej nie widzę i nie słyszę o tym, jeśli 
chodzi o informacje z terenu.

Jeśli chodzi o artykuł z „Pulsu Biznesu”, do 
którego, jak rozumiem, pan senator się odwołuje,  
to jesteśmy w trakcie badania, skąd dziennika-
rze taką informację mają, że w jakikolwiek spo-
sób staramy się zaangażować wojsko do działań 
w Krajowej Administracji Skarbowej. Nie mam 
informacji, żeby rzeczywiście takie działania były. 
Obawiam się, że… To jest jakaś nowość również dla 
nas jako szefostwa KAS.

(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Proszę się nie 
obawiać – to dobra wiadomość, że nie potrzebujcie 
wsparcia wojska.)

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę o zadanie pytania pana senatora 

Aleksandra Szweda.

SENATOR 
ALEKSANDER SZWED

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, mam pytanie natury bardziej 

ogólnej. W uzasadnieniu do nowelizacji ustawy 
budżetowej mamy informację, w sumie słuszną,  
że programy rządowe w ramach tarczy antykryzy-
sowej oraz tarczy finansowej Polskiego Funduszu 
Rozwoju dla firm i pracowników uchroniły przed-
siębiorstwa od dużych strat w pierwszym okresie 
stanu epidemicznego. 

Moje pytanie jest takie. Ile środków łącznie 
w ramach tarczy antykryzysowej i tarczy finan-
sowej skierowano do przedsiębiorstw? Czy mają 

państwo analizy, ile miejsc pracy udało się dzię-
ki temu uratować? Jeżeli ma pan takie informacje 
teraz, to bardzo bym prosił, a jeżeli są one jakieś 
bardziej szczegółowe i nie będzie teraz możliwości 
udzielenia odpowiedzi, to będę prosił o odpowiedź 
na piśmie. Dziękuję bardzo.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE FINANSÓW 
SEBASTIAN SKUZA

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Mogę podać kwoty, jakie zostały skierowane 

w celu przeciwdziałania skutkom epidemii z fun-
duszu COVID oraz z Polskiego Funduszu Rozwoju. 
Z funduszu COVID obecnie wydatkowane, zaan-
gażowane jest, z planu finansowego na ponad 
112 miliardów zł, ok. 66,5 miliarda zł. Natomiast 
z funduszy PFR – bez uwzględnienia tych zapowie-
dzi, które dziś przedstawił pan premier – zostało 
przekazane do wybranych branż ok. 60,5 miliar-
da zł łącznie.

Jeżeli chodzi o kwestie miejsc pracy i bezrobo-
cie, to mogę się odnieść do tej sprawy na poziomie 
ogólnym. Stopa bezrobocia jest wciąż na poziomie 
6,1% i ona nie wzrasta, nie zmienia się. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Bardzo proszę o zadanie pytania panią senator 

Ewę Matecką, zdalnie.

SENATOR 
EWA MATECKA

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Mam do pana ministra 4 krótkie pytania. Poz- 

woli pan marszałek, że najpierw zadam pierwsze 
i drugie, poproszę o odpowiedź, a potem przejdę 
do trzeciego i czwartego.

Panie Ministrze, analizując nowelizację budże-
tu, nie spotkałam nigdzie żadnego zapisu o nowo 
tworzonym Funduszu Medycznym. Wobec tego 
proszę mi wskazać, gdzie on jest w tej nowelizacji 
usytuowany, jakie są źródła finansowania tego fun-
duszu i jak powstało to zwiększenie. Po odpowie-
dziach zadam jeszcze 2 pytania. Dziękuję.
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WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI

Bardzo dziękuję, Pani Senator.
Bardzo proszę pana ministra o odpowiedź.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE FINANSÓW 
SEBASTIAN SKUZA

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Jeżeli chodzi o Fundusz Medyczny, to był on 

przewidziany w prezydenckim projekcie ustawy 
o Funduszu Medycznym. Nie tak dawno pan prezy-
dent podpisał tę ustawę. Nie wiem, czy jest już ona 
opublikowana, niemniej na pewno została przez 
pana prezydenta podpisana.

Jeżeli chodzi o kwestię 2 miliardów zł, to w tym 
roku środki te zostały zabezpieczone w rezerwie 
celowej w części 83. W przyszłym roku planuje się 
przekazać na ten fundusz kwotę dwukrotnie wyż-
szą. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Pani senator Barbara Zdrojewska.

SENATOR 
BARBARA ZDROJEWSKA

Bardzo dziękuję.
Powtórzę to pytanie, które zadałam już panu 

senatorowi Kleinie. Otóż podzielam… No, zawsze 
się cieszę, jak są jakieś inwestycje w kulturę, ale 
tak droga inwestycja, za 600 milionów zł, na dru-
gim etapie pandemii może powodować pewne 
pytania. 

Chciałabym pana ministra zapytać o to, na co 
zostaną wykorzystane te 32 miliony zł zaplanowa-
ne do końca roku. No, chciałabym uzyskać taką 
odpowiedź. Nie zawracałabym panu ministro-
wi głowy, gdyby nie to, że pan minister Gliński, 
pomimo naszych wielokrotnych zaproszeń, 
nie przychodzi na posiedzenia Komisji Kultury  
i my nie jesteśmy w stanie dowiedzieć się czegokol-
wiek o tych inwestycjach, o ich stanie lub terminie 
zakończenia. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE FINANSÓW 
SEBASTIAN SKUZA

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Ja mogę tylko potwierdzić, że te środki, 32 mi-

liony zł, są związane z wieloletnim programem rzą-
dowym dotyczącym budowy siedziby Camerimage 
w Toruniu. Myślę, że bardziej szczegółowych in-
formacji co do późniejszego funkcjonowania tej 
inwestycji… No, to jest już rola ministra kultury 
i dziedzictwa narodowego. Niemniej jednak po-
twierdzam, że taki program rządowy funkcjonuje 
i że w tym roku zostały zabezpieczone środki w ta-
kiej właśnie wysokości.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI

Bardzo dziękuję.
(Senator Barbara Zdrojewska: Jeśli mogę 

dopowiedzieć…)
Bardzo proszę.

SENATOR 
BARBARA ZDROJEWSKA

Tak szybciutko.
Panie Ministrze, tak jak powiedziałam, nie za-

wracałabym panu głowy, ale minister kultury od-
mawia przybycia na posiedzenie komisji kultury. 
Ponieważ ustawa budżetowa nie trafiła do naszej ko-
misji, zadaję to pytanie tutaj. No, w takim razie pro-
szę o odpowiedź… Jeśli pan nie może odpowiedzieć 
w tej chwili, to poproszę o odpowiedź na piśmie.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Se- 
bastian Skuza: Oczywiście.)

Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI

Bardzo dziękuję, Pani Senator.
Bardzo proszę o zadanie pytania pana senatora 

Jana Marię Jackowskiego.
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SENATOR 
JAN MARIA JACKOWSKI

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja mam pytanie o ten Fundu- 

szu Solidarnościowy. On powstaje z różnych źró-
deł, m.in. z tego podatku solidarnościowego od 
osób mających najwyższe dochody. To jest dosyć 
spora kwota. O ile pamiętam, 26 miliardów zł jest 
w tym funduszu. 

Proszę wskazać, na co te środki zostaną roz-
dysponowane. Czy już wiadomo, w jakich mniej 
więcej proporcjach i komu zostaną one przyzna-
ne? Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE FINANSÓW 
SEBASTIAN SKUZA

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Tak, cała ta kwota, 26,5 miliarda zł, jest przezna-

czona na wpłatę do Funduszu Solidarnościowego. 
Ponad 11 miliardów zł to koszty trzynastej eme-
rytury, ponad 10 miliardów zł – bodajże 10,4 czy 
10,5 miliarda – to koszty czternastej emerytury, 
a pozostała część, o ile pamiętam, będzie przezna-
czona na uzupełnienie świadczeń z tytułu tzw. ren-
ty socjalnej. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę pana senatora Czerwińskiego 

o zadanie pytania.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja ciągle wracam do tej jednej jedynej poprawki, 

która w pewnym sensie uderza głównie w obro-
nę narodową. Te 3 miliardy zł to w skali całego 
budżetu czy wydatków obrony narodowej to jest 

ok. 6%, więc to jest dużo. Najpierw dowiedzieliśmy 
się, że nie było to jasno wyjaśnione na posiedze-
niu komisji, ale po wyjaśnieniach pana ministra 
Skurkiewicza chyba wiemy, na co to ma iść – na 
polski przemysł zbrojeniowy, na utrzymanie jego 
potencjału. No, cel chyba szczytny, sam się broni. 
Potem było drugie tłumaczenie, niejako zmiana ze-
znań, że chodzi o zaliczkowanie.

Panie Ministrze, czy rzeczywiście tak jest,  
że w  tym roku budżetowym pierwszy raz jest  
zaliczkowanie, czy też jest to normalna praktyka, 
która w tej akurat dziedzinie, obronie narodowej, 
jest stosowana? To pierwsze pytanie.

No i drugie, chyba bardziej retoryczne już py-
tanie. Czy takie zmniejszenie budżetu pomoże, czy 
też przeszkodzi w ewentualnym utrzymaniu tego 
procentu, który jest określony zarówno ustawo-
wo, na 2,1%, jak i przede wszystkim sojuszniczo, 
w NATO to jest 2%.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE FINANSÓW 
SEBASTIAN SKUZA

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Kwota 3  miliardów  zł była negocjowana 

z  Ministerstwem Obrony Narodowej. Zgodnie 
z tym, co ustalaliśmy, w pierwszej kolejności środ-
ki powinny być przeznaczone dla zamówień, dla 
polskich firm, jako część budżetowa takiej tarczy 
antykryzysowej, chodzi o jak największą liczbę 
zamówień publicznych jeszcze ze środków roku 
2020. Tak jak pan senator zauważył, pan mini-
ster Skurkiewicz wyjaśnił i  podał precyzyjnie 
firmy, dla których te środki byłyby potencjalnie 
przeznaczone.

Jeżeli chodzi o kwestię zaliczkowania, to według 
mojej wiedzy to jest coś naturalnego, jeżeli chodzi 
o zamówienia obronne. Tam są nawet specjalne 
rozwiązania i przepisy umożliwiające znacznie 
wyższą kwotę zaliczek niż kwota typowa dla in-
nych konkursów, przetargów. Ale jest z nami pan 
minister i myślę, że to pytanie powinno być bar-
dziej skierowane do pana ministra, pana senatora 
Wojciecha Skurkiewicza.
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WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI

Bardzo proszę…
(Senator Jerzy Czerwiński: Jeśli można, Panie 

Marszałku… To już było wyjaśniane, ale kwestia 
taka zdroworozsądkowa. Panie Senatorze Kleina, 
jest czas na wycofanie się z tej poprawki. Może po 
tych wyjaśnieniach coś pan z tym zrobi?)

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę pana senatora, ministra Skur- 

kiewicza o zabranie głosu.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE OBRONY NARODOWEJ 
WOJCIECH SKURKIEWICZ

Panie Marszałku! Państwo Ministrowie!
W istocie to nie jest nic osobliwego, że Siły 

Zbrojne czy Ministerstwo Obrony Narodowej za-
liczkuje swoje zamówienia w polskim przemyśle 
zbrojeniowym czy w ogóle w każdym, bo to są za-
mówienia wieloletnie, zamówienia, które są reali-
zowane w okresie 5, 6 czy nawet 10 lat. Zasada jest 
niezmienna od czasów, kiedy rządziła Platforma 
Obywatelska czy kiedy rządził Sojusz Lewicy 
Demokratycznej. Jedna wartość się zmieniła. 
Jeszcze do roku 2015 była możliwość zaliczkowania 
do wysokości 25% kontraktu, obecnie możliwe jest 
zaliczkowanie do 30% kontraktu. Spieszę państwu 
wyjaśnić, że zaliczkowanie odbywa się jednak w ten 
sposób, że podmiot, który realizuje zamówienie na 
rzecz Ministerstwa Obrony Narodowej i który jest 
zaliczkowany, aby otrzymać kolejne środki finan-
sowe w ramach określonych transz, musi rozliczyć 
tę pierwszą kwotę, czyli te pierwsze 25% czy 30%. 
Trzeba to zrobić, żeby można było liczyć na kolejne 
środki finansowe. Nie ma takiej możliwości, żeby 
zaliczkować, np. 70%, 80% czy 90%, i nie mieć od-
biorców wykonania dzieła, pracy czy wykonania 
uzbrojenia. Wszystko, co jest zaliczkowane, musi 
być rozliczone, dopiero potem może być kolejne 
zamówienie czy kolejna transza.

I  jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. No, 
Szanowni Państwo, bądźmy szczerzy, to jest kro-
plówka dla rodzimego przemysłu zbrojeniowego. 
Nasz przemysł zbrojeniowy nie jest tak bogaty i tak 
dobrze rozwinięty jak chociażby firmy niemieckie 
czy francuskie, czy brytyjskie. Dlatego też jest nie-
zbędne takie jego zasilanie finansowe, w formu-
le zaliczkowej. Ale jeszcze raz powtórzę: nie ma 

możliwości przekazania kolejnej transzy, jeżeli ta, 
która została udzielona jako pierwsza, nie zostanie 
rozliczona. I to jest podyktowane tym, że to są za-
mówienia wieloletnie. To jest kolejna kwestia, któ-
ra wpływa na realizację zamówień, ale również na 
harmonogram płatności.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI

Bardzo dziękuję.
(Senator Kazimierz Kleina: Panie Marszałku, 

moja osoba została wywołana przez pana senato-
ra. Czy…)

Sekundeczkę… Rozumiem, że pan senator 
Kleina w trybie ad vocem.

Bardzo proszę.

SENATOR 
KAZIMIERZ KLEINA

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Szanowni 
Państwo!

Oczywiście poprawka jest poprawką Komisji 
Budżetu i Finansów Publicznych, więc moje wyco-
fanie nic nie znaczy, bo to cała komisja takie rzeczy 
robi, ale jestem przekonany, że komisja dokonałaby 
takiej zmiany. Jeżeli pan minister by wskazał inne, 
lepsze źródło sfinansowania tych zadań związa-
nych z ochroną zdrowia i z oświatą, szczególnie na 
poziomie podstawowym i średnim, bo to są sub-
wencje oświatowe, to my jesteśmy skłonni dokonać 
zmiany tego źródła finansowania. 

Z tym że chciałbym zapytać pana ministra, 
żeby tę kwestię już zamknąć i zakończyć: czy to 
oznacza, że Ministerstwo Obrony Narodowej wy-
dało już wszystkie środki na inwestycje, jakie były 
przewidziane w tym roku, całą tę pulę inwestycyj-
ną wykorzystało i w związku z tym jest potrzeba 
uruchomienia tych pieniędzy w tym roku?

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI

Bardzo dziękuję.
Rozumiem… No, trochę zadał pan pytanie, w ta-

kim razie, jak rozumiem, teraz pan minister.
(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Finan- 

sów Sebastian Skuza: Panie Marszałku, Wysoki 
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Senacie, myślę, że to pytanie znowu jest bardziej 
do pana ministra Skurkiewicza.)

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE OBRONY NARODOWEJ 
WOJCIECH SKURKIEWICZ

Jeśli pan marszałek pozwoli, odpowiem…
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Bardzo 

proszę.)
…panu przewodniczącemu senatorowi Kleinie.
Tak, Panie Senatorze, my te środki finansowe, 

które mamy w budżecie… One są zaprogramo-
wane, zresztą nakłada to na nas również ustawa 
o modernizacji technicznej Sił Zbrojnych. My wy-
dajemy z budżetu na modernizację techniczną Sił 
Zbrojnych określoną kwotę. Np. w budżecie roku 
2020 to jest kwota 12 miliardów zł. I proszę pamię-
tać, że my operujemy, opierając się na dokumencie, 
który nazywa się „Plan Modernizacji Technicznej”, 
PMT, gdzie są szczególnie… To jest dokument nie-
jawny, zwłaszcza członkowie Komisji Obrony 
Narodowej wiedzą, jak to funkcjonuje. Tam są zapi-
sane, w tej chwili w perspektywie do 2035 r., rok po 
roku, program operacyjny po programie operacyj-
nym… Wszystko jest dokładnie rozpisane, co w ko-
lejnych latach jest finansowane i jakiej wysokości 
muszą to być środki finansowe. Dlatego też trudno 
jest wygospodarować, szczególnie w sytuacji pan-
demii, kiedy zakłady przemysłowe oczekują dodat-
kowych zamówień jak przysłowiowa kania dżdżu, 
oczekują tego, żeby je wspierać, bo są w naprawdę 
trudnej sytuacji gospodarczej… Chodzi o to, żeby te 
zakłady branży zbrojeniowej mogły dalej funkcjo-
nować, egzystować i utrzymać bardzo wysoko wy-
kwalifikowaną kadrę pracowniczą. I to jest właśnie 
ta kroplówka, którą chcemy dokonać takiego zasi-
lenia przemysłu obronnego. Ja sobie zdaję sprawę 
z tego, że oczekiwania przemysłu zbrojeniowego 
są o wiele wyższe czy o wiele bardziej wygórowa-
ne, ale to będzie zastrzyk, który będzie pozwalał na 
zamknięcie tego roku w tych firmach bez jakich-
kolwiek turbulencji finansowych.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę o zadanie pytania panią senator 

Jadwigę Rotnicką.

SENATOR 
JADWIGA ROTNICKA

Dziękuję bardzo.
Ja pytałam już sprawozdawcę komisji. W zasa-

dzie sprawa na tle innych jest może drobna. Są jed-
nak znaczne przesunięcia w działach „Środowisko”, 
„Gospodarka wodna” i, jak to się ładnie nazywa, 
„Gospodarka złożami kopalin”. Czy te 2 pierwsze 
działy, „Gospodarka wodna” i „Środowisko”, są 
komplementarne i na skutek zmian strukturalnych 
w jednym dziale ubyło 40%, a w drugim przyby-
ło? Czy moje myślenie jest dobre? Jeżeli tak jest, 
to jestem spokojniejsza, bo te pieniądze pozosta-
ją, generalnie mówiąc, w szeroko pojętym „środo-
wisku”. Ale prosiłabym o wyjaśnienie tego bardzo 
znacznego zwiększenia, o ponad… prawie 300%, 
w „Gospodarce złożami kopalin”. Czy tu jest ukryte 
górnictwo? Co w tym się mieści? Chciałabym uzy-
skać odpowiedź. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE FINANSÓW 
SEBASTIAN SKUZA

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Tak, mogę potwierdzić, że jeżeli chodzi o kli-

mat, środowisko i gospodarkę morską czy wodną, 
to są to przesunięcia, można powiedzieć, admini-
stracyjno-systemowe. Tu nie zakładano żadnych 
redukcji. Po prostu zmienił się zakres działów 
administracji rządowej, rozporządzeniem pre-
zesa Rady Ministrów dokonane zostały pewne 
przesunięcia.

Jeżeli chodzi o kwestie związane z gospodarką 
złożami kopalin, to również są to sprawy wynika-
jące ze zmian systemowych. Nie ma tutaj… Do tego 
wzrostu – nie pamiętam w tej chwili kwoty – od-
niosę się na piśmie.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Bardzo proszę o zadanie pytania pana senatora 

Stanisława Lamczyka.
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SENATOR 
STANISŁAW LAMCZYK

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Szanowni 

Państwo!
Ja chciałbym dowiedzieć się od pana ministra 

czegoś o tym długu publicznym, o tych 109 miliar-
dach zł deficytu. Wiemy, że w komunikacie rządu 
stało, że część tych pieniążków ma być impulsem 
do rozwoju polskiej gospodarki. Czy pan minister 
może powiedzieć, jaki procent tych 109 miliardów 
deficytu pójdzie na taki właśnie impuls?

I druga sprawa. Wiemy, że poza rejestr dłu-
gu publicznego wypchnięte zostały pieniądze na 
walkę z COVID-19. No, 100 miliardów zł oddano 
pod kuratelę państwowego Banku Gospodarstwa 
Krajowego, następne 100 miliardów poszło na 
Polski Fundusz Rozwoju. To wszystko ma być fi-
nansowane z obligacji. Według metodologii unijnej 
wlicza się to do zadłużenia, a według krajowej nie. 
Mam pytanie: jaki będzie deficyt sektora finansów 
publicznych? Ile on wyniesie na koniec roku? I jaki 
będzie dług publiczny na koniec roku?

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE FINANSÓW 
SEBASTIAN SKUZA

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Jeżeli chodzi o pytanie pierwsze, pytanie o to, ile 

środków zostanie skierowanych na przeciwdziała-
nie skutkom COVID, zwłaszcza w zakresie działal-
ności gospodarczej, to wydaje mi się, że ja już o tym 
mówiłem. Są to wydatki inwestycyjne i prorozwo-
jowe: 14 miliardów zł na infrastrukturę; 3 mi-
liardy na inwestycje w obronę narodową; ponad 
1 miliard dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji; 600 milionów zł dla Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego; ponad 500 milio-
nów, chyba 587, jeżeli chodzi o kwestie związa-
ne z kulturą i dziedzictwem narodowym – tutaj 
również mówię o inwestycjach; 280 milionów zł 
dla Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej. Myślę, że te środki są środkami 
proinwestycyjnymi.

Jeżeli chodzi o dane, które pan senator chce 
znać… Jeżeli mówimy o państwowym długu pu-
blicznym, to według metodologii krajowej ten dług 
wyniesie w tym roku nieco powyżej 50% PKB. 
Według metodologii unijnej dług ten, łącznie z dłu-
giem Banku Gospodarstwa Krajowego i Polskiego 
Funduszu Rozwoju, w roku bieżącym, na koniec 
tego roku, będzie na poziomie 61,9% PKB. Tak za-
kładamy, jeżeli chodzi o dług publiczny według me-
todologii krajowej i unijnej.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI

Bardzo panu ministrowi dziękuję.
Bardzo proszę o zadanie pytania pana senatora 

Zdrojewskiego.

SENATOR 
BOGDAN ZDROJEWSKI

Krótkie pytanie. Panie Ministrze, czy to praw-
da, że w tym roku rośnie luka VAT? Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE FINANSÓW 
SEBASTIAN SKUZA

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Myślę, że w tej chwili nie można odpowiedzieć 

na to pytanie, gdyż dane dotyczące wyliczania luki 
VAT są przekazywane z dużym opóźnieniem. Nie 
można na to pytanie w tym momencie odpowie-
dzieć. Jeżeli chodzi o obecne ekspertyzy dotyczą-
ce dochodów, to próby oszacowania tej luki VAT, 
uważam, obarczone są dużym ryzykiem przesza-
cowania bądź niedoszacowania. Niemniej chciał-
bym zwrócić uwagę na rzecz, na którą zwracałem 
uwagę na posiedzeniu komisji podczas omawiania 
kolejnej takiej tarczy, jak pan senator Kleina powie-
dział, tarczy okołobudżetowej covidowej. Mogę po-
wiedzieć, że dochody z VAT w obecnych miesiącach 
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się odbudowują i wynoszą przeciętnie 15, 16 miliar-
dów zł każdego miesiąca. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI

Bardzo dziękuję.
Bardzo proszę pana senatora Szweda o kolejne 

pytanie.

SENATOR 
ALEKSANDER SZWED

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, wcześniej pytałem o przedsię-

biorców, oni zostali szczególnie dotknięci skutkami 
pandemii koronawirusa. Tymi skutkami zostały 
dotknięte bardzo mocno samorządy. Była już mowa 
tutaj m.in. o Funduszu Dróg Samorządowych. 
3,8 miliarda zł zostanie skierowane w tym roku 
na drogi lokalne, na drogi gminne i powiatowe. 
Chciałbym zapytać… Pan minister mówił o fundu-
szu inwestycji samorządowych, w którym mamy 
6 miliardów zł – 5 miliardów dla gmin i 1 miliard 
dla powiatów. To jest przygotowane, w tej chwili 
chyba pojawiają się wnioski co do funduszu inwe-
stycji lokalnych. Ile środków łącznie zostanie prze-
znaczone dla samorządów w 2020 r.? Czy minister 
ma takie informacje? Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI

Bardzo dziękuję.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE FINANSÓW 
SEBASTIAN SKUZA

Panie Przewodniczący! Wysoki Senacie!
No, dałoby się to podliczyć. Subwencja nie 

uległa jakimkolwiek ograniczeniom. Dodatkowo, 
z tego, co pamiętam, to z fundusz inwestycji sa-
morządowych ma być nawet troszeczkę więcej niż 
12 miliardów zł. Jak pamiętam, ok. 250 milionów zł 
zostało dodane na tzw. gminy popegeerowskie. Plus 
te środki, o których mówił pan senator, czyli 3,8 
miliarda zł na Fundusz Dróg Samorządowych. 

Dodatkowo są jeszcze, choć myślę, że w tym mo-
mencie nie możemy tego tak precyzyjnie policzyć… 
No, nie są to duże kwoty, ale są. Chodzi o takie do-
tacje na dofinansowanie pewnych zadań jednostek 
samorządu terytorialnego – tutaj nie było jakich-
kolwiek ograniczeń, cięć, jeżeli chodzi o rok bie-
żący. W roku przyszłym, tak jak powiedziałem, 
subwencja, zwłaszcza subwencja oświatowa, ro-
śnie o 2,2 miliarda zł.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI

Bardzo proszę pana senatora o zadanie dodat-
kowego pytania.

SENATOR 
ALEKSANDER SZWED

Panie Ministrze, jeżeli mógłbym prosić o szcze-
gółową informację na piśmie w tym zakresie… 
Chodzi o wszystkie programy, o to, ile trafiło… Stan 
wiedzy na dzień dzisiejszy. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę o zadanie pytania panią senator 

Ewę Matecką, zdalnie.

SENATOR 
EWA MATECKA

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Szanowny Panie Ministrze, upewnił mnie pan 

w przekonaniu, że nie ma Funduszu Medycznego 
– jest rezerwa i to jest rezerwa bez wskazania celu, 
bez przeznaczenia i bez opisu.

Nie odpowiedział mi pan na pytanie, więc zada-
ję je ponownie. Jakie są źródła finansowania tego 
zwiększenia w rezerwie ochrony zdrowia i z któ-
rych pozycji zostało dokonane umniejszenie, aby te 
2 miliardy mogły się znaleźć w rezerwie dotyczącej 
ochrony zdrowia? Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI

Bardzo dziękuję, Pani Senator.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.
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SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE FINANSÓW 
SEBASTIAN SKUZA

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Tak jak już powiedziałem, ustawa została przy-

jęta przez Sejm i podpisana przez prezydenta. 
Ustawa o Funduszu Medycznym jeszcze nie weszła 
w życie, vacatio legis wynosi chyba 30 dni.

Po drugie, chciałbym powiedzieć, że nie zo-
stały te środki przeniesione z jakiejś pozycji do 
rezerwy celowej, tylko został zwiększony deficyt 
i te środki zostały ujęte… Nie było tutaj absolut-
nie jakiegokolwiek cięcia – to są dodatkowe 2 mi-
liardy ujęte w rezerwie celowej, nie ogólnej, tak 
więc one mają oznaczony cel – zasilenie Funduszu 
Medycznego, tylko i wyłącznie taki cel mają. Tak 
jak powiedziałem, głównym źródłem finansowa-
nia Funduszu Medycznego są właśnie dotacje bu-
dżetowe. W przyszłym roku ta dotacja planowana 
jest na poziomie 4 miliardów zł. W tym roku te 
środki są zabezpieczone w rezerwie, nie było prze-
sunięcia z innych pozycji – to po prostu jest nowa 
pozycja w rezerwach celowych. Zwiększa deficyt, 
ale, jak myślę, cel jest jak najbardziej zasadny. 
Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI

Dziękuję bardzo panu ministrowi.
I bardzo proszę o zadanie pytania pana senato-

ra Adama Szejnfelda.

SENATOR 
ADAM SZEJNFELD

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, jeżeli zwykłego człowieka, 

zwykłą rodzinę dotknie jakiś kataklizm, nie wiem, 
np. wichura zerwie dach z domu, to co oni robią? 
Jeśli nawet planowali kupić nowy samochód, to re-
zygnują z tego wydatku, jeśli nawet planowali kupić 
pralkę czy lodówkę, to rezygnują z tego wydatku, 
jeśli nawet planowali wyjechać na urlop, wczasy, 
to rezygnują z tego wydatku i angażują wszystkie 
pieniądze, środki i możliwości, żeby naprawić zruj-
nowany dom, aby naprawić zerwany dach.

Chciałem zapytać pana, Panie Ministrze, jaki  
według pana jest teraz największy problem 

w Polsce, jaki kataklizm dotknął nasz kraj i spo-
łeczeństwo, wobec którego powinniśmy skierować 
wszystkie środki, cały kapitał, i ludzki, i finanso-
wy, żeby bronić i chronić nas przed skutkami, 
negatywnymi skutkami tego kataklizmu. Co to 
jest? Bo jak patrzę na budżet państwa i widzę su-
maryczne wydatki – zwiększone, nie chodzi o te 
normalne, tylko zwiększone – np. na górnictwo 
i kopalnictwo, na transport i łączność, obronę na-
rodową, o której już tutaj była mowa, bezpieczeń-
stwo publiczne, różne rozliczenia itd.… Summa 
summarum: ponad 70 miliardów zł. Ale z tego 
tylko 3% na ochronę zdrowia. Z tego tylko 3% na 
ten kataklizm, który Polskę teraz dotknął. Czyli 
mamy rozumieć, że zagrożenie skutkami epide-
mii COVID-19 nie jest największym kataklizmem, 
który dotknął Polskę w 2020 r.? To co nim jest? 
Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE FINANSÓW 
SEBASTIAN SKUZA

Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Myślę, że tu-
taj się nie różnimy. Wiemy, że pandemia jest naj-
większym kataklizmem, jaki nas spotkał. I trudno 
było sobie wyobrazić coś takiego jak kataklizm pan-
demii jeszcze np. rok temu.

Jeżeli chodzi o  przeznaczanie środków, to 
chciałbym zwrócić uwagę, że środki na walkę z ko-
ronawirusem, również w zakresie medycznym, zo-
stały zaplanowane w funduszu covidowym. Tam 
w tym roku jest do dyspozycji ministra zdrowia 
10,1 miliarda zł dodatkowych środków.

A w kwestii wydatków, o których mówił pan 
senator, to moim zdaniem są to również środki na 
przeciwdziałanie skutkom COVID, może nie bezpo-
średnio skutkom zdrowotnym, ale skutkom gospo-
darczo-społecznym, co również jest ważne.

I, tak jak mówiliśmy, staraliśmy się nadać 
temu budżetowi charakter proinwestycyjny. I dla-
tego z funduszu inwestycji lokalnych, z funduszu 
covidowego zostało skierowanych, przeznaczo-
nych dla jednostek samorządu terytorialnego 



Ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020

94

17. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 27 października 2020 r.

12 miliardów zł, które wejdą do dochodów jednostek 
samorządu terytorialnego. Te inwestycje, o których 
mówiliśmy i o których mówił pan minister, pan se-
nator Wojciech Skurkiewicz, to również przeciw-
działanie gospodarczym skutkom COVID. Również 
tarcza PFR, pomoc przedsiębiorcom tego dotyczy.

Nie zapominamy o pomocy medycznej. I, tak 
jak powiedziałem, w funduszu covidowym zosta-
ły zaplanowane dodatkowe środki, poza limitem 
PKB ujętym w budżecie państwa i w planie finan-
sowym Narodowego Funduszu Zdrowia, dodatko-
wych 10,1 miliarda zł. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI

Dziękuję bardzo.
(Senator Adama Szejnfeld: Jeżeli pan pozwoli, 

Panie Marszałku…)
Bardzo proszę, dodatkowe, jak rozumiem, py-

tanie. Bardzo proszę.

SENATOR 
ADAMA SZEJNFELD

Tak jest. Bo to jest bardzo ważna kwestia, chy-
ba najważniejsza, tak bym powiedział. No, ja nie 
wyobrażam sobie, żebyśmy mogli uważać, że jest 
jakaś ważniejsza kwestia. Jeśli przyjąć to, co pan 
minister mówi, za dobrą monetę, to chciałbym za-
pytać: czy te środki są zaplanowane, czy one są? 
Bo pan powiedział: są zaplanowane środki, ponad 
10 miliardów zł.

Pytam o to dlatego, że z całej Polski napływa-
ją do nas informacje o zapaści ochrony zdrowia, 
o dramatycznej, tragicznej sytuacji. Zresztą, jak 
pan minister wie, na koniec ubiegłego roku dług 
szpitali – nie całej służby zdrowia, tylko szpitali  
– wynosił ponad…

…na koniec ubiegłego roku dług szpitali – nie 
całej służby zdrowia, ochrony zdrowia, tylko szpi-
tali – wynosił ponad 15 miliardów zł. Zewsząd do-
wiadujemy się, że nie ma pieniędzy dla personelu 
i na sprzęt, a przecież tworzy się dodatkowe miej-
sca dla chorych na COVID. A więc ja pytam: te pie-
niądze są czy te pieniądze są zaplanowane? Kiedy 
będą realne pieniądze? Kiedy służba zdrowia bę-
dzie mogła po nie wyciągnąć rękę i wykorzystać 
je na rzecz ochrony obywateli przed epidemią? 
Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE FINANSÓW 
SEBASTIAN SKUZA

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Te środki są realne. Limit jest na poziomie 

10 miliardów 100 milionów zł. Z tego, co pamię-
tam… Jak ostatnio widziałem dane dotyczące wyko-
rzystania, to wykorzystanych było 5,6 miliarda zł. 
Nie mam informacji, żeby w funduszu covidowym 
– bo mówimy o tym funduszu i o tym źródle fi-
nansowania – były jakiekolwiek problemy płynno-
ściowe, takie, żeby w związku z zapotrzebowaniem 
Ministerstwa Zdrowia nie wypłacano środków na 
czas. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Bardzo proszę, pan senator Jan Maria Jac- 

kowski.

SENATOR 
JAN MARIA JACKOWSKI

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja bym prosił o przybliżenie takiej kwestii. Otóż, 

przejrzałem dane porównawcze i zauważyłem, że 
koszt obsługi długu Skarbu Państwa jest zwiększo-
ny w tej nowelizacji mniej więcej o 2,2 miliarda zł. 
Rezerwa celowa jest zwiększona o 6 miliardów 
830 milionów zł, a budżet Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji – o 15 milionów zł.

Ja bym prosił o  informację, o  ile ta obsługa 
długu Skarbu Państwa… Ja bym prosił o wyja-
śnienie, skąd potrzeba tych zwiększeń, szczegól-
nie w aspekcie budżetu Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji. Bo o ile te pierwsze zmiany mogą być 
związane z  pandemią, o  tyle kwestia budżetu 
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji mnie zasta-
nowiła. Czy jest jakieś szczególne zadanie Krajowej 
Rady Radiofonii i Telewizji, które jakoś nie zostało 
ujęte w pierwotnej wersji budżetu? Dziękuję.



Ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020

95

17. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 27 października 2020 r.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI

Dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE FINANSÓW 
SEBASTIAN SKUZA

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Odniosę się może do dodatkowych środków 

w wysokości 2 miliardów 200 milionów zł na ob-
sługę długu. Rzeczywiście planujemy takie zwięk-
szenie. Byłaby to pochodna tego, że potrzeby 
pożyczkowe państwa się zwiększyły. W zrównowa-
żonym budżecie planowano je na kwotę 70 milio-
nów zł, a teraz są planowane, jeśli dobrze pamiętam, 
na kwotę 170–180 miliardów zł. Przepraszam, mi-
liardów. I to jest zmiana z tego tytułu.

Niemniej jednak być może już teraz jesteśmy… 
Projekt ustawy budżetowej był przyjęty przez 
Radę Ministrów w sierpniu. Teraz myślimy, że być 
może w ramach tej pozycji będą jakieś oszczędno-
ści, i dlatego jest ten wniosek mniejszości, który 
Rada Ministrów popiera. Być może nie wszystkie 
środki z części dotyczącej obsługi długu zostaną 
wykorzystane.

Jeżeli chodzi o kwestię Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji, to była w tym zakresie dyskusja na posie-
dzeniu komisji budżetowej. Krajowa Rada Radiofonii 
i Telewizji poinformowała, że jest w stanie przyśpie-
szyć, przełożyć z roku przyszłego pewne badania 
telemetryczne związane z funkcjonowaniem me-
diów. Nie jestem medioznawcą, ale z tego, co zro-
zumiałem, wynika, że takie badania umożliwiłyby 
uzyskiwanie lepszych wpływów z reklam. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Bardzo proszę pana senatora Szweda.

SENATOR 
ALEKSANDER SZWED

Dziękuję, Panie Marszałku.
Mam pytanie, Panie Ministrze, choć być może 

jest to pytanie kierowane bardziej do ministerstwa 
rolnictwa albo Agencji Restrukturyzacji i Moder- 
nizacji Rolnictwa.

W dziale dotyczącym wydatków budżetu środ-
ków europejskich jest mowa o kwotach. Środki te 
zostaną przeznaczone na sfinansowanie nowego, 
ustanowionego w bieżącym roku, działania finan-
sowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
o charakterze wyjątkowym i tymczasowym, które 
ma na celu zapewnienie pomocy dla rolników oraz 
małych i średnich przedsiębiorstw, prowadzących 
działalność związaną z przetwarzaniem, wprowa-
dzeniem do obrotu lub rozwojem produktów rol-
nych, szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19.

Mamy tutaj informację, że wsparcie wyniesie  
2% alokacji PROW. Chciałbym zapytać, czy jest to je-
dyny program, jeśli chodzi o tę perspektywę finan-
sową i ile środków z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014–2020 – mamy ostatni rok tej 
perspektywy finansowej – zostało przeznaczonych 
na walkę z COVID-19. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE FINANSÓW 
SEBASTIAN SKUZA

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Będę musiał w tej sprawie prosić ministra rol-

nictwa o pomoc i szczegółowo odniosę się do py-
tania na piśmie. Niemniej jednak zwrócę uwagę, 
że w trakcie miesięcy letnich, korzystając z moż-
liwości zapewnienia płynności środków związa-
nych z przeciwdziałaniem COVID, udało się przez 
Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
przekazać rolnikom środki na pomoc w związku 
z suszą i, o ile wiem, nie ma w tej chwili żadnych 
zaległości w tej kwestii. Niemniej jednak, po kon-
sultacji z ministrem rolnictwa, złożymy szczegó-
łowe wyjaśnienie na piśmie.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Bardzo proszę pana senatora Jana Marię Jac- 

kowskiego.
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SENATOR 
JAN MARIA JACKOWSKI

Ja jeszcze chciałbym dopytać o kwestię związa-
ną z prognozowanym przeciętnym miesięcznym 
wynagrodzeniem brutto w gospodarce narodowej. 
Jak rozumiem, w tym projekcie jest to kwota 5 ty-
sięcy 88 zł. Jaka ona była – bo już nie pamiętam 
– w pierwotnym przedłożeniu budżetowym, czyli 
tym przygotowanym wtedy, gdy robiliśmy budżet 
zrównoważony? I czy to jest realistyczna wyce-
na w świetle tego, co nastąpiło, czyli spowolnie-
nia gospodarczego związanego z pandemią? Czy 
te 5 tysięcy 88 zł to jest realistyczna prognoza tego 
średniego wynagrodzenia brutto? Tym bardziej że, 
powiedzmy, jest to ważny współczynnik, który jest 
również elementem różnych innych wyliczeń, któ-
re stosuje się później przy systemach wynagradza-
nia i pochodnych. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę pana ministra.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE FINANSÓW 
SEBASTIAN SKUZA

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Ta kwota, o której mówimy, jest jak najbardziej 

realistyczna. Ona w tej chwili jest tylko prognozą, 
gdyż wobec niej… Rozumiem, o co chodzi panu se-
natorowi, że np. niektóre stawki, składki liczone są 
w odniesieniu do tego przeciętnego wynagrodze-
nia. Ale ona musi również mieć swoje odzwiercie-
dlenie w jakimś komunikacie, i te komunikaty są 
z reguły do listopada roku ubiegłego.

A jeżeli chodzi o to, jaka kwota była wcześniej, 
to myślę, że pani minister Chałupa uzupełni moją 
wypowiedź i przekaże tę informację.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI

Dziękuję, Panie Ministrze.
Czy pani minister zechce uzupełnić wypowiedź 

pana ministra?

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE FINANSÓW 
ANNA CHAŁUPA

Oczywiście.
Jeśli chodzi o przeciętne wynagrodzenie brut-

to w gospodarce, to w założeniach to było 5 tysięcy 
227 zł, a w noweli to jest 5 tysięcy 88 zł.

(Senator Jan Maria Jackowski: Czyli zmniejszy-
ło się.)

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Sebastian Skuza: Tak, zmniejszyło się.)

Zmniejszyło się, tak.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI

Dziękuję bardzo.
Pan senator, jak rozumiem, jest już zadowolony.
Bardzo proszę pana senatora Bogdana 

Zdrojewskiego o zadanie pytania.

SENATOR 
BOGDAN ZDROJEWSKI

Z jednym pytaniem powrócę do wcześniejszej 
odpowiedzi pana ministra. Obserwuję sytuację na 
Białorusi i oczywiście wszyscy jesteśmy nią za-
niepokojeni, wiążemy z nią także pewne nadzieje. 
Wspomniany przeze mnie Alaksandr Milinkiewicz 
należy do grona bardzo cennych dla nas przyjaciół 
na Białorusi. Bardzo go cenię też osobiście. I muszę 
powiedzieć, że zaniepokoił mnie pan odpowiedzią, 
że nie słyszał pan o tej inicjatywie. Oczywiście wie-
rzę panu, że pan nie słyszał. Ale to nie jest inicjaty-
wa z tego roku, ona trwa kilka lat. Pan Alaksandr 
Milinkiewicz rozmawiał z kilkoma osobami, w tym 
ministrami w kancelarii premiera, rozmawiał 
z ministrami. Ja dlatego zadam to pytanie troszecz-
kę inaczej, łącząc je z pewnym apelem. Bo odbija-
nie się od drzwi do drzwi jest oczywiście niezbyt 
dobrą praktyką. To się zdarza niestety. Ale wydaje 
mi się, że właśnie dziś powinniśmy być szczegól-
nie wyczuleni na to, co się dzieje na Białorusi i co 
może się stać, i taka forma pomocy byłaby tutaj nie-
zwykle cenna. Wiem, że tego typu przedsięwzięcie 
w jakimś sensie miało być finansowane jako do-
tacja do programu Kalinowskiego przy Studium 
Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego 
lub też za pośrednictwem Senatu, ale decyzja,  
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ta źródłowa, aby te środki finansowe… Chodzi, o ile 
pamiętam, o kwotę ok. 80–100 tysięcy, więc to nie 
jest duża kwota, ale ona w tej chwili dawałaby szan-
sę na uruchomienie tej inicjatywy. Jest to ostatni 
moment. Ponownie więc zadaję pytanie o wsparcie, 
o ewentualną gotowość wsparcia, ale też apeluję 
do pana ministra po prostu o zainteresowanie się 
tą sprawą, aby postawić kropkę nad „i”, by, krótko 
mówiąc, pozwolić na uruchomienie tego przedsię-
wzięcia tu, w Polsce.

Drugie pytanie jest szczegółowe. Pan pre-
mier i  pan prezydent… Już w  ubiegłym roku 
padały deklaracje, w tym roku były one wzmoc-
nione, dotyczące wsparcia dla nowego przedsię-
wzięcia, niezwykle cennego, centrum onkologii 
we Wrocławiu. Ta inwestycja powinna się zacząć 
w przyszłym roku, ale pewne środki powinny zna-
leźć się w budżecie w tym roku. Czy one się już 
tam znalazły, czy jeszcze nie? Czy to będzie przy-
szły rok? I o jakiej kwocie koniec końców mówimy? 
Przypomnę, że padały kwoty, podzielone pomiędzy 
urząd marszałkowski a rząd… Chodziło o 500 mi-
lionów zł. 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! Wysoki Senacie!
Jak najbardziej odniosę się do tego apelu. 

Pozwolę sobie być z panem senatorem w kontak-
cie, dowiedzieć się czegoś więcej o założeniach 
tego programu i zwrócić na to szczególną uwagę. 
Jak najbardziej Białoruś jest w orbicie zaintereso-
wań i wsparcia naszej polityki zagranicznej i pana 
premiera.

Co do drugiego pytania to tutaj właściwy był-
by raczej minister zdrowia. Z tego, co pamiętam, 
wynika, że taki program wieloletni był procedo-
wany i przyjęty jeszcze latem, jesienią tego roku, 
wydaje mi się, że program dotyczący centrum 
onkologicznego we Wrocławiu został przyjęty 
przez Radę Ministrów. Jeżeli jest przyjęty przez 
Radę Ministrów, to środki na niego na pewno są. 
Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA

Bardzo dziękuję.
Proszę o zadanie pytania pana senatora Wadima 

Tyszkiewicza.

SENATOR 
WADIM TYSZKIEWICZ

Halo, słyszymy się?
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Tak, tak, słyszymy pana.)
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoki Se- 

nacie!
Mam dwa krótkie pytania do pana ministra. 

Pierwsze jest takie… W związku z tym, że przed 
chwilą w telewizji usłyszałem, że pan minister 
Czarnek planuje podwyżki płac dla nauczycieli, 
również w przyszłym roku, moje pytanie brzmi: 
czy uwzględniliście państwo te planowane przez 
pana ministra Czarnka podwyżki dla nauczycieli 
we wzroście subwencji, o którym pan mówił? Już 
nie pamiętam dokładnie, tam było chyba 2,3 mi-
liarda zł, jeśli się nie mylę. To jest moje pytanie.

Drugie pytanie dotyczy generalnie inwe-
stycji samorządowych i kondycji samorządów. 
Rzeczywiście, Fundusz Inwestycji Samorządowych 
spowodował, że budżety w samorządach udało się 
zrównoważyć, tak było w  wielu samorządach,  
ale przy drugim uderzeniu covidowym samorzą-
dy mogą nie wytrzymać. Czy planujecie państwo 
jeszcze jakieś dodatkowe pieniądze na wsparcie 
dla samorządów? Ten rok udało się przetrzymać,  
ale kolejny rok może być bardzo trudny.

I jeszcze taka uwaga do wszystkich państwa. 
Gdy mówimy o  pieniądzach, które trafiają do 
samorządu, przede wszystkim na inwestycje,  
to trzeba zawsze pamiętać, że to są kwoty brut-
to. Samorządy odprowadzają VAT, czyli część tych 
pieniędzy wraca z powrotem do budżetu państwa. 
A więc mówimy o troszkę innych pieniądzach.  
Ale to jest taka tylko sugestia.

A więc moje pytanie jest takie: czy w subwencji 
oświatowej przewidzieli państwo nowe podwyżki? 
Chodzi o to, że chociażby w zeszłym roku te pienią-
dze, które państwo przeznaczyli na wzrost płac… 
One trafiły do budżetów w tym roku, a samorządy 
musiały przeprowadzić podwyżki już od 1 wrze-
śnia ubiegłego roku. W tym roku może być po-
dobnie. Reasumując: czy w tej kwocie 2 miliardów 
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300 milionów zł, jeśli się nie mylę, a jeśli tak, to 
proszę sprostować, uwzględnione są podwyżki, 
o których mówił minister Czarnek?

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA

Bardzo dziękuję.
Proszę bardzo.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE FINANSÓW 
SEBASTIAN SKUZA

Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Nieznana mi jest wypowiedź pana ministra 

Czarnka w zakresie podwyżek dla nauczycieli. 
Mogę powiedzieć, że środki, o których mówił pan 
senator, zawierają skutki przechodzące podwyżek, 
które weszły w życie z dniem 1 września br.

Jeżeli chodzi o drugą sprawę i o ewentualną 
tarczę, wsparcie dla przedsiębiorców, to, tak jak 
powiedziałem, jesteśmy w momencie dzielenia 
drugiej, dodatkowej transzy w wysokości ponad 
6 miliardów zł dla jednostek samorządu teryto-
rialnego. Będziemy monitorować sytuację i jeżeli 
będzie taka potrzeba, to… Będziemy się przyglą-
dać i nie możemy wykluczyć dalszych tarcz, tak 
jak w  przypadku niektórych branż objętych 
lockdownem. 

Na marginesie chciałbym zwrócić uwagę na to, 
że po półroczu jednostki samorządu terytorialnego 
łącznie wykazały nadwyżkę operacyjną w wysoko-
ści 17,9 miliarda zł. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA

Bardzo dziękuję.
Proszę o  zadanie pytania pana senatora 

Aleksandra Szweda.

SENATOR 
ALEKSANDER SZWED

Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, mam informacje, że w od-

niesieniu do części  84 „Środki własne Unii 

Europejskiej” mamy informację, że w  związ-
ku z przyjmowaniem w ciągu roku przez Radę 
i Parlament Europejski budżetów korygujących do 
budżetu ogólnego Unii Europejskiej, które wpły-
wają na zamianę wysokości składek wpłacanych 
przez państwa członkowskie, nastąpiła zmiana. 
Chodzi o 2 miliardy zł przeznaczane na uzupeł-
nienie środków na wpłatę składki do budżetu Unii 
Europejskiej. Mam pytanie: ile w 2020 r. wyniesie 
ta składka członkowska wpłacona do budżetu Unii 
Europejskiej?

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA

Proszę bardzo.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE FINANSÓW 
SEBASTIAN SKUZA

Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Według naszych szacunków, może jeszcze nie 

ostatecznych, łączna składka wyniosłaby 24 mi-
liardy 800 milionów zł. To byłby taki rząd wielko-
ści, łącznie z tymi środkami, o których powiedział 
pan senator, plus dodatkowe środki, te ok. 1 mi-
liarda 200 milionów zł, które wynikają ze zwięk-
szenia z tytułu korekty budżetu Unii Europejskiej 
w związku z przeciwdziałaniem COVID. Czyli łącz-
nie to byłoby 24,8 miliarda zł.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA

Dziękuję bardzo.
Proszę o  zadanie pytania pana senatora 

Stanisława Lamczyka.

SENATOR 
STANISŁAW LAMCZYK

Dziękuję bardzo.
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Szanowni 

Państwo!
Przedsiębiorcy w czasie pandemii otrzyma-

li od rządu zastrzyk pieniędzy. I to było rzeczy-
wiście dobre posunięcie. Pomogło to ochronić ich 
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przed masową upadłością. Teraz firmy potrzebują 
poprawić płynność finansową. I tutaj nie potrze-
ba dużych zabiegów. Chodzi np. o to, żeby przy-
spieszyć zwrot w zasadzie ich pieniążków, które 
mają zamrożone, np. zwrot VAT. Obecnie w termi-
nie 60 dni dostają zwrot, ale pod pretekstem wery-
fikacji ten czas oczekiwania się wydłuża. Czy jest 
możliwe skrócenie tego terminu do 15 dni? Takie są 
sugestie z rynku. Kolejna kwestia to odblokowanie 
środków ze split payment, bo tutaj są kolejne długi. 
Chodzi o to, że teraz rozliczane jest to po 90 dniach 
i czy można skrócić ten czas do 20 dni. Czy rozma-
wiacie o tych problemach w ministerstwie, czy też 
o propozycji kasowej metody rozliczeń, czyli po-
wstania obowiązku zapłaty podatku dopiero wtedy, 
gdy firma dostanie zapłatę od kontrahenta? To też 
pomogłoby gospodarce odbić się od dna w czasie 
kryzysu tak długofalowo. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA

Proszę bardzo.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE FINANSÓW 
SEBASTIAN SKUZA

Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Tarcza antykryzysowa zawiera również ele-

menty wsparcia płynnościowego, tak jak subwen-
cja z PFR czy Fundusz Gwarancji Płynnościowych 
Banku Gospodarstwa Krajowego. Według mojej 
wiedzy, z danych wynika, że obecnie firmy mają 
płynność. Niemniej jednak jeśli chodzi o elementy, 
o których mówił pan senator, myślę, że bardziej wła-
ściwym adresatem byłaby Krajowa Administracja 
Skarbowa, czyli pani minister Chałupa.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA

Bardzo dziękuję.
Informuję państwa, że było to ostatnie pytanie 

do pana ministra.
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Sebastian Skuza: Jeszcze pani minister Chałupa…)
A, jeszcze pani minister.
Panu ministrowi już dziękuję.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Sebastian Skuza: Dziękuję bardzo.)

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE FINANSÓW 
ANNA CHAŁUPA

W nawiązaniu do pytania pana senatora powiem 
oczywiście, że Krajowa Administracja Skarbowa 
przygląda się sytuacji w terenie, sprawdza też to, 
w jaki sposób przedsiębiorcy z naczelnikami urzę-
dów skarbowych współpracują i proszą o konkretne 
wsparcie, odroczenie wpłat, rozłożenie płatności 
na raty. Chcemy też przyjrzeć się temu w naszych 
działaniach, jeśli chodzi o systemy, żeby móc spo-
wodować automatyczny zwrot podatku VAT, przy-
spieszyć te zwroty, żeby podatnik bezgotówkowy 
mógł ten zwrot podatku dostać np. w ciągu 15 dni. 
Tak więc takich różnych programów, które to-
czą się, i pomysłów na to, jak zaradzić tej sytuacji 
przedsiębiorców, jest sporo, jeśli chodzi o Krajową 
Administrację Skarbową. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA

Bardzo dziękuję.
Otwieram dyskusję.
Przypominam, że w dyskusji nad tą ustawą se-

natorowie nie mogą zgłaszać wniosków o odrzu-
cenie ustawy.

Proszę o zabranie głosu pana senatora Bogdana 
Zdrojewskiego.

SENATOR 
BOGDAN ZDROJEWSKI

Pani Marszałek! Szanowni Koledzy i Koleżanki!
Na wstępie chciałbym panu ministrowi po-

dziękować za dość cierpliwe i dość wyczerpujące 
odpowiedzi na nasze pytania. Temat budżetu jest 
niezwykle istotny, niezwykle kluczowy i ważne jest, 
aby traktowany był niezwykle poważnie. Nie za-
wsze tak było w przypadku odpowiedzi osób re-
prezentujących rząd, tak że tym bardziej jeszcze 
raz dziękuję.

Chcę dziś swoje wystąpienie podzielić na 3 czę-
ści. Pierwsza część będzie dedykowana samorzą-
dom, samorządom terytorialnym. My zakładamy 
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dzisiaj w poprawce pomoc dla tych samorządów. 
Ona ma 2-częściowy układ: z jednej strony jest to 
subwencja oświatowa, z drugiej strony pomoc dla 
służby zdrowia. Tam oczywiście jest partycypacja 
samorządu. I chcę od tego zacząć. Byłem prezyden-
tem Wrocławia, przeszedłem czas wyprowadza-
nia Wrocławia z poważnego kryzysu finansowego, 
trafiła nam się powódź, czyli nieszczęście… Może 
nie o skali pandemii, ale po prostu nieszczęście. 
Nigdy bym sobie nie pozwolił na to, aby zasłaniać 
się tym nieszczęściem, wprowadzając Wrocław 
w kolejne kłopoty. Dziś mamy sytuację następują-
cą. Samorządy terytorialne tracą na PIT, tracą na 
CIT, tracą niestety także dochody wynikające z go-
spodarowaniem własnym majątkiem. Na ten mają-
tek składają się lokale gastronomiczne, składają się 
kluby, także obiekty, w których działają kluby fit-
ness, siłownie etc., nie będę tego wszystkiego wy-
mieniać. Wszędzie tam odnotowuje się straty. Jeżeli 
samorządy chcą, mogą czy powinny pomóc tym 
podmiotom… Powinny schodzić ze stawek czynszu, 
najmu etc. W tej materii zostały pozbawione real-
nej pomocy, a straty w tej materii oznaczają kło-
poty dużych grup mieszkańców. Dla mnie bardzo 
istotne jest, aby rząd utrzymywał kontakt z samo-
rządowcami, przede wszystkim po to, aby reago-
wać także na takie sytuacje. Sytuacja bazowa jest 
o tyle niedobra, że w samej subwencji oświatowej, 
bez pandemii, mieliśmy pewne niedoszacowanie. 
Ja zdaję sobie sprawę z tego, że zmieniły się przepi-
sy, w związku z czym cała subwencja jako subwen-
cja nie jest zaplanowana na pokrycie wszystkich 
kosztów funkcjonowania oświaty, ale jeżeli popa-
trzymy na te zwiększone dochody w PIT czy w CIT 
na pewnym etapie, a tu odnotowujemy straty…  
To w naturalny sposób w subwencji oświatowej 
mamy gigantyczną, powiększoną lukę. Niestety 
ministerstwo oświaty w ostatnich latach zamiast 
zbudować z prawdziwego zdarzenia platformę  
do edukacji cyfrowej, zajęło się likwidacją gimna-
zjów. Skutecznie zresztą, niestety. I dziś mamy sy-
tuację taką, że coś, co funkcjonowało dobrze i miało 
szanse na to, aby… To były mniejsze grupy, odrębne 
budynki, to było pewne podzielenie grup młodych 
ludzi, co ministerstwo i rząd w chwili obecnej robi, 
na tych do dziesiątego, dwunastego roku życia i na 
starszych. Ten podział został de facto skasowany 
poprzez likwidację gimnazjów. Dziś widzimy, jaka 
to była poważna wada z punktu widzenia możliwo-
ści reagowania, zabezpieczenia pandemicznego, ale 
także w zakresie edukacji zdalnej wszystkich po-
szczególnych grup młodzieży czy dzieci. Zwracam 

na to uwagę, bo jest to niezwykle dotkliwe, istotne, 
teoretycznie nie jest związane z pandemią, ale to 
w czasie pandemii ujawniła się gigantyczna słabość 
w tej materii.

Jeżeli chodzi o subwencję oświatową, to po-
trzebna jest reakcja natychmiastowa. Nie wy-
starczy tylko i wyłącznie zastosować określony 
algorytm, aby samorządom pomóc – potrzebne 
są racjonalne decyzje dotyczące pokrycia kosztów, 
które samorządy poniosły do tej pory, także na sku-
tek samej pandemii. Podkreślam: nie tylko na sku-
tek samej pandemii.

Co jest dla mnie ważne, jeżeli chodzi o samo-
rząd? Porównujemy dzisiejszą debatę o budże-
cie z debatą o kondycji finansów samorządów 
terytorialnych. Otóż samorządy terytorialne nie 
partycypują w obligacjach Skarbu Państwa, nie 
mogą wykonać ruchu, notabene dobrego ruchu…  
Tu chcę pochwalić rząd za wykonanie pewne-
go ruchu razem z Narodowym Bankiem Polskim  
– za przedterminowe wykupienie obligacji. Dzięki 
temu zmniejszono koszty ich obsługi. Ta niefortun-
na dyskusja, która odbywała się na sali, była o tyle 
nieprecyzyjna, że źle sformułowano pytanie i po-
tem zła do tego pytania padła odpowiedź. Ale ge-
neralnie rzecz biorąc, ruch związany z obligacjami 
Skarbu Państwa należy ocenić pozytywnie. No ale 
samorządy nie mają takiej możliwości, nie mogą 
korzystać z pewnych okoliczności rynkowych, aby 
zmniejszyć swoje obciążenia finansowe, wynika-
jące np. z pewnych zaszłości, w tym także długów.

Druga sprawa, też jest bardzo istotna. No, sa-
morządy nie posiadają rezerw w złocie ani nie mają 
możliwości nienowelizowania budżetu przez tak 
długi czas, czyli od lutego do dnia dzisiejszego. Nie 
mogą posługiwać się instytucjami zewnętrznymi, 
które nie wchodzą w zakres budżetu. One musiały 
nowelizować swoje budżety. Obserwuję Wrocław, 
Katowice czy Poznań i widzę, jak samorządowcy 
mordują się z kolejnymi przetargami, bo to wszyst-
ko musi odbywać się w postaci przetargu. No, 
chodzi o pokrycie długów, zobowiązań bieżących.  
Te zobowiązania bieżące muszą być skontrolowa-
ne, muszą być obliczone, a to też pokazuje kondycję 
samorządów terytorialnych. Według mnie – i taką 
tezę chcę postawić w przypadku tego pierwszego, 
najważniejszego punktu – jeżeli samorządy nie 
uzyskają adekwatnej i dość szybkiej pomocy, to za-
czną się sypać inwestycje, które są przez nie reali-
zowane, a na które zostały już przygotowane środki 
europejskie. Według mojej oceny to wsparcie po-
winno nastąpić w okresie listopad – grudzień, 
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a wsparcie zapowiadane na następny rok również 
musi być adekwatne.

Druga część mojego wystąpienia jest zwią-
zana przede wszystkim ze skutkami niekonse-
kwentnych, nieadekwatnych reakcji na pandemię. 
Mieliśmy do czynienia z  zamknięciem lasów 
i parków, a jednocześnie otwarte były nawet klu-
by muzyczne. Był czas, kiedy zamykano teatry, 
a otwierano stadiony. Dziś stadiony są zamknię-
te, a teatry jeszcze otwarte. I tak to się cały czas 
zmienia, a koszty tych wszystkich aktywności 
– o aktywnościach mówię w cudzysłowie – nie-
stety spadają najczęściej na szefów instytucji ar-
tystycznych, szefów klubów sportowych, szefów 
czy właścicieli poszczególnych obiektów. O co chcę 
zaapelować? Pomijając następne przykre przykła-
dy, powiem, że musimy wyprzedzać czas, musimy 
patrzeć na tę pandemię tak, aby antycypować sy-
tuację, aby te wszystkie podmioty, w tym samo-
rządy, szybciej wiedziały o takich krokach. Dzięki 
temu będą one ponosić koszty niższe niż te, które 
ponoszą w sytuacji, gdy o decyzjach dotyczących 
ograniczeń dowiadują się z dnia na dzień czy nie-
mal z dnia na dzień.

Ostatnia sprawa dotyczy spółek Skarbu Pań- 
stwa. Ja oczywiście z przykrością obserwuję spa-
dającą wartość spółek na giełdzie, z przykrością 
obserwuję też gorszą kondycję samej giełdy. Mam 
świadomość tego, że to jest nie tyle tendencja świa-
towa, ile zjawisko europejskie, choć światowe tak-
że. Brakuje mi jednak reakcji na tę sytuację. Jeden 
podmiot rzeczywiście zrobił furorę – mam na myśli 
emisję obligacji Allegro – ale to oczywiście nie za-
łatwia sprawy. Pamiętam plany naszej giełdy, aby 
stać się właścicielem giełdy w Budapeszcie, a tak-
że giełd w innych państwach. Te giełdy były słab-
sze, a ich przejęcie miało wzmocnić naszą pozycję. 
Mam pełną świadomość, że te obszary, do których 
nie przywiązujemy dziś być może zbyt dużej wagi 
– a powinniśmy przywiązywać – stanowią, krót-
ko mówiąc, własność Polaków, społeczeństwa. 
W związku z tym warto być aktywnym w tej ma-
terii, tak aby te wskaźniki rzeczywiście poprawiać.

I ostatnia uwaga. Trochę zmartwił mnie brak 
odpowiedzi na moje pytanie dotyczące VAT, do-
tyczące tego, czy ta luka VAT rzeczywiście rośnie. 
Wydaje mi się, że w stanie pandemii, w stanie ta-
kiego poważnego kryzysu, powinniśmy dość szyb-
ko wiedzieć, jaki jest stan finansów, tak żeby móc 
sprawnie reagować.

Na koniec chcę jeszcze podziękować panu mi-
nistrowi, bo już po zakończeniu pytań otrzymałem 

informację, że jest szansa na wsparcie inicjatywy 
pana Alaksandra Milinkiewicza, na uruchomienie 
tego uniwersytetu białoruskiego. Jego aktywność 
będzie oczywiście prowadzona w trybie zdalnym. 
Te skromne środki są tu już ponoć zapisane, znaj-
dują się w tej ustawie, no i za to chcę podziękować. 
Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA

Bardzo dziękuję.
Proszę o zabranie głosu panią senator Barbarę 

Zdrojewską.

SENATOR 
BARBARA ZDROJEWSKA

Bardzo dziękuję. Czy mogę z miejsca?
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Proszę, oczywiście.)
Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, postaram się króciutko 

do tego odnieść. Prawdopodobnie w tych dysku-
sjach budżetowych sprawy kultury nie są najważ-
niejsze, ale ze względu na to, że znalazła się tutaj 
nowa inwestycja, która ma być kilkuletnim pro-
jektem rządowym, tj. budowa centrum kultury 
europejskiej „Camerimage” w Toruniu… Ta inwe-
stycja co prawda nie jest całkiem niespodziewana,  
ale myślę, że fakt znalezienia na nią pieniędzy 
w tak trudnym okresie powinien budzić pytania, 
podobnie jak niewpisanie jej do budżetu na przy-
szły rok, tylko wpisanie tych 32 milionów zł, które 
mają być wydane jeszcze w tym roku.

Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlate-
go, że pan minister Gliński, co pragnę jeszcze raz 
podkreślić, nie przychodzi na zaproszenie komi-
sji kultury, a my chcieliśmy z panem ministrem, 
z panem wicepremierem porozmawiać na temat 
planów inwestycji w tej kadencji, także planów 
dokończenia inwestycji z poprzedniej kadencji. 
Bo jeśli chodzi o budowy i nowe inwestycje, to do 
tej pory nie jest z tym najlepiej. Przypomnę cho-
ciażby budowę Muzeum Historii Polski, na którą 
wszyscy czekamy, budowę przesuwaną. Zresztą 
drobiazg, że ona była przesuwana, ale też wielo-
krotnie zmieniany był budżet i to już się rozra-
sta do ogromnych rozmiarów. Jednak będziemy 
to próbowali ocenić na koniec. To wprawdzie nie 
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jest muzeum ministerstwa kultury, ale Muzeum 
Bitwy Warszawskiej to niestety już kompromita-
cja. To Muzeum Bitwy Warszawskiej nie podlega 
ministrowi, nie możemy pytać o nie ministra kul-
tury, jednak zwracam się do siedzących tu niektó-
rych kolegów z Komisji Obrony Narodowej, żeby 
o to finansowanie, o te koszty, o te opóźnienia, o te 
zmieniane plany budowy, projekty itd. pytali pana 
ministra obrony narodowej. A przede wszystkim 
pytali o te opóźnienia, gdyż to jest wstyd, bo to mia-
ła być wisienka na torcie obchodów 100-lecia bitwy 
warszawskiej.

Tak że zwracam uwagę na to. Będziemy pró-
bowali zaprosić ministra Glińskiego na posie-
dzenie komisji kultury i zapytać, jak to się dzieje,  
że znaleziono jednak tak ogromną kwotę, czy-
li, przypominam, 400 milionów  zł z  budżetu. 
Inwestycje zawsze cieszą, ale tak jak mówił senator 
Szejnfeld, kiedy są jakieś kłopoty w domu, to stara-
my się ograniczać wydatki inwestycyjne i przezna-
czać te pieniądze przede wszystkim… W obecnej 
sytuacji kultury powinny one pójść na pomoc kul-
turze w ogóle. A jej sytuacja wygląda w tej chwili 
dramatycznie. Do naszych biur, również do ko-
misji kultury zgłaszają się twórcy, podkreślając 
dramatyczną sytuację w przemysłach kultury, 
w niektórych branżach. Pomimo że rzeczywiście 
rząd stara się i uruchomił tę pomoc, to jednak jest 
ona niewystarczająca. A przypominam, że dotyczy 
to ogromnej rzeszy ludzi, którzy pracują w prze-
mysłach kultury, w instytucjach kultury i tak na-
prawdę odczuwają te skutki – podobnie jak i inne 
branże, ale nie należy o nich zapominać.

Więc jeżeli nam nie starcza tych pieniędzy  
na to, żeby pomóc, to warto – zwracam na to uwa-
gę – pomyśleć, zastanowić się i szczególnie zbadać 
uruchamianie nowych gigantycznych inwestycji. 
Bo ta inwestycja toruńska to jest inwestycja wie-
loletnia, to kilkanaście tysięcy metrów kwadra-
towych, to jest naprawdę ogromna instytucja.  
Ja przypominam, że robiona jest z prywatną funda-
cją tak naprawdę, która opiera się na 1 człowieku, 
już nieważne jego nazwisko, to jest osoba działają-
ca od lat, która kiedyś działała w Bydgoszczy, a te-
raz działa w Toruniu. Tak że jest to osoba, która… 
Myślę, że tutaj chodzi o to, że budynki zostaną dla 
Torunia, bo nie bardzo wierzę w to, że ta inwestycja 
zostanie tak szybko zrealizowana.

Tak że jeszcze raz apel do Komisji Obrony 
Narodowej, o  to, żeby przyjrzeć się budowie 
Muzeum Bitwy Warszawskiej i żeby zwracać uwa-
gę nie tylko wtedy, jak uruchamiane są środki,  

ale także wtedy, kiedy nie są realizowane w termi-
nie. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA

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

Kazimierza Kleinę.

SENATOR 
KAZIMIERZ KLEINA

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Chciałbym w tym momencie powiedzieć parę 

słów na temat mojej opinii dotyczącej noweli-
zacji budżetu na rok 2020. Wcześniej przedsta-
wiałem stanowisko Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych, a takie sprawozdanie zawsze ogra-
nicza możliwości wyrażania indywidualnej, wła-
snej opinii. Jako sprawozdawca powinienem 
prezentować to wszystko, o czym mówili sena-
torowie, członkowie Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych.

Przy okazji zgłaszam 2 poprawki. Jedna to 
jest propozycja obniżenia deficytu budżetu pań-
stwa. Nie proponuję jakichś wielkich, radykal-
nych zmian, chociaż pewnie można byłoby tu 
zdecydowanie ograniczyć deficyt roku bieżą-
cego, ponieważ to, o czym mówiłem w swoim 
sprawozdaniu, wyraźnie pokazuje, że duża część 
planowanych wydatków, finansowanych z  de-
ficytu budżetowego, nie będzie wydatkami tego 
roku. Jednak świadomie nie ruszam tych wielkich 
propozycji obejmujących łącznie prawie 100 mi-
liardów zł, ale odnoszę się w tej mojej propozycji  
do niewielkich wydatków, niewielkich ze wzglę-
du na budżet, ale dużych z punktu widzenia in-
dywidualnego obywatela. One dotyczą środków 
przewidzianych dla Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 
Wywiadu, Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej 
Polskiej i w niewielkim wycinku obsługi długu 
Skarbu Państwa. Dlaczego zwróciłem na te urzę-
dy uwagę? Dlatego, że wydatki zaplanowane w no-
welizacji ustawy budżetowej, czyli wydatki, które 
powinny być zrealizowane do końca br., nie są 
wydatkami rozwojowymi, prorozwojowymi, in-
westycyjnymi, raczej są związane z wydatkami 
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dotyczącymi administracji i różnymi innymi pro-
gramami, innymi niż programy rozwojowe. To jest 
jedna poprawka.

Druga poprawka to jest poprawka, która po 
części jest opisywana przez wniosek mniejszości 
naszej komisji budżetowej, ale inaczej realizuje  
te cele, które zostały tam przedstawione. Proponuję, 
abyśmy w tym miejscu utworzyli nową, specjal-
ną rezerwę, tak aby te ewentualnie potrzebne  
700 milionów zł znalazło się właśnie w tej specjalnej 
rezerwie. Z tej rezerwy można byłoby dokonywać 
rozliczeń z  budżetem ogólnym Unii Europej- 
skiej, a równocześnie środki z tej rezerwy byłyby 
przeznaczone na obsługę długu Skarbu Państwa. 
Takie poprawki składam.

Chciałbym zwrócić uwagę Wysokiej Izby na pe-
wien bardziej generalny problem. Dzisiaj mówimy 
o nowelizacji ustawy budżetowej. Mówimy o nowe-
lizacji w sytuacji dużego kryzysu, w jakim znalazła 
się gospodarka Polski, a także gospodarki innych 
krajów. Warto w tym miejscu przypomnieć sobie 
kryzys lat 2008–2009, czyli kryzys pierwszej deka-
dy, który był kryzysem bardzo poważnym. Dzisiaj 
w Polsce już niewiele osób o nim pamięta, może 
także dlatego, że udało nam się przejść przez tam-
ten kryzys w miarę suchą nogą. Ale Polska pod 
tym względem, pod względem kłopotów związa-
nych z kryzysem 2008–2009, była rzeczywiście 
wyjątkiem. Większość krajów europejskich, ale 
także innych krajów na świecie, łącznie ze Stanami 
Zjednoczonymi, przechodziła tamten kryzys bar-
dzo ciężko. Dochodziło przecież do tego, że pensje 
czy emerytury w sektorze publicznym, na przy-
kład w krajach bałtyckich, były obniżane o 30%. 
W wielu krajach do dzisiaj nie udało się wyjść ze 
skutków tego kryzysu. Powiem szczerze, że nawet 
my w Polsce niektóre efekty kryzysu z lat 2008–
2009 odczuwamy do dzisiaj, a trzeba pamiętać 
o tym, że myśmy przeszli w miarę suchą stopą 
przez ten ogromny kryzys, który dotyczył finan-
sów publicznych, banków itd. Udało się to – jestem 
o tym przekonany – dzięki roztropnej, rozsądnej, 
mądrej polityce rządu, a także dobrej jak na tam-
te czasy postawie banków. Udało się przeżyć ten 
kryzys, ale przecież problemy były duże. Nastąpił 
wówczas także wzrost bezrobocia, nastąpił wzrost 
deficytu budżetowego itd. Skutki tamtego okre-
su nie były w takim dramatycznym stopniu, poza 
skutkami związanymi z bezrobociem, odczuwane 
przez obywateli. Myśmy przecież na czas przej-
ściowy wprowadzili podwyżkę VAT z 22% na 23%. 
Zapis o podwyżce wygasał z końcem roku 2014,  

ale później był on utrzymany przez nową większość 
rządzącą.

Warto o tym pamiętać, mówiąc o dzisiejszym 
kryzysie. Warto po prostu wyciągać wnioski z prze-
szłości. Dzisiejsza teraźniejszość jest oczywiście 
inna, ale wówczas także brano pod uwagę… Warto 
teraz brać pod uwagę działania, jakie wtedy po-
dejmował rząd w Polsce i jakie podejmowały inne 
rządy w walce z tamtym potężnym i trudnym do 
przewidzenia kryzysem.

Mówiąc o nowelizacji budżetu… Nie wiem, czy 
państwo senatorowie pamiętacie, ale już na począt-
ku pandemii, gdy pojawiały się pierwsze pomysły 
na to, jak sfinansować walkę z koronawirusem, 
zwracałem uwagę na to, że potrzeba natychmiast, 
już wówczas, w maju, znowelizować budżet roku 
2020. Mówiłem tak nie dlatego, że jestem jakoś 
niezwykle mądry i się na tym znam w sposób wy-
jątkowy. Ja podglądałem, jak robili to inni, szcze-
gólnie nasi sąsiedzi po zachodniej stronie, Niemcy. 
Pierwszą ustawą, która dotyczyła u nich walki 
z koronawirusem, była… No może nie pierwszą, 
ale była ona w pierwszym bloku ustaw. Była to 
zmiana ustawy budżetowej. Polegała ona na tym… 
Parlament pokazywał, na jakie zmiany ich stać,  
ile można wydać na walkę z  koronawirusem.  
I ja wówczas mówiłem, że powinniśmy zadziałać 
podobnie, że powinniśmy powiedzieć obywate-
lom, naszym rodakom, ile możemy przeznaczyć 
na walkę z koronawirusem. Wybrano inną drogę. 
Wybrano drogę finansowania tej walki poprzez 
środki pozabudżetowe, czyli bez kontroli pu-
blicznej, bez kontroli obywateli. Ja uważam, że to 
był zły manewr, takie działanie poprzez PFR czy 
Bank Gospodarstwa Krajowego itd. Oczywiście 
w konsekwencji mogłoby to być robione przez 
tego typu instytucje, ale jestem głęboko przekona-
ny, że to wszystko powinno być określone w bu-
dżecie państwa, żeby obywatele wiedzieli, że na 
walkę z koronawirusem przeznaczamy tyle pienię-
dzy, tyle środków i że te pieniądze trzeba będzie  
kiedyś zwrócić.

Zauważcie państwo, że w nowelizacji budżetu, 
którą dzisiaj przyjmujemy, pewnie z jakimiś drob-
nymi poprawkami… Jak mówiłem, my nie chcemy 
rozbijać tego, co rząd proponuje w tej noweliza-
cji, ale zwracam uwagę na to, że my przyjmujemy 
to wszystko w taki sposób, że nie widać środków, 
które są rzeczywiście przeznaczone na walkę z ko-
ronawirusem, one są w dużej mierze poza budże-
tem. A przecież to obciąży nas wszystkich i naszych 
następców. To jest kwota wynosząca dzisiaj  
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co najmniej 200 miliardów zł. Ja tego do końca 
nie wiem, bo to nie zostało nigdy publicznie po-
wiedziane. I wydaje mi się, że to jest podstawowy, 
elementarny błąd, jaki jest w tej sprawie robiony, 
to, że po prostu wszystko zostało oddane do decy-
zji nie parlamentu, nie większości parlamentar-
nej… Ja rozumiem, że opozycja ma zawsze w takich 
sprawach mniej do powiedzenia, ale to się mieści…  
To jest decyzja podejmowana nie do końca w rzą-
dzie. Wiele spraw, które myśmy…

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Panie Senatorze, bardzo proszę…)

…przyjęli wcześniej w  ustawie budżetowej, 
było… Takie możliwości działania rządu wynika-
ły z różnych ustaw związanych z walką z COVID.

Chcę jeszcze na koniec powiedzieć tylko tyle, 
żeby już tę sprawę powoli zamykać, że wydaje 
mi się, że to jest po prostu błąd, błąd, absolutnie 
błąd, że proponujemy deficyt budżetu państwa 
w tym roku na poziomie 109 miliardów zł. Jestem 
przekonany, że wykonanie będzie dużo mniejsze 
– i rząd, a szczególnie minister finansów pewnie 
też są przekonani, że będzie mniej – ale powinno 
się po prostu wprowadzać realne kwoty wydatków.  
Nie powinny być one wyimaginowane. I  mó-
wienie, że one są przesuwane na rok przyszły… 
A więc tak de facto ten deficyt roku budżetowego 
ma udowodnić politycznie, że udało się rządzą-
cym, po pierwsze, zmniejszyć deficyt budżetowy  
– bo przecież planowaliśmy na 109 miliardów zł  
– i po drugie, w sposób nieprzejrzysty przejść 
z tymi wydatkami w przyszły rok. I to jest ten błąd. 
To jest ten błąd, który będzie się mścił przez długi 
czas na działaniu związanym z walką z koronawi-
rusem. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA

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

sztofa Mroza.

SENATOR 
KRZYSZTOF MRÓZ

Pani Marszałek! Panowie Ministrowie! Panie 
i Panowie Senatorowie!

Ja, mówiąc szczerze, chciałbym trochę wziąć 
w obronę pana przewodniczącego Kleinę, który 

został przywołany do porządku przez pana mar-
szałka Borusewicza, jak trochę pochwalił na sa-
mym początku rząd, Ministerstwo Finansów…

(Senator Kazimierz Kleina: Nie ma potrzeby 
brać w obronę.)

Ale, mówiąc szczerze, nie wiem, czy te po-
prawki zgłosił, żeby się uwiarygodnić przed swo-
imi koleżankami i kolegami. Mówię to z pewnym 
sarkazmem, bo wprowadzanie poprawek dla samej 
idei wprowadzania poprawek też się mija z celem.

Ja słuchałem, jak pan przewodniczący zgłaszał 
te poprawki i z pamięci nie jestem w stanie się do 
wszystkich odnieść. A ta, która dotyczy Krajowej 
Rady Radiofonii i Telewizji, to chyba, z tego co pa-
miętam, 15 milionów zł…

(Senator Kazimierz Kleina: To bardzo dużo.)
To przy budżecie, przy tych dziesiątkach mi-

liardów, jest jakiś marginalny wydatek, który był 
wcześniej zaplanowany. I minister bardzo na po-
siedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Publicznych 
ten wydatek wyjaśniał. Co do innych, dotyczących 
CBA i Agencji Wywiadu, to nie jestem w stanie 
przypomnieć sobie, o jakich tu kwotach mówimy. 
To pierwsza kwestia.

Druga kwestia, ciężko mi się też odnieść do 
tej poprawki, która miała być takim uzupełnie-
niem wniosku mniejszości. Musiałbym ją po pro-
stu przeczytać, żeby się do niej jakoś odnieść. Ale 
mam wrażenie, że to jest na takiej zasadzie: w su-
mie poprawka mniejszości jest sensowna, jednak 
nie możemy jej poprzeć, więc wymyślimy prawie 
taką samą poprawkę – żeby to było nasze, tylko 
inaczej sformułowane. Zakładając, że idea jest 
taka sama, myślę, że… Bo jeżeli mówimy o tych 
700 milionach zł z oszczędności z obsługi zadłu-
żenia, to myślę, że to będzie to samo. Przecież  
ta poprawka generalnie służyła pewnej elastycz-
ności Ministerstwa Finansów w wydatkowaniu 
środków. Bo jeżeli musimy wpłacić jakieś skład-
ki czy jakieś zobowiązania w stosunku do Unii 
Europejskiej, to akurat ostatnią formacją poli-
tyczną, jak podejrzewam, która będzie chciała  
tę kwestię blokować, jest Platforma Obywatelska. 
Ale to tak na marginesie tego wszystkiego. Będzie 
posiedzenie komisji, to jeszcze zobaczymy, jak te 
poprawki fizycznie wyglądają.

A wracając do tej nowelizacji budżetu… O tym 
już mówił pan minister. Plan był taki, aby po 4 la-
tach dobrych rządów Prawa i Sprawiedliwości, do-
brych rządów, które się przełożyły na wskaźniki 
makroekonomiczne, w tym roku stworzyć budżet 
– i taki budżet został zaproponowany – pierwszy 
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raz od 30 lat bez deficytu budżetowego, co było 
marzeniem wielu ministrów finansów, wielu eko-
nomistów, także wielu polityków. I to zostało zre-
alizowane. Budżet został uchwalony bez deficytu. 
Wszyscy mogli się zapoznać z tym, jakie są wydat-
ki, jakie dochody. No, niestety, przyszedł w marcu 
COVID, czego nikt się na świecie nie spodziewał, 
i to wszystko, że tak powiem, przeorał. Przeorał bu-
dżety firm, gospodarstw domowych, samorządów, 
ale także w konsekwencji budżet państwa. Przecież 
to nie kto inny, tylko politycy opozycji, samorzą-
dowcy domagali się wsparcia. Pewnie słusznie. 
No, pan przewodniczący zrobił taką analogię do 
roku 2008. To był zupełnie inny kryzys. Nie mó-
wię, że łatwiejszy, bo on też był bardzo poważny, 
wszystkie kryzysy, które dotyczą świata finanso-
wego, są dzisiaj bardzo niebezpieczne. Ale to nie 
był taki kryzys, który wyłącza gospodarkę na kilka 
tygodni tak jak dzisiejszy kryzys. Ten wyłączył ją 
w marcu, a jeżeli dalej będziemy nieodpowiedzial-
nie podchodzili do obostrzeń, choćby przez te mar-
sze, to być może będziemy mieli po 20–30 tysięcy 
zakażeń dziennie i trzeba będzie wprowadzić taki 
całkowity lockdown na 2, 3 tygodnie, co oczywiście 
będzie się wiązało z dramatycznymi konsekwen-
cjami dla gospodarki.

Teraz rząd stanął przed tym dylematem i, 
wsłuchując się w oczekiwania przedsiębiorców, sa-
morządów itd., itd., zaczął pomagać. Ale to wszyst-
ko kosztuje. Dobrze, że mieliśmy zaplanowany 
budżet zrównoważony, bo dzięki temu mogliśmy 
sobie pozwolić na ten deficyt 109-miliardowy. Czy 
on będzie mniejszy? Jeszcze kilkanaście dni temu 
nawet bym się z panem przewodniczącym Kleiną 
zgodził, że ten deficyt pewnie będzie mniejszy niż 
109 miliardów zł – bo pamiętajmy, że w budżecie 
zawsze jest ten próg maksymalnych wydatków lub 
maksymalnego zadłużenia, gdyż taka jest istota 
budżetu – ale teraz nie wiem, co będzie się działo 
przez najbliższe tygodnie, do końca roku. Jeżeli się 
spełnią jakieś czarne scenariusze, to wcale bym 
nie powiedział, że ten deficyt nie zostanie w pełni 
zrealizowany, a z dnia na dzień ta sytuacja staje 
się coraz trudniejsza.

Szanowni Państwo, to, co pan przewodniczący 
mówił, że się podoba, nie podoba, dlaczego nowe-
lizacja budżetu tak późno, dlaczego pewne wydatki 
są poza budżetem… No, są różnego rodzaju tech-
niki. Dlaczego są wydatki poza budżetem? Pewnie 
byśmy mogli znaleźć bardzo wiele argumentów, 
choćby taki argument, że mamy pewną większą 
elastyczność wydatkowania tych środków. Jednak 

Polski Fundusz Rozwoju bardzo się sprawdził, 
przygotowując te tarcze. Gdyby to były pieniądze 
z budżetu, byłyby różnego rodzaju ograniczenia 
w wydatkowaniu takich środków, a mając te środ-
ki w Polskim Funduszu Rozwoju, mamy dużą ła-
twość wydatkowania i kierowania tych środków do 
potrzebujących przedsiębiorców. Te tarcze są po-
wszechnie chwalone, bo się sprawdziły w praktyce. 
Oczywiście są też pewne uwarunkowania praw-
ne. Pamiętajmy, że w konstytucji jest wpisany próg 
zadłużenia, jest ustawa o finansach publicznych, 
jest wiele przepisów i wyprowadzenie pewnej po-
mocy dla przedsiębiorców poza ramy budżetowe 
było bardziej praktyczne. A pamiętajmy, jaki był 
cel w marcu. W marcu tym celem było ochronienie 
miejsc pracy. I to się udało. Dzisiaj, po tych kilku 
miesiącach z COVID chyba największym sukcesem 
jest to, że nie eksplodowało w Polsce bezrobocie, 
że utrzymaliśmy miejsca pracy, a co za tym idzie, 
utrzymaliśmy dochody Polek i Polaków. Co będzie 
dalej? Zobaczymy, bo sytuacja jest dynamiczna.

Jeszcze ustosunkowanie się do wypowiedzi 
pana senatora Zdrojewskiego, który mówił o sa-
morządach. Tak, właśnie 6 miliardów zł już poszło, 
zostało rozdysponowanych, a do końca września, 
jak pamiętam, było składanie wniosków na kolej-
ne 6 miliardów, czyli samorządy dostały 12 mi-
liardów zł. I oczywiście, jeżeli wnioski się składa 
30 września, to zanim one będą rozpatrzone, środ-
ki podzielone, w sposób naturalny…

(Senator Kazimierz Kleina: To bardzo dużo…)
…inwestycje muszą przejść na przyszły rok, ale 

to też pozwoli samorządom kształtować przyszło-
roczne budżety, gdyż mają te pieniądze zagwaran-
towane już dzisiaj w tym budżecie.

Był też powtarzany taki zarzut, że pewne wy-
datki znajdujące się w tej nowelizacji budżetu, 
które będą finansowane z deficytu, będą przecież 
wydatkami w przyszłym roku.

(Senator Kazimierz Kleina: Nie ma potrzeby 
brać w obronę…)

I to był zarzut. Nie, moim zdaniem to nie po-
winien być zarzut, bo, że tak powiem, jeżeli dyspo-
nenci budżetu wiedzą, że w przyszłym roku mają 
zagwarantowane określone pieniądze, to ułatwi 
im proces inwestycyjny, ułatwi im funkcjonowa-
nie i ułatwi im planowanie różnego rodzaju bu-
dżetów. Tak więc to, co miało być zarzutem, moim 
zdaniem jest nawet, powiedziałbym, pewnego ro-
dzaju atutem. A tak jak nawet pan przewodniczą-
cy Kleina powiedział – bo trudno, żeby zaprzeczył 
faktom – większość z tych pieniędzy, z wyjątkiem 
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dość dużych środków na Fundusz Ubezpieczeń 
Społecznych, czyli de facto dla ZUS, to są pienią-
dze na inwestycje. Te kwestionowane pieniądze do 
Ministerstwa Obrony Narodowej… Przecież one nie 
idą na podwyżki, tylko na to, aby kupować sprzęt 
wojskowy w polskich fabrykach zbrojeniowych, 
a co za tym idzie, pomagać polskim przedsiębior-
stwom, pomagać polskim firmom, które akurat są 
w tej branży. Jeżeli idą na kolej, to przecież nie na 
to, żebyśmy sobie cokolwiek tam robili na tej kolei, 
tylko żeby po prostu…

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Panie Senatorze…)

Tak, już kończę.
…Mogły przetrwać Polskie Linie Kolejowe PKP, 

a poza tym dzięki temu będzie też kreowany pew-
nego rodzaju popyt w Polsce.

I ostatnia sprawa, takie podsumowanie, bo pani 
marszałek mnie już upomina…

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Bo już minęło 10 minut.)

Dobrze, to kończę.
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo o zabranie głosu pana senatora 

Grzegorza Biereckiego, zdalnie.

SENATOR 
GRZEGORZ BIERECKI

Dziękuję bardzo.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Ta debata stała się interesującą rozmową 

o sposobie odpowiedzi na kryzys, kryzys covido-
wy, który dotknął nasz kraj, o odpowiedzi na kry-
zys, który jest przecież kryzysem zdrowotnym, 
jest także kryzysem gospodarczym, nie stał się 
jeszcze kryzysem finansów państwa, ale przewi-
dywane scenariusze rozwoju epidemii, pande-
mii mogą przynieść wiele wyzwań. Ta odpowiedź  
na kryzys, którą rząd przyjął, jest odpowiedzią 
o charakterze bezprecedensowym, innowacyj- 
nym i – za podkreślenie czego dziękuję panu se-
natorowi Kleinie – jest odpowiedzią proinwe-
stycyjną. Ta bezprecedensowość odpowiedzi 
i jej innowacyjność wynika ze sposobu zaanga- 

żowania instytucji pozabudżetowych w działania 
zmierzające do niwelowania skutków kryzysu.  
To, że mamy zaangażowanie Polskiego Funduszu 
Rozwoju, Banku Gospodarstwa Krajowego, stwo-
rzyło, otworzyło możliwości podjęcia, pierw-
szy raz w historii Polski, interwencji ze strony 
Narodowego Banku Polskiego. Umożliwiło za-
angażowanie Narodowego Banku Polskiego w fi-
nansowanie potrzeb pieniężnych, finansowych na 
zwalczanie skutków kryzysu. W innych krajach 
banki centralne mają taką możliwość wpisaną 
bezpośrednio, my mamy tutaj szereg ograniczeń, 
stąd też należą się najwyższe wyrazy uznania kie-
rownictwu Narodowego Banku Polskiego, które 
podjęło taką decyzję o innowacyjnym zaangażo-
waniu i o zaangażowaniu we właściwym czasie  
i we właściwy sposób. 

Pan senator Kleina, komentując czy odno-
sząc się do tego sposobu odpowiedzi na kryzys… 
Bardzo dziękuję też za podniesienie poziomu de-
baty, Panie Senatorze, bo niewątpliwie ważne jest 
zwrócenie uwagi na pewne metody, które przyj-
mujemy w Polsce w ramach walki z problemem 
kryzysu covidowego. Pan senator Kleina wskazy-
wał na rozwiązania niemieckie, krytykując… czy 
może inaczej, prezentując inną filozofię, taką, którą 
zastosowali Niemcy, uprzedniego przyjęcia zmian 
w budżecie, a dopiero potem ulokowania środków, 
czyli przewidywania, ileż to trzeba będzie na wal-
kę z COVID. Nie to, że Niemcy posiedli taką wie-
dzę tajemną, tylko taka konieczność wynikała ze 
struktury ich budżetu, z konstrukcji, sposobu bu-
dowania budżetu niemieckiego, państwa federal-
nego. W Polsce takiej konieczności nie było, my 
mogliśmy przyjąć zasadę, która została przez bar-
dzo szeroko przyjęta w Unii Europejskiej, a która 
właściwie sprowadza się do stwierdzenia wygło-
szonego kiedyś przez szefa Europejskiego Banku 
Centralnego, pan Mario Draghi. Otóż kiedy zapy-
tano go o to, jakie działania podejmie, aby walczyć 
z kryzysem strefy euro, on powiedział „Whatever 
it takes”, czyli: zrobię wszystko, co trzeba. Rząd 
robił wszystko, co trzeba, stosując innowacyjne, 
odważne rozwiązania. Teraz przynosi nam no-
welizację budżetu, która jest pewnym podsumo-
waniem tych działań, ale też daje zapas deficytu  
na przyszłe okresy, a ten zapas jest bardzo potrzeb-
ny, bo przecież mówimy o kolejnej fali pandemii.

Odpowiedź, którą rząd przyjął w kryzysie co-
vidowym, można byłoby porównać z działaniami, 
które były odpowiedzią na inny kryzys, kryzys fi-
nansowy, sektora finansów, na który to odpowiedzi 
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Ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020
Komunikaty

udzielał rząd PO-PSL. Przypomnę o tym, że odpo-
wiedź, którą minister Rostowski wtedy przedsta-
wił, była odpowiedzią zupełnie inną. To nie była 
odpowiedź proinwestycyjna, odważna, poszukują-
ca nowych rozwiązań, to była odpowiedź polegająca 
na cięciach, mrożeniu, tak naprawdę sprowadzają-
ca się do historycznej już wypowiedzi pana mini-
stra Rostowskiego, że pieniędzy nie ma i nie będzie. 
A więc oceniając działania, które rząd prowadził 
przez ostatnie pół roku, trzeba mieć w pamięci 
różnice pomiędzy naszym systemem politycznym, 
w Polsce, a systemami w innych krajach, ale na-
leży także pamiętać o tym, że były możliwe inne 
odpowiedzi, np. takie jak ta, której udzielał kiedyś 
minister Rostowski.

Na koniec mojego wystąpienia chciałbym bar-
dzo podziękować kierownictwu Narodowego Banku 
Polskiego, panu prezesowi, panu premierowi, mi-
nistrowi finansów, prezesowi Polskiego Funduszu 
Rozwoju, Banku Gospodarstwa Krajowego, lu-
dziom, którzy niestrudzenie walczą o utrzymanie 
miejsc pracy w Polsce, walczą o chleb dla polskich 
rodzin. Bardzo dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA

Dziękuję bardzo.
Proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Krzysztofa Kwiatkowskiego.
(Głos z sali: Nie ma.)
Czy jest pan senator? Nie ma pana senatora.
Dla porządku informuję, że senatorowie: 

Ryszard Świlski, Aleksander Szwed, Janusz Gro- 
mek, Janusz Pęcherz, Gabriela Morawska-Sta- 
necka, Beniamin Godyla złożyli swoje przemówie-
nia w dyskusji do protokołu*.

Informuję również, że wnioski o charakterze 
legislacyjnym na piśmie złożyli: senator Sławomir 
Rybicki, senator Kazimierz Kleina, senator Ryszard 
Świlski, senator Bogdan Borusewicz, senator 
Gabriela Morawska-Stanecka.

Jeszcze jedna kwestia co do pytań przed dysku-
sją. Informuję, że przedstawiciel rządu zobowiązał 
się do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytania 
zadane przez senatorów Wadima Tyszkiewicza, 
Aleksandra Szweda, Joannę Sekułę, Barbarę 
Zdrojewską oraz Jadwigę Rotnicką.

Zamykam dyskusję.

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

Informuję, że głosowanie w sprawie…
A, jeszcze jedno, przepraszam. Czy przedstawi-

ciel rządu chce ustosunkować się do przedstawio-
nych wniosków?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Sebastian Skuza: Pani Marszałek, nie, dziękuję.)

Dziękuję bardzo.
Ponieważ zostały złożone wnioski o charakterze 

legislacyjnym, proszę Komisję Budżetu i Finansów 
Publicznych o ustosunkowanie się do przedstawio-
nych wniosków i przygotowanie sprawozdania.

Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-
wanej ustawy zostanie przeprowadzone w dniu 
dzisiejszym.

Proszę o przeczytanie komunikatów.

SENATOR SEKRETARZ 
ALEKSANDER SZWED

Komunikat: posiedzenie Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych w sprawie rozpatrzenia 
wniosków zgłoszonych na siedemnastym posie-
dzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy budże-
towej na rok 2020, druk senacki nr 225, odbędzie 
się w dniu dzisiejszym, pół godziny po ogłoszeniu 
przerwy w obradach w sali nr 176. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA

Zarządzam przerwę do godziny 20.30. Po prze-
rwie odbędą się głosowania. Dziękuję bardzo.

(Przerwa w obradach od godziny 18 minut 56  
do godziny 20 minut 31)

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI

Wznawiam obrady.
Powracamy do rozpatrywania punktu trze-

ciego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
budżetowej na rok 2020.

W przerwie w obradach odbyło się posiedze-
nie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, która 
ustosunkowała się do przedstawionych w toku de-
baty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej 
sprawie. Znajduje się ono w druku nr 225 Z.

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Kazimierza 
Kleinę, o przedstawienie sprawozdania komisji.
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Głosowania

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
KAZIMIERZ KLEINA

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Komisja Budżetu i Finansów Publicznych, po 

rozpatrzeniu poprawek do ustawy o zmianie usta-
wy budżetowej na rok 2020, rekomenduje przyję-
cie wniosków zawartych w pktach nr 1, 3, 4 i 5. 
Dziękuję.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI

Dziękuję bardzo.
Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozostały 

senator sprawozdawca chcą jeszcze zabrać głos?
Przypominam, że wnioski w trakcie dysku-

sji zgłosili pleno titulo pani marszałek Gabriela 
Morawska-Stanecka, pan senator Sławomir Rybicki, 
pan senator Kazimierz Kleina, pan senator Bogdan 
Borusewicz oraz pan senator Ryszard Świlski.

Ponadto sprawozdawcą mniejszości Komisji 
Budżetu i Finansów Publicznych był pan senator 
Krzysztof Mróz.

Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzo-

ne głosowania nad przedstawionymi poprawka-
mi, a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie 
przyjęcia ustawy w całości, ze zmianami wynika-
jącymi z przyjętych poprawek.

Poprawka nr 1 zwiększa wydatki bieżące jed-
nostek budżetowych o  2  miliardy  zł w  części 
„Zdrowie” w rozdziale „Programy polityki zdro-
wotnej” oraz o 3 miliardy zł w części „Subwencje 
ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego” 
w rozdziale „Część oświatowa subwencji ogólnej 
dla jednostek samorządu terytorialnego” – kosz-
tem zmniejszenia ogólnej rezerwy budżetowej 
o 2 miliardy 10 milionów zł oraz wydatków mająt-
kowych na obronę narodową o 2 miliardy 990 mi-
lionów zł.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
(Rozmowy na sali)
Jest nadzieja, że jeszcze będzie normalnie…
(Głos z sali: Nadzieja umiera ostatnia.)
(Rozmowy na sali)
Głosowało 96 senatorów, 51 – za, 45 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 54)
Poprawka przyjęta.

Poprawka nr 2 polega na zmniejszeniu wydat-
ków na obsługę długu Skarbu Państwa o 700 milio-
nów zł oraz przeznaczeniu tej kwoty na wydatki na 
obsługę długu Skarbu Państwa w ramach Rezerwy 
na realizację projektów współfinansowanych 
z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej oraz ze środków pomocy bezzwrot-
nej, rozliczenia programów i projektów finansowa-
nych z udziałem tych środków, a także rozliczenia 
z budżetem ogólnym Unii Europejskiej. Poprawka 
zmienia także nazwę tej rezerwy w ten sposób, aby 
obejmowała także obsługę długu Skarbu Państwa.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95 senatorów, 43 było za, 51 – prze-

ciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 55)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 3 zmierza do utworzenia nowej re-

zerwy celowej o nazwie „Środki dla Europejskiego 
Centrum Solidarności”, z kwotą dotacji i subwen-
cji wynoszącą 1 milion zł, kosztem rezerwy ce-
lowej na zmiany systemowe i niektóre zmiany 
organizacyjne.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 50 było za, 45 – prze-

ciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 56)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 4 zmierza do utworzenia nowej 

rezerwy celowej o nazwie „Środki na obsługę długu 
Skarbu Państwa, a także uzupełnienie środków na 
rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej 
z tytułu środków własnych”, z kwotą wydatków na 
obsługę długu Skarbu Państwa 300 milionów zł 
oraz środków własnych Unii Europejskiej 400 mi-
lionów zł, kosztem zmniejszenia o tę kwotę wydat-
ków na obsługę długu Skarbu Państwa w części 79.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 57)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 5 zmniejsza łączną kwotę wydat-

ków budżetu państwa oraz deficyt budżetu państwa 
o 100 milionów 100 tysięcy zł kosztem zmniej-
szenia wydatków: na Krajową Radę Radiofonii 
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i Telewizji o 15 milionów zł, na Centralne Biuro 
Antykorupcyjne o 14 milionów 600 tysięcy zł, na 
Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego o 10 mi-
lionów zł, na Agencję Wywiadu o 10 milionów zł, 
na Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej 
o 500  tysięcy zł oraz na obsługę długu Skarbu 
Państwa o 50 milionów zł.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 50 było za, 46 – prze-

ciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 58)
Poprawka przyjęta.
Zakończyliśmy głosowania 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 97 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 59)
8 minut na głosowania. Duży sukces.
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy budżetowej na rok 2020.

Nie ma komunikatów? Nie ma.
Ogłaszam przerwę do jutra do godziny 10.00.
Jednocześnie informuję, że o godzinie 12.00 

w skromny sposób, dyktowany zasadami epide-
miologicznymi, zostanie otwarta wystawa na temat 
realizacji założeń Roku Fizyki pod przewodnic-
twem pana senatora prof. Wiatra.

Ogłaszam przerwę do godziny 10.00.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 20 minut 39)
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Głosowało 83 senatorów i przyjmujemy, że 
w tym momencie tylu senatorów bierze udział 
w posiedzeniu. (Głosowanie nr 60)

Wysoka Izbo, proponuję uzupełnienie porząd-
ku obrad o punkty: ustawa o doręczeniach elektro-
nicznych – i rozpatrzenie go jako punktu piątego 
porządku obrad; informacja dla Sejmu i Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej 
Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie sty-
czeń – czerwiec 2020 r. (przewodnictwo Chorwacji 
w Radzie Unii Europejskiej) – i rozpatrzenie go 
jako punktu siódmego; zmiany w składzie komisji 
senackiej – i rozpatrzenie go jako punktu ostatnie-
go. Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Wysoka 
Izba przyjęła przedstawione propozycje.

Wobec braku głosów sprzeciwu stwierdzam,  
że Senat przedstawione propozycje przyjął.

Proponuję również łączną debatę nad punkta-
mi szóstym i siódmym porządku obrad, tj. nad in-
formacją MSZ o udziale Rzeczypospolitej Polskiej 
w  pracach Unii Europejskiej w  okresie lipiec  
– grudzień 2019 r., czyli w czasie przewodnictwa 
Finlandii w Radzie Unii Europejskiej, oraz nad 
świeżo wprowadzoną do porządku obrad infor-
macją o udziale RP w tych pracach w czasie prze-
wodnictwa Chorwacji w Radzie Unii Europejskiej. 
Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Wysoka Izba 
przyjęła przedstawioną propozycję.

Szanowni Państwo Senatorowie, plan na dzi-
siejszy dzień jest na chwilę obecną następujący. 
O godzinie 11.30 zostanie ogłoszona przerwa w ob-
radach, do godziny 12.15, tak aby mogły dokończyć 
swoje prace Komisja Ustawodawcza oraz komisja 
praw człowieka i petycji. W trakcie tej przerwy, 
o godzinie 12.00, odbędzie się otwarcie wystawy 
„Polscy fizycy dla nauki światowej”. Wystawa od-
będzie się z zachowaniem surowych rygorów czasu 

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 10 minut 02)

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

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Wznawiam posiedzenie.
Szanowni Państwo Senatorowie, przypomi-

nam, że obrady toczą się jednocześnie w sposób 
tradycyjny oraz z wykorzystaniem środków poro-
zumiewania się na odległość.

Państwa senatorów znajdujących się w gma-
chu Senatu proszę o sprawdzenie, czy wszyscy 
państwo macie wyłączone aplikacje do zdalnego 
udziału w posiedzeniu.

Państwa senatorów biorących udział w posie-
dzeniu w sposób zdalny informuję, że za 15 mi-
nut zablokujemy możliwość przyłączania się do 
posiedzenia. W razie problemów prosimy o kon-
takt telefoniczny pod numer uprzednio państwu 
przekazany.

Szanowni Państwo, za chwilę przystąpimy do 
głosowania, które ma na celu wyłącznie ustalenie 
listy senatorów biorących udział w posiedzeniu.

Proszę o oddanie jakiegokolwiek głosu w celu 
potwierdzenia obecności.

(Rozmowy na sali)
Niech pan włączy światełka.
(Głosy z sali: Nie działa.)
Już działa.
(Głos z sali: Przepraszam, ale ja nie mam table-

tu do łączności ze zdalnymi…)
(Głos z sali: Zaraz przyniesiemy.)
No to biegusiem.
Proszę o podanie wyników.
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pandemii, z zachowaniem dystansu społecznego. 
Wszyscy goście będą mile widziani.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
czwartego porządku obrad: drugie czytanie pro-
jektu uchwały w sprawie upamiętnienia 80. rocz-
nicy Bitwy o Anglię i Polskich Bohaterów.

Witam obecnego na posiedzeniu pana 
Jamesa Hughesa, radcę – ministra do spraw 
ekonomicznych z  Ambasady Zjednoczonego 
Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 
w Rzeczypospolitej Polskiej. Witam pana radcę. 
Welcome.

Przypominam, że projekt uchwały został wnie-
siony przez grupę senatorów i zawarty jest w druku 
nr 220, a sprawozdanie – w druku nr 220 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
pana senatora Marka Komorowskiego, o przedsta-
wienie sprawozdania komisji o projekcie uchwały.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
MAREK KOMOROWSKI 

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! 
Szanowni Goście! Internauci oglądający relację 
z naszego posiedzenia, prezentację tego punktu! 
Wiem, że tacy są i oglądają nas dzisiaj.

Mam zaszczyt i  honor przedstawić projekt 
uchwały w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy 
Bitwy o Anglię i Polskich Bohaterów.

W imieniu Komisji Ustawodawczej i jako je-
den z inicjatorów podjęcia uchwały przez Senat 
w osiemdziesiątą rocznicę tej bitwy chciałbym parę 
zdań powiedzieć o sytuacji, jaka wówczas istnia-
ła – choć myślę, że my wszyscy tutaj obecni na tej 
sali doskonale o tym wiemy. Ale żeby historia nie 
była gdzieś obok przy podejmowaniu takiej uchwa-
ły, trzeba powiedzieć, że Bitwa o Anglię była, jak się 
okazało później, kluczowym wydarzeniem w dzie-
jach II wojny światowej. Można ją nazwać bitwą 
o Londyn i porównać trochę w skutkach do Bitwy 
Warszawskiej. Lord Edgar Vincent D’Abernon, któ-
ry rozszerzył listę przełomowych bitew w historii 
świata autorstwa Edwarda Sheparda Creasy’ego – 
on stworzył listę 15 przełomowych bitew w historii 
świata – umieścił Bitwę Warszawską na osiemna-
stym miejscu. Zmarł w 1941 r., nie rozszerzył da-
lej tego katalogu przełomowych bitew świata… Ale 
można śmiało powiedzieć, wysnuć wniosek, że 
Bitwa o Anglię mogłaby być dziewiętnastą prze-
łomową bitwą w historii świata. Od razu po jej za-
kończeniu – trwała od 10 lipca do 31 października 

1940 r. – nie było tego oczekiwanego rezultatu, ale 
w kontekście dalszych losów II wojny światowej 
okazała się ona bezcenna. Uratowanie Wielkiej 
Brytanii przed inwazją niemiecką było niejako klu-
czową kwestią prowadzącą do wygrania II wojny 
światowej. To wówczas, w tym okresie, w trakcie 
Bitwy o Anglię, nad kanałem La Manche i nad po-
łudniową częścią Anglii rozegrała się jedna z klu-
czowych bitew II wojny światowej, w której bardzo 
dużą rolę odegrali piloci polscy.

Pytanie: czy piloci polscy wygrali bitwę 
o  Anglię? Nie można stawiać takiego pytania. 
Zresztą na to pytanie nie ma prostej odpowiedzi. 
Bitwę o Anglię generalnie wygrali piloci. To była 
pierwsza w dziejach świata bitwa lotnicza, w której 
wzięli udział piloci RAF, piloci służący w RAF, pi-
loci różnych narodowości. To oni wszyscy, można 
powiedzieć, tworząc jedną komplementarną armię 
pilotów, dokonali tego, przyczynili się do przełomo-
wego wówczas wydarzenia. Niemcy faszystowskie, 
od rozpoczęcia II wojny światowej, po wcześniej-
szej aneksji Austrii i Czech, po raz pierwszy dozna-
ły porażki w swojej ekspansywnej ideologii, w tym 
swoim ekspansywnym wojennym, morderczym 
działaniu. Wówczas praktycznie już tylko Wielka 
Brytania została wolnym krajem Europy. Stąd tak 
duża determinacja wszystkich narodów. Wszyscy, 
którzy mogli dotrzeć, dotarli do Wielkiej Brytanii 
i stanęli wówczas w jej obronie.

W projekcie uchwały, który został przyjęty 
przez Komisję Ustawodawczą jednogłośnie, 22 gło-
sami za, jako inicjatorzy nie wymieniamy nazwisk 
osób. Polskich pilotów walczących w II wojnie 
światowej, walczących w bitwie o Anglię było wielu, 
a w ogóle działających, funkcjonujących w ramach 
RAF, odbywających służbę było ok. 17 tysięcy czy 
nawet ponad 17 tysięcy. To byli piloci, to były osoby 
obsługujące lotniska… Ale trzeba też jasno powie-
dzieć – bo w uchwale wymieniamy polskie dywi-
zjony, które bezpośrednio brały udział w Bitwie 
o Anglię – że polscy piloci w okresie Bitwy o Anglię 
latali bojowo, można powiedzieć, w 27 dywizjonach 
RAF i w znacznym stopniu przyczynili się do tego, 
że to zwycięstwo mogło zaistnieć. Ono mogło zaist-
nieć w wyniku bezpośrednich działań wojennych, 
ale mogło też zaistnieć dzięki podniesieniu morale 
wśród walczących, wzajemnemu wspieraniu się 
i wzbogacaniu swoich działań.

W tej uchwale nie ma nazwisk, ale można tu 
wspomnieć z historycznych względów o tym, że 
pierwszym polskim pilotem, który zestrzelił samo-
lot wroga, bo tak to trzeba nazwać, był por. Antoni 
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Ostowicz. Dokonał tego 19 lipca. Był on też pierw-
szym pilotem, który poniósł śmierć, jego samolot 
został zestrzelony 11 sierpnia. Pilotem, który do-
konał najwięcej zestrzeleń w ciągu jednego lotu, 
w ciągu jednego dnia, był sierż. Antoni Głowacki, 
który 24 sierpnia zestrzelił, i to mu zostało zaliczo-
ne, 5 samolotów wroga.

Przełomowym dniem Bitwy o  Anglię był 
15 września. Wówczas w powietrzu były wszyst-
kie siły powietrzne RAF i były siły Luftwaffe. Na 
szczęście dla dziejów historii, dla dziejów świata, 
dla dziejów Wielkiej Brytanii, Anglii ta bitwa zo-
stała przez lotnictwo RAF wygrana. Jak wyglądał-
by świat, jak wyglądałaby Europa, gdyby Bitwa 
o Anglię została przegrana? Myślę, że wszyscy 
mogą to sobie doskonale wyobrazić.

Kończąc, zbliżając się do końca prezentacji tej 
uchwały, chcę powiedzieć jeszcze jedno, dobitnie. 
Ta bitwa jest ważna w pamięci polskich bohate-
rów, polskich pilotów, wśród tragicznych historii 
z ich życia. A takim symbolem, takim przykładem 
tego, jak oni po II wojnie światowej zostali po-
traktowani, są losy płka Szczepana Ścibiora, któ-
ry został po wojnie komendantem wyższej szkoły 
lotniczej w Dęblinie, aktualnie nazywanej Lotniczą 
Akademią Wojskową, i odbudowywał polskie lot-
nictwo. Mam nadzieję, że aktualnie słucha nas ko-
mendant tej szkoły – pozdrawiam pana gen. bryg. 
Piotra Krawczyka – który w 2 rozmowach telefo-
nicznych informował mnie, że szkoła kultywuje 
tradycje polskich lotników walczących w II wojnie 
światowej, walczących w Bitwie o Anglię. Myślę, 
że niektórzy podchorążowie z tej szkoły nas w tej 
chwili oglądają i słuchają. Pan płk Szczepan Ścibior 
wrócił do kraju, objął funkcję komendanta szkoły, 
poświęcił swoje życie, umiejętności i wiedzę, żeby 
odbudowywać polskie lotnictwo po II wojnie świa-
towej na terenie Polski. I został on – ale nie tyl-
ko on, bo także szereg innych pilotów wracających 
do kraju – przez ówczesne władze komunistyczne 
najpierw wykorzystany do tego, żeby w pewnym 
zakresie odbudować lotnictwo, a potem zniszczo-
ny. Pan płk Szczepan Ścibior został aresztowany 
9 sierpnia 1951 r., a 13 maja 1952 r. został skazany 
przez Najwyższy Sąd Wojskowy na karę śmierci. 
W znajdującym się niedaleko stąd mokotowskim 
więzieniu był przez 8 miesięcy maltretowany, tor-
turowany. Został stracony 7 sierpnia 1952 r. w tym 
samym więzieniu. Nie było ciała, nie było wiadomo, 
gdzie się ono znajduje. Jego symboliczny grób jest 
na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Podczas 
prac ekshumacyjny prowadzonych na Łączce na 

cmentarzu powązkowskim zostały odnalezione 
szczątki pana Szczepana Ścibiora. Zostały one od-
nalezione w wyniku prac ekshumacyjnych w 2017 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan 
Andrzej Duda, 11 marca 2019 r. mianował po-
śmiertnie pana Szczepana Ścibiora na stopień 
generała brygady. Co prawda wcześniej, po już od-
wilży, która nastąpiła w 1956 r., ten sam sąd – nie 
wiem, czy w tym samym składzie, pewnie w innym 
– uchylił wyrok skazujący na karę śmierci. Było to 
w 1956 r., przeszło 4 lata po wykonaniu wyroku. 
Szczątki Szczepana Ścibiora zostały przeniesione 
do Dęblina i został on pochowany naprzeciwko ko-
ścioła garnizonowego w Dęblinie.

Przedstawiciele Lotniczej Akademii Wojskowej 
co roku uczestniczą w uroczystościach związa-
nych z Bitwą o Anglię na lotnisku w Northolt koło 
Londynu. Można powiedzieć, że teraz znajduje się 
ono w jednej z dzielnic Londynu. Na tym lotnisku 
szkolili się polscy piloci, a w zasadzie doszkalali, 
bo w zdecydowanej większości oni byli już prze-
szkoleni. Niestety, sytuacja covidowa, związana 
z epidemią, uniemożliwia bezpośrednie wzięcie 
udziału w dzisiejszej sesji panu generałowi, panu 
komendantowi Lotniczej Akademii Wojskowej. 
Notabene w tym roku po raz pierwszy nie moż-
na było uczestniczyć bezpośrednio w tych uroczy-
stościach na lotnisku w Northolt, pozostało tylko 
uczestnictwo zdalne, internetowe. Ale miejmy na-
dzieję, ze przyjdzie jeszcze taki czas, że zorganizu-
jemy wystawę czy jakąś konferencję poświęconą 
udziałowi Polaków w Bitwie o Anglię.

Kończąc, chciałbym powiedzieć, dlaczego obro-
na Wielkiej Brytanii mogła być i była skuteczna. 
Tam były 3 filary, 3 elementy tej obrony. Pierwszy 
element to dywizjony myśliwskie, drugi – istnie-
jąca wówczas w Wielkiej Brytanii sieć radarów, 
trzeci – sieć wymiany informacji i przekazywania 
rozkazów. Te 3 elementy łącznie, zsumowane jesz-
cze z udziałem ludzkim, dały w efekcie zwycięstwo. 
A Dywizjon 303, najsłynniejszy polski dywizjon, był 
praktycznie najlepszym dywizjonem ze wszystkich 
dywizjonów walczących w Bitwie o Anglię.

Kończąc, chciałbym wtrącić jeszcze wątek oso-
bisty, o którym mówiłem na posiedzeniu komisji. 
Przekazałem tutaj 2 biogramy osób walczących 
w Bitwie o Anglię, bo czuję się do tego osobiście 
zobowiązany. Mogę powiedzieć o sobie, że należę, 
w takim trochę szerszym znaczeniu, do rodziny 
osób walczących w Bitwie o Anglię, bo brat mojej 
babci i mąż siostry ciotecznej mojej mamy walczy-
li w tej bitwie. Jeden był pilotem, drugi pracował 
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w obsłudze naziemnej. Jeden został w Anglii, dru-
gi wrócił. Ten, który wrócił, był prześladowany 
itd. To są właśnie takie historie, o których wspo-
minałem, a których bezpośrednio doświadczył pan 
pułkownik, a teraz gen. Szczepan Ścibior. Chwała 
bohaterom!

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Jesteśmy dumni, że Senat może wpisać się 

w uhonorowanie tych, o których Winston Churchill 
powiedział to słynne zdanie, że nigdy w historii tak 
wielu nie zawdzięczało tak wiele tak nielicznym.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 
nie dłużej niż minutę zapytania do senatora spra-
wozdawcy. Domyślam się, że takich pytań nie ma.

Zatem otwieram dyskusję.
Do głosu zapisał się pan senator Jan Maria 

Jackowski.

SENATOR 
JAN MARIA JACKOWSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Drodzy Goście! 
Wszyscy, którzy słuchają nas w tej chwili również 
za pośrednictwem internetu!

Chciałbym na wstępie bardzo serdecznie po-
dziękować panu senatorowi Komorowskiemu. 
Przyłączam się do tego, co powiedział pan marsza-
łek Grodzki. Dziękuję za tę przepiękną inicjatywę. 
W toku różnych wydarzeń bieżących ta rocznica 
być może uszłaby naszej uwagi, a faktycznie było 
to niezwykle doniosłe wydarzenie. Determinacja 
i zapał pana senatora były widoczne. Ja jako współ-
wnioskodawca mogę potwierdzić, że pan senator 
bardzo o to zabiegał, bardzo osobiście zaangażował 
się w przygotowanie tekstu tego projektu uchwały, 
we wszelkie potrzebne konsultacje oraz w przepro-
wadzenie wymaganych przez regulamin senacki 
działań, które doprowadziły nas w tej chwili do 
drugiego czytania.

Bardzo wiele zostało już tutaj powiedziane.  
Ja chciałbym tylko dodać, jakie było tło, jakie były 
przyczyny Bitwy o Anglię, bo z tej uchwały siłą rze-
czy… Ale to nie ma być streszczenie historii II woj-
ny światowej, tylko uchwała zwracająca uwagę na 
pewien niezwykle ważny element tej wojny, tych 
działań.

Otóż Niemcy liczyli, że po zajęciu Francji Wielka 
Brytania wycofa się z  wojny. Przecież wiemy, 

że wojna została wypowiedziana przez Wielką 
Brytanię Hitlerowi 3 września, podobnie zrobi-
ła to Francja. Jednak zajęcie Francji i Belgii przez 
Niemcy spowodowało zmianę w gabinecie brytyj-
skim i premiera Chamberlaina zastąpił Winston 
Churchill – to się odbywało w pierwszej dekadzie 
miesiąca, bodajże 10 maja 1940 r. – i Churchill od-
mówił Hitlerowi czy dał do zrozumienia, że Wielka 
Brytania nie wycofa się z wojny. I wtedy, kiedy zo-
stał powołany na premiera Winston Churchill, 
w Izbie Gmin padły też słynne słowa – to chyba 
jedno z najsłynniejszych przemówień politycznych 
XX wieku. Churchill powiedział: „Nie mam nic do 
zaoferowania, tylko trud, łzy i pot”. I rzeczywiście 
społeczeństwo brytyjskie było bardzo zjednoczone, 
chociaż w tym momencie ta wojna mogła mu się 
wydawać dosyć abstrakcyjna. Ale przecież pamię-
tamy tę dramatyczną ewakuację wojsk z Dunkierki, 
która również miała miejsce w tamtym okresie.

Hitler chciał zdobyć Wielką Brytanię dzięki ope-
racji morskiej. Kluczem była operacja o kryptoni-
mie „Seelöwe” – „Lew Morski”, która miała na celu 
doprowadzenie do desantu na Wielką Brytanię. 
Ale żeby tego dokonać, należało przede wszystkim 
zapewnić sobie panowanie w powietrzu. I dlate-
go zaczęły się od lipca 1940… Słusznie pan sena-
tor zwraca uwagę w uchwale, że ta bitwa zaczyna 
się właściwie w lipcu, chociaż historycy się spierają 
i za pierwszą fazę tej bitwy uznaje się już sierpień. 
Jednak naloty i działania bojowe, które miały miej-
sce w lipcu, to w zasadzie był początek tej ogromnej 
operacji. Z kolei od strony Niemiec takim formal-
nym rozpoczęciem tej operacji był 12  sierpnia 
1940 r., kiedy marszałek lotnictwa Rzeszy Göring 
wydał rozkaz realizacji operacji „Adlertag” – „Orli 
Dzień”. Co było dalej, to wiemy doskonale.

Tak że chciałbym jeszcze raz bardzo serdecz-
nie podziękować panu senatorowi za projekt tej 
uchwały. I chciałbym zwrócić uwagę, że… Myślę, 
że większość tu obecnych – zwłaszcza te osoby, któ-
re mają już PESEL trochę wysoki – pamięta słyn-
ny film Guya Hamiltona z 1969 r. „Bitwa o Anglię” 
w doborowej obsadzie aktorskiej. To było wydarze-
nie, w czasach PRL takich filmów za dużo nie było 
na naszych ekranach. No i był tam również słyn-
ny polski epizod, bardzo niewielki. To wywoływa-
ło dyskusje, zastanawiano się, że może za mało, 
że może za dużo… Jednak w tym filmie zostało to 
uwzględnione. Być może było to pokłosie tego, co 
się wydarzyło w słynnej defiladzie po zakończe-
niu II wojny światowej – Polska, która przecież 
była sojusznikiem Wielkiej Brytanii, nie została 
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Ustawa o doręczeniach elektronicznych

zaproszona na defiladę zwycięstwa, która miała 
wówczas miejsce. Było to krytykowane przez część 
społeczeństwa brytyjskiego, ponieważ miało ono 
świeżo w pamięci wkład Polaków w zwycięstwo nad 
Adolfem Hitlerem. Takich filmów powstało póź-
niej więcej, mamy i współczesne produkcje. Jednak 
film „Bitwa o Anglię” był, jak myślę, przełomowy, 
również od strony realizacji lotniczych, ponie-
waż po raz pierwszy pokazano tak fantastyczne…  
Nie było łatwo w tamtejszych warunkach technicz-
nych, tych sprzed ponad 50 lat, stworzyć tak efek-
towne zdjęcia lotnicze, które przedstawiały bardzo 
realistycznie, jak ta bitwa wyglądała.

Jeszcze raz dziękuję panu senatorowi.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 

Michał Kamiński)

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że senatorowie Alek- 

sander Szwed i Mariusz Gromko złożyli przemó-
wienia w dyskusji do protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Przystępujemy do głosowania nad projektem 

uchwały w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy 
Bitwy o Anglię i Polskich Bohaterów.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 85 senatorów, za 85 senatorów. 

(Głosowanie nr 61)
(Oklaski)
Wobec głosowania stwierdzam, że Senat pod-

jął uchwałę w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy 
Bitwy o Anglię i jej Polskich Bohaterów.

(Senator Marek Komorowski: Panie Marszałku, 
jeżeli mogę…)

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

SENATOR 
MAREK KOMOROWSKI 

Dziękuję za podjęcie tej uchwały.
Proponuję, żebyśmy uczcili tych naszych boha-

terów chwilą ciszy i powstaniem.
(Wszyscy wstają) (Chwila ciszy)

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

(Senator Jarosław Rusiecki: Wieczny odpoczy-
nek racz im dać, Panie.)

(Zgromadzeni odpowiadają: A światłość wieku-
ista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju 
wiecznym. Amen.)

(Senator Jarosław Rusiecki: Chwała bohaterom!)
(Głosy z sali: Chwała bohaterom!)

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Chwała bohaterom!
Szanowni Państwo, przystępujemy do rozpa-

trzenia punktu piątego porządku obrad: ustawa 
o doręczeniach elektronicznych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 226, 
a sprawozdanie komisji w druku nr 226 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Infrastruktury, 
senatora Stanisława Lamczyka, o przedstawienie 
sprawozdania komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
STANISŁAW LAMCZYK 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Przypadł mi zaszczyt przedstawić w imieniu 

senackiej Komisji Infrastruktury projekt ustawy 
o doręczeniach elektronicznych.

Ustawa ta określa zasady korzystania z pu-
blicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektro-
nicznego i publicznej usługi hybrydowej, a także 
kwalifikowanej usługi rejestrowanego doręczenia 
elektronicznego w taki sposób, aby możliwe było 
wykorzystywanie tych narzędzi w komunikacji po-
między stronami na równi z wysłaniem tradycyj-
nego listu poleconego za potwierdzeniem odbioru 
lub z doręczeniem osobistym.

Usługa rejestrowanego doręczenia elektro-
nicznego została przewidziana w rozporządze-
niu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 910/2014 
z dnia 23 lipca, a także w Programie Zintegrowanej 
Informatyzacji Państwa, stanowiącym załącznik 
do uchwały nr 1/2014 Rady Ministrów, jak również 
w przyjętej przez Radę Ministrów Strategii na rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju, jeśli chodzi o obszar 
„e-Państwo”.

Drodzy Państwo, projekt ten jest właśnie pro-
jektem rządowym. Ustawa była też notyfikowana 
w Komisji Europejskiej. Dotyka 90 różnych ustaw. 
Jest dosyć obszerna, bo posiada 162 strony, jak rów-
nież 161 artykułów.
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Pomimo że była procedowana przez rząd dosyć 
długo, bo od kwietnia, to i tak legislatorzy Senatu, 
którzy spotkali się z pracownicami Ministerstwa 
Cyfryzacji, zgłosili jeszcze 43 różne uwagi – ale 
to były uwagi mniejszej wartości, były to uwagi 
legislacyjne, redakcyjne i porządkujące. Wczoraj 
na posiedzeniu Komisji Infrastruktury prze-
analizowaliśmy wszystko i będę rekomendował 
Wysokiej Izbie przyjęcie tych wszystkich popra-
wek. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie? Bardzo proszę, pan senator Szwed, 
a później pan senator Jackowski.

SENATOR 
ALEKSANDER SZWED 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, ustawa przewiduje utworze-

nie nowego rejestru publicznego, jakim będzie baza 
adresów elektronicznych. Chciałbym zapytać, czy 
na posiedzeniu komisji była mowa o tym, co jaki 
czas ta utworzona przez Pocztę Polską baza adre-
sów elektronicznych będzie aktualizowana.

SENATOR 
STANISŁAW LAMCZYK 

Jak już mówiłem, ta ustawa dotyka 90 ustaw 
i można powiedzieć, że vacatio legis to jest nawet 
9 lat, bo jako ostatnie będą wchodziły w życie spra-
wy związane z sądownictwem, z prokuraturą i to 
będzie w 2029 r. Tak że ta baza cały czas będzie 
aktualizowana.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę pana senatora Jana Marię Jac- 

kowskiego.

SENATOR 
JAN MARIA JACKOWSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, ja mam takie pytanie. Czy oso-

by fizyczne również mogą być objęte tą regulacją? 
A jeżeli tak, to na jakich zasadach? Prosiłbym tutaj 
o wyjaśnienie.

I drugie moje pytanie. Czy podczas posiedze-
nia była dyskutowana kwestia… W przypadku 
wielu doręczeń liczy się czas odbioru i możliwość 
reakcji odbiorcy na treść pisma, które otrzymuje,  
np. w obrocie sądowym czy w związku z decyzja-
mi administracyjnymi. Jeżeli taka przesyłka zosta-
nie doręczona np. o 23.55 czy nawet o godz. 17.00, 
a dany urząd pracuje np. do godziny 16.00, to ter-
min biegnie, a nie ma logicznej, praktycznej moż-
liwości ustosunkowania się do tej korespondencji. 
Czy ta kwestia była podnoszona podczas prac ko-
misji? Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę pana senatora o  udzielenie 

odpowiedzi.

SENATOR 
STANISŁAW LAMCZYK 

Tak, ta kwestia również była podnoszona. Jeśli 
chodzi o osoby fizyczne, to ta baza również może 
być utworzona. W rozporządzeniu są podane dane, 
jakimi trzeba się zalogować. To jest jedna sprawa. 
A druga sprawa, odnośnie do terminów. To też są 
terminy… Wg k.p.a. to jest 14 dni i w ten sposób są 
też realizowane poszczególne terminy.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

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

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Pytanie jest takie. Jak ta ustawa zmieni codzien-

ne życie Polaków? Po pierwsze: czy nasi obywate-
le będą musieli w jakiś sposób zareagować na tę 
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ustawę? Nie wiem, np. złożyć wniosek, przedsta-
wić swoje dane do bazy? Czy będą musieli robić coś 
z własnej inicjatywy? To po pierwsze.

Po drugie, czy będą zobowiązani do wykonania 
pewnych czynności, ale jakby zostaną do tego zo-
bligowani przez urząd czy przez jakąś instytucję, 
czyli uprzedzeni o tym? Przecież nie muszą znać 
treści ustawy, ale np. mogą być uprzedzeni: proszę 
zrobić to i to, i to.

I trzecie pytanie. Czy są jakieś uprawnienia, 
o których chciałby pan z mównicy powiedzieć na-
szym obywatelom, przekazać, dlaczego ich życie 
stanie się łatwiejsze po wejściu w życie tej ustawy?

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę pana senatora.

SENATOR 
STANISŁAW LAMCZYK 

Przede wszystkim chodzi tu o czas realizacji, to 
działanie będzie szybsze, zmieni się to podejście. 
Ten czas jest bardzo istotny i jest coraz bardziej 
cenny. Istnieje jeszcze tzw. podejście hybrydowe, 
bo wiadomo, że nie wszyscy będą chcieli od razu do 
tego przystąpić, być w tej bazie adresowej. Dlatego 
przez pierwszych 5 lat to zlecenie, można powie-
dzieć, będzie realizowała Poczta Polska i kto nie 
będzie chciał… Ta forma elektroniczna i tak będzie, 
ale załóżmy, że to pójdzie do danej jednostki Poczty 
Polskiej i ona będzie zajmowała się wydrukiem tego 
właśnie listu, jak również zapakowaniem go. Ona to 
wszystko musi przygotować i dlatego przejście do 
tego, żeby to było… No, to będzie wymagało czasu.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę pana senatora Szweda o kolejne 

pytanie.

SENATOR 
ALEKSANDER SZWED 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, chciałbym jeszcze zapytać, 

czy na posiedzeniu komisji była mowa o  tym, 
jak wprowadzenie tego e-doręczenia wpłynie na 

zatrudnienie pracowników w poszczególnych jed-
nostkach. Czy była o tym mowa na posiedzeniu 
komisji?

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę.

SENATOR 
STANISŁAW LAMCZYK 

O zatrudnieniu pracowników nie było właśnie 
mowy, chociaż w tej ustawie przewidziane są też 
środki na rozwój tej, można powiedzieć, dla Poczty 
Polskiej nowej dziedziny. W ciągu tych 9 lat prze-
znacza się na to prawie 2 miliardy zł. Tak że o ele-
mencie samego zatrudnienia nie rozmawialiśmy, 
ale wiadomo, w jaki sposób poczty działają, i też 
będą musiały zmienić podejście.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo.
Projekt ustawy został wniesiony…
Rozumiem, że nie ma więcej pytań.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. 

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

Czy przedstawiciel rządu chciałby zabrać głos 
i przedstawić stanowisko rządu w tej sprawie?

(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów Adam Andruszkiewicz: Szanowny…)

Bardzo proszę, sekretarz stanu w Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów, pan Adam Andruszkie- 
wicz.

(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów Adam Andruszkiewicz: Szanowny 
Panie Marszałku, myślę, że po prostu odniosę się 
do pytań, jeśli takowe pytania państwo senatoro-
wie mają.)

Dziękuję bardzo panu ministrowi.
Czy są pytania od państwa senatorów do pana 

ministra?
(Senator Jan Maria Jackowski: Pan senator 

Czerwiński.)
Bardzo proszę, pan… Pan?
(Senator Jan Maria Jackowski: Pan senator 

Czerwiński.)
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Czy pan senator Czerwiński, czy… Przepraszam, 
ale to taka dość niestandardowa sytuacja, że 1 pan 
senator zgłasza innego pana senatora. Ale jeżeli 
pan senator nie protestuje, to…

(Senator Jan Maria Jackowski: Panie Marszałku, 
ja też się zgłaszam, tylko widziałem, że pierwszy 
był pan senator Czerwiński.)

A, dobrze.
(Senator Jan Maria Jackowski: I dlatego tak zro-

biłem. Przepraszam.)
To bardzo proszę pana senatora Czerwińskiego 

o zadanie pytania.
Bardzo proszę.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
To po prosu działa świadoma dyscyplina.
(Wesołość na sali)
Ale już poważnie.
Panie Ministrze, ja powtórzę pytanie. Jeśliby 

pan mógł przedstawić główne idee tej ustawy, ale 
nie z punktu widzenia instytucji, tylko z punktu 
widzenia obywatela… Czy będzie on musiał wyko-
nać pewne czynności z własnej inicjatywy – ewen-
tualnie, powiedzmy, na wniosek czy też na skutek 
ponaglenia, z inicjatywy instytucji, urzędu – żeby 
skorzystać z dobrodziejstw tej ustawy? I jakie to są 
dobrodziejstwa? Dlaczego będzie nam po prostu się 
opłacało – jako obywatelom, nie mówię o państwie 
– poddać się działaniu tej ustawy?

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

SEKRETARZ STANU  
W KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW 
ADAM ANDRUSZKIEWICZ 

Panie Marszałku! Szanowni Państwo! Panie 
Senatorze!

Oczywiście ta ustawa jest dość rewolucyjna, je-
śli chodzi o zakres informatyzacji państwa, a szcze-
gółowo mówiąc, jeśli chodzi o zakres komunikacji 
na linii obywatel – państwo, ponieważ nie tylko 

generalnie wprowadza komunikację elektronicz-
ną na linii urzędy – obywatele oraz inne podmio-
ty, które często w tej komunikacji biorą udział, 
ale również zakłada domyślność cyfrową, czyli 
generalnie ustanawia priorytet doręczenia elek-
tronicznego nad doręczeniem tradycyjnym. Tak 
więc zakładamy, że każda instytucja państwowa 
będzie komunikować się z obywatelami elektro-
nicznie, chyba że obywatel z jakichś przyczyn, czy 
dlatego, że po prostu jest wykluczony cyfrowo, 
czy z przyczyn sobie wiadomych, których nie chce 
ujawniać, zgłosi chęć otrzymywania koresponden-
cji nadal w sposób tradycyjny od naszych insty-
tucji państwowych. Wówczas dla takich obywateli 
mamy przewidziane uruchomienie usługi hybry-
dowej, czyli po prostu zachowanie korespondencji 
papierowej, tradycyjnej. Tak więc taka możliwość 
oczywiście jest. Tutaj nikt nie będzie wykluczony, 
nie będzie takiej sytuacji, w której ktoś z jakich-
kolwiek przyczyn nie będzie mógł otrzymywać 
korespondencji elektronicznej i zostanie po pro-
stu w ten sposób wykluczony z obiegu korespon-
dencji. Nie, w takich przypadkach jest zapewniona  
usługa hybrydowa.

Jeśli chodzi o inicjatywę obywatela, jeśli chodzi 
o domyślność cyfrową, to każdy obywatel sam bę-
dzie deklarował chęć dopisania do bazy adresów 
elektronicznych. Operator wyznaczony, jakim jest 
Poczta Polska, ma wówczas obowiązek założyć każ-
demu obywatelowi skrzynkę do doręczeń elektro-
nicznych. Taka skrzynka naturalnie będzie miała 
swój adres. Ten adres znajdzie się w bazie adresów 
elektronicznych i wówczas obywatel już nie będzie 
musiał sygnalizować poszczególnym urzędom 
tego, że chce otrzymywać korespondencję w spo-
sób elektroniczny lub wysyłać ją w sposób elek-
troniczny, tylko domyślność cyfrowa spowoduje,  
że każda instytucja państwa będzie zobligowana  
do tego, żeby jakby z automatu wysyłać obywatelo-
wi każdą korespondencję w sposób cyfrowy.

Nam się wydaje, Szanowni Państwo, że to jest 
rzeczywiście rewolucja. I w to głęboko wierzymy. 
Ona jest rozłożona na lata, wymaga dość dużego 
przygotowania i scalenia różnych systemów tele-
informatycznych. Bo, jak wiemy, dzisiaj komuni-
kacja na linii obywatel – różne instytucje, nie tylko 
państwowe, już przebiega w dużej mierze w sposób 
elektroniczny, to jest wręcz pożądane. Dlatego też 
tutaj do tego się przygotowujemy. I, tak jak mówi-
łem, odpowiadając na pytanie pana senatora, oby-
watele będą w większości dostawać korespondencję 
w sposób elektroniczny. Ci, którzy będą uważali,  
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że chcą ją nadal dostawać w sposób tradycyjny, na-
turalnie taką możliwość będą mieli zapewnioną.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze
(Senator Jerzy Czerwiński: Jeśli można, Panie 

Marszałku…)
Bardzo proszę.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Ja tak na gorąco… Bo tam, co jest o tyle ważne… 
Jak rozumiem, obywatele będą uprzedzeni, że mają 
wspomniane prawo. Czyli kto wykonuje pierwszy 
ruch? Obywatel nie może, według mnie. Dlatego że, 
proszę zauważyć… No, część nas na pewno słucha, 
ale założę się, że to jest procent albo promil naro-
du. A większość nawet nie będzie miała świado-
mości, że mają takie uprawnienie. Czy w ustawie 
jest zapewniony odpowiedni start, że tak to krót-
ko nazwę? Czyli albo informacja z Poczty Polskiej, 
że wspomniana możliwość istnieje, albo infor-
macja ogólna z jakiejś instytucji, że wspomniana 
możliwość istnieje? Bo jeśli takiej informacji nie 
damy, a w domyśle będzie sposób elektroniczny, 
to efekt będzie taki, że od pewnego momentu oby-
watel zdziwi się, że do niego nie przychodzą li-
sty, a ktoś, sąsiad, sąsiadka, ktoś bardziej, no, tak 
bym to nazwał, nowoczesny, w cudzysłowie, poin-
formuje go: przejrzyj swoją skrzynkę e-mailową.  
To jest pierwsza kwestia.

I druga kwestia. Nie wiem, czy w ustawie jest 
taka możliwość, ale właśnie po to m.in. zadaję te 
pytania, żeby też i nasi obywatele się tego dowie-
dzieli. A co jeśli obywatel by chciał, żeby niektóre 
instytucje dalej przesyłały korespondencję w spo-
sób tradycyjny, bo się obawia… Bo np. to są dla 
niego ważne pisma. Prosta sprawa: Policja, pro-
kuratura, sądy… Ja chciałbym, żeby mi dostarczały 
korespondencję tradycyjnie, po to, żeby mieć pew-
ność, że np. nie uchybiłem terminowi. I co wtedy? 
Czy można zastrzec, że te instytucje mają w sposób 
tradycyjny przesyłać korespondencję? Tzn. może 
inaczej: ona ma być otrzymywana tradycyjnie, 
a nie przesyłana. Czy jest taka możliwość w usta-
wie? Bo to by było o tyle cenne, że wtedy ona by 
była wprowadzana w taki sposób bezkolizyjny, nie 
byłoby, krótko mówiąc, wypuszczenia wszystkiego 
na głęboką wodę.

SEKRETARZ STANU  
W KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW 
ADAM ANDRUSZKIEWICZ 

Panie Marszałku! Panie Senatorze! Tak jak po-
wiedziałem wcześniej, naturalne jest, że general-
nie my, jako wcześniej Ministerstwo Cyfryzacji, 
a dzisiaj dział informatyzacji państwa w Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów, zakładamy bardzo jasną 
filozofię, polegającą na tym, że przy okazji infor-
matyzacji państwa zawsze pozostawiamy furtkę 
do załatwienia spraw również w sposób tradycyj-
ny. Dlatego że nie każdy obywatel ma obowiązek… 
Dzisiaj w naszym państwie nie ma obowiązku cho-
ciażby obsługi internetu. I tutaj jest pewna dobro-
wolność. To wszystko oczywiście z każdym rokiem 
idzie ku lepszemu i coraz więcej osób jest w peł-
ni zinformatyzowanych, ale mamy świadomość 
wykluczenia cyfrowego, które dziś ciągle jeszcze 
występuje. No, w związku z tym, tak jak mówiłem 
wcześniej, usługa doręczenia hybrydowego, czyli 
również w sposób tradycyjny, będzie zapewnio-
na. Tak więc obywatele absolutnie nie muszą się 
martwić, że zostaną wykluczeni. Mówiłem o tym, 
Panie Senatorze.

Jeśli chodzi o skrzynki do e-doręczeń, to tutaj 
obowiązek będzie ciążył na operatorze wyznaczo-
nym, jakim obecnie jest Poczta Polska, wyłoniona 
na podstawie konkursu zorganizowanego przez 
prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. I ope-
rator wyznaczony będzie miał obowiązek nie tylko 
założenia obywatelowi takiej skrzynki do doręczeń 
elektronicznych, lecz także oczywiście zabezpie-
czenia tej skrzynki, zabezpieczenia danych, które 
tam zostaną dostarczone, wysłane, zabezpieczenia 
również identyfikacji tożsamości adresata i nadaw-
cy, tak aby ta korespondencja, no, mówiąc wprost, 
nie tylko była bezpieczna, ale również miała moc 
prawną. Tak żeby nikt nie mógł podważyć chociaż-
by autentyczności danej korespondencji. Tak więc 
te obowiązki, o których pan senator mówi, ciążą 
na operatorze wyznaczonym, którym jest Poczta 
Polska. A jeśli pan senator chciałby, żeby jeszcze 
uszczegółowić, bardzo szczegółowo przedstawić 
pewne kwestie, to jak najbardziej… Ja sobie to py-
tanie zapisałem i odniosę się też na piśmie do py-
tania pana senatora, bezpośrednio.

(Senator Jerzy Czerwiński: Chodzi o to dru-
gie pytanie: czy można wyłączyć część instytucji 
z obiegu elektronicznego w przypadku danego oby-
watela, żeby on dostawał korespondencję w formie 
pisemnej.)
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Z mojej wiedzy wynika, że oczywiście, tak. Ale 
doprecyzujemy.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Bardzo proszę pana senatora Jana Marię Jac- 

kowskiego.

SENATOR 
JAN MARIA JACKOWSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja bym podrążył to, o  co pytał pan senator 

Szwed. Mianowicie czasami się przegląda strony 
internetowe różnych oficjalnych instytucji i nie-
stety widać, że one nie są tak na świeżo aktualizo-
wane. I ja nie chcę tutaj nikogo krytykować, to nie 
w tym kontekście o tym mówię, tylko chciałbym 
wiedzieć, jak to będzie w kwestii tych adresów, jak 
często ta baza będzie weryfikowana. Bo może się 
okazać, że z różnych powodów, czy technicznych, 
czy zmiany jakiegoś serwera, czy jakichś innych 
zmian, będzie musiała nastąpić zmiana takiego ad-
resu elektronicznego. I co dalej? Chciałbym więc 
zapytać, jak to będzie wyglądało, jak często to bę-
dzie aktualizowane.

I druga sprawa. Otóż z tego, co mi wiadomo, 
wynika, że najwięcej takich przesyłek za potwier-
dzeniem odbioru, takich fizycznych przesyłek, kie-
dy to przychodzi na adres zamieszkania obywatela, 
w zasadzie wiąże się z 2 obszarami. Pierwszy to 
sądy, przesyłki sądowe. Wiemy, że miliony takich 
przesyłek w skali roku krążą. A drugi obszar to są 
różne decyzje administracyjne. Czyli samorządy, 
gminy, to jest obieg, bo są jakieś procedury, wy-
nika to z prawa administracyjnego, jest termin na 
ustosunkowanie się itd. Jak to będzie wyglądało? 
Czy sądy z automatu wejdą w ten system, czy to 
będzie przebiegało jakoś etapowo, ta, tak to na-
zwijmy, zmiana drogi komunikowania się między 
sądem a obywatelem? Czy jeśli obywatel, składa-
jąc np. pozew do sądu czy występując jako strona 
albo z jakimkolwiek wnioskiem, poda swój adres 
elektroniczny, to będzie to tożsame z tym, że ten 
adres elektroniczny to będzie adres oficjalnych 
doręczeń, czy nie? Bo ja sądzę, że to, o co pytał 
pan senator Czerwiński… No, co to będzie ozna-
czało z punktu widzenia zwykłego obywatela? To 
są niezwykle istotne sprawy. Później do naszych 
biur senatorskich ludzie przychodzą i się okazuje, 

że ktoś był powiadomiony, ale nie zareagował, nie 
odebrał, a teraz uważa, że jest pokrzywdzony w ja-
kimś zakresie. Ale to też wynikało z tego, że się nie 
ustosunkował, a organ administracji informował 
obywatela o danej sytuacji. Jak to od tej strony bę-
dzie wyglądało? Dziękuję.

SEKRETARZ STANU  
W KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW 
ADAM ANDRUSZKIEWICZ 

Panie Marszałku! Panie Senatorze!
Otóż ustawa o doręczeniach elektronicznych 

tworzy bazę adresów elektronicznych, która bę-
dzie miała formę prawną rejestru publicznego, 
w związku z tym wpis do tegoż rejestru, wpis z ad-
resem elektronicznym danego obywatela, będzie 
skutkował tym, że wszystkie instytucje państwowe 
będą zobligowane do tego, aby komunikować się 
z obywatelem w sposób domyślny właśnie z uży-
ciem tego adresu, który będzie w tej bazie adresów 
elektronicznych zawarty. Tak że tutaj, jak mówi-
łem wcześniej, obowiązuje zasada domyślności 
cyfrowej, czyli pewien priorytet, aby obywatel nie 
musiał już każdemu urzędowi z osobna, czy to jed-
nostce rządowej, czy to innej jednostce, sygnali-
zować tego, że chce otrzymywać korespondencję 
zgodnie z bazą adresów elektronicznych, na swoją 
konkretną skrzynkę doręczeń. Tak więc tutaj jak 
najbardziej ta domyślność występuje.

Jeśli chodzi o to, co pan senator mówił, to po-
wiem, że my rozwiązujemy również inne problemy, 
chociażby właśnie w kwestii odbioru korespon-
dencji, zwłaszcza urzędowej albo sądowej. Bo to 
są często najbardziej priorytetowe koresponden-
cje, a sam skutek otrzymania tej korespondencji 
często ma również swoje konsekwencje prawne. 
Tak że operator będzie miał obowiązek zapewnić 
to, że skuteczność doręczenia elektronicznego bę-
dzie niepodważalna prawnie. Ale również my jako 
państwo zapewniamy ze swojej strony obywatelowi 
chociażby taki przywilej, że tę skrzynkę elektro-
niczną będzie mógł obsługiwać nie tylko w miejscu 
swojego zamieszkania, ale tak naprawdę w każdym 
miejscu świata, w którym się będzie znajdował. To 
również w pewien sposób wybija z ręki argument, 
który bardzo często był powtarzany, mianowi-
cie taki: po prostu nie byłem w miejscu zamiesz-
kania, nie mogłem odebrać tego listu. A wiemy,  
że dzisiaj Polacy są bardzo mobilni i potrafią pra-
cować nawet daleko od miejsca zameldowania. 
Tak że to powoduje, że niezależnie od tego, gdzie 
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będziemy, będziemy mieli dostęp do swojej skrzyn-
ki elektronicznej, będziemy mogli ją przeglądać i tę 
korespondencję odbierać w sposób skuteczny, tak-
że sądową.

Jeśli chodzi właśnie o aspekt czy to administra-
cji samorządowej, czy też sądowej… Jeśli chodzi 
o samorządy, to oczywiście my jako rząd rów-
nież będziemy zapewniać wsparcie merytoryczne 
i techniczne dla samorządów w aspekcie przyjęcia 
doręczeń. Jeśli zaś chodzi o sądy, to Ministerstwo 
Sprawiedliwości, tak jakby podążając za tym po-
glądem, który pan senator tutaj wygłosił, sygna-
lizowało, że jest to najbardziej wrażliwy element 
korespondencji na linii obywatel – instytucje pań-
stwa, i w związku z tym zastrzegło sobie najdłuż-
sze vacatio legis, jeśli chodzi o wejście tej ustawy 
w życie. Co prawda rok 2029 jest ostatecznym ter-
minem wejścia tej korespondencji, jeśli chodzi 
o k.p.k., aczkolwiek jeśli chodzi o sprawy cywil-
ne, to te sprawy będą wchodziły na wokandę cy-
frową o wiele szybciej. My podkreślamy, że to jest 
– tak to uzgodniliśmy również z Ministerstwem 
Sprawiedliwości – ostateczny termin wejścia w ży-
cie tej ustawy, tych rozwiązań, oraz dostosowania, 
ujednolicenia systemów teleinformatycznych, 
które już w sądownictwie funkcjonują. Niemniej 
mamy nadzieję, że to nastąpi znacznie szybciej.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Bardzo proszę, pan senator Jackowski chciał-

by dopytać.

SENATOR 
JAN MARIA JACKOWSKI 

Dziękuję bardzo.
Teraz nasunęły mi się jeszcze 2 wątpliwości czy 

raczej 2 pytania związane z odpowiedzią pana mi-
nistra. Pytanie pierwsze. A jeżeli obywatel przeby-
wa na urlopie – no, ma prawo do urlopu – i ma ze 
sobą laptopa… I teraz tak: czy samo wysłanie kore-
spondencji na jego adres uruchamia tę procedurę 
7 czy 14 dni – to zależy – liczonych od momen-
tu doręczenia? No, to jest zarejestrowane elektro-
nicznie, więc tutaj sporu nie będzie. Czy to będzie 
wymagało potwierdzenia otrzymania pisma przez 
obywatela? Czy on musi otworzyć tego e-maila 
i potwierdzić, że go otrzymał? Czy to będzie ta data, 
od której będzie się uznawać, że przesyłka została 

skutecznie doręczona, czy też samo wysłanie tego 
na wskazany adres e-mailowy będzie jednoznaczne 
ze stwierdzeniem, że przesyłka została skutecznie 
doręczona? To jest kluczowa sprawa.

(Wicemarszałek Michał Kamiński: Dziękuję…)
I druga związana z tym kwestia. No, jeżeli jest 

tworzony rejestr tych adresów elektronicznych… 
Niestety wiemy że nawet z najlepiej strzeżonych 
banków wyciekają różne bazy danych. W jaki spo-
sób ta baza danych zostanie zabezpieczona przed 
nieprawidłowościami w obrocie tymi adresami? 
Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę pana ministra o odpowiedź.

SEKRETARZ STANU  
W KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW 
ADAM ANDRUSZKIEWICZ 

Panie Marszałku! Panie Senatorze!
No, jeśli chodzi o bezpieczeństwo danych, to 

oczywiście jest to priorytet, dlatego że tam będą 
dane wrażliwe, nawet bardzo wrażliwe. Chodzi 
nie tylko o dane teleadresowe, ale również o treść 
korespondencji, która może być jeszcze cenniej-
sza w tym wypadku. A więc my przede wszystkim 
opieramy to bezpieczeństwo na bardzo rygory-
stycznych rozwiązaniach unijnych, które są wpro-
wadzane chociażby na szczeblu rozporządzeń 
Komisji Europejskiej.

Co do bezpieczeństwa samych danych to oczy-
wiste jest, że również państwo będzie miało nad 
tym pieczę, ale przede wszystkim obowiązek ten 
będzie ciążył na operatorze wyznaczonym, jakim 
jest Poczta Polska. My tutaj przyjmujemy założenie, 
że dostosowując się do tych rygorystycznych zapi-
sów odnośnie do bezpieczeństwa przechowywania 
i przetwarzania danych, Poczta Polska podoła temu 
wyzwaniu. Wierzymy w to, że tak będzie. Do tej 
pory korespondencja raczej… Nie znamy przypad-
ków masowego ujawniania baz danych dotyczących 
tej materii. W tym przypadku ta droga będzie jak 
najbardziej kontynuowana.

A jeśli chodzi o uszczegółowienie kwestii termi-
nu faktycznego doręczenia wysyłki, o takie kwestie 
jak urlopy etc., to mnie się wydaje, że nawet dzisiaj, 
w przypadku przesyłek tradycyjnych, urzędy czy 
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też chociażby organy ścigania, które wysyłają daną 
korespondencję, raczej nie uwzględniają urlopów 
obywateli. No, tutaj być może prawnicy powinni się 
wypowiedzieć. Panie Senatorze, żeby być precyzyj-
nym, odpowiem panu na to dokładnie na piśmie. 
Tutaj nie może być ani jednego nieporozumienia, 
ponieważ to nieporozumienie może być potem klu-
czowe w rozstrzyganiu pewnych spraw, również 
przed sądami.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Bardzo proszę o zadanie pytania pana senato-

ra Szweda.

SENATOR 
ALEKSANDER SZWED 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, częściowo moje pytanie zadał 

już senator Jackiewicz…
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Jackowski.)
…ale wiem też, że jeśli chodzi o bazę adresów 

elektronicznych i jej aktualizacje, to będzie ona 
również aktualizowana na potrzeby prowadzenia 
działalności gospodarczej albo działalności zawo-
dowej. Chciałbym zapytać, tak już uszczegółowia-
jąc, co będzie, jeżeli… Bo mówił pan o podmiotach 
publicznych, o tym, że podmioty publiczne będą 
zobowiązane do tego, by w ramach tego rejestru 
aktualizować bazę doręczeń. A jeżeli jakiś podmiot 
prowadzący działalność gospodarczą zmieni np. 
adres zamieszkania? Jak często ta baza będzie aktu-
alizowana? Czy on też będzie zobowiązany do tego, 
żeby zaktualizować ten adres? Czy będzie miał na-
rzędzia, żeby to zrobić? Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

SEKRETARZ STANU  
W KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW 
ADAM ANDRUSZKIEWICZ 

Każdy podmiot, publiczny czy niepubliczny, 
otrzyma oczywiście szereg informacji, jak należy 

posługiwać się skrzynką do doręczeń elektronicz-
nych. Baza będzie oczywiście aktualizowana na 
bieżąco, tzn. zgłoszenie chęci aktualizacji w ba-
zie adresów elektronicznych będzie równało się 
aktualizacji w tej bazie, tak że to nie będzie tak, 
że baza będzie aktualizowana tylko raz na jakiś 
czas, np. raz na pół roku, na rok – to będzie proces 
ciągły. Zgłaszanie wszelkich zmian przez obywa-
teli… To również w sposób ciągły będzie odnoto-
wywane w bazie adresów elektronicznych. Tak 
więc również w przypadku konkretnych zmian, 
które obywatel będzie chciał zgłosić – niezależnie 
od tego, w jakiej formule… To oczywiście będzie 
szczegółowo opisane, przedstawione obywatelowi, 
w jakich sposób ma to zrobić. Tutaj absolutnie nie 
będzie tak, że ktoś pozostanie bez tej wiedzy albo 
ktoś pozostanie bez wsparcia, chociażby opera-
tora wyznaczonego. Ja myślę, że Poczta Polska na 
pewno wprowadzi, zaproponuje jakiś swój kon-
takt, może np. dzienną infolinię. Chodzi o to, by 
bardzo szczegółowo odpowiadać na takie pytania 
państwa senatorów, obywateli. Myślę, że te py-
tania, które tutaj państwo senatorowie zadaje-
cie, to są pytania bardzo życiowe i one na pewno 
się pojawią w toku wdrażania tej ustawy w ży-
cie. Tak więc myślę, że taka infolinia powstanie, 
my przypilnujemy, żeby Poczta Polska stanęła 
na wysokości zadania i informowała obywateli 
w sposób bardzo szczegółowy, jak dane zmiany  
mają być wdrażane.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Bardzo proszę o zadanie pytania pana senatora 

Czerwińskiego.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Panie Ministrze, ja ciągle będę pytał z pozy-

cji obywatela. W tej ustawie mamy 4 interesariu-
szy, jak to się ładnie mówi czasami, po nowemu, 
a są nimi państwo jako struktura… Wbrew pozo-
rom, państwo ma tutaj chyba najmniej do zrobie-
nia – musi stworzyć bazę danych. Do tego mamy 
poszczególne instytucje, które będą zmuszone – 
mówię „zmuszone”, bo to ma być domyślny system 
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– do korzystania z  tego typu doręczeń. Dalej: 
Poczta Polska jako instytucja zupełnie wyodręb-
niona, która umożliwi to wszystko dzięki swoim 
zasobom i swojej pracy, no i wreszcie pojedyn-
czy obywatel, który będzie mógł z tego skorzystać  
lub też nie.

Co do roli państwa się nie martwię, chociaż 
krótki jest czas – przyznam – realizacji… Ustawa 
wchodzi w życie, ogólnie mówiąc, 1 lipca 2021 r. 
Państwo ma pół roku na to, no, może więcej, 8 mie-
sięcy. Mam nadzieję, że zostanie to zrealizowane.

Instytucje… Tu już gorzej. Większość przepisów 
tej ustawy to są zmiany dostosowujące do realizacji 
doręczeń elektronicznych. Zobaczymy, czy wszy-
scy się już zorientowali, że się muszą dostosować 
do realizacji doręczeń elektronicznych. To w pra-
niu się okaże.

A co z pocztą? Ona będzie miała największy  
– nie wiem, jak to nazwać – procent zadań do 
wykonania. Mówię tu o kwestiach faktycznych.  
No, ktoś te pisemne doręczenia będzie musiał wy-
drukować. Teraz to polega na tym – mówię oczywi-
ście w bardzo dużym skrócie – że ktoś otrzymuje 
listy, segreguje je, idzie je rozdać, a potem ktoś je 
doręcza. A tutaj, proszę zauważyć, musi być jeszcze 
jedna baza na poczcie, która skoreluje adresy pocz-
towe z adresami faktycznymi, tzn. adresami da-
nych miejsc. No, to też nie będzie proste. Pytanie, 
czy dany adres pocztowy jest dobrze skorelowany 
z adresem miejscowym. Mamy na to tylko pół roku. 
I tu pytanie: czy poczta wie o tym, jakie ma zada-
nie, czy będzie odpowiednio wynagradzana, żeby 
móc się przygotować do tego zadania? Już nie mó-
wię o samej realizacji, ale o tym, żeby się do tego 
przygotować.

A jeśli chodzi obywateli, o to, co mogą zyskać 
i na co muszą się przygotować w związku z tą usta-
wą… Czy nie uważa pan minister, że trzeba by było 
po prostu jakąś akcje uświadamiającą zrobić? Ja nie 
mówię o tym, żeby po prostu powiedzieć, że taki 
system istnieje – chodziłoby o jakąś broszurę, ulot-
kę, także na poczcie. A może jako druk bezadresowy 
dostarczyć ją do każdej skrzynki pocztowej – po to, 
żeby obywatel wiedział, co go czeka, z czym może 
się spotkać?

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuje bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

SEKRETARZ STANU  
W KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW 
ADAM ANDRUSZKIEWICZ 

Panie Marszałku! Panie Senatorze!
Generalnie zgadzam się z panem senatorem,  

że z pewnością potrzebujemy bardzo szerokiej  
akcji edukacyjno-informacyjnej, tak aby na tę re-
wolucję przygotować obywateli.

Jeśli chodzi o czas wejścia ustawy w życie, to 
pamiętajmy, że poszczególne jej komponenty 
będą wdrażane w danym czasie. To nie jest tak, że 
w przyszłym roku wszystkie, powiedziałbym, czę-
ści tej ustawy wejdą w życie – absolutnie nie, tak 
nie jest. Oczywiście wszystkie komponenty będą 
wdrażane, ale w konkretnym czasie, stopniowo. 
Zdecydowanie zgadzam się z tym, że musimy do-
trzeć do obywateli z akcją informacyjno-edukacyj-
ną. Pandemia koronawirusa pokazała, że Polacy 
bardzo chętnie przechodzą na usługi cyfrowe,  
co widzimy chociażby po bardzo gwałtownym 
wzroście np. liczby użytkowników profilu zaufa-
nego w naszym państwie – w tym roku jest chy-
ba o 3 czy 4 miliony więcej użytkowników, a ich 
liczba zbliża się powoli do 9 milionów, co jest na-
prawdę dobrym wynikiem. To pokazuje, że z mie-
siąca na miesiąc użytkowników usług cyfrowych 
w Polsce jest coraz więcej. Myślę, że Polacy dzisiaj 
będą raczej chętni, żeby w sposób elektroniczny 
swoje przesyłki odbierać, bo to też jest po prostu 
wygodne, nie trzeba chodzić na pocztę, nie trzeba 
stać w kolejkach, nie trzeba poświęcać na to swo-
jego czasu.

Jeśli chodzi o Pocztę Polskę, to pamiętajmy, 
że w świetle ustawy to przede wszystkim opera-
tor wyznaczony ma obowiązek realizacji zapisów 
tej ustawy w kontekście i e-doręczeń, i usług hy-
brydowych, i czuwania nad bazą adresów elektro-
nicznych, i czuwania nad skrzynkami do usługi 
rejestrowanego doręczenia elektronicznego, do 
której dostęp będzie miał każdy obywatel. Tak że 
rzeczywiście jest to potężne i odpowiedzialne za-
danie. Ale myślę, że operator wyznaczony, Poczta 
Polska, ma już doświadczenie w tym aspekcie, po-
nieważ jest najlepiej zorganizowaną firmą zajmu-
jącą się dostarczaniem korespondencji w naszym 
państwie, ma największe doświadczenie, tak że 
myślę, że tej sprawie podoła. Ja chciałbym bardzo 
jasno zaznaczyć, że Poczta Polska, na czele z pa-
nem prezesem Zdzikotem, również angażowała się 
bardzo mocno w sprawę elektronicznego doręcze-
nia w naszym państwie, w proces informatyzacji 
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naszego państwa. Poczta Polska na bieżąco przy-
gląda się tym pracom i zgłasza oczywiście goto-
wość do wypełniania zapisów tej ustawy. Tak że 
my z jednej strony naturalnie ufamy operatorowi 
wyznaczonemu przez prezesa Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej, a z drugiej strony mamy również 
pewną furtkę w tej ustawie, która polega na tym, 
że w razie potrzeby, gdyby okazało się, że Poczta 
Polska z tego powodu ponosi bardzo duże straty 
finansowe, my jako państwo będziemy w stanie 
dofinansować wówczas realizację usług elektro-
nicznych. Jednym z takich podstawowych, ele-
mentarnych zasad tej ustawy jest to, że operator 
wyznaczony nie ma prawa odmówić stosowania 
i realizacji tej korespondencji w miejsca, gdzie 
np. ona nie przynosi zysku. A są takie sytuacje. 
Przecież w prawie pocztowym jest bardzo jasno 
zapisane, że są takie sytuacje, chociażby w przy-
padku korespondencji urzędowej, kiedy nie zawsze 
opłacalne jest dostarczenie korespondencji w dane 
miejsce w sposób tradycyjny zwłaszcza w usłudze 
hybrydowej. W ustawie będzie zapis chroniący 
obywateli, zapis jasno mówiący, że absolutnie każ-
dy obywatel, niezależnie od tego, w jakim miejscu 
naszego państwa się znajduje, jeśli będzie ocze-
kiwał dostarczenia usługi w sposób tradycyjny, 
korzystając z zapisów o możliwości skorzystania 
z usługi hybrydowej, taką możliwość będzie miał 
zapewnioną, bez względu na to, czy komercyjnie 
będzie to opłacalne, czy też nie.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję, Panie Ministrze.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 

Szweda, który chciałby dopytać.

SENATOR 
ALEKSANDER SZWED 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja chciałbym dopytać jeszcze 

w nawiązaniu do mojego wcześniejszego pytania. 
Co będzie w sytuacji, kiedy w bazie elektronicz-
nej adres będzie może nie tyle zły, co nieaktualny? 
Wiemy, że w przypadku działalności gospodarczej 
niekiedy jest tak, że zmienia się adres. I co będzie, 
jeżeli na przykład… No, wiemy, jak jest w przy-
padku postępowań sądowych. Doręczenie zawsze 

jest traktowane jako skuteczne doręczenie. I co bę-
dzie, jeżeli dany podmiot nie otrzyma takiego za-
wiadomienia np. o postępowaniu sądowym, które 
go bezpośrednio dotyczy, a okaże się, że w bazie 
elektronicznej jest nieaktualny adres? Kto bę-
dzie w takim wypadku… Czy nie boją się państwo,  
że będą jakieś roszczenia z tym związane?

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

SEKRETARZ STANU  
W KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW 
ADAM ANDRUSZKIEWICZ 

Panie Marszałku! Panie Senatorze! Myślę, że 
najbardziej odpowiednim organem do odpowie-
dzi na to pytanie – i to pytanie oczywiście prze-
kierujemy – będzie Ministerstwo Sprawiedliwości, 
czyli organ właściwy do realizacji chociażby kore-
spondencji w zakresie sądownictwa. Tak że my 
poprosimy Ministerstwo Sprawiedliwości, żeby 
odpowiedziało panu senatorowi na to pytanie na 
piśmie. I tu obligujemy się do tego, żeby panu se-
natorowi tę odpowiedź przekazać. 

Zgadzam się z panem senatorem, to są bardzo 
ważne sprawy, wręcz kluczowe, zwłaszcza w przy-
padku postępowań, więc one muszą być jak naj-
bardziej dookreślone, żeby nikt potem nie miał 
żadnych wątpliwości.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo.
Pan senator Durlak. Bardzo proszę.

SENATOR 
WIKTOR DURLAK 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, większość pytań, które chcia-

łem zadać, już została zadana przez poprzedników. 
Tak że wiele moich wątpliwości pan minister już 
rozwiał. Zostało jeszcze jedno pytanie. 
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Czy w innych państwach Unii Europejskiej 
już są zastosowane takie rozwiązania? Jeśli tak, to 
w których? I czy macie państwo jako ministerstwo 
informacje, jak to wygląda w innych państwach? 
I czy twórcy ustawy wzorowali się na rozwiąza-
niach z innych krajów? Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

SEKRETARZ STANU  
W KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW 
ADAM ANDRUSZKIEWICZ 

Panie Marszałku! Panie Senatorze!
Tak, naturalnie. W wielu państwach, zwłaszcza 

w państwach Unii Europejskiej, są już oczywiście 
wdrożone rozwiązania z zakresu komunikacji elek-
tronicznej pomiędzy administracją a obywatelami. 
Mam tu na myśli chociażby rozwiązania francuskie 
czy austriackie. Wiemy oczywiście o państwach 
skandynawskich, wiemy o takich państwach jak 
chociażby Niemcy czy Wielka Brytania, które już 
wcześniej wdrażały doręczenia elektroniczne.

My naturalnie przyglądaliśmy się rozwiąza-
niom legislacyjnym w tych państwach, patrzyliśmy 
również, jak to funkcjonuje w praktyce, bo wiado-
mo, że sam zapis ustawy nie równa się efektyw-
nemu wykorzystaniu danego rozwiązania, w życiu 
codziennym. Przyglądaliśmy się takim zapisom, 
pracując nad procedowaną ustawą. Bazując na do-
świadczeniach innych, staraliśmy się wykluczyć 
pewne błędy, które były przez nich popełniane 
i były zgłaszane przez obywateli.

Miejmy nadzieję, że gremialnie przyjmując tę 
ustawę również tutaj, w Senacie, dołączymy do tego 
internetowego klubu państw, które komunikują się 
na podstawie doręczeń elektronicznych z własny-
mi obywatelami.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę pana senatora Tyszkiewicza 

o zadanie pytania.

(Senator Wadim Tyszkiewicz: Słyszymy się?)
Zdalnie. Tak, tak.
Proszę, Panie Senatorze.

SENATOR 
WADIM TYSZKIEWICZ 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie…
(Zakłócenia w trakcie wypowiedzi)
…Spraw urzędowych i pocztowych…
(Zakłócenia w trakcie wypowiedzi)
…Określona siatka terminologiczna…
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Panie 

Senatorze, przepraszam najmocniej, ale mamy 
ogromny kłopot z kontaktem z panem. Po prostu 
nie słyszymy pana i chyba jest jeszcze kłopot z łą-
czami. Gdyby pan senator był łaskaw powtórzyć 
swoją wypowiedź…)

Okej. Dobrze.
(Zakłócenia w trakcie wypowiedzi)
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Panie 

Senatorze, ja przepraszam. Zapytam naszych służb 
technicznych, czy…)

(Głos z sali: Wszystko jest okej.)
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Wszystko 

jest okej – tak? To po prostu pan senator…)
Czy się słyszymy? Halo, czy się słyszymy?
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Tak, sły-

szymy pana, Panie Senatorze. Proszę o zadanie 
pytania.)

Nikt nie kwestionuje zasadności tej ustawy, ona 
jest bardzo potrzebna. Ja tylko dodam, że wpro-
wadzenie w samorządach elektronicznego obiegu 
dokumentów zajęło nam wiele lat. Ta ustawa jest 
bardzo potrzebna.

Przy okazji, jeśli chodzi o pytanie pana sena-
tora Czerwińskiego, powiem, że ta ustawa wcho-
dzi w życie, ma zacząć obowiązywać od 2021 r., ale 
Poczta Polska – tak wynika z tego, co wyczytałem 
– ma termin do roku 2025, żeby wdrożyć wszyst-
kie systemy, a termin krytyczny, ostateczny to jest 
rok 2029.

Już przechodzę do pytania. Główne założenia 
nowej ustawy to przejście na prostą elektroniczną 
korespondencję w kontakcie z podmiotami publicz-
nymi. Moje pytanie: dlaczego zostały tu pominięte 
urzędy stanu cywilnego? Przecież to są podmioty 
publiczne. Bardzo wielu obywateli załatwia swo-
je sprawy w urzędach stanu cywilnego. Ja oczywi-
ście takie poprawki złożę, już złożyłem, ale lekko 
je zmodyfikuję po rozmowach z przedstawiciela-
mi ministerstwa i z legislatorami. Moje pytanie: 
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dlaczego urzędy stanu cywilnego zostały pominięte 
w tym procesie legislacyjnym? Elektroniczny kon-
takt na linii obywatel – urząd jest bardzo istotny 
w kontekście urzędów stanu cywilnego. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę pana ministra.

SEKRETARZ STANU  
W KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW 
ADAM ANDRUSZKIEWICZ 

Panie Marszałku! Panie Senatorze!
Na wstępie trzeba powiedzieć bardzo jasno, 

że administracja rządowa i  samorządowa, ale 
zwłaszcza rządowa, korzysta już w dużej mierze 
z elektronicznego obiegu dokumentów. To się staje 
standardem. Nasze państwo, niezależnie od szcze-
bla administracji, co nas bardzo cieszy, zwłaszcza 
że budujemy ogólnopolski system EZD RP, który, 
mam nadzieję, będzie dostępny dla wszystkich… 
Będziemy serdecznie namawiać w przyszłości, 
także administrację samorządową, do korzystania 
chociażby z usług chmurowych, tak aby rzeczywi-
ście bezpieczeństwo danych oraz ich gromadzenie 
było w jak najwyższym aspekcie zapewnione, ale 
również jak najtańsze.

Panie Senatorze, my już otrzymaliśmy poprawki 
pana senatora, również te dotyczące koresponden-
cji z urzędem stanu cywilnego. Pracujemy nad tymi 
poprawkami. Absolutnie z góry ich nie odrzucamy, 
przyglądamy się im. Jesteśmy w bieżącym kontak-
cie z organem właściwym, czyli z Ministerstwem 
Spraw Wewnętrznych i Administracji, z którym 
wypracowujemy odpowiedź dotyczącą poprawek 
pana senatora. Najprawdopodobniej do części 
z nich, do części tych głosów będziemy się przy-
chylać. Bardzo bym prosił pana senatora o jeszcze 
króciutką chwilę cierpliwości, bo być może okaże 
się, że będziemy w stanie znaleźć tutaj jakiś kom-
promis i po prostu zaakceptować część pańskich 
poprawek, pańskich sugestii.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Bardzo proszę, pytanie zadaje pan senator 

Gromko.

(Głos z sali: Gromko?)
(Głos z sali: Tak, Mariusz Gromko.)
Mariusz Gromko, pan senator Mariusz Gromko.

SENATOR 
MARIUSZ GROMKO 

Panie Marszałku! Panie Ministrze!
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Witamy 

pana, Panie Senatorze.)
Na początku chciałbym bardzo serdecznie po-

dziękować panu ministrowi za jasne i szczegółowe 
informacje dotyczące tej ustawy.

Mam też pytanie. Czy są jakieś analizy, jakie 
oszczędności może uzyskać administracja pań-
stwowa z tytułu przejścia z trybu papierowego 
na elektroniczny? Czy są może jakieś globalne 
szacunki?

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

SEKRETARZ STANU  
W KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW 
ADAM ANDRUSZKIEWICZ 

Panie Marszałku! Panie Senatorze!
Oczywiście nie mamy tutaj globalnych sza-

cunków, jakie skutki finansowe w sensie oszczęd-
nościowym przyniesie wdrażanie tej ustawy 
o doręczeniach elektronicznych, skutki dla budże-
tu czy to rządowego, czy to budżetu samorządów 
i instytucji państwowych. One oczywiście naszym 
zdaniem będą. I  jak myślę, pytanie pana sena-
tora, bardzo merytoryczne, dotyka tego aspek-
tu, który naszym zdaniem jest niezwykle ważny.  
My, wprowadzając tę ustawę, skupiamy się nie 
tylko na udogodnieniach dla obywatela, jakie nie-
wątpliwie przyniesie przejście na elektroniczną 
korespondencję na linii obywatel – państwo, ale 
również dotykamy innych obszarów, np. biuro-
kratyzacji, czyli szukamy możliwości ogranicza-
nia zbędnego zatrudnienia w administracji różnych 
szczebli. Dotykamy również kwestii usprawnienia, 
skuteczności i szybkości działania danej admini-
stracji, w tym państwowej. Dotykamy też aspektu 
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ochrony środowiska i ekologii, bo przecież w natu-
ralny sposób ilość papieru w sposób masowy wy-
twarzanego w naszym państwie bardzo mocno się 
zmniejszy. To też jest dla nas bardzo ważny aspekt 
i bardzo się cieszymy z tej zmiany. My z pewno-
ścią, wdrażając doręczenia elektroniczne, będzie-
my namawiać do tego, żeby urzędy przechodzące 
proces informatyzacji również w tym aspekcie ana-
lizowały możliwość dokonania u siebie oszczędno-
ści z tym związanych, ponieważ przejście w stan 
elektronicznej komunikacji w sposób naturalny, 
moim zdaniem, takie oszczędności może gene-
rować. Jest to nie tylko przyjazne… Jak mówiłem 
wcześniej, ma to taki aspekt życiowy, udogodnie-
niowy, jest to przyjazne środowisku, ale jest rów-
nież po prostu przyjazne naszym budżetom. I na 
to bardzo liczymy.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Bardzo proszę, pan senator Pęcherz. Zdalnie, 

więc trochę musimy poczekać, aż wszystkie 
techniczne…

SENATOR 
JANUSZ PĘCHERZ 

Pytanie dotyczące tajemnicy korespondencji. Jak 
zapewnić tajemnicę korespondencji w przypadku 
usługi hybrydowej? To jest chyba dosyć istotne. 
Będziemy się obawiać, że podczas rozpakowywania 
korespondencji – bo wysyła się elektronicznie, ale 
musimy następnie przejść na papierową korespon-
dencję – będzie dostęp do naszej informacji. Jak za-
pewnić tajemnicę korespondencji? Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

SEKRETARZ STANU  
W KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW 
ADAM ANDRUSZKIEWICZ 

Panie Marszałku! Panie Senatorze!
Naturalnie tajemnica korespondencji w tym 

aspekcie jest kluczowa dla każdego z obywateli. 

Myślę, że zwłaszcza będzie to dotyczyć – wcześniej 
o tym rozmawialiśmy – chociażby korespondencji 
sądowej. Każdy obywatel będzie chciał mieć zapew-
nioną tutaj, jak myślę, jak najwyższą tajemnicę tej-
że korespondencji, treści tej korespondencji. I tutaj 
zabezpieczenie będzie kilkuaspektowe. Pierwszy 
aspekt będzie dotyczył tego, że część transferu tej 
korespondencji w usługę hybrydową będzie od-
bywała się w sposób zautomatyzowany, czyli po 
prostu bez udziału człowieka. A jeśli już wymóg 
udziału człowieka będzie tutaj obligatoryjny i nie-
zbędny do tego, aby ta usługa zaistniała właśnie 
w sposób hybrydowy… No, pamiętajmy również 
o tajemnicy, która jest obligatoryjna dla osób pra-
cujących chociażby w Poczcie Polskiej, wszystkich 
osób, które mają dostęp do korespondencji. Ta ta-
jemnica jest strzeżona nie tylko prawem cywilnym, 
ale i karnym, a za złamanie tajemnicy dotyczącej 
korespondencji dana osoba ponosi odpowiedzial-
ność karną, nawet z wyrokiem więzienia łącznie. 
Myślę, że jest to również pewien sposób zabezpie-
czenia. Pamiętajmy, że do tej pory ta koresponden-
cja z wielu instytucji również przechodziła przez 
różne osoby, tak że absolutnie to nie jest tak, że na-
gle po raz pierwszy jacyś urzędnicy zyskają dostęp 
do naszej korespondencji. To się wcześniej również 
działo. Osoby, które przygotowywały koresponden-
cję w sposób tradycyjny, również częstokroć miały 
dostęp do jej treści. Liczymy, po pierwsze, na auto-
matyzację usługi hybrydowej, a po drugie, na odpo-
wiedzialność związaną z tajemnicą korespondencji, 
na to, że będą one tymi zabezpieczeniami, które 
spowodują, że nie będziemy mieli takich nieprzy-
jemności jak ujawnienie treści naszej korespon-
dencji prywatnej. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę o zadanie pytania pana senatora 

Komarnickiego. Również zdalnie.

SENATOR 
WŁADYSŁAW KOMARNICKI 

Czy mnie słychać? Dzień dobry.
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Dzień 

dobry.)
Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja miałem kilka pytań, ale wcześniej zadali je 

koledzy senatorowie, w związku z tym bez sensu 
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jest ich powtarzanie. Ale szczególnie chciałbym 
zadać pytanie jako przedsiębiorca, który przez 
ostatnich 26 lat borykał się zawsze z konkuren-
cją. A moje pytanie dotyczy praktyk konkurencji.  
Bo rzeczywiście sytuacja wygląda następująco:  
ta ustawa wprowadza de facto monopol na rynku 
doręczeń elektronicznych, monopol jednego pod-
miotu. On będzie uprzywilejowany. 

Moje pytanie dotyczy przede wszystkim 2 spraw. 
Pierwsza: dlaczego ten monopol? Ale ważniejsze 
pytanie dotyczy tego, co później. Jakie będą, Panie 
Ministrze, kierunki działań w celu zniwelowania 
przewagi konkurencyjnej i zapewnienia rzeczywi-
stej konkurencji na rynku doręczeń elektronicz-
nych? W jakich kierunkach rząd będzie prowadził 
te działania, żeby konkurencja była faktem, a Polacy 
nie przepłacali? Bo tam, gdzie nie ma konkurencji, 
gdzie jest monopol, to wiadomo, że taki podmiot 
dyryguje finansowo, jak chce. Ponoć trzeba będzie 
w ogóle za to płacić, np. za doręczenie e-maila. Ale 
chodzi przecież o to, żeby Polacy nie przepłacali za 
tę usługę. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

SEKRETARZ STANU  
W KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW 
ADAM ANDRUSZKIEWICZ 

Panie Marszałku! Panie Senatorze!
Dziękuję za to pytanie. My oczywiście dołącza-

my również sektor prywatny, zachowując zasady 
wolnej konkurencji, do możliwości realizacji zapi-
sów tej ustawy, chociażby poprzez możliwość dołą-
czenia kwalifikowanych dostawców usług zaufania 
do tego, żeby realizować wobec potencjalnych 
klientów w pełni uznawaną w prawie i zapisach tej 
ustawy procedurę usługi doręczenia elektroniczne-
go. Tak że absolutnie nie jest tak, że tylko Poczta 
Polska będzie miała prawo świadczyć jakiekolwiek 
doręczenia elektroniczne w naszym państwie.  
To po pierwsze.

Po drugie, my, chcąc, aby implementacja tej 
ustawy w życie codzienne była skuteczna, wybrali-
śmy naszym zdaniem najbardziej efektywny kieru-
nek, jakim jest wyznaczenie w ustawie do realizacji 
tego zadania nie Poczty Polskiej, bo to nie jest tak 

zapisane, tylko operatora wyznaczonego, jakim 
obecnie jest Poczta Polska. To jest taka zasadnicza 
różnica. W naszym państwie od wielu, wielu lat 
na podstawie chociażby prawa pocztowego funk-
cjonuje taka instytucja jak operator wyznaczony, 
który jest wyłaniany w drodze konkursu przez pre-
zesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, i obec-
nie do roku 2025 trwa kadencja Poczty Polskiej 
jako tej instytucji. Tak więc rzeczywiście Poczta 
Polska wejdzie jakby z marszu jako operator już 
wcześniej wybrany przez prezesa UKE do reali-
zacji tej ustawy. Ale w roku 2025 prezes Urzędu 
Komunikacji Elektronicznej rozpisze ponownie 
konkurs na operatora wyznaczonego w naszym 
państwie i bez żadnego skrępowania również inne 
podmioty, które chciałyby świadczyć usługi elek-
troniczne w naszym państwie i stać się w ten spo-
sób takim operatorem wyznaczonym, będą mogły 
brać udział w tym konkursie. W ramach konkursu 
będzie oceniana możliwość dołączenia innych ope-
ratorów, właśnie na potrzeby realizacji tej ustawy, 
czyli po prostu aby był to inny operator wyznaczo-
ny… Ale to już zależy od wyniku konkursu. Tak więc 
to absolutnie nie jest tak, że my zapisujemy w usta-
wie monopol jednego podmiotu, tylko opieramy 
się na konkursie prezesa Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej, konkursie na operatora wyzna-
czonego, który w naszym państwie jest tradycją 
od wielu, wielu lat.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Bardzo proszę o zadanie pytania panią sena-

tor Danutę Jazłowiecką. Jak rozumiem, też zdalnie.
(Senator Danuta Jazłowiecka: Dzień dobry, wi-

tam serdecznie. Panie Marszałku, ja zgłosiłam się 
do wygłoszenia wystąpienia.)

A przepraszam, ja dostałem pani nazwisko na 
liście senatorów zapisanych do zadania pytania. 
Najmocniej panię senator przepraszam.

Teraz ja pozwolę sobie zadać pytanie, Panie 
Ministrze, jak rozumiem, już na koniec, bo nie 
chciałem nadużywać funkcji, którą dziś tutaj 
piastuję.

Panie Ministrze, ja mam pytanie dotyczące bez-
pieczeństwa narodowego, to znaczy nie tyle tego 
bezpieczeństwa wewnętrznego, o którym rozma-
wiamy, tajemnicy korespondencji itd., ale zabez-
pieczeń naszych interesów narodowych. Czy np. 
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jakieś obszary geograficzne albo jacyś konkret-
ni operatorzy, konkretne adresy e-mailowe będą 
wyłączone? Czy polski obywatel będzie mógł zgło-
sić np. rosyjski adres e-mailowy do doręczenia, 
skrzynkę na którymś… na serwerze należącym do 
którejś z potężnych rosyjskich firm, które także się 
tym zajmują? Jak podchodzicie państwo do tego 
problemu? Czy każdy adres mailowy, który zgłosi 
obywatel, będzie tak samo akceptowalny, zarówno 
w wymiarze polskim, jak i międzynarodowym? Bo 
przecież adresy mailowe są różne, nie chcę tutaj 
reklamować żadnych konkretnych firm, ale… Czy 
w tym zakresie będą jakieś ograniczenia, czy po 
prostu będzie można podać każdy adres mailowy, 
nie wiem, np. z Jamajki itd.?

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

SEKRETARZ STANU  
W KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW 
ADAM ANDRUSZKIEWICZ 

Dziękuję za to pytanie, Panie Marszałku. Wyja- 
śniając wątpliwości pana marszałka powiem, że 
ustawa dotycząca realizacji usługi rejestrowane-
go doręczenia elektronicznego zakłada utworze-
nie przez operatora wyznaczonego – to jest ważne, 
nie przez obywatela, tylko przez operatora wyzna-
czonego – skrzynki do doręczeń elektronicznych. 
Tak że nie jest tak, że ustawa wprowadza możli-
wość dodawania swoich prywatnych maili, bo to 
rzeczywiście byłoby zagrożeniem bezpieczeństwa 
państwa, o czym pan marszałek słusznie powie-
dział. Cedujemy to na operatora wyznaczonego 
i mamy gwarancję, że to się będzie znajdowało na 
polskich serwerach, tak żeby państwo polskie spra-
wowało bezpośrednią opiekę nad daną skrzynką 
danego obywatela i aby absolutnie wykluczyć cho-
ciażby możliwość prowokacji ze strony służb ob-
cych państw.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów Adam Andruszkiewicz: Bardzo proszę.)
Jak rozumiem, nie ma więcej pytań.
Ja zadam jeszcze 1 pytanie, ponieważ naszej 

debacie przysłuchuje się zastępca prezesa Urzędu 
Komunikacji Elektronicznej. Czy pan prezes 

zechciałby zabrać głos w sprawie omawianej usta-
wy bądź ewentualnie odpowiedzieć na pytania se-
natorów, jeśli takie się pojawiają?

(Rozmowy na sali)
Panu ministrowi już podziękujemy.
(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów Adam Andruszkiewicz: Dziękuję, Panie 
Marszałku.)

Dziękuję, Panie Ministrze.
Bardzo proszę, Panie Prezesie. Może pan mówić 

z miejsca, Panie Prezesie. Bardzo proszę.

ZASTĘPCA PREZESA  
URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 
KAROL KRZYWICKI 

Teraz mnie słychać, tak?
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Bardzo 

proszę.)
Dzień dobry, Karol Krzywicki, zastępca prezesa 

Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
Panie Marszałku! Państwo Senatorowie!
Chciałbym powiedzieć i może dodać do tego, co 

powiedział pan minister, że sam proces tworzenia 
tej ustawy trwał już od roku 2018. Zrobiono już bar-
dzo dużo pracy, do tych prac na odpowiednim eta-
pie dołączona została również Poczta Polska, więc 
rozwiewałbym wątpliwości, jeżeli chodzi o kwestie 
związane z technicznym przygotowaniem. Prezes 
UKE, tak jak pan minister powiedział, będzie orga-
nizował, organizuje do tej pory, konkurs na opera-
tora wyznaczonego, który nie będzie ograniczony 
podmiotowo, a do którego to konkursu będzie mógł 
przystąpić każdy na jasnych i transparentnych za-
sadach i ubiegać się o miano takiego narodowego 
operatora cyfrowego. A więc tutaj też rozwiałbym 
wątpliwości.

Jeżeli chodzi o sam nadzór nad działalnością 
operatora cyfrowego czy tego operatora wyzna-
czonego zobowiązanego do świadczenia usłu-
gi doręczenia elektronicznego, to powiem, że 
będzie go sprawował prezes Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej. To jest wieloetapowy, wielowar-
stwowy system nadzoru nad takim operatorem. 
Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Prezesie.
Musimy ogłosić przerwę w związku z wysta-

wą, która będzie otwierana w Senacie. Chciałbym 
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Komunikaty. Wniosek w sprawie porządku obrad  
Łączne rozpatrzenie punktów 6. i 7. porządku obrad Senatu

poinformować państwa senatorów, że ogłaszam 
przerwę do godziny12.15.

Po przerwie rozpoczniemy rozpatrywanie 
punktu szóstego i  siódmego porządku obrad, 
to są informacje dla Sejmu i  Senatu o  udzia-
le Rzeczypospolitej Polskiej w  pracach Unii 
Europejskiej w czasie przewodnictwa Finlandii 
oraz w czasie przewodnictwa Chorwacji. Do tych 
punktów, jak mówię, wrócimy po przerwie, a do 
punktu czwartego wrócimy po rozpatrzeniu tych 
2 punktów…

(Głos z sali: Piątego.)
Do punktu piątego, tak.
…Po rozpatrzeniu tych 2 punktów, o których 

mówiłem.
Dziękuję państwu senatorom za udział w dys-

kusji i  ogłaszam przerwę do godziny 12.15. 
Przepraszam, są jeszcze 2 komunikaty.

SENATOR SEKRETARZ 
ALEKSANDER SZWED 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Komunikat pierwszy. Kontynuacja posiedze-

nia Komisji Ustawodawczej oraz komisji praw 
człowieka w sprawie pierwszego czytania projek-
tu uchwały w sprawie ograniczenia praw obywa-
telskich odbędzie się bezpośrednio po ogłoszeniu 
przerwy, o godzinie 11.30, w sali nr 176.

Komunikat drugi. Posiedzenie Komisji Zdrowia 
w sprawie powołania zespołu doradców do spraw 
zdrowia publicznego przy Komisji Zdrowia odbę-
dzie się 5 minut po ogłoszeniu przerwy w obradach 
Senatu, około godziny 11.30, dzisiaj, w sali nr 182. 
Dziękuję bardzo.

 
(Przerwa w obradach od godziny 11 minut 29  

do godziny 11 minut 31)

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Wznawiam obrady.
Szanowni Państwo Senatorowie, proponu-

je uzupełnienie porządku obrad o punkt: drugie 
czytanie projektu uchwały w sprawie ogranicza-
nia praw obywatelskich – i rozpatrzenie go jako 
punktu ósmego porządku obrad.

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

Pan senator Martynowski.

SENATOR 
MAREK MARTYNOWSKI 

Powiem krótko – bo mówiłem o tym, jakie jest 
stanowisko klubu Prawa i Sprawiedliwości, na po-
siedzeniu komisji. Składam wniosek przeciwny.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.
Wobec sprzeciwu przystępujemy do głosowania 

nad przedstawioną przeze mnie propozycją dotyczą-
cą wprowadzenia do porządku obrad tego punktu.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Nie widzę tego ekranu zdalnego, Panie Tomku…
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 90 senatorów, 48 – za, 41 – prze-

ciw, 1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 62)

Dziękuję bardzo. Punkt został wprowadzony. 
(Oklaski)

(Część senatorów wstaje i trzyma w górze kartki 
z napisem „Popieram strajk kobiet”)

(Rozmowy na sali)
W tej chwili przystępujemy do łącznego roz-

patrzenia punktu szóstego oraz punktu siód-
mego porządku obrad: informacja dla Sejmu 
i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej 
w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec – gru-
dzień 2019 r. (przewodnictwo Finlandii w Radzie 
Unii Europejskiej); informacja dla Sejmu i Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej 
Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie sty-
czeń – czerwiec 2020 r. (przewodnictwo Chorwacji 
w Radzie Unii Europejskiej).

Wyrażam zadowolenie, że w dobie pandemii 
i różnych trudności organizacyjnych udało nam 
się dobrnąć do omówienia tego punktu, kilkukrot-
nie przekładanego. Dziękuję panu ministrowi za 
cierpliwość i za współpracę w wyborze możliwego 
szybkiego terminu.

Teksty informacji zawarte są w drukach nr 49 
i 178.

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Euro- 
pejskiej rozpatrzyła przedstawione informacje 
i poinformowała o tym marszałka Senatu.

Pragnę powitać obecnego na posiedzeniu mi-
nistra do spraw Unii Europejskiej, pana Konrada 
Szymańskiego.
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I proszę pana ministra o zabranie głosu oraz 
o zwarte przedstawienie informacji z druku nr 49 
oraz z druku nr 178.

(Minister do spraw Unii Europejskiej Konrad 
Szymański: Dziękuję bardzo. Mam 1 pytanie: czy 
w trakcie wystąpień jest dopuszczalne, aby zdjąć 
środki ochrony?)

Tak, Panie Ministrze. Trzymamy dystans i zde-
cydowanie lepiej senatorowie uczestniczący w spo-
sób zdalny słyszą wystąpienia… Pan minister ma 
donośny głos, ale nie wszyscy takim dysponują. 
Tak że dopuszczamy występowanie bez masek.

MINISTER  
DO SPRAW UNII EUROPEJSKIEJ 
KONRAD SZYMAŃSKI

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Rozpatrzenie tego punktu odwlekło się istot-

nie w czasie, początkowo z uwagi na zbieżność 
terminów posiedzeń Senatu i  posiedzeń Rady 
Europejskiej, które mnie bezpośrednio wiążą. 
Następnie, oczywiście w znacznie większym stop-
niu, ograniczenia związane z pandemią wpłynęły 
na to, że dziś razem, łącznie, rozpatrujemy 2 doku-
menty, 2 informacje rządu na temat polityki pol-
skiej w okresie od lipca 2019 r. do końca czerwca 
2020 r., czyli w czasie, kiedy przypadały prezyden-
cja fińska i następnie chorwacka.

Jeśli chodzi o sam początek, to przede wszyst-
kim był to czas nowego cyklu instytucjonalnego. 
Dzisiaj ta sprawa jest dawno za nami, ale z całą 
pewnością w tamtym czasie to był najważniejszy 
fakt polityczny. Prezydencja miała tym samym 
mniej czasu, żeby zajmować się kwestiami stric-
te polityk. W dużym stopniu instytucje były zajęte 
tym, aby doprowadzić do odtworzenia nowego cy-
klu politycznego, do wyboru władz, tak parlamen-
tu, Komisji, jak i Rady Europejskiej. To na pewno 
wpływało na rytm pracy tej prezydencji.

Z całą pewnością do najważniejszych elemen-
tów, o których chciałbym powiedzieć na posiedze-
niu Senatu – wszystkie inne elementy oczywiście 
państwo znajdą w bardzo obszernej informacji, 
którą, jak zawsze, przygotowaliśmy dla państwa 
w tej sprawie – do tych najważniejszych rzeczy 
na pewno należał klimat. Pod koniec prezydencji, 
w grudniu 2019 r. uznaliśmy, że Unia Europejska 
jako całość – to jest niezwykle ważne: jako ca-
łość – może pozwolić sobie na zobowiązanie do 

osiągnięcia neutralności klimatycznej do roku 
2050. Niemniej nie oznacza to zobowiązania po-
szczególnych państw członkowskich, a w szcze-
gólności nie oznacza to zobowiązania Polski do 
tego, aby osiągnąć ten poziom redukcji emisji CO2 
już w roku 2050, ponieważ, jak doskonale wiemy, 
jest to po prostu niemożliwe bez niedopuszczal-
nych, w naszym przekonaniu, strat dla konkuren-
cyjności polskiej gospodarki, strat gospodarczych 
i społecznych. To był powód, dla którego w tam-
tym czasie Polska była skoncentrowana na tym, aby 
cel neutralności był celem kolektywnym Unii, ale 
nie przekładanym na neutralność poszczególnych 
państw członkowskich, przynajmniej jeżeli chodzi 
o zobowiązania natury prawnej.

Od tamtego czasu toczy się intensywna dysku-
sja, w której Polska zwraca uwagę przede wszyst-
kim na 3 zasady. Ważna jest nie tylko efektywność 
kosztowa, ale przede wszystkim sprawiedliwy cha-
rakter transformacji klimatycznej. My nie podwa-
żamy sensu działań na rzecz redukcji emisji CO2, 
ale zwracamy uwagę na to, że ta transformacja 
nie może przynosić skutków niesprawiedliwych, 
skutków tej natury, że gospodarki mniej rozwinięte 
płacą nieproporcjonalnie więcej za transformację. 
Taki jest sens także ostatniego posiedzenia Rady 
Europejskiej, na którym te wszystkie pryncypia zo-
stały powtórzone przez wszystkie państwa człon-
kowskie. Tak więc myślę, że w tej sprawie mamy 
dobre porozumienie na poziomie całej Unii, poro-
zumienie co do tego, że ta transformacja powinna 
być sprawiedliwa, powinna brać pod uwagę ochro-
nę konkurencji europejskiej gospodarki, powinna 
reagować aktywnie, nie tylko przez polityczne de-
klaracje, ale aktywnie, na bardzo wysokie ryzyko 
przenoszenia działalności gospodarczej, w szcze-
gólności gdy chodzi o przemysł energochłonny, 
poza granice Unii Europejskiej. Takie działania 
nie miałyby żadnego sensu z punktu widzenia kli-
matu, ponieważ takie same emisje, a może nawet 
większe, pojawiłyby się gdzieś indziej, np. tuż za 
naszymi granicami, a przyniosłyby one negatywne 
konsekwencje ekonomiczne dla Europy i dla Polski, 
co dla nas jest oczywiście najważniejsze.

W tamtym czasie utrzymywał się również im-
pas, jeżeli chodzi o budżet wieloletni. Dzisiaj ten 
problem jest bliski rozwiązaniu, ale w tamtym cza-
sie ten impas był bardzo poważny. Polska należa-
ła do dość szerokiej grupy państw, które odnosiły 
się bardzo krytycznie do pierwotnej propozycji 
Komisji Europejskiej w sprawie budżetu. Z jed-
nej strony budżet ten był po prostu mniejszy – i to 
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jest fakt, obiektywne stwierdzenie – podyktowa-
ny przez kraje, które często odwołują się do swo-
jego europejskiego sumienia, ale nie chcą płacić na 
projekt europejski. Z drugiej strony uważaliśmy, 
że te cięcia były rozłożone w sposób niewłaściwy, 
niesprawiedliwy. Dlatego należeliśmy do grupy 
najbardziej krytycznie nastawionych państw w sto-
sunku do pierwotnych założeń projektu budżetu 
wieloletniego.

Osobnym elementem tego pakietu była oczy-
wiście warunkowość dotycząca praworządności. 
Zwracaliśmy uwagę na to, że prawem wtórnym 
Unii Europejskiej nie można zmieniać porządku 
traktatowego, a takie ryzyko istniało i wciąż do 
pewnego stopnia istnieje, jeżeli chodzi o tę sprawę. 
Te wątpliwości – podkreślam – zostały podzielone 
nie tylko przez niektóre państwa członkowskie, ale 
także przez służby prawne Rady Unii Europejskiej. 
Prosiliśmy o analizę prawną oficjalną, instytucjo-
nalną tego projektu aktu. W dużym stopniu nasze 
wątpliwości zostały tam podzielone. Ten spór nie 
zakończył się do dziś.

Trzecia ważna sprawa to przyszłość wspólne-
go rynku. Finlandia jest tradycyjnie krajem bar-
dzo zaangażowanym w kwestię wspólnego rynku. 
Jako Polska jesteśmy włączani w prace grupy przy-
jaciół wspólnego rynku, grupy państw, która zabie-
ga o to, żeby te polityczne deklaracje, które często 
składamy, jeżeli chodzi o wspólny rynek, mogły 
być przekute w konkret, w szczególności legisla-
cyjny. Mamy tutaj do czynienia z dużym deficy-
tem: z jednej strony wysokie deklaracje, także Rady 
Europejskiej, rokrocznie przyjmowane, dotyczące 
przyszłości wspólnego rynku, faktycznie wspól-
nego rynku, który jest głównym źródłem poten-
cjału gospodarczego, także potencjału odbudowy 
gospodarczej Unii Europejskiej, a z drugiej strony 
niezdolność do podjęcia działań legislacyjnych na-
wet w przypadku inicjatyw bardzo skromnych, ko-
rzystnych, sensownych, ale skromnych w stosunku 
do potrzeb. Mam tu na myśli dyrektywę notyfika-
cyjną czy też e-kartę usługową, która w założeniu 
miała pomóc małym i średnim przedsiębiorcom 
świadczyć usługi na wspólnym rynku. Od lat nie 
jesteśmy w stanie dogadać się w tej sprawie, po-
mimo że wszystkie rządy chętnie deklarują swoje 
przywiązanie do wspólnego rynku, wiarę w to, że 
wspólny rynek jest osiągnięciem integracji euro-
pejskiej itd.

Skrajnym przykładem rozbieżności deklara-
cji i praktyki politycznej Unii Europejskiej jest 
oczywiście pakiet mobilności, który w czasach 

fińskiej prezydencji był uzgodniony z Parlamentem 
Europejskim. Parlament podyktował jeszcze gor-
sze rozwiązania niż te, które były uzgodnione 
przez Radę. To doprowadziło nas do sytuacji zu-
pełnie aktualnej. 26 października Polska i kilka 
innych państw zdecydowały się na to, aby te akty 
prawa Unii Europejskiej zaskarżyć do Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej, podnosząc 
fundamentalne argumenty. Po pierwsze, są to 
akty prawa, które ograniczają świadczenie usług 
na wspólnym rynku w imię ochrony praw socjal-
nych, ale proponując rozwiązania, które są całko-
wicie nieproporcjonalne. W szczególności chodzi 
tutaj o ograniczenia nałożone na kabotaż między-
narodowy, o dyskryminacyjny obowiązek powro-
tu samochodów do bazy. On jest dyskryminacyjny 
w szczególności dla państw leżących na obrzeżach 
Unii Europejskiej, które mają dalej do centrów go-
spodarczych Unii Europejskiej. Do takich państw 
należy również Polska. 

Kolejna sprawa to całkowicie arbitralne trakto-
wanie zobowiązań z zakresu delegowania pracow-
ników w wypadku sektora mobilności. Wszystkie 
te argumenty zostały podniesione w  pismach 
procesowych, które 26 października zostały zło-
żone – nie tylko przez Polskę – do Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Prezydencja fińska cieszyła się naszym zde-
cydowanym poparciem, jeżeli chodzi o agendę 
bezpieczeństwa wewnętrznego, w  tym bardzo 
wtedy gorący temat – on dzisiaj naturalnie zszedł 
z pierwszych stron gazet z uwagi na okoliczności 
pandemiczne, w których żyjemy, ale wtedy, bez-
pośrednio po wyborach to był bardzo gorący te-
mat – zagrożeń hybrydowych dla demokracji. Te 
zagrożenia uderzają w stabilność całego naszego 
systemu politycznego. Polska do tej pory tego jesz-
cze nie odczuła, nie miała żadnych doświadczeń, 
które by wskazywały na tak kolosalne zagrożenia 
jak w niektórych innych państwach członkowskich, 
ale zdecydowanie zachęcamy Unię Europejską do 
tego, aby wobec zagrożeń hybrydowych w zakre-
sie bezpieczeństwa wewnętrznego robić znacznie 
więcej wspólnie.

Na pewno bardzo dużym rozczarowaniem  
– ale w żadnym wypadku to nie jest wina prezy-
dencji fińskiej, to jest wina ograniczeń politycz-
nych niektórych stolic państw członkowskich Unii 
Europejskiej – był upadek… niezdolność do podję-
cia decyzji w stosunku do Bałkanów Zachodnich. 
Polska w tamtym czasie zabiegała o to, aby proces 
rozszerzania w stosunku do Bałkanów Zachodnich 
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został odmrożony, został ożywiony. We własnym 
naszym unijnym interesie Europa powinna być 
tam aktywna, ponieważ jest tam bardzo napię-
ta konkurencja strategiczna. Nie tylko Europa 
jest tam obecna, ale są tam obecne Rosja, Chiny, 
Turcja. To jest powód, dla którego niezdolność do 
prowadzenia procesu rozszerzania jest całkowicie 
sprzeczna z interesem unijnym. To nie jest tylko 
interes krajów tego regionu, np. Chorwacji, czy sze-
rzej rozumianego regionu, w tym Polski. To jest 
głęboki interes unijny, aby być tam obecnym dzięki 
procesowi rozszerzania, który jest najsilniejszym 
narzędziem dialogu politycznego, rozwoju współ-
pracy politycznej, narzędziem nakierowanym na 
korzystne zmiany. Brak decyzji w październiku na 
pewno był polityczną porażką. Została ona napra-
wiona za prezydencji chorwackiej, o czym powiem 
za chwilę. Polska w tamtym czasie była prezydencją 
Procesu Berlińskiego, inicjatywy skoncentrowa-
nej właśnie na kwestii Bałkanów Zachodnich, więc 
tym bardziej miała mandat do tego, żeby głośno 
zajmować stanowisko w tej sprawie. Pewnym pa-
radoksem, można powiedzieć, było to, że porażka 
decyzji w sprawie Bałkanów Zachodnich nastąpiła 
tuż po wygłoszonym przez nowo wybraną prze-
wodniczącą Komisji Europejskiej oświadczeniu,  
że ta nowa Komisja Europejska będzie miała 
charakter geopolityczny. To jest dobry pomysł. 
Oczywiście bylibyśmy chętni zobaczyć, jakie są 
szczegóły tych założeń, ale zasadniczo jest to bar-
dzo dobry pomysł. Jednak kilka tygodni po tym 
oświadczeniu okazało się, że ta geopolityczna aspi-
racja Unii Europejskiej – trafna, słuszna geopoli-
tyczna aspiracja Unii Europejskiej – zderzyła się 
z rzeczywistością unijną, która wyglądała właśnie 
tak, a nie inaczej, i oznaczała niezdolność do pod-
jęcia decyzji w sprawie rozszerzenia.

Z tym bagażem weszliśmy w początek roku 
2020 i w prezydencję chorwacką. I wszystkie te 
plany polityczne, dobrze sformułowane, dobrze 
skalibrowane w dialogu z państwami członkow-
skimi, także z Polską, jakie przedstawiał Zagrzeb 
w tamtym czasie, zderzyły się z całkowicie nagłą, 
niespodziewaną okolicznością, jaką była pandemia. 
Nie chodzi tylko o jej konsekwencje zdrowotne, 
dotykające bezpośrednio bezpieczeństwa naszych 
państw i społeczeństw, ale również o ekonomiczne, 
gospodarcze konsekwencje tego zdarzenia. Z uwa-
gi na to Chorwacja stanęła przed bezprecedenso-
wą sytuacją, w której trzeba było szybkich, nagłych 
decyzji, jakich nigdy wcześniej nie musieliśmy po-
dejmować. To była sytuacja bezprecedensowa. To 

dotyczyło nie tylko zmiany agendy, co zdarza się 
nawet pod wpływem, powiedzmy, mniej donio-
słych faktów, to była również kwestia zmiany me-
tod pracy. Dzisiaj te wszystkie skutki pandemii 
wciąż nas dotyczą, ale jesteśmy mądrzejsi o do-
świadczenia ostatnich miesięcy, a więc wszystkim 
nam jest łatwiej planować działalność politycz-
ną, planować prace Unii Europejskiej. Chorwacja 
znalazła się nagle na pierwszej linii podczas tego 
zderzenia, dlatego chciałbym tutaj wyrazić nad-
zwyczajne uznanie, dalece wykraczające poza zwy-
kłą kurtuazję, dla tej prezydencji. Bardzo szybkie 
przeorganizowanie prac Unii Europejskiej wyma-
gało wyobraźni, wymagało przygotowania, wy-
magało przywództwa – i to uzyskaliśmy ze strony 
Chorwacji w tamtym czasie.

Oczywiście wszystkie plany, o których później 
jeszcze powiem kilka słów, ponieważ nie wszystko 
zostało zamrożone, znalazły się w cieniu koniecz-
ności szybkiej reakcji na wielu frontach, reakcji 
na sytuację pandemiczną. Po pierwsze – to jest 
kwestia procesowa, ale istotna – Chorwacja zde-
cydowała się na bardzo szybkie uruchomienie 
platformy, można powiedzieć, zarządzania kry-
zysowego, politycznego zarządzania kryzysowego 
w Unii. To była trafna decyzja, ponieważ ona po-
zwoliła wtedy, mimo już istniejących, bardzo daleko 
idących ograniczeniach w zakresie podróżowania, 
na utrzymanie procesu politycznego w Brukseli. 
Po drugie, były szybkie, bardzo pożądane zmiany 
regulacyjne, w szczególności jeżeli chodzi o pomoc 
państwa, która okazała się potrzebna, konieczna. 
Czas odgrywał tutaj rolę jak nigdy wcześniej, czas 
to był wtedy pieniądz. Kolejna istotna sprawa, która 
była też bardzo ważnym problemem dla Polski, to 
była zmiana zasad przydzielania dostępu do lot-
nisk. Nagłe zamieranie ruchu lotniczego na lotni-
skach europejskich, gdyby stosować dotychczasowe 
reguły gry, mogłoby skutkować utratą dostępu do 
lotnisk przez przewoźników takich jak LOT, którzy 
się rozwijają – w tamtym czasie w szczególności 
to było widoczne – i szukają nowych możliwości, 
a nie zwijania tych możliwości, jeżeli chodzi o do-
stęp do lotnisk, co jest negocjowane i uzyskiwane 
z olbrzymim trudem. Trzecia sprawa w pierwszym 
pakiecie działań to były oczywiście przesunięcia 
budżetowe. Chodziło o umożliwienie wykorzysta-
nia – w ramach 2 transzy decyzyjnych – budżetu 
Unii Europejskiej, jaki był uzgodniony wiele, wiele 
lat wcześniej, na cele związane z pandemią.

Polska krytycznie odnosiła się w tamtym czasie 
do tych działań, ponieważ zwracaliśmy uwagę na 1 
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kluczową rzecz. Zwracaliśmy uwagę na to, że skala 
szkód gospodarczych, skala strat w całej europej-
skiej gospodarce dalece przekracza kosmetyczne 
zmiany w budżecie. Napieraliśmy, zachęcaliśmy, 
podnosiliśmy od samego początku, że jeżeli Unia 
Europejska ma odegrać adekwatną rolę w zakresie 
tego, co się wtedy działo i dzieje się nadal, to musi 
generować znacznie poważniejsze środki, musi ge-
nerować znacznie poważniejsze, bezprecedensowe 
instrumenty działania.

Pierwszą jaskółką tego typu zmian były kwiet-
niowe decyzje dotyczące uruchomienia instrumen-
tów pożyczkowych wykorzystujących Europejski 
Bank Inwestycyjny, Europejski Mechanizm 
Stabilizacyjny, a w końcu zupełnie nową inicja-
tywę zwaną SURE, inicjatywę, która jest skiero-
wana na ratowanie rynku pracy, poprawianie 
niedoskonałości rynku pracy w związku z kryzy-
sem pandemicznym. Z przyjemnością mogę po-
wiedzieć, że wczoraj Polska otrzymała pierwszą 
transzę pomocy w ramach mechanizmu SURE. 
Należymy do pierwszych 3 państw, które w ogó-
le otrzymały wsparcie w ramach tego mechani-
zmu. Zadziałaliśmy w tej sprawie bardzo szybko 
i efektywnie. Razem z Włochami i Hiszpanią bę-
dziemy jednymi z głównych beneficjentów tego 
instrumentu.

Ale wtedy również zwracaliśmy uwagę na 
to, że choć skala tych działań jest już właściwa…  
No, chodziło o 750 miliardów w pożyczkach – bar-
dzo uprzywilejowanych, atrakcyjnych, ale tylko 
pożyczkach. Zwracaliśmy na to uwagę. W dniu 
8 maja Polska wysłała do stolic państw członkow-
skich bardzo obszerny dokument dotyczący tego, 
jak powinien wyglądać budżet, ten nowy budżet. 
Zwracaliśmy uwagę na to, że w przypadku nie-
których państw oferowanie pożyczek to zdecydo-
wanie za mało, ponieważ te państwa już dzisiaj 
mają problemy z obsługą swojego własnego długu. 
Dlatego w tym stanowisku z 8 maja – oprócz wie-
lu, wielu innych elementów dotyczących samego 
budżetu – zwróciliśmy uwagę na to, że potrzebne 
jest wygenerowanie mechanizmu o charakterze 
grantowym. I tak też się stało. Jeszcze za prezy-
dencji chorwackiej Komisja Europejska nie tyl-
ko przedstawiła odświeżony pakiet wieloletnich 
ram finansowych, ale również dołączyła do niego 
drugi komponent, czyli Europejski Instrument na 
rzecz Odbudowy, który otworzył drogę do osłabie-
nia krytyki tego pakietu z naszej strony, a także do 
uzgodnienia wspólnego stanowiska, co stało się 
w lipcu, już za prezydencji niemieckiej.

Do korzyści, które nie miały związku z pan-
demią, a które mimo pandemii udało się uzyskać 
w tamtym czasie, w czasie prezydencji chorwac-
kiej, należą na pewno 3 sprawy, o których chciał-
bym dodatkowo wspomnieć. Pierwsza sprawa to 
odblokowanie procesu rozszerzenia. To zdecydo-
wany sukces tej prezydencji. Polska zdecydowanie 
popierała, najpierw na poziomie Rady do Spraw 
Ogólnych, wszystkie działania, które zmierzały  
do ukształtowania trudnego, kruchego i, powiedz-
my sobie szczerze, niedoskonałego kompromisu, 
który jednak otwierał drogę do odmrożenia pro-
cesu rozszerzenia. Chodzi o Albanię, Macedonię 
Północną, Serbię i Czarnogórę, które już są w tym 
procesie. Zwracaliśmy uwagę na ten argument, 
o którym już wspomniałem, czyli na konkurencję 
strategiczną. To nie jest kwestia dobroczynności, 
to jest kwestia własnego, dobrze pojętego interesu.

Druga sprawa to kolejne odsłony dyskusji o mi-
gracji. W dniu 4 czerwca Polska w gronie 7 innych 
państw przedstawiła swoje oczekiwania, jeżeli cho-
dzi o potencjalny kompromis w sprawie migracji, 
kompromis w sprawie, która obciąża agendę poli-
tyczną Unii Europejskiej od 5 lat. Ta propozycja była 
oczywiście skoncentrowana na ochronie granic ze-
wnętrznych, na warunkowym dostępie do pomocy 
rozwojowej dla tych krajów, które są źródłami nie-
regularnej, niekontrolowanej, nielegalnej migracji, 
ale również na wzmożeniu współpracy w zakresie 
readmisji i powrotów. Bardzo wiele elementów tego 
stanowiska widzimy w nowym pakiecie Komisji 
Europejskiej, który został niedawno ogłoszony. Ten 
pakiet wciąż nie spełnia wszystkich naszych ocze-
kiwań – chciałbym to jasno powiedzieć – ale z całą 
pewnością jest krokiem we właściwym kierunku.

Ostatnia sprawa, o której należy wspomnieć, to 
oczywiście wejście w życie umowy regulującej za-
sady wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. 
Ta umowa weszła w życie 1 lutego. Jest to oko-
liczność w oczywisty sposób negatywna dla Unii 
Europejskiej – także z polskiego punktu widze-
nia, my także postrzegamy to jako zdarzenie ne-
gatywne – aczkolwiek wejście w życie tej umowy 
jest o tyle konieczne, potrzebne i z naszego punktu 
widzenia pożyteczne, że zawiera ona międzynaro-
dowe gwarancje dotyczące praw nabytych Polaków 
mieszkających w Wielkiej Brytanii, dzięki czemu 
nie będą oni zależni od różnych fal politycznych 
w brytyjskim parlamencie. Te gwarancje mają cha-
rakter prawnomiędzynarodowy, są najtrwalszymi 
gwarancjami, jakie można sobie wyobrazić, i mają 
najszerszy zakres, jaki można sobie wyobrazić, 
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ponieważ oparte są na wzorcu ochrony praw wła-
ściwym dla obywateli państw członkowskich Unii 
Europejskiej. To jest oczywiście, mimo tego całe-
go negatywnego kontekstu, okoliczność niezwy-
kle pozytywna. Umowa naświetlała również pewną 
wizję przyszłych relacji gospodarczych i politycz-
nych między Wielką Brytanią a Unią Europejską, 
ale to do dzisiaj nie zostało wynegocjowane. Istnieje 
olbrzymie ryzyko rozejścia się – w tym właśnie 
obszarze, poza kwestiami exit – bez umowy, ale 
robimy wszystko, aby zawarcie tej umowy było 
możliwe. To oczywiście wykracza poza kwestie 
chorwackie, więc nie będę tego rozwijał.

Z cała pewnością obie prezydencje działały 
w bardzo odmiennych warunkach. Faktem klu-
czowym dla tych pierwszych 6 miesięcy roku 2020 
była reakcja Unii Europejskiej na kryzys, reakcja, 
jak mówiłem, pierwotnie bardzo niewystarczają-
ca, na końcu – adekwatna. Miejmy nadzieję, że bę-
dzie ona realizowana w praktyce, w szczególności 
wobec tych państw, które są najbardziej narażone 
na konsekwencje ekonomiczne tego, co się dzieje. 
Z całą pewnością zrobiliśmy bardzo wiele kroków 
w kierunku podjęcia kluczowych decyzji, rozwią-
zania kluczowych problemów politycznych Unii 
w zakresie migracji i klimatu. Tych decyzji nadal 
nie ma, ale warto docenić fakt, że w obu sprawach 
te dyskusje idą w kierunku oczekiwań, jakie zgła-
sza m.in. Polska. Co do kwestii klimatu – tu de-
cyzji spodziewamy się w najbliższym czasie – to 
Polska niedawno kolejny raz przedstawiła, w tej 
samej formie bardzo szczegółowego, obszernego 
dokumentu, wizję reformy systemu ETS tak, aby 
on spełniał oczekiwania państw takich jak Polska, 
regionów takich jak Śląsk, ale przecież nie tylko, 
i sektorów gospodarki, które są obecne w Polsce 
i które mogą ucierpieć na skutek nieroztropnej po-
lityki klimatycznej planowanej w oderwaniu od re-
aliów gospodarczych państw członkowskich. Tak że 
to są możliwości zamknięcia tych konfliktów. Nie 
ma gwarancji, ale z całą pewnością zrobiliśmy krok 
we właściwym kierunku. Dziękuję bardzo.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo panu ministrowi za przedsta-
wienie sprawozdania.

Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zadać 
panu ministrowi pytania związane z przedstawio-
nymi informacjami?

Jako pierwsza pani senator Chybicka, zdalnie.

Jeżeli mogę poprosić pana ministra bliżej, to… 
Do pytań zapisane są na razie chyba 2 osoby, ale 
zgłosił się już pan senator Jackowski…

(Głos z sali: Jako drugi.)
Okej, dobrze.
Pani senator Chybicka.

SENATOR 
ALICJA CHYBICKA 

Wielce Szanowny Panie Marszałku, dziękuję za 
udzielenie głosu.

Szanowni Senatorowie! Szanowny Panie 
Ministrze!

Na stronie 32 raportu co do prezydencji chor-
wackiej, który pan przedstawił, rozpoczyna się 
sprawozdanie dotyczące udziału Polski w kwe-
stiach związanych ze zdrowiem. I tu mam w za-
sadzie 2 pytania. Tam napisane jest tylko, bardzo 
króciutko, że Polska aktywnie uczestniczy w pra-
cach nad Europejską Strategią Farmaceutyczną, 
a nie ma tam ani słowa np. o szczepionkach. Moje 
pytanie jest takie: dlaczego? W Niemczech i innych 
krajach Unii Europejskiej szczepionki przeciwko 
grypie były i są dostępne, Polacy jadą za granicę 
z polskimi receptami, aby te szczepionki przywieźć 
do kraju, bo u nas ich nie ma. Jakby pan minister 
był łaskaw i mógł przybliżyć, na czym polegała ta 
aktywność…. Bo na tej stronce czy półtorej – to 
jest strona 32 i kawałek strony 33 w tym raporcie  
– właściwie nie ma przedstawionej tej aktywności 
w zakresie opieki zdrowotnej, w walce z epidemią 
COVID, bo to już był czas COVID. Dziękuję bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Gabriela Morawska-Stanecka)

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję.
Proszę bardzo.

MINISTER  
DO SPRAW UNII EUROPEJSKIEJ 
KONRAD SZYMAŃSKI

Jeżeli chodzi o kwestię polityki farmaceutycz-
nej, to powiem tak: aktywność Polski była widocz-
na w szczególności, jeśli chodzi o wyciągnięcie 
wniosków na przyszłość po doświadczeniach 
pierwszych miesięcy pandemii. Polska w gronie 
9 państw zaprezentowała na forum unijnym, także 
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wobec instytucji, wobec Komisji Europejskiej, wy-
raźnie zarysowaną strategię, która była skierowa-
na na to, aby skrócić łańcuchy wartości, krótko 
mówiąc, aby europeizować produkcję i dostęp-
ność wszystkiego, co jest potrzebne do produkcji 
szczepionek, i samych szczepionek. Pierwszym 
doświadczeniem 9 państw, które zaprezentowa-
ły ten problem, było przekonanie, że nasza zależ-
ność farmaceutyczna jest za duża. To pokazały 
pierwsze miesiące pandemii i myślę, że przede 
wszystkim na to należy zwrócić uwagę. W tamtym 
czasie Polska przystąpiła również do mechanizmu 
zakupowego Unii Europejskiej w tym obszarze. 
Mechanizm ten niestety okazał się zbyt wolny, je-
żeli chodzi o reakcję na zdarzenia, na wydarzenia 
tamtych tygodni i tamtych miesięcy. To nie jest 
zasadniczo zarzut, ten mechanizm był zbudowany 
na czas pokoju, na czas bez problemów, nie na czas 
kryzysu i w czasie kryzysu ten mechanizm okazał 
się zdecydowanie zbyt wolny.

Jeżeli chodzi o szczepionki bezpośrednio zwią-
zane z pandemią, to powiem, że Polska uczestniczy 
w europejskiej inicjatywie solidarności, polega to 
z jednej strony na tym, że Unia Europejska, w tym 
Polska, wyasygnowała pieniądze na badania, na 
przyspieszenie badań wobec 5 różnych podmio-
tów, z  drugiej strony skróciliśmy regulacyjne 
wymagania, jeżeli chodzi o proces dopuszczania 
szczepionek na rynek. To wciąż nie przyniosło spo-
dziewanych efektów i cały czas słyszymy, że to się 
odwleka. Taka jest rzeczywistość. Ale z całą pewno-
ścią reakcja Unii Europejskiej w tej sprawie, w tej 
trzeciej fazie, była właściwa i Polska zdecydowanie 
ją popierała. Jesteśmy uczestnikiem tego mecha-
nizmu. Polska, a tym samym Polacy mają zapew-
niony tak samo szybki dostęp do szczepionki na 
COVID jak wszyscy inni obywatele państw człon-
kowskich Unii Europejskiej.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Proszę o zadanie pytania pana senatora Jana 

Marię Jackowskiego.

SENATOR 
JAN MARIA JACKOWSKI 

Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, ja mam następujące pytanie. 

Mianowicie wiele się dyskutuje w tej chwili w Unii 

Europejskiej na temat połączenia… Pan wspomniał 
o tych żmudnych negocjacjach na temat perspek-
tywy budżetowej. Wiemy, że jest jeszcze kwestia 
tego funduszu specjalnego, Funduszu Odbudowy. 

Co prawda wtedy, w okresie, który omawiamy, 
ta kwestia jeszcze nie istniała, ale mam takie py-
tanie: jak wyglądały dyskusje na temat połączenia 
mechanizmu praworządności z przydziałem środ-
ków unijnych w aspekcie tego, że nie jest to zapi-
sane w traktatach ani nie ma w Unii Europejskiej, 
jak wiemy, określonej definicji praworządności, nie 
jest określone, co by to miało być, nie ma definicji 
ściśle określającej, jakie są zasady? Jak ta sytuacja 
wyglądała w tym okresie, którego dotyczy pańskie 
sprawozdanie? Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Proszę, Panie Ministrze.

MINISTER  
DO SPRAW UNII EUROPEJSKIEJ 
KONRAD SZYMAŃSKI

Sprawa jest nam znana od 2018 r., ponieważ 
wtedy Komisja Europejska przedstawiła razem 
z elementami budżetu również mechanizm zmia-
ny warunkowości dostępu do środków unijnych. 
Od samego początku Polska prezentuje dokładnie 
to samo stanowisko. Po pierwsze, przy pomocy 
prawa wtórnego nie można zmienić sankcyjnego 
art. 7. Na sankcyjny art. 7 się zgodziliśmy, on tam 
jest, działa tak, jak działa, i nie powinien być omi-
jany za pomocą prawa wtórnego. Poniekąd byłby 
to skandal na gruncie praworządności, gdybyśmy 
prawem wtórnym zmieniali prawo pierwotne Unii 
Europejskiej – czyli to tak jakbyśmy ustawą zmie-
niali np. konstytucję.

Druga sprawa to pewność prawa. I to ma zwią-
zek z tym, że praworządność jest pojęciem, jak się 
dowiedzieliśmy w szczególności przez ostatnie lata, 
niezwykle pojemnym. Jeżeli przejrzymy dokumen-
ty Rady czy Komisji w tej sprawie, to zobaczymy 
różne zakresy tego stanowiska. Jeżeli przejrzeli-
byśmy dokumenty Parlamentu Europejskiego, 
to okazałoby się, że to pojęcie w zasadzie nie ma 
granic, ponieważ pod pretekstem praworządno-
ści Parlament Europejski jest w stanie wpisywać 
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dosłownie wszystko, wszystko, co aktualnie się 
nie podoba większości, która jest w Parlamencie 
Europejskim. I to budzi niepokój, ponieważ jeżeli 
okazuje się, że to pojęcie jest tak pojemne i tak gu-
mowe, to znaczy, że można go użyć w jakiejkolwiek 
sprawie w zależności od potrzeb politycznych. 

Zdecydowanie popieramy wszystkie działania, 
które służą temu, aby efektywnie przeciwdziałać 
korupcji i defraudacjom środków publicznych, 
także środków unijnych. I pod tym względem nie 
ma między nami, jak myślę, żadnej kontrowersji. 
Myślę, że wiele państw członkowskich to zaczyna 
rozumieć i zaczyna rozumieć również to, że pod-
stawa prawna, która jest wskazana w tym rozpo-
rządzeniu, czyli art. 322, nie pozwala na to, aby 
budować mechanizmy, które byłyby skierowane 
na cokolwiek innego niż na ochronę interesów fi-
nansowych Unii Europejskiej. I tutaj jest pole do 
rozmowy. Ale z całą pewnością Polska nie zgodzi 
się na mechanizmy uznaniowe, na mechanizmy, 
które by dawały możliwość ograniczania praw 
członkowskich na polityczne życzenie. Na to nie ma 
zgody, w szczególności po doświadczeniach ostat-
nich lat, kiedy widzieliśmy, że to może przynosić 
skutki całkowicie nieobliczalne, co jest niezgodne 
z samą istotą praworządności, do czego należy za-
sada pewności prawa.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Pan senator Jan Maria Jackowski. Proszę bar- 

dzo.

SENATOR 
JAN MARIA JACKOWSKI 

Jeszcze chciałbym dopytać, Panie Ministrze. 
Od razu uprzedzam, że ta kwestia wychodzi poza 
zakres prezydencji, o której mówimy. Wiemy, że 
w tej chwili jest prezydencja niemiecka, ale w tym 
zakresie również prezydencja niemiecka – jeżeli 
pan minister zechciałby to skomentować – mia-
ła tzw. kompromisowy pomysł, w jaki sposób zre-
alizować tę deklarację czy uchwałę Parlamentu 
Europejskiego o powiązaniu praworządności… 
I to miała być tzw. formuła kompromisowa, która  
de facto zmieniałaby mechanizm tak, że to nie 
Rada… że na posiedzeniu Rady Europejskiej 
nie byłoby zasady konsensusu, tylko większości 

kwalifikowanej. De facto otwierałoby to możliwość 
do zastosowania środków wspomnianego typu. Jak 
ta sytuacja wygląda obecnie? No, sądzę, że jest ona 
bardzo istotna z punktu widzenia naszych intere-
sów. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.

MINISTER  
DO SPRAW UNII EUROPEJSKIEJ 
KONRAD SZYMAŃSKI

Jedną z kluczowych zmian, które zostały za-
proponowane przez prezydencję niemiecką, jest 
odejście od zasady odwróconej większości kwali-
fikowanej, która w zasadzie pozbawiała Radę ja-
kiejkolwiek istotnej roli. Znaczy rola rady w opinii, 
w świetle projektu Komisji Europejskiej miałaby 
charakter całkowicie iluzoryczny. Chodzi tutaj 
o odstąpienie od zasady odwróconej większości 
kwalifikowanej na rzecz większości kwalifikowa-
nej, czyli normalnego sposobu postępowania Rady 
w przypadkach legislacyjnych. To jest oczywiście 
krok we właściwym kierunku, ale zdecydowanie 
krok niewystarczający, ponieważ on nie rozwią-
zuje wszystkich wątpliwości dotyczących samego 
zakresu rozporządzenia i mechanizmów urucha-
miania tego rozporządzenia. Dlatego nie mamy po-
rozumienia w tej sprawie i dlatego Polska należy 
do tych krajów, które nie mogą się zgodzić na takie 
rozwiązanie tej sprawy.

Niemniej jednak odnoszę wrażenie, że wśród 
tych państw, o których mówiłem szerzej i enigma-
tyczniej, że te państwa rozumieją nasze argumenty 
w tej sprawie, rozumieją, co do nich mówimy, je-
żeli chodzi o pewność prawa, o ochronę interesów 
finansowych, budżetowych… że Berlin należy do 
tych państw. Niemniej jednak są przy tym stole też 
państwa, które cały czas nie pozwalają na to, żeby 
ten kompromis miał charakter realny.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Kto jeszcze?
Jeszcze raz pan senator Jackowski?
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SENATOR 
JAN MARIA JACKOWSKI 

Tak. Dziękuje bardzo, Pani Marszałek.
Ja teraz bardziej bym się już odniósł do tej pre-

zydencji chorwackiej, bo łącznie rozpatrujemy… 
a więc do okresu, w którym Europa była w pande-
mii. Bo pan minister w swojej informacji w zasa-
dzie nie rozwijał tego wątku. A chciałbym uzyskać 
informację, jak polski rząd ocenia to, co działo się 
podczas tej prezydencji w aspekcie działań Unii 
Europejskiej dotyczących zwalczania pandemii. 
Wiemy, że polityki zdrowotne są tutaj wyłączo-
ne – od razu uprzedzam, że tak powiem, kieru-
nek odpowiedzi – niemniej jednak niewątpliwie 
takim głównym problemem podczas tej prezyden-
cji była właśnie pandemia w Europie. Już nie tylko 
w aspekcie zdrowotnym, w aspekcie bezpieczeń-
stwa życia i zdrowia mieszkańców Europy, lecz tak-
że w kontekście gospodarczym. Jak to wyglądało 
z perspektywy Warszawy? Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Panie Ministrze?

MINISTER  
DO SPRAW UNII EUROPEJSKIEJ 
KONRAD SZYMAŃSKI

Oczywiście, jeżeli chodzi o kwestie ściśle zdro-
wotne, a także ściśle związane z bezpieczeństwem 
publicznym – a z tym problemem mieliśmy do czy-
nienia w związku z ograniczeniami, które wpro-
wadzaliśmy, jeżeli chodzi o ruch ludzi, nie tylko 
transgraniczny, lecz także w naszych miastach, 
w  naszych krajach – Unia Europejska nie ma 
kompetencji wiodących. Może ewentualnie zachę-
cać do koordynacji, może wydawać miękkie reko-
mendacje, co warto, czego nie warto. I myślę, że to 
jest sytuacja dość naturalna. Byłoby chyba trudno 
wyobrazić sobie, aby lepsze decyzje były podejmo-
wane na poziomie wyższym w przypadku, kiedy 
sytuacja epidemiczna państw członkowskich była – 
i do pewnego stopnia nadal jest – tak zróżnicowa-
na. Tak więc, jak myślę, ten stan rzeczy nie jest zły.

Niemniej jednak podkreślaliśmy od samego 
początku, że Unia Europejska ma do odegrania 
kolosalną rolę, jeżeli chodzi o przeciwdziałanie 
gospodarczym skutkom pandemii. To ma związek 

nie tylko z bezpośrednimi instrumentami wspar-
cia rynku pracy, sektorów przedsiębiorstw, to ma 
związek z działaniami regulacyjnymi, o których 
wspomniałem – chodzi o poluzowanie reguł po-
mocy publicznej, zmianę zasad przydzielania 
dostępu do lotnisk. To są sektorowe sprawy, ale 
kluczowe dla tych sektorów gospodarki. One nie 
powinny być traktowane jako wąskie. Tak więc rola 
Unii jest tu duża. Dlatego zachęcaliśmy od począt-
ku, aby nie ograniczać się do działalności kosme-
tycznej. A na samym początku ta pierwsza, że tak 
powiem, transza reakcji miała – w naszym prze-
konaniu – charakter kosmetyczny. Dopiero druga 
transza, niestety, tylko pożyczkowa, i trzecia tran-
sza, na szczęście z silnym elementem grantowym 
– choć nie tak silnym, jak pierwotnie planowano, 
też powiedzmy sobie szczerze – to była adekwatna 
odpowiedź na kryzys. To był powód, dla którego na-
sze stanowisko w lutym i marcu było sceptyczne, 
a w czerwcu i w lipcu – pozytywne.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Proszę o  zadanie pytania pana senatora 

Chróścikowskiego.

SENATOR 
JERZY CHRÓŚCIKOWSKI 

Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, co prawda mój kolega, senator 

Jackowski wyprzedził moje pytanie, ale ja chciał-
bym jeszcze wrócić do tego tematu, dlatego że wie-
my… Była wielka dyskusja i w Sejmie, i w Senacie 
na temat tego, czy pomoc Unii Europejskiej udzie-
lana w ramach walki z COVID była realizowana na 
zasadzie przesuwania środków, czyli wykorzysty-
wania środków, które mamy w ramach różnych 
polityk – czy to polityki spójności, czy WPR, czy in-
nych polityk – czy też były jakieś dodatkowe decy-
zje, które powodowały, że znaczne środki wpłynęły 
na walkę z COVID, nie tylko dla Polski, ale również 
dla innych krajów. Czy obecnie prezydencja nie-
miecka kontynuuje te rzeczy?

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Proszę.
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MINISTER  
DO SPRAW UNII EUROPEJSKIEJ 
KONRAD SZYMAŃSKI

Myślę, że cały czas trzeba trzymać się jakiejś 
proporcji, jeżeli chodzi o ocenę tych działań, i brać 
pod uwagę kontekst. Ja nie sądzę, by było czymś 
złym czy też niepomocnym przesuwanie środków 
w ramach polityki spójności na cele związane bez-
pośrednio z walką z pandemią. To było oczywiście 
racjonalne, ponieważ w tamtym czasie te potrzeby 
były potrzebami nr 1. W tamtym kontekście zwra-
caliśmy jednak uwagę na to, że tego typu instru-
menty są po prostu nieadekwatne w stosunku do 
szkód gospodarczych, które pandemia przynosi 
i za chwilę będzie przynosiła. I myślę, że ten pogląd 
się przedarł, ponieważ wypracowano porozumie-
nie w sprawie instrumentu o bezprecedensowym 
charakterze, czyli instrumentu odbudowy, fundu-
szu grantowego, który uwzględnia nie tylko poli-
tyki traktatowe, ale również bezpośrednie plany 
antykryzysowe poszczególnych państw. To jest ade-
kwatna odpowiedź. Tamta była nieadekwatna, acz-
kolwiek oczywiście szła we właściwym kierunku.

Trzeba też pamiętać, że ograniczenia finansowe 
Unii nie biorą się znikąd. Te ograniczenia finanso-
we, a czasami niezdolność do operowania kwotami, 
które byśmy uznali za adekwatne, bierze się z bar-
dzo konkretnych ograniczeń politycznych państw 
członkowskich. Paradoksem tej sytuacji jest to, że 
są to państwa członkowskie, które bardzo chętnie 
powołują się na swoje europejskie sumienia, rozli-
czają innych z europejskości i pokazują siebie jako 
wzór tej europejskości.

W tej konkretnej sprawie to Polska, oczywiście 
z grupą państw, broniła adekwatnej europejskiej 
odpowiedzi na kryzys, a inne państwa zachęca-
ły do tego, aby ta odpowiedź była możliwie naj-
mniejsza. No, możliwie najmniejsza odpowiedź 
Unii Europejskiej na kryzys to jest budowanie 
Unii Europejskiej, która staje się nieadekwat-
na wobec realnych wyzwań ludzi i państw. Nie 
wiem, czy to jest dobry scenariusz dla Unii na 
przyszłość. Wydaje się, że to jest scenariusz samo-
bójczy dla Unii. Utrzymywanie bardzo głośnego, 
deklaratywnego programu politycznego, mówienie 
o oczekiwaniach wewnątrz i na zewnątrz przy jed-
noczesnym braku zdolności do działania, do kon-
kretów… Za deklaracjami musi iść konkret. I to 
dotyczy nie tylko odpowiedzi na kryzys. Dotyczy 
to również tego, o czym wspomniałem, wypełnie-
nia deklaracji z zakresu wspólnego rynku. Poza 

działaniami bezpośrednimi, poza bezpośrednią 
odpowiedzią na kryzys wspólny rynek pozosta-
je najważniejszym zasobem wzrostu gospodar-
czego i  odbudowy gospodarczej dla całej Unii 
Europejskiej. To, że ten zasób nie jest wykorzysty-
wany, to nie jest przypadek. Jest to związane z falą 
protekcjonizmu i z falą niewiary we wspólny ry-
nek, która w żadnym stopniu nie dotyczy Europy 
Środkowej. Ona dotyczy niektórych państw półno-
cy. I to jest poważny problem, z którym będziemy 
się mierzyli przez najbliższe lata.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Nie ma więcej pytań.
Informuję, że lista mówców…
(Senator Jerzy Czerwiński: Jest jeszcze…
Pan senator… Panie Senatorze, przepraszam 

bardzo, nie widziałam pana. Proszę zadać pytanie.
Pan senator Jerzy Czerwiński.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Coraz rzadziej mnie pani dostrzega, no ale…
Panie Ministrze, ostatni rok bez pandemii, bez 

większych perturbacji, rok zamknięty budżetowo 
to rok 2019. Czy mógłby pan podać 2 liczby, tj. ile 
Polska w sumie uzyskała z Unii i ile Polska wpłaciła 
do budżetu Unii? Z tego wyjdzie, czy jesteśmy płat-
nikiem netto, czy też beneficjentem netto.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, ja obiecuję, że będę się wychy-

lać, żeby pana zobaczyć.
Proszę, Panie Ministrze, o odpowiedź.

MINISTER  
DO SPRAW UNII EUROPEJSKIEJ 
KONRAD SZYMAŃSKI

Konkretne liczby dotyczące rozliczeń rocznych 
są w aneksie do informacji, które państwu prze-
kazałem, ja oczywiście ich nie pamiętam. Mogę 
powiedzieć jedno: z całą pewnością Polska jest be-
neficjentem budżetu Unii Europejskiej tak w roku 
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2019, jak i w poprzednich latach, będzie również 
beneficjentem przyszłych wieloletnich ram finan-
sowych, będzie też beneficjentem Europejskiego 
Instrumentu na rzecz Odbudowy, w szczególno-
ści w tych obszarach, które są dla nas najważniej-
sze, w takich obszarach jak polityka spójności, 
wspólna polityka rolna, Fundusz Sprawiedliwej 
Transformacji. Wszędzie tam Polska jest na cze-
le państw, które korzystają z tych instrumentów.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Nie widzę więcej chętnych do zadania pytań.
Informuję, że lista mówców została…
(Głos z sali: Lista pytających.)
Przepraszam. Lista pytających została wyczer- 

pana.
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Otwieram łączną dyskusję.
I  proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Bogdana Klicha.
Można z miejsca, Panie Senatorze.

SENATOR 
BOGDAN KLICH 

Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Wczoraj w komisji spraw zagranicznych odby-

liśmy bardzo rzetelną rozmowę na temat prezy-
dencji chorwackiej oraz prezydencji niemieckiej. 
Dzisiaj cofamy się trochę w przeszłość, mówi-
my także o prezydencji fińskiej. I zarówno z py-
tań zadawanych przed chwilą, jak i z odpowiedzi, 
z wypowiedzi pana ministra wynika, że jednym 
z kluczowych tematów, który zajmował uwagę rzą-
du Rzeczypospolitej Polskiej, była kwestia mechani-
zmu wiążącego praworządność z funduszami Unii 
Europejskiej. No i rzeczywiście to jest ten temat, 
który w mediach pojawia się od długiego czasu.

Przypomnijmy, że już w 2018 r. Komisja za-
proponowała powiązanie tych 2 zasad. W mię-
dzyczasie mieliśmy takie wydarzenie, które 
zbulwersowało bardzo dużą część opinii publicz-
nej w Polsce, a mianowicie wypowiedź prezesa 
Jarosława Kaczyńskiego, który zagroził wetem 
w przypadku rozporządzeń, które miałyby doty-
czyć wieloletnich ram finansowych oraz unijne-
go Funduszu Odbudowy. To weto oznaczałoby, że 
Polska może zostać pozbawiona bardzo istotnych 
wpłat do naszego budżetu narodowego. Zacytuję te 

słowa, bo one są słowami wyjątkowo bulwersują-
cymi: „Instytucje Unii Europejskiej – mówi prezes 
Kaczyński – jacyś politycy, których Polacy nigdy 
nigdzie nie wybierali, żądają od nas, byśmy zwery-
fikowali całą naszą kulturę, odrzucili wszystko, co 
dla nas arcyważne, bo im się tak podoba. Przecież 
żadnego innego uzasadnienia nie ma. Nie ma śladu 
uzasadnienia traktatowego, jest to sprzeczne z na-
szą deklaracją o suwerenności kulturowej podjętej 
przez Sejm przed wejściem do Unii Europejskiej. 
Na takie działania nie będzie zgody. Będziemy bro-
nić naszej tożsamości, naszej wolności, suweren-
ności za wszelką cenę. Nie damy się terroryzować 
pieniędzmi. Będzie weto”.

Kto to mówi? Czy to mówi zwolennik integra-
cji Polski z innymi strukturami międzynarodo-
wymi poza Unią Europejską? No nie. Czy to mówi 
ktoś, kto nie odpowiada za aktualną politykę rządu, 
który reprezentuje 38-milionowy naród należący 
do Unii Europejskiej? No nie. To mówi wicepre-
mier rządu polskiego. Czy to są wypowiedzi ko-
goś, kto nie rozumie, czym jest suwerenność, czym 
jest tożsamość, czym są pieniądze z budżetu Unii 
Europejskiej i czym jest idea powiązania kwestii 
przestrzegania praworządności z tymi fundusza-
mi Unii Europejskiej? Nie, nie jest możliwe, żeby 
wicepremier rządu polskiego tego wszystkiego nie 
wiedział. A zatem ten ktoś mówi to świadomie, jest 
to ktoś świadomy tego, że tak duże fundusze, jakie 
są w zasięgu ręki na najbliższe 7 lat – i dodatko-
wo środki z Funduszu Odbudowy – mogą przejść 
Polakom przed oczami, że Polacy z nich mogą nie 
skorzystać tylko dlatego, że zawetowane zostaną 
rozporządzenia przyjmowane w ramach jednego 
pakietu legislacyjnego. O jakich pieniądzach mó-
wimy? No, mówimy, proszę państwa, o kwocie 
ponad 2 bilionów euro – jeżeli zsumować wszyst-
ko to, co dotyczy wieloletnich ram finansowych 
na lata 2021–2027, i to, co dotyczy funduszu Next 
Generation, na zwalczanie skutków pandemii, 
czyli funduszu o wysokości 750 miliardów euro. 
Oczywiście to są środki zsumowane, przypada-
jące dla wszystkich krajów członkowskich, ale 
dla Polski zarezerwowano w ramach tej wielo-
letniej perspektywy finansowej i w ramach fun-
duszu Next Generation 94 miliardy na politykę 
rolną czy strukturalną oraz 28 miliardów na zwal-
czanie skutków pandemii. Powtórzę: 94 miliardy 
plus 28 miliardów. To oznacza, że czeka na nas 
z Brukseli od 160 do 173 miliardów euro – tu są 
polemiki między księgowymi – jeżeli doliczyć do 
tego jeszcze 35 miliardów eurokredytu z Funduszu 
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Odbudowy, z odroczoną spłatą do 2058 r. To jest 
gigantyczna skala środków. Jeszcze nikt, jeszcze 
nikt do tej pory nie powiedział, że takie pienią-
dze mogłyby przejść Polakom przed nosem tylko 
dlatego, że nie chce się przeprowadzić oceny tego,  
jak we wszystkich krajach członkowskich – zazna-
czam: wszystkich – w tym w Polsce, przestrzegana 
jest zasada praworządności, ta zasada praworząd-
ności, którą doskonale rozumieli ojcowie założy-
ciele III Rzeczypospolitej Polskiej, wpisując ją do 
konstytucji w artykule mówiącym o tym, że Polska 
jest demokratycznym państwem prawa, i tworząc 
rozmaite instytucje, które stały na straży prze-
strzegania tej zasady, począwszy od Trybunału 
Konstytucyjnego, przez wolne sądy, skończywszy 
także na wolnych mediach, które gwarantują każ-
demu obywatelowi dostęp do niezależnej, praw-
dziwej informacji.

Wiemy, na czym polega zasada praworządno-
ści, i wiemy, jak ona powinna być przestrzegana. 
I tutaj nagle okazuje się, że z rządzących wycho-
dzi jakiś strach… Właściwie to powiedziałbym 
mocniej: trwoga, jakaś trwoga związana z tym, 
że oto praworządność w Polsce oraz we wszyst-
kich innych krajach ma być oceniania. Ona ma 
być oceniania przez naszą instytucję, jaką jest 
Komisja Europejska, przez naszą instytucję, jaką 
jest Parlament Europejski, przez naszą instytucję, 
jaką jest Rada Unii Europejskiej. To jest jakiś to-
talny popłoch, to jest jakieś przerażenie związane 
z tym, że oto ktoś, któraś z naszych instytucji eu-
ropejskich będzie oceniała stan praworządności, 
także w Polsce. Co się za tą trwogą kryje? W moim 
przekonaniu dążenie do tego samego, co próbowa-
no niedawno zrobić w Sejmie, a mianowicie wpro-
wadzenia zasady bezkarności. Kryje się za tym 
dążenie do wprowadzenia bezkarności aktualnie 
sprawujących władzę, takich jak np. wicepremier 
Sasin, który, powiedzmy sobie szczerze, z nie-
prawdopodobną nonszalancją, bez żadnej podsta-
wy prawnej był w stanie przeznaczyć na nieodbyte 
wybory kopertowe kwotę 70 milionów zł. To jest 
przestępstwo, to jest niezgodne z prawem, bo nie 
było żadnej podstawy prawnej, żeby to zrobić. I tu-
taj też chodzi o to, żeby kryci byli ci spośród poli-
tyków i funkcjonariuszy aparatu państwa, którzy 
dopuszczają się łamania prawa, łamania konstytu-
cji i łamania ustaw. Ale to pokazuje też, że król jest 
nagi, to pokazuje tak naprawdę, że jeden z najważ-
niejszych polityków obozu sprawującego władzę 
jest w stanie wyobrazić sobie pozbawienie Polski 
i Polaków tak gigantycznych pieniędzy, żeby tylko 

obronić i ochronić tę bezkarność swoich urzędni-
ków, że interes Polski, jakim jest uzyskanie jak naj-
większej ilości środków na rozwój naszego kraju, 
schodzi na drugi plan, że najważniejsza jest władza 
i jej sprawowanie, że najważniejsze jest to, aby tej 
władzy się trzymać.

I, proszę państwa, można by nad tym przejść 
do porządku dziennego, gdyby nie to, co obser-
wujemy od kilku dni za naszymi oknami, gdzie 
młode Polki i młodzi Polacy protestują nie tylko 
przeciwko bezprawnemu stanowisku Trybunału 
Konstytucyjnego, nie tylko przeciwko grupie lu-
dzi ubranych w  togi, którzy ośmielają się na-
zywać siebie Trybunałem Konstytucyjnym, 
w sytuacji, kiedy, jak mówiliśmy od 5 lat, Trybunał 
Konstytucyjny w Polsce został zniszczony, a zastą-
piła go atrapa… I oni siedzą w tej atrapie Trybunału 
Konstytucyjnego i ośmielają się wydawać wyro-
ki w majestacie Rzeczypospolitej Polskiej. Otóż 
młodzi Polacy protestują nie tylko przeciwko 
temu konkretnemu stanowisku tzw. Trybunału 
Konstytucyjnego. Oni protestują przeciwko bez-
prawiu, protestują przeciwko łamaniu zasady pra-
worządności, domagają się – wystarczy przeczytać 
i posłuchać tego, co mówią – przestrzegania prawa 
w Polsce, domagają się odtworzenia niezależnego 
Trybunału Konstytucyjnego…

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Przepraszam bardzo…)

…domagają się – już kończę, Pani Marszałek 
– odbudowy niezależności sądownictwa, doma-
gają się wreszcie tego, aby środki z budżetu pań-
stwa były przeznaczane na właściwe cele, m.in. 
na ochronę zdrowia obywateli w czasie pandemii, 
a nie na finansowanie tuby propagandowej rządzą-
cej partii, w jaką została zamieniona TVP.

I teraz, żeby spuentować, powiem tak: jeżeli 
chcemy, aby państwo polskie zostało uzdrowio-
ne, w myśl tego, czego domagają się za naszymi 
oknami Polacy i Polki na ulicach i na placach ca-
łej Polski, to tego typu propozycja, tego typu za-
powiedź weta w stosunku zarówno do budżetu 
wieloletniego na lata 2021–2027, jak i unijnego 
Funduszu Odbudowy, powinna spotkać się z na-
szym potępieniem. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

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

Jazłowiecką, zdalnie.
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SENATOR 
DANUTA JAZŁOWIECKA 

Dziękuję, Pani Marszałek.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Między lipcem a  grudniem 2019  r. w  Unii 

Europejskiej pod przewodnictwem Finlandii do-
szło do istotnego zwrotu w kierunku transformacji 
europejskiej gospodarki i przeciwdziałania zmia-
nom klimatu. 11 grudnia zaprezentowany został 
projekt Europejskiego Zielonego Ładu…

(Zakłócenia w trakcie wypowiedzi)
Inicjatywy te wyznaczają kształt wewnętrznych 

polityk aż do 2050 r., z czym wiążą się zarówno 
szanse, jak i zagrożenia. Rząd polski nie zajął w tej 
kwestii jednoznacznego stanowiska. Brak konkret-
nych deklaracji, sprzeczne, nielogiczne czy wręcz 
kompromitujące wypowiedzi niektórych polskich 
polityków sprawiły, że…

(Zakłócenia w trakcie wypowiedzi)
…Traktowana jest jako outsider, a co za tym 

idzie, ma najmniejszy wpływ na kształtowanie po-
lityki w tej dziedzinie. Jest to niepokojące, gdyż 
my będziemy musieli w  naszym kraju zrobić  
dla ochrony środowiska znacznie więcej niż rzą-
dy innych krajów. Wynika to również z  tego,  
że w ciągu ostatnich 5 lat wszelkie działania na 
rzecz ochrony środowiska zostały wstrzymane 
przez nasz rząd.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Za czasów pre-
zydencji Finlandii zintensyfikowano prace nad 
wieloletnimi ramami finansowymi. Z powodu 
sprzecznych interesów krajów członkowskich dłu-
go trwało poszukiwanie zadowalającego wszystkich 
rozwiązania. W gorących dyskusjach najczęściej 
pojawiał się temat praworządności i stworzenie 
rozwiązania gwarantującego jej przestrzeganie. 
Ostatecznie w 2019 r. krajom członkowskim nie 
udało się dojść do porozumienia w tej sprawie. 
Tutaj także nasza…

(Zakłócenia w trakcie wypowiedzi)
…Znalazła się w trakcie negocjacji w nieko-

rzystnej pozycji. Nie pomagały kierowane wobec 
polskiego rządu ciągłe oskarżenia o łamanie zasad 
państwa prawa. W związku z tym artykułowane 
przez naszych dyplomatów potrzeby kraju nie spo-
tkały się z zadowalającym odzewem. Podam 1 przy-
kład. Straciliśmy pozycję negocjacyjną w pracach 
nad pakietem mobilności. Chciałabym tylko przy-
pomnieć, że eksport naszych usług transportowych 
w Unii Europejskiej stanowi 30% całego eksportu 
w Unii. Przegraliśmy ten pakiet. Znalazły się tam 

zapisy bardzo niekorzystne dla naszych, polskich 
transportowców. Przypomnę też…

(Zakłócenia w trakcie wypowiedzi)
…300 tysięcy pracowników tego sektora.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Okres fińskiej 

prezydencji to również czas wyboru najważniej-
szych władz w Unii Europejskiej. Na stanowisko 
przewodniczącego Komisji Europejskiej zosta-
ła wybrana Ursula von der Leyen, a przewodni-
czącym Rady Europejskiej został Charles Michel. 
Atmosfera tych wyborów była tym razem bardzo 
burzliwa. Wcześniejszy kandydat na przewodni-
czącego Komisji, Frans Timmermans nie został za-
aprobowany m.in. przez sprzeciw rządu polskiego.

(Zakłócenia w trakcie wypowiedzi)
…Bardzo odpowiedzialne stanowisko dotyczące 

właśnie wdrażania europejskiego Zielonego Ładu.
Całe to zamieszanie nie poprawiło międzyna-

rodowego wizerunku naszego kraju.
(Zakłócenia w trakcie wypowiedzi)
…Doprowadziły do reakcji w postaci bojkotu 

naszych reprezentantów starających się o róż-
ne stanowiska. Z bardzo dużym oporem spotkała 
się propozycja rządu dotycząca kandydatury pana 
Janusza Wojciechowskiego na komisarza do spraw 
rolnictwa. Ostatecznie został on tym komisarzem, 
ale z wielkimi trudnościami.

Pani Marszałek, Wysoka Izbo, podsumowując…
(Zakłócenia w trakcie wypowiedzi)
…Unii Europejskiej często…
(Zakłócenia w trakcie wypowiedzi)
…Ostatnie wydarzenia, które kształtują politykę 

i definiują stosunki wewnątrz wspólnoty…
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Pani Senator, przestaliśmy panią słyszeć.)
Proszę?
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

O, teraz, znowu słyszymy. Nie słyszeliśmy ostat-
nich 2 zdań.)

Chciałabym tylko podkreślić, że w tym okresie 
polski rząd wykazał dużą aktywność, jednakże sku-
teczność tych działań pozostawia wiele do życzenia.

W tamtym okresie, w okresie styczeń 2020 
– lipiec 2020, nastąpiła prezydencja chorwacka. 
Prezydencja chorwacka przypadła na trudny czas, 
na czas pandemii. Chciałabym wyrazić ogromny 
szacunek dla zespołu odpowiedzialnego za pre-
zydencję chorwacką, który z jednej strony miał 
zaledwie kilka dni na zweryfikowanie planów 
politycznych prezydencji, a z drugiej strony tak 
samo mało czasu miał na to, by zmienić procedu-
ry dotyczące prowadzenia prezydencji, w tym na 
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wprowadzenie całego ciągu technologicznego, cy-
frowego, by można było się komunikować. I za co 
bardzo w naszym kraju…

(Zakłócenia w trakcie wypowiedzi)
…Wszelkie wprowadzone przez rząd zmiany… 

Możemy wyobrazić sobie, w jakiej sytuacji znalazła 
się prezydencja chorwacka i podziwiać, jak dosko-
nale sobie z tym poradziła. Z całego serca gratuluję.

Konieczność przeciwdziałania rozprzestrze-
nianiu się koronawirusa oraz zwalczania skutków 
pandemii odwróciły uwagę od tematów polityki 
Unii Europejskiej. Koniecznością stało się spro-
wadzenie do domów ponad 700 tysięcy obywateli 
Unii Europejskiej. Koordynacja tej pracy była nie-
malże nie do wykonania, a jednak powiodło się. 
W iście ekspresowym tempie w trakcie niełatwej 
współpracy pomiędzy 28 krajami prezydencja do-
prowadziła do uelastycznienia pomocy publicznej, 
do bardzo potrzebnej w tym pierwszym etapie…

…Transfery pomocy publicznej z  2020  r. 
Wprowadziła…

(Zakłócenia w trakcie wypowiedzi)
…Pożyczkowy wobec trudności na rynku pra-

cy związanych z koronawirusem. Plan odbudo-
wy, Investment Plan, SURE stały się priorytetem 
prezydencji chorwackiej. Rząd polski podjął próbę 
osiągnięcia jak największych korzyści z oferowanej 
przez Unię Europejską pomocy. Mimo że uzyska-
ne pieniądze trzeba będzie zwrócić, polscy politycy 
starali się, aby wysokość wsparcia była jak najwyż-
sza oraz aby nie pojawił się żaden zapis dotyczący 
mechanizmu praworządności. Jak powiedział pan 
minister, wczoraj do Polski trafiła pierwsza tran-
sza tej pomocy.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Styczeń 2020 r. 
to też czas wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii 
Europejskiej. Rozpoczął się okres przejściowy 
i niezbędne stało się poszukiwanie porozumienia 
w sprawach przyszłych stosunków. W trakcie prze-
wodnictwa Chorwacji stworzono podwaliny pod 
dyskusję, jednak do tej pory nie udało się uzyskać 
porozumienia.

Podjęte też zostały inicjatywy dotyczące Bałka- 
nów. Prowadzone były rozmowy z Albanią i Macedo- 
nią Północną w sprawie przystąpienia do Unii 
Europejskiej. Otwarty został ostatni rozdział, ra-
zem z Czarnogórą. Wreszcie zorganizowano zjazd 
w Zagrzebiu i ogłoszono deklarację zagrzebską. 
W tych działaniach ciężko jednak doszukać się zna-
czącego udziału rządu polskiego.

A największą uwagę przyciąga nasz…
(Zakłócenia w trakcie wypowiedzi)

…W aspekcie kwestii Partnerstwa Wschodniego.
(Zakłócenia w trakcie wypowiedzi)
…Udało się Unii Europejskiej określić 5 celów 

politycznych, obejmujących kwestie: gospodar-
ki, praworządności i bezpieczeństwa, środowi-
ska, transformacji cyfrowej oraz sprawiedliwych 
społeczeństw.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Czas przewod-
nictwa Chorwacji w Unii Europejskiej należał do 
najcięższych w historii wspólnoty. Obawa związa-
na z największym wyzwaniem, jakim stała pan-
demia COVID-19, nadała ton całej prezydencji 
Chorwatów. Odwoływane spotkania czy problemy 
wewnątrz krajów sprawiły, że Unia Europejska 
działała mniej dynamicznie niż zwykle. Niemniej 
jednak podjęte zostały inicjatywy, które mogą przy-
nieść naszemu krajowi korzyści. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuje, Pani Senator.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że senator Aleksander 

Szwed złożył swoje przemówienie w dyskusji do 
protokołu*.

Zamykam łączną dyskusję.
Czy pan minister chciałby jeszcze zabrać 

głos i ustosunkować się do wystąpień senatorów 
w dyskusji?

Proszę bardzo.

MINISTER  
DO SPRAW UNII EUROPEJSKIEJ 
KONRAD SZYMAŃSKI

Myślę, że parę rzeczy należy albo dopowiedzieć, 
albo po prostu sprostować, bo w kilku przypadkach 
mamy do czynienia z dość luźnym stosunkiem do 
faktów, a to nie powinno pozostać bez komentarza.

Po pierwsze, sprawa warunkowości związa-
nej z praworządnością z całą pewnością nie na-
leży do kluczowych problemów polskiego rządu 
na forum unijnym. Gdybyście państwo wzięli do 
ręki dokument, który państwu przekazaliśmy, to 
zauważylibyście, że ta sprawa zajmuje tam może  
2 czy 3 strony na pewnie 200. I takiej proporcji pro-
ponuję używać w stosunku do tej sprawy. Uwagę, 

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.
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którą państwo poświęcają tej sprawie, rozumiem 
jako konsekwencję swoich własnych politycznych 
oczekiwań, swojej chęci, swoich postulatów poli-
tycznych. Ale z całą pewnością to, co należy do po-
ważnych elementów debaty europejskiej, w której 
Polska brała aktywny udział – co zresztą widać  
po efektach, widać w konsekwencji przyjętych de-
cyzji i rozwiązań – to są zagadnienia takie jak: kli-
mat, migracja, brexit, wspólny rynek. Mówiłem 
o tym bardzo wiele, zresztą nie pierwszy raz, na 
tym forum, więc prosiłbym, aby pomimo poli-
tycznych apetytów dostrzegać proporcje w tym 
wszystkim.

Oczywiście nie znaczy to, że kwestia prawo-
rządności jest bez znaczenia, wręcz przeciwnie. 
Jest bardzo toksycznym pomysłem z 2018 r., który 
faktycznie wprowadza bardzo duże niepokoje, na-
pięcia wewnątrz Unii Europejskiej. To był powód, 
dla którego zachęcaliśmy, żeby rezygnować z tego 
typu inicjatyw, bo one nie budują porozumienia 
wewnątrz Unii Europejskiej. Ale powiedzmy so-
bie szczerze: weto związane z decyzjami, które  
są przyjmowane jednomyślnie, jest zawsze ele-
mentem tego krajobrazu. Weto wisiało nad po-
rozumieniem budżetowym od samego początku, 
jak tylko zostały zgłoszone te propozycje w roku 
2018. Nikt nie powinien być zaskoczony tym, że nie 
tylko takie stolice jak Warszawa, ale także Haga, 
także Parlament Europejski nie powstrzymują 
się na tym etapie od tego, żeby użyć słowa „weto”,  
bo po prostu są ku temu powody.

Ja doceniam, że państwo, przynajmniej w oso-
bie przewodniczącego Klicha, zadali sobie trud, 
żeby zobaczyć, jak wygląda pozycja budżetowa 
Polski w tym porozumieniu, od którego jesteśmy 
o krok, ale jeszcze nie jesteśmy tam. Wygląda bar-
dzo dobrze. Tylko w tym samym czasie proszę 
nie mówić, że pozycja negocjacyjna Polski zosta-
ła osłabiona, tak jak to mówi senator Jazłowiecka. 
Proponuję, żebyście państwo uzgodnili między 
sobą tezy, ponieważ te tezy są po prostu sprzecz-
ne. Gdybyśmy słuchali państwa rad w roku 2018, 
to z całą pewnością ta pozycja netto Polski w obu 
tych instrumentach nie wyglądałaby w ten sposób. 
Ta pozycja netto wygląda w ten sposób, ponieważ 
w roku 2018, wbrew państwa namowom, również 
w tej Izbie, nie mówiliśmy, że świetnie, nie mó-
wiliśmy, że tak, jak najbardziej, nie mówiliśmy,  
że bezwarunkowo nam się to podoba. Nie, mówi-
liśmy coś zgoła innego. Mówiliśmy jasno, że nam 
się to nie podoba, że ten budżet, taki, jaki został 
zaproponowany w roku 2018, to budżet, w którym 

rozkłada się cięcia w sposób niesprawiedliwy. I ta 
pozycja się poprawiła tylko dlatego – myślę, że to 
jest elementarz negocjacji – że nie byliśmy skłonni 
słuchać państwa rad, żeby klaskać na każdy poje-
dynczy miliard euro. Widzimy szerszy plan, widzi-
my również pozycje innych państw w tym rozdaniu 
i tak to oceniamy, trochę spokojniej.

Myślę, że jest zupełnie jasne, że żadne poważne 
państwo, z całą pewnością nie Warszawa, nie ma 
pomysłu na to, żeby redukować swoje polityczne 
prawa tylko z uwagi na to, że jest beneficjentem 
jednego czy drugiego programu. My tu mówimy 
o ustrojowych zagadnieniach Unii Europejskiej, 
o pozycji państw członkowskich wewnątrz ta-
kiej organizacji jak Unia Europejska. Nie ma tutaj 
miejsca na lekkomyślność, nie ma tutaj miejsca na 
ten entuzjazm, z którym się spotykamy, przynaj-
mniej retoryczny entuzjazm na widok okrągłych 
sum, w związku z którymi powinniśmy przejść 
do porządku dziennego nad tym, że ktoś kształ-
tuje mechanizm całkowitej uznaniowości. Co to 
ma wspólnego z praworządnością? Uznaniowy 
mechanizm polityczny, który pozwalałby faktycz-
nie, w szczególności w wersji z 2018 r., na to, żeby 
przynajmniej próbować wstrzymać płatności tylko 
z uwagi na to, że komuś się w Polsce nie podoba 
prawo rodzinne. Nie, mnie się to nie podoba. To nie 
jest Unia, do której się zapisywaliśmy. To nie jest 
Unia, którą chciałbym zostawić następnym poko-
leniom, bo chciałbym, żeby to była Unia, w której 
wszyscy się czują wygodnie. I to jest rzecz, myślę, 
najważniejsza. Najważniejsza dla tej dyskusji, naj-
ważniejsza w tej turze wystąpień.

Z całą pewnością nie do obrony jest teza, że 
Polska była nieaktywna w kwestii takich tematów 
jak mobilność czy klimat. Bez Polski sprawa kli-
matu byłaby sprawą zamkniętą dawno. Bez Polski 
również kraje regionu byłyby pozbawione zdolno-
ści do oporu wobec scenariuszy polityki klimatycz-
nej, które są pisane pod potrzeby czy też interesy 
gospodarcze innych państw. Bez Polski nie mie-
libyśmy dzisiaj na stole unijnym – niedawno za-
prezentowano to w Radzie do spraw Środowiska 
– projektu bardzo konkretnej, pragmatycznej tak 
naprawdę reformy systemu ETS. Bez Polski nie 
mielibyśmy dzisiaj kilku pozwów w Trybunale 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie mo-
bilności. Więc oprócz tego, że państwo dostrzegają 
te problemy, co mnie cieszy, ponieważ wspólna de-
finicja problemów jest jakimś gruntem pod poro-
zumienie, proszę zauważyć i docenić również to, że 
w tych sprawach robimy to, co należy, z polskiego 



Ustawa o doręczeniach elektronicznych (cd.)

144

17. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 28 października 2020 r.

punktu widzenia. Nie z partyjnego punktu widze-
nia, nie z opozycyjnego punktu widzenia. Z pol-
skiego punktu widzenia.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję, Panie Ministrze, za przedstawienie 
informacji.

Stwierdzam, że Senat zapoznał się z informacją 
dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej 
Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie li-
piec – grudzień 2019 r. (przewodnictwo Finlandii 
w  Radzie Unii Europejskiej) oraz z  informa-
cją dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
o  udziale Rzeczypospolitej Polskiej w  pracach 
Unii Europejskiej w okresie styczeń – czerwiec 
2020 r. (przewodnictwo Chorwacji w Radzie Unii 
Europejskiej).

Powracamy do rozpatrywania punktu pią-
tego porządku obrad: ustawa o  doręczeniach 
elektronicznych.

Czy ktoś z państwa senatorów chciałby jeszcze 
zadać pytania zaproszonym gościom?

(Rozmowy na sali)
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 

Bogdan Borusewicz)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Informuję, że przedstawiciel rządu zobowiązał 
się do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytania 
zadane przez senatora Jana Marię Jackowskiego 
i senatora Aleksandra Szweda.

Otwieram dyskusję.
Pani senator Jazłowiecka. Proszę bardzo.

SENATOR 
DANUTA JAZŁOWIECKA 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Obecnie komunikacja elektroniczna organów 

administracji z  obywatelami realizowana jest 
poprzez skrzynki podawcze ePUAP. Według da-
nych z 2017 r. jedynie 31% osób w wieku 16–74 lat  
w ten sposób kontaktuje się z administracją pu-
bliczną. Założeniem ustawy o  doręczeniach 

elektronicznych jest wprowadzenie tzw. domyślno-
ści cyfrowej, a więc prymatu rozwiązań cyfrowych 
nad rozwiązaniami tradycyjnymi. E-doręczenie 
staje się pod względem prawnym równe wysła-
niu listu za potwierdzeniem odbioru lub doręcze-
niu osobistemu. To pozwoli na kontaktowanie się 
z urzędami przez internet bez konieczności wi-
zyty na poczcie. Obywatele będą mieli możliwość 
założenia e-skrzynki doręczeniowej dedykowanej 
komunikacji elektronicznej z urzędami. Dla nie-
korzystających z technologii cyfrowej wprowa-
dzona zostanie usługa hybrydowa polegająca na 
przetwarzaniu korespondencji nadanej i odbiera-
nej elektronicznie do postaci papierowej. Usługa 
doręczenia elektronicznego będzie świadczona do 
2025 r. przez Pocztę Polską, po czym w przetargu 
zostanie wybrany nowy operator.

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! 
Ustawa o doręczeniach elektronicznych w obec-
nym kształcie budzi jednak poważne wątpliwości. 
Podam 2 przykłady.

Pierwszy. W  ustawie obowiązywanie prze-
pisów ustawy uzależniono od rodzaju organu. 
Tak więc w organach administracji rządowej za-
czną one obowiązywać już od 1 stycznia 2021 r.; 
w ZUS, KRUS, NFZ, organach kontroli państwowej 
i innych organach państwowych – od 1 stycznia 
2022 r., czyli rok później; w państwowych fun-
duszach celowych, w Polskiej Akademii Nauk, na 
uczelniach wyższych czy w przychodniach, szpi-
talach – od stycznia 2023 r., czyli kolejny rok póź-
niej; w jednostkach samorządu terytorialnego – od 
stycznia 2024 r., a więc jeszcze kolejny rok później, 
zaś w sądach administracyjnych i powszechnych, 
w prokuraturze i Służbie Więziennej – od 1 stycz-
nia 2029 r. Akurat w przypadku sądów chyba jest 
największa potrzeba, żeby nastąpiło to jak najprę-
dzej. Jak z tego wynika, proces wprowadzenia usta-
wy został rozciągnięty na całą dekadę, przy czym 
sądownictwo, tak jak powiedziałam, znalazło się 
na samym końcu kolejki. Tymczasem podstawą 
każdego procesu jest prawidłowe doręczanie kore-
spondencji jego stronom i uczestnikom, a obecnie 
są z tym ogromne problemy, niewiele zmieniło za-
stąpienie w zeszłym roku tzw. fikcji doręczania do-
ręczaniem przez komornika. Na zmianę tego stanu 
rzeczy będziemy czekać 9 lat. A proszę zobaczyć, 
jak bardzo będzie zróżnicowana nasza korespon-
dencja w przypadku różnych instytucji, nawet róż-
nych instytucji zajmujących się jednym tematem.

Drugi przykład to jest niepokojąca kwestia wy-
boru Poczty Polskiej jako operatora obsługującego 
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do roku 2025 doręczanie elektroniczne. Chodzi 
o to, że nasze dane powierzone zostają instytucji, 
która niedawno zgubiła akcje Skarbu Państwa. Jak 
zatem zabezpieczymy naszą korespondencję w tej 
instytucji?

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! 
Zaznaczając, że ustawa wymaga dopracowania, 
zdecydowanie popieram działania związane z elek-
tronizacją doręczeń, na którą czeka wielu Polaków, 
ale uważam, ze powinno być to robione logicznie, 
merytorycznie i przejrzyście. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Pani Senator.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Wła- 

dysława Komarnickiego.
(Senator Władysław Komarnicki: Dziękuję, 

Panie Marszałku. Słychać mnie?)
Słychać bardzo dobrze. Proszę bardzo.

SENATOR 
WŁADYSŁAW KOMARNICKI 

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo 
Senacka!

Ta ustawa naprawdę tworzy nową jakość. Z tego 
wszyscy powinniśmy być zadowoleni, z tego wszy-
scy powinniśmy się cieszyć. Warto wspomnieć 
choćby o takim aspekcie jak ekologiczność całego 
tego przedsięwzięcia. Przeniesienie urzędowych do-
ręczeń do świata cyfrowego jest oczywiście ogrom-
ną korzyścią dla całego środowiska. To jest korzyść 
mierzona przede wszystkim w milionach zaoszczę-
dzonych wozokilometrów, ale także w tysiącach ton 
zaoszczędzonego papieru. Wielka sprawa.

Prawem opozycji jest jednak krytykować. Warto 
wspomnieć, że ta ustawa w dalszym ciągu nie jest 
wolna od wad i  elementów wątpliwych. Przed 
chwilą bardzo dużo mówiła o tym pani senator 
Danuta Jazłowiecka, więc ja nie będę tego powta-
rzał. Sporo kontrowersji budzi np. wymóg odpłat-
ności za usługę elektronicznego doręczenia. Dzisiaj 
ta usługa jest darmowa i oczywiście ma się świet-
nie. Nie przekonuje mnie argumentacja minister-
stwa wskazująca na konieczność zabezpieczenia 
przychodów Poczty Polskiej.

Wszyscy powinniśmy być równi wobec prawa 
– obywatele, instytucje publiczne oraz funkcjonu-
jące na rynku podmioty gospodarcze. Chciałbym 

powiedzieć, że przez 28 lat prowadziłem różne 
firmy i nigdy nie miałem czegoś takiego, co się 
nazywa monopol, nigdy nie było tak, żebym bez 
przetargu cokolwiek otrzymał. A ten rozpisany na 
kolejne lata harmonogram wchodzenia w życie 
przepisów ustawy dość mocno, dość poważnie tę 
równość zaburza. Ustawa buduje i utrwala mono-
polistyczną pozycję Poczty Polskiej aż do 2025 r. 
Tak szczerze mówiąc, nijak ma się to do europej-
skiego rozporządzenia, które reguluje komuni-
kację cyfrową. Nijak ma się to również do zasady 
swobodnej konkurencji na rynku. O tej konkuren-
cji mówiłem, przedkładając swój osobisty przy-
kład. Oczywiście nie mniej ważne jest zachowanie 
pewnych nadrzędnych europejskich wartości: za-
sady uczciwej konkurencji, zasady równego do-
stępu do rynku, zasady przejrzystości czy zasady 
niedyskryminacji.

Przy okazji rozważań na ten temat roli opera-
tora wyznaczonego warto jeszcze raz podkreślić 
konieczność zabezpieczenia usługi tzw. doręcze-
nia hybrydowego. To nic innego, jak wydrukowa-
nie elektronicznie nadanej przesyłki. To jest chyba 
najsłabszy punkt w całym systemie, punkt, którego 
ustawa tak do końca nie opisuje. Wymaga to fizycz-
nego zaangażowania pracownika poczty, ale nie 
wiadomo, jak zostanie zagwarantowane nasze pra-
wo do prywatności. Liczymy, że ta kwestia doczeka 
się precyzyjnego uregulowania w aktach niższego 
rzędu. W odpowiedziach na pytania próbował dzi-
siaj o tym mówić pan minister. Panie Marszałku, 
bardzo dziękuję za uwagę.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

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

Tyszkiewicza.
(Senator Wadim Tyszkiewicz: Słyszymy się? 

Czy się słyszymy?)
Słychać, Panie Senatorze. Proszę uprzejmie.

SENATOR 
WADIM TYSZKIEWICZ 

Słyszymy się, okej.
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Jest to ustawa od dawna oczekiwana przez oby-

wateli. Elektroniczna komunikacja to nie tylko wy-
goda i skrócony czas doręczeń korespondencji, ale 
też, jak przed chwilą mówił senator Komarnicki, 
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mniejsze koszty i, co ważne, ochrona środowi-
ska. Ilość wyprodukowanego papieru będzie dużo 
mniejsza.

Procedujemy nad ustawą o tzw. domyślności 
cyfrowej, dzięki której elektroniczna komunika-
cja ma być podstawową formą załatwiania spraw 
urzędowych i pocztowych. Nie jest to proces łatwy. 
Ja jako doświadczony samorządowiec muszę po-
wiedzieć, że całymi latami trwał proces cyfryzacji 
naszych urzędów czy wprowadzania elektronicz-
nego obiegu dokumentów, co w wielu urzędach nie 
do końca się udało, mimo że robiliśmy to latami. 
W moim urzędzie też zajęło to wiele lat. Dlatego 
ten proces będzie trwał. To nie jest tak, że w tym 
wypadku od jutra ten elektroniczny obieg doku-
mentów zacznie funkcjonować.

Daty wprowadzenia ustawy w życie są dosyć 
odległe, miejmy tego świadomość. To nie jest tak, 
że od jutra to zacznie działać. Usługa doręczeń 
w pierwszej fazie spadnie na barki Poczty Polskiej, 
o czym mówił zresztą też senator Komarnicki. 
A wszystko potrwa do roku 2025. Trzeba o tym 
pamiętać. To jest oczywiście data skrajna, ale taki 
czas jest wyznaczony na wprowadzenie tego obo-
wiązku w pełni. Następny operator zostanie wyło-
niony w drodze przetargu, o czym mówił również 
pan minister, odpowiadając na wątpliwości pana 
senatora Komarnickiego. Oby to było transparent-
ne, otwarte i oby wszystkie podmioty mogły przy-
stąpić do takiego przetargu.

Pełne wdrożenie systemu ma nastąpić – uwaga 
– do 1 października 2029 r. 9 lat to jest termin do-
syć odległy, ale z racji tego, że mam doświadczenie 
we wprowadzaniu systemu elektronicznego obiegu 
dokumentów, ja rozumiem, że to jest trudne i że to 
wymaga lat.

Główne założenie nowej ustawy to przejście na 
prostą, elektroniczną korespondencję w kontakcie 
z podmiotami publicznymi. Dotyczy to usprawnie-
nia komunikacji obywatel – państwo. Tak jak pan 
minister powiedział, każda instytucja państwowa 
będzie się komunikować z obywatelem w sposób 
elektroniczny, tak ma się stać do roku 2029. Tyle 
że w ustawie pominięto urzędy stanu cywilnego. 
Dlatego ja składam poprawki do ustawy. Mam 
nadzieję, że na posiedzeniu komisji pomyślnie  
to przeprowadzimy i te poprawki zostaną przyjęte. 
Rząd zadeklarował współpracę. Z części poprawek 
zrezygnuję, ale te najbardziej istotne, prowadzą-
ce do tego, żeby jednak urzędy stanu cywilne-
go również mogły w tym procesie uczestniczyć, 
składam. Celem tych moich uwag i poprawek jest 

doprowadzenie do sytuacji, w której możliwe bę-
dzie zastąpienie wytwarzanej obecnie na potrzeby 
rejestru stanu cywilnego dokumentacji w postaci 
papierowej dokumentacją w postaci elektronicznej, 
co umożliwi kontakt z urzędem stanu cywilnego 
w formie elektronicznej.

Reasumując, powiem, że ustawa jest potrzebna, 
jest bardzo trudna, nie uwzględnia wszystkiego, 
mam nadzieję, że będzie poprawiana w  kolej-
nych nowelizacjach, ale ja zagłosuję za tą ustawą. 
Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

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

rowie Aleksander Szwed, Wiktor Durlak, Mariusz 
Gromko, Janusz Pęcherz i Beniamin Godyla złoży-
li swoje przemówienia w dyskusji do protokołu*.

Informuję, że wnioski o charakterze legislacyj-
nym na piśmie złożyli panowie senatorowie Jan 
Hamerski i Wadim Tyszkiewicz.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce się ustosunko-

wać do przedstawionych wniosków?
(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów Adam Andruszkiewicz: Dziękuję bardzo.)
Dziękuję bardzo.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakte-

rze legislacyjnym, proszę Komisję Infrastruktury 
o ustosunkowanie się do przedstawionych wnio-
sków i przygotowanie sprawozdania.

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

Ogłaszam 3-minutową przerwę.
 

(Przerwa w obradach od godziny 13 minut 59  
do godziny 14 minut 03)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Kontynuujemy posiedzenie.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 

ósmego porządku obrad: drugie czytanie pro-
jektu uchwały w sprawie ograniczania praw oby- 
watelskich.

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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Przypominam, że projekt ten został wniesiony 
przez grupę senatorów. Projekt zawarty jest w dru-
ku nr 237, a sprawozdanie – w druku nr 237 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i  Petycji, panią senator Gabrielę Morawską-
Stanecką, o przedstawienie wspólnego sprawoz-
dania komisji o projekcie uchwały.

Proszę bardzo, Pani Marszałek.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Przedstawiam sprawozdanie Komisji Ustawo- 

dawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworząd- 
ności i  Petycji o  projekcie uchwały w  sprawie 
ograniczania praw obywatelskich – druk nr 237. 
Marszałek Senatu w dniu 26 października 2020 r. 
skierował do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji 
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji projekt 
uchwały w sprawie ograniczania praw obywatel-
skich w celu rozpatrzenia go w pierwszym czytaniu.

Komisje na wspólnym posiedzeniu w  dniu 
28 października 2020 r. rozpatrzyły w pierwszym 
czytaniu przedstawiony przez wnioskodawców 
projekt uchwały, wprowadziły do niego poprawki 
i wnoszą o przyjęcie przez Senat jednolitego załą-
czonego projektu uchwały, który teraz przeczytam.

„Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
w sprawie ograniczania praw obywatelskich.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej z najwyższym 
niepokojem przyjmuje działania władz publicznych 
zmierzające do podważenia zagwarantowanych 
w Konstytucji zasad praworządności i neutralne-
go światopoglądowo charakteru naszego państwa. 
Działania te doprowadziły do największych od wie-
lu lat wystąpień i demonstracji Polek i Polaków.

Stanowisko upolitycznionego Trybunału 
Konstytucyjnego narusza godność kobiet, odbiera 
im wolność wyboru oraz prawo do ochrony zdro-
wia, a także naraża je na nieludzkie traktowanie 
i tortury. Należy zwrócić uwagę na fakt, że stano-
wisko to zostało wyrażone przy udziale osób nie-
uprawnionych do orzekania, co czyni je prawnie 
nieistniejącym.

Naruszanie spokoju społecznego przez odbie-
ranie części obywateli Rzeczypospolitej Polskiej 
– kobietom – ich praw musi budzić zdecydowa-
ny sprzeciw. Wydanie takiego stanowiska w dobie 

szalejącej pandemii koronawirusa należy trakto-
wać jako prowokację oraz zamach na życie i zdro-
wie Polek i Polaków, którzy w obronie praw kobiet 
demonstrują od kilku dni na ulicach naszego kraju.

Żadne okoliczności, a szczególnie obecny czas 
i ograniczenia związane z pandemią, nie powinny 
być pretekstem do zmian ustrojowych naruszają-
cych zasady praworządności i neutralność świato-
poglądową naszego państwa.

Dyskusje i rozstrzygnięcia w sprawach fun-
damentalnych powinny toczyć się otwarcie, przy 
zachowaniu pełnych możliwości zarówno wyraża-
nia swoich poglądów, jak i manifestowania postaw 
obywatelskich.

Uchwała podlega ogłoszeniu w  Dzienniku 
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej «Monitor 
Polski»”.

Szanowni Państwo, jeszcze kilka słów od-
nośnie do obrad komisji. W dyskusji na posie-
dzeniu połączonych komisji zostały poruszone 
przede wszystkim kwestie stanowiska Trybunału 
Konstytucyjnego i jego charakteru. Większość se-
natorów opowiedziała się za tezą, że nie jest to 
orzeczenie. Przemawia za tym argument dotyczą-
cy nieprawomocnego składu orzekającego, czyli 
udziału w orzekaniu osób powołanych na już ob-
sadzone stanowiska sędziowskie.

Następnym argumentem jest to, że składo-
wi orzekającemu przewodniczyła sędzia Julia 
Przyłębska powołana na stanowisko prezesa 
Trybunału Konstytucyjnego w sposób niezgodny 
z przepisami ustawy, która została przeforsowana 
w Sejmie przez Prawo i Sprawiedliwość. Tę usta-
wę przy wybieraniu prezesa również naruszono.

Następna kwestia to zaprezentowane stanowi-
sko Sejmu. To nie było stanowisko, które zostało za-
twierdzone przez sejmową Komisję Ustawodawczą. 
Ja przypomnę państwu, że Komisja Ustawodawcza 
nie podjęła uchwały zatwierdzającej, nie przyjęła 
tego stanowiska. Była równowaga głosów w tej 
sprawie, a mimo to 19 października pani marsza-
łek Witek wysłała pismo ze stanowiskiem Sejmu.

Ostatni argument przemawiający za tym,  
że nie jest to orzeczenie, jest taki, że w składzie 
orzekającym była pani sędzia Krystyna Pawłowicz, 
która osobiście była zaangażowana w  sprawę 
wniosku. Ona podpisywała pierwszy taki wniosek  
do Trybunału Konstytucyjnego.

Dlaczego posłowie PiS rozpoczęli spór, nie do-
puszczając do debaty w parlamencie? To pytanie 
padało cały czas. W takiej kwestii powinien być 
złożony stosowny projekt ustawy, powinien on 
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zostać przegłosowany w Sejmie, po debacie, a po-
tem powinien zostać skierowany do Senatu i do 
prezydenta. Tak jest w normalnym procesie usta-
wodawczym. Zamiast tego grupa posłów schowała 
się za plecami sędziów Trybunału Konstytucyjnego 
i ich rękami załatwiła bardzo polityczną sprawę.

Procedowanie przez Trybunał Konstytucyjny 
nad tak zasadniczą kwestią w tak trudnym czasie, 
kiedy rząd nakłada na obywateli kolejne ograni-
czenia związane z walką z koronawirusem, moż-
na odczytać jako celowe działanie, celowy wybór 
daty. I niestety tak zostało to odczytane przez spo-
łeczeństwo. Kontekst tego stanowiska jest czysto 
polityczny. Właśnie dlatego zostały sprowokowa-
ne protesty, których skala jest ogromna, maso-
wa, protesty, w których biorą udział mieszkańcy 
i mieszkanki nie tylko dużych miast, ale również 
małych miast, miasteczek i wiosek. One nie były 
tak masowe wtedy, kiedy była mowa jedynie o na-
ruszaniu praworządności w ciągu ostatnich 5 lat. 
Protesty są masowe właśnie dlatego, że narzuca się 
obywatelom rozwiązania wynikające z określonego 
światopoglądu i narzuca się te rozwiązania właśnie  
za pośrednictwem przepisów prawnych.

Oczywiście padały również argumenty, że 
to jest atak na Kościół. To nie jest żaden atak na 
Kościół. Ludzie, którzy protestują na ulicach, mają 
oczywiście pretensje do Kościoła, dlatego że to 
Kościół katolicki, instytucjonalny, stając się przyja-
cielem tylko jednej opcji politycznej, zerwał istnie-
jący przez wiele, wiele lat pakt o tzw. przyjaznym 
rozdziale z państwem. Dziś takie postulaty jak to-
lerancja, równe prawa, świeckie państwo, czyli po-
stulaty normalne, charakterystyczne w państwie 
europejskim, to dla prawicy prowokujące hasła 
antykościelne.

I trzeba wyraźnie zaznaczyć, że ten spór nie jest 
sporem o aborcję. To jest spór o charakter ustro-
jowy naszego państwa. I dlatego właśnie w ko-
misji zdecydowano, żeby poddać pod głosowanie 
w Wysokiej Izbie projekt tejże uchwały.

(Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuje bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 

nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy 
komisji, a zarazem do upoważnionego przedstawi-
ciela wnioskodawcy.

Przypominam, że wnioskodawcy upoważnili 
do ich reprezentowania panią marszałek Gabrielę 
Morawską-Stanecką.

Widzę…
(Senator Sekretarz Aleksander Szwed: Senator 

Bierecki był pierwszy do zadania pytania.)
Dobrze. Pan senator Bierecki zgłosił się jako 

pierwszy.
Proszę bardzo, Panie Senatorze. Pan senator 

Bierecki.

SENATOR 
GRZEGORZ BIERECKI 

Dziękuję bardzo.
Ja mam pytanie dotyczące samej treści tej pro-

jektowanej uchwały. W wystąpieniu, do którego się 
zapiszę, odniosę się do samego pomysłu uchwały 
i skutków, które…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 
Senatorze, proszę mówić bliżej mikrofonu, bo nie-
zbyt dobrze pana słyszymy. Dziękuję.)

Mam pytanie dotyczące treści. Wydaje mi się, 
że treść tej uchwały jest dalece nieprzemyślana 
i niefortunna. Chciałbym zapytać panią senator 
o to, jakie zasady praworządności zagwaranto-
wane w konstytucji – chodzi mi o pierwszy aka-
pit tej uchwały – podważa wyrok Trybunału 
Konstytucyjnego. To jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie dotyczy akapitu trzeciego tej 
uchwały. Chciałbym się dowiedzieć, w jaki sposób 
zakaz aborcji eugenicznej stanowi zamach na ży-
cie Polek i Polaków. Będę wdzięczny za odpowiedzi 
na pytania.

SENATOR 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Odpowiadam panu. Jest bardzo wiele arty-

kułów w konstytucji, ale przede wszystkim jest 
art. 53 dotyczący wolności sumienia i wyznania. 
Ta wolność sumienia i wyznania na pewno jest 
tutaj naruszona, szczególnie w stosunku do tych 
osób, które nie podzielają wiary w Boga czy kato-
lickiego światopoglądu. Ale zasady praworządno-
ści są przede wszystkim naruszone w ten sposób, 
że nie jest to w naszej ocenie wyrok Trybunału 
Konstytucyjnego. Jest to stanowisko instytucji, 
która została w ciągu ostatnich 5 lat przez partię 
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rządzącą upolityczniona, instytucji, do której zo-
stali wybrani ludzie na stanowiska już obsadzo-
ne, a prawidłowo wybrani sędziowie Trybunału 
Konstytucyjnego nie mogą zasiadać w tym trybu-
nale, ponieważ nie zostało od nich odebrane przy-
rzeczenie. I to jest właśnie grzech pierworodny, 
jeśli chodzi o to, że to stanowisko narusza zasady 
praworządności.

Jeżeli chodzi o drugie pytanie pana senatora, to 
ja najpierw chciałabym sprostować pewne przekła-
manie, które od wielu, wielu lat w naszej debacie 
publicznej ma miejsce. To nie jest żadna aborcja 
eugeniczna, nie ma czegoś takiego. Eugenika jest 
nazywana od bardzo wielu lat… Od czasu wykrycia 
składu DNA jest uważana za pseudonaukę. Nie ma 
czegoś takiego. Ja wiem, dlaczego to pojęcie funk-
cjonuje w opinii publicznej. Właśnie dlatego, że ta 
pseudonauka próbowała w różnych okresach hi-
storii, które znamy, wyprodukować – w cudzysło-
wie – doskonałego człowieka. Jakie on miał mieć 
cechy, to już… Próbowano to robić. I z powodu tego, 
że eugenika, ta pseudonauka eugenika kojarzy się 
z tymi najgorszymi rzeczami, środowiska, które są 
zwolennikami całkowitego zakazu aborcji, wpro-
wadziły to pojęcie do języka debaty publicznej.  
To jest aborcja z przyczyn embriopatologicznych, 
czyli nieuleczalnych, nieodwracalnych wad płodu, 
bardzo często wad letalnych.

Dlaczego ten zakaz ma wpływ na zdrowie i ży-
cie Polaków? No, z różnych przyczyn. Można by 
podzielić te przyczyny na 2 grupy. Pierwsza do-
tyczy kobiet, które są w następującej sytuacji. Po 
badaniach prenatalnych okazuje się, że płód, który 
noszą, obarczony jest wadą embriopatologiczną, 
często wadą letalną. Zespół Edwardsa może być 
tego przykładem. Czasami te płody są bez mózgu, 
bez różnych istotnych dla życia części. Kobieta, 
która dostaje taką informację, w sytuacji zakazu 
aborcji musi urodzić, doczekać do porodu takie-
go płodu, a potem patrzeć na śmierć tego płodu 
w wielkich męczarniach. Były opisywane takie 
sytuacje. To oczywiście ma wpływ na zdrowie ko-
biety, ma wpływ na jej zdrowie psychiczne i na 
zdrowie fizyczne. Ale jeszcze jedna kwestia jest tu-
taj istotna. Jest bardzo wielu ludzi, którzy leczą się 
z niepłodności, stosują różne metody, aby dziecko 
począć i mieć. W sytuacji, kiedy płód jest obarczo-
ny taką wadą i kobieta musi go donosić, urodzić 
i potem jeszcze odczekać… Czasami jest cesarskie 
cięcie, ale są różne sytuacje. To zmniejsza jej szanse 
zdrowotne na to, żeby w przyszłości mogła urodzić 
kolejne dziecko.

Chciałabym jeszcze jedno bardzo stanowczo 
powiedzieć. Aborcja to nie jest środek do zapobie-
gania ciąży, jak bardzo często próbuje się w deba-
cie publicznej mówić. Aborcja w takich sytuacjach 
jest wykonywana u kobiet, które chcą mieć dzie-
ci. Ale kobiety mają prawo wyboru, czy to dziecko 
będzie… czy urodzą dziecko zdolne do życia, zdol-
ne do funkcjonowania. Kobieta ma prawo wyboru, 
ponieważ to kobieta, matka, wie najlepiej, co jest 
dobre. I żaden prawodawca, żaden mężczyzna nie 
musi mówić kobiecie, matce, czy ona to dziecko 
ma urodzić, czy nie. Jeszcze raz mówię: to dotyczy 
przeważnie kobiet, które dzieci chcą mieć, które 
dzieci chcą posiadać.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pan senator Jackowski. Proszę.

SENATOR 
JAN MARIA JACKOWSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja mam takie pytanie. Przeczytałem konstytu-

cję i nigdzie w konstytucji nie dostrzegłem takiego 
zapisu, który nadawałby uprawnienia Senatowi do 
orzekania, czy wyrok Trybunału Konstytucyjnego 
jest prawnie istniejący, czy nieistniejący. W związ-
ku z tym uważam, że my takiego zapisu w uchwale 
przyjąć nie możemy, ponieważ w ten sposób na-
stąpiłoby naruszenie trójpodziału władzy i władza 
ustawodawcza zarezerwowałaby sobie prawo do 
ingerowania w kompetencje władzy sądowniczej. 
I dziwię się, że pani senator, która jest prawni-
kiem, taki zapis proponuje. To jest moje pierwsze 
pytanie.

I drugie. Wsłuchując się w to, co pani marszałek 
powiedziała… Czy dzieci z zespołem Downa są nie-
zdolne do życia? I jak one mają się czuć w trakcie 
naszej debaty, kiedy debatuje się o żądaniu prawa 
do ich eksterminacji, żeby nie powiedzieć wprost: 
do ich zabijania? Przecież one tak samo czują, mają 
swoje uczucia, analizują tę rzeczywistość. I jak 
mają się czuć? I jak te prawa kobiet mają się do 
prawa odrębnego bytu, jakim jest dziecko w łonie 
matki? Bo nie może być tak, że jedna wolność jest 
realizowana kosztem wolności i życia innej oso-
by. Były takie systemy, które tak robiły, ale ja już 
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nie chcę tutaj dokonywać analogii historycznych. 
Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo, Pani Marszałek.

SENATOR 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo za pytanie.
Panie Senatorze, Senat nie orzeka o istnieniu 

czy nieistnieniu. Senat stwierdza to, co wszyscy 
wiedzą, i to, co m.in. spowodowało, że ludzie dzisiaj 
protestują. Ludzie dzisiaj wyszli na ulice, w zasadzie 
już protestując przeciwko wszystkiemu, co w ciągu 
ostatnich 5 lat się wydarzyło. I tak jak powiedzia-
łam na końcu uzasadnienia: to już nie jest dysku-
sja o aborcji, ale to jest dyskusja o ustroju naszego 
państwa. To, że Trybunał Konstytucyjny – a try-
bunał w tym składzie ja oczywiście biorę w cu-
dzysłów – wydaje takie decyzje w takim czasie…  
Ta kwestia leżała w trybunale 3 lata i nikt się nią nie 
zajął. A w momencie, gdy rząd wprowadza ograni-
czenia, trybunał zajmuje się tą sprawą, czym powo-
duje ogromne, masowe protesty społeczne. I Senat 
jako jedna z izb parlamentu ma obowiązek na to 
zareagować, ma obowiązek uspokoić ludzi, ma obo-
wiązek być może zainicjować jakieś rozwiązanie. 
Ale na pewno ma też obowiązek pokazać, jakie jest 
jego stanowisko w tej sprawie. W Sejmie, jak pan se-
nator doskonale wie, to jest niemożliwe. W Senacie, 
jako izbie refleksji, to jest możliwe i z tego prawa 
Senat jak najbardziej powinien skorzystać.

Jeżeli chodzi o drugie pytanie, to pan, Panie 
Senatorze, doskonale wie, jako szczęśliwy ojciec 
pięciorga dzieci pan doskonale wie…

(Głos z sali: Sześciorga.)
Tak, sześciorga.
(Głos z sali: I córek.)
I jeszcze dodatkowo córek. Pan doskonale wie, 

mając to szczęście mieć zdrowe dzieci – ja też mia-
łam to szczęście – że jeżeli chodzi o procent abor-
cji z powodu samego zespołu Downa wśród tych 
aborcji, które legalnie wykonano w Polsce, to jest 
to tylko 20%. Cała reszta to aborcje z powodu ze-
społu Downa wraz z chorobami współistniejący-
mi. I to powoduje, że… No, wtedy już nie jest tak 

wesoło i radośnie. A poza tym, Panie Senatorze, 
nikt nie może być sumieniem drugiego człowieka. 
I to jest chyba… to jest największe przesłanie chrze-
ścijaństwa. Każdy człowiek ma rozum i wolną wolę. 
Jeżeli człowiek jest osobą wierzącą i wierzy w Boga,  
to również wierzy w to, że kiedyś Bóg go z tego roz-
liczy. Ale dlaczego prawdy Boże wkładać do kodek-
su karnego? No, to jest nie do zrozumienia.

I ja bym jeszcze na koniec odpowiedzi na py-
tanie pana senatora przytoczyła to, co powiedział 
ojciec Wiśniewski właśnie o państwie, które takie 
prawo tworzy. Ojciec Wiśniewski powiedział, że 
gdyby tu chodziło o autentyczną, realną pomoc oso-
bom z niepełnosprawnościami, które się rodzą, to, 
po pierwsze, rodzice tych osób mieliby prawo do 
normalnego wynagrodzenia. Bo pan doskonale 
wie, że oni nie mogą pracować, ponieważ opieku-
ją się 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni 
w roku tymi osobami z niepełnosprawnościami.  
To jest pierwsza sprawa, tzn. wtedy państwo zrobi-
łoby coś w tej sprawie – a nie zrobiło nic. Po drugie, 
państwo takim rodzicom, którzy opiekują się całe 
życie osobami z niepełnosprawnościami, powinno 
zagwarantować emeryturę w wysokości średniej 
emerytury. I oczywiście to wynagrodzenie też po-
winno być w wysokości średniego wynagrodzenia. 
I trzeci argument – ojca Wiśniewskiego, przypomi-
nam – jest taki, że w takiej sytuacji cały proces le-
czenia, rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami 
powinien być bezpłatny i dostępny. I dopiero wów-
czas państwo mogłoby myśleć o innych krokach. 
A u nas dzieją się rzeczy odwrotne.

Ja, Panie Senatorze, osobiście brałam udział 
w akcji zbierania 5 milionów zł na pomoc dla dziec-
ka, które urodziło się z takimi wadami, że najpraw-
dopodobniej bez tego leczenia – a ma kilka lat – po 
prostu umrze. I rodzice… Nikt nie jest sumieniem 
drugiego człowieka. Rodzice… Matka, która dowie 
się, że jej płód jest obciążony takimi wadami, ma 
prawo wyboru, bo ten wybór determinuje również 
jej przyszłe życie, życie jej męża, życie całej jej ro-
dziny, innych dzieci. I jeszcze jedno. Ja znam wiele 
takich osób, matek, które mówią: a co będzie, jak 
ja umrę? Kto się zaopiekuje?

Dlatego my nie mówimy o tym… Nikt nikomu 
nie każe usuwać ciąży. Mówimy o tym, że kobieta, 
podejmując decyzję, musi mieć pełne prawo wybo-
ru, pełne prawo zadecydowania, czy urodzi, czy też 
nie. I państwo powinno jej zagwarantować możli-
wość dokonania legalnej aborcji.

(Senator Jan Maria Jackowski: Panie Marszałku, 
dopytanie jeszcze do tego…)
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WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Panie Senatorze, ale po kolei…
(Głos z sali: Po kolei.)
(Senator Jan Maria Jackowski: Ale dopytanie, 

dopytanie…)
Wpiszę pana na listę. Już pana wpisałem.
(Senator Jan Maria Jackowski: Nie dostałem od-

powiedzi na moje pytanie, fundamentalne, które 
ma dla tej…)

Proszę uprzejmie.

SENATOR 
JAN MARIA JACKOWSKI 

Ja pytałem panią marszałek bardzo wyraźnie. 
Jest prawo kobiet, oczywiście, i jest prawo dziecka 
do życia. Bo dziecko jest podmiotem prawa. Nawet 
ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich…

(Senator Gabriela Morawska-Stanecka: Nie, 
ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka, Panie Senatorze.)

Przepraszam, ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka 
określa, że dzieckiem jest osoba od poczęcia do skoń-
czenia osiemnastego roku życia. Pani mi nie odpo-
wiedziała na to pytanie. Ja rozumiem różne skrajne 
sytuacje życiowe, oczywiście z pełnym szacunkiem 
i bólem solidaryzuję się z tymi, którzy mają w tym 
obszarze bardzo bolesne doświadczenia, i coś na 
ten temat wiem też osobiście. Ale chciałbym zwró-
cić uwagę, że fundamentalną kwestią w całej tej dys-
kusji jest kwestia prawa do życia innej osoby.

Pani cytowała ojca Wiśniewskiego, a dzisiaj 
Ojciec Święty Franciszek na audiencji generalnej 
powiedział tak: „22 października obchodziliśmy 
liturgiczne wspomnienie świętego Jana Pawła II, 
w roku setnej rocznicy jego urodzin. Zawsze wzy-
wał on do szczególnej miłości wobec ostatnich 
i bezbronnych i do ochrony każdego – podkreślam: 
każdego – życia ludzkiego od poczęcia do natural-
nej śmierci”. Myślę, że dla osób wierzących wska-
zanie Ojca Świętego Franciszka…

(Senator Marek Borowski: Dla wierzących tak.)
…z całym szacunkiem dla ojca Wiśniewskiego, 

ma jednak zupełnie inną rangę. Dziękuję.

SENATOR 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Panie Senatorze, ja od razu panu odpowiem, że 
zupełnie zgadzam się z panem w tym, że dla osób 

wierzących stanowisko Jana Pawła II może być wy-
znacznikiem całego ich życia. I ja nie mam co do 
tego absolutnie żadnych wątpliwości. To jest dla 
osób wierzących i podzielających te poglądy. Ale nie 
mogą osoby wierzące swojego światopoglądu obwa-
rowywać kodeksem karnym – bo czymże będziemy 
się wtedy różnić od tych społeczeństw, które chcą 
wprowadzać prawa, na które my się nie zgadzamy?

Ale odpowiem jeszcze panu na to pytanie, które 
mi pan zadał. Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka, 
o ile pamiętam, została chyba uchwalona przez 
państwa, w tym kształcie…

(Senator Jan Maria Jackowski: Została uchwa-
lona w 2000 r., również przez pana marszałka 
Borusewicza, który był wtedy posłem…)

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 
Senatorze, proszę…)

W każdym razie… Ja użyłam szerokiego kwali-
fikatora dotyczącego prawej strony sali. Ale zmie-
rzam do czegoś innego. Jeżeli jest kobieta w ciąży, 
to… Czy zajście w ciążę pozbawia kobiety prawa 
decydowania o sobie? Czy zajście w ciążę powo-
duje kolizję z tym… Czy to, że kobieta jest w cią-
ży, pozbawia ją jej praw, pozbawia ją jej prawa do 
ochrony zdrowia, życia, godności? Nie. W takich 
sytuacjach prawo nie powinno penalizować, za-
braniać dokonania legalnej aborcji, czyli podjęcia 
przez kobietę decyzji. Powtarzam: nikt gorliwej ka-
toliczce nie każe dokonywać aborcji, nikt gorliwej 
katoliczce nie każe używać środków antykoncep-
cyjnych. Nikt. Ona może się kierować nakazami 
Jana Pawła II i każdego innego papieża, księdza. 
Ale to dotyczy kobiety wierzącej. A w tym społe-
czeństwie są nie tylko ludzie wierzący, są również 
ludzie, którzy tej wiary nie podzielają, i trudno wy-
magać od nich, żeby przyjmowali katolicki system 
w swoim prawie karnym.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Pani Marszałek.
Pan senator Brejza. Proszę uprzejmie.

SENATOR 
KRZYSZTOF BREJZA 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Pani Marszałek, bardzo dziękuję za te słowa do-

tyczące Kościoła. Ja też mam takie przekonanie, że 
nikt nie wyrządził Kościołowi takiej szkody, jak sami 
politycy PiS i trybunał wywoływaniem tej wojny.
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Chciałbym zapytać panią marszałek: czy wpro-
wadzane teraz restrykcyjne rozwiązania oznacza-
ją tyle, że Polki będą w gorszej sytuacji prawnej 
niż obywatelki Iranu? Czy prawdą jest, że Iran ma 
bardziej liberalne prawo w tej mierze niż Polska?

I jeszcze pytanie: czy w Polsce będzie jeden 
z najbardziej restrykcyjnych systemów ustawo-
dawstwa aborcyjnego w Europie? I czy poprzez  
te rozwiązania zmierzamy w kierunku państw ta-
kich jak Algieria, Afganistan i Niger?

Wreszcie chciałbym spytać – chociaż wiem,  
że teraz wydarzenia ewoluują z godziny na godzi-
nę – czy prawdą jest, że w ostatnich dniach funk-
cjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
zaatakował kobiety demonstrujące na przejściu. 
Jak pani jako wnioskodawca tej uchwały ocenia tę 
sytuację?

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Proszę bardzo, Pani Marszałek.

SENATOR 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, ja powiem tak: Iran ma bar-

dziej liberalne prawo w tym zakresie niż Polska, 
to wiem, to było podawane już wielokrotnie. 
Faktycznie, uchwalając takie prawo, idziemy 
w kierunku… Ja uważam, że idziemy w kierun-
ku całkowitego zakazu aborcji, w różnych innych 
przypadkach też, co wyraźnie mówili już tzw. 
obrońcy życia na czele z Kają Godek, która twier-
dziła, że teraz będzie występowała o to, aby kolejna 
przesłanka z ustawy z 1993 r., czyli gwałt, również 
była uznana za niezgodną z konstytucją. To na pew-
no prowadzi do całkowitego zakazu aborcji.

Ja nie mam dokładnej wiedzy o tym funkcjona-
riuszu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ale 
faktem jest, że to, co się dzieje na ulicy…

Mogę odpowiedzieć w taki sposób: uczestni-
czyłam w 2 takich spacerach i porównywałam te 
spacery odbywające się w 2 dość dużych miastach. 
Jeden spacer odbył w sobotę w Katowicach. Tam 
funkcjonariusze Policji stali na schodach katedry, 
a tłum młodych, przeważnie młodych ludzi… Ja na 
to zwracam uwagę, proszę państwa, że to jest mło-
de pokolenie, to jest młode pokolenie. Oczywiście 
porównanie do sytuacji na Białorusi może nie jest 

adekwatne, ale jeżeli chodzi o pokolenie, to tak.  
Tak jak tam młode pokolenie zakwestionowało 
władzę Łukaszenki, tak tutaj jest to nowe, mło-
de pokolenie, młodzi ludzie, którzy zorientowali 
się, jakie prawa, które dzisiaj już mają, chce się im 
odebrać. I oni wyszli bardzo spontanicznie na uli-
cę. Wracam do tego, co się działo w Katowicach. 
Kiedy tłum w maseczkach, zachowując oczywiście 
odpowiednie odległości, przechodził od katedry  
– za katedrą jest wejście do kurii – to ja na własne 
oczy widziałam, jak uzbrojeni policjanci biegli ta-
rasować wejście do kurii, do której absolutnie nikt 
nie miał zamiaru wejść. I ludzie po prostu cały czas 
tak chodzili. Dopiero kiedy ktoś krzyknął „Gaz!”, lu-
dzie zaczęli rozpierzchiwać się i zaczęło być mniej 
miło. I teraz porównuję to, co się działo w niedzielę 
w Tychach. To bardzo duże miasto i był tam rów-
nież kilkutysięczny tłum. Tam policji w ogóle nie 
było widać. Policja stała tylko w miejscach, gdzie 
tłum miał wejść na ulicę, regulowała ruch i zatrzy-
mywała samochody, ale naokoło tłumu, naokoło 
kościołów, gdzie tłum też się gromadził, nie było 
ani jednego policjanta. I tam nie doszło do abso-
lutnie żadnego incydentu. I to jest dowód na to,  
że ci ludzie po prostu chcą coś zademonstrować, 
wychodząc na ulicę, idąc ulicami. Oni nie są ab-
solutnie agresywni, oni nie mają w sobie żadnej 
agresji. Oni po prostu tylko chcą pokazać, że nie 
ma ich zgody na zmianę charakteru ustrojowego 
tego państwa i na zmianę tej ustawy. 

Ale odpowiadając na pana pytania, powiem,  
że to działania policji, właśnie takie działania  
– no, ja nie rozumiem, po co była ta policja z tarcza-
mi – powodują, że w tym tłumie zaczyna się robić 
nerwowo, właśnie dlatego. Tam nie ma przywód-
ców, tam są po prostu młodzi ludzie, którzy wyszli 
na ulicę. Ja sama zresztą w Katowicach tę demon-
strację, ten spacer rozwiązywałam, bo widziałam, 
że po 3 godzinach spaceru ta młodzież w zasadzie 
nie wie, jak to zakończyć, ponieważ tam nie ma 
przywódców. Kiedy powiedziało im się „Idźcie  
do domu”, oni po prostu do domu poszli. A więc 
ta eskalacja, niestety, ta eskalacja i przeradzanie 
tego w jakieś agresywne kwestie niestety wyszły 
z drugiej strony. I ja nad tym strasznie ubolewam.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Pytanie zada pan senator Czerwiński. Proszę 

bardzo.
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SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Miałem zadać pytanie na temat tekstu projek-

towanej uchwały, ale być może odniosę się do tego 
później w swojej wypowiedzi. Teraz chciałbym zapy-
tać o to, co pani przed chwilą stwierdziła. Pierwsze 
stwierdzenie było takie, jakoby wyrok Trybunału 
Konstytucyjnego zabraniał decyzji o życiu i zdro-
wiu kobiety. Nie wiem, czy dokładnie zacytowałem. 
Mam tu przed sobą tekst ustawy z 7 stycznia 1993 r. 
o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego 
i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. 
Art. 4a ust. 1 pkt 2 był badany, a ja zacytuję ust. 1 
pkt 1: „Przerwanie ciąży może być dokonane wyłącz-
nie przez lekarza, w przypadku gdy: ciąża stanowi 
zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej”… 
Dlaczego pani publicznie kłamie, czy też pani tego 
nie wiedziała, nie doczytała tej ustawy?

Pytanie drugie dotyczy tego, co pani tu przed 
chwilą stwierdziła. Opisując zajścia, które też legły 
u podstaw sformułowania tej uchwały, stwierdziła 
pani jednoznacznie, że to nie jest atak na Kościół… 
Nie wiem, czy przez duże „k”, czy przez małe „k”. 
Proszę panią, jeśli bezcześci się Kościół, opatru-
jąc malowanymi a tymczasowymi tekstami, które 
nie nadają się do zacytowania, jeśli próbuje się ze-
rwać, przerwać mszę świętą, to na co to jest wo-
bec tego atak? Proszę wobec tego skonkretyzować:  
co te 2 czyny atakują? No, oprócz tego, że są wyra-
zem ekspresji, ale to jest inna kwestia.

A teraz jeśli chodzi o być może bardziej podsta-
wowe kwestie, a mianowicie… Często pani mówiła 
o ustroju, że to są zmiany ustrojowe. Taki zwrot jest 
też zresztą w tekście uchwały. To prawda, konsty-
tucja zawiera w swoim tekście kilka dużych bloków. 
Jednym z nich jest preambuła, czyli ogólnie: jak 
należy czytać konstytucję. Drugi to są prawa i wol-
ności obywatelskie. Trzeci to jest ustrój, ogólnie 
rzecz biorąc. I w naszej konstytucji jest tak samo. 
Proszę mi powiedzieć, jak ten wyrok Trybunału 
Konstytucyjnego, który został sformułowany nie-
dawno, chyba jeszcze nieopublikowany, wpływa na 
ustrój państwa, na wzajemne relacje pomiędzy or-
ganami władzy, pomiędzy obywatelami a organa-
mi władzy, na sposób wyłaniania tych organów, na 
źródła prawa. To są podstawowe kwestie ustrojowe. 
Jak ten wyrok zmienia ustrój państwa? To może 
tyle. 3 pierwsze pytania.

(Senator Gabriela Morawska-Stanecka: Dzię- 
kuję bardzo…)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Moment, Pani Senator, Pani Marszałek.
Panie Senatorze, my tutaj dyskutujemy i są róż-

ne opinie. Nie może pan nazywać opinii innych niż 
te, które pan ma, kłamstwem.

(Senator Andrzej Pająk: Dlaczego nie?)
(Senator Jerzy Czerwiński: Ale jeśli się mijają 

z faktami…)
Zwracam panu uwagę. Proszę tego nie robić.
(Senator Jerzy Czerwiński: Jeśli się mijają z fak-

tami, to można…)
(Senator Gabriela Morawska-Stanecka: To ja…)
Proszę tego nie robić.
(Senator Gabriela Morawska-Stanecka: Panie 

Marszałku, ja odpowiem panu senatorowi.)
Proszę bardzo.

SENATOR 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Ja odpowiem panu senatorowi. Oczywiście 
to jest nadużycie ze strony pana senatora – bar-
dzo nad tym również ubolewam, bo zawsze bar-
dzo miło dyskutuje mi się z panem senatorem. 
Dlaczego… Czy ja nie doczytałam? Doczytałam 
bardzo dobrze. Tylko że ta przesłanka zagrożenia 
dla życia lub zdrowia kobiety… Jeżeli pan spojrzy 
na orzecznictwo sądowe, na wszystkie kwestie 
związane z udzielaniem świadczeń wspomnia-
nego typu, to łatwo będzie pan mógł zauważyć, 
że wtedy, kiedy jest bezpośrednie zagrożenie dla 
życia i zdrowia kobiety, to stosuje się tamtą prze-
słankę. A przesłanka, o której tu mowa, odnosi się 
do płodu, do jego niezdolności do funkcjonowa-
nia, do ciężkich i nieodwracalnych wad. Ale, Panie 
Senatorze – i pan o tym doskonale wie – to, że ko-
bieta w którymś miesiącu ciąży dowie się, że za 
5 miesięcy urodzi dziecko i potem będzie patrzeć 
przez 2 dni, jak to dziecko umiera… Dla kobiety, nie 
tylko młodej, dla każdej kobiety, świadomość, że 
w tym konkretnym przypadku jest tak naprawdę 
trumną, a nie nosicielką życia, wpływa ogromnie, 
ogromnie również na zdrowie psychiczne. Wpływa 
na zdrowie psychiczne również to, że będzie pa-
trzeć na to cierpienie. I w tym kontekście… Zresztą 
ja o tym mówiłam w uzasadnieniu, mam nadzie-
ję, że pan senator tego słuchał. Mówiłam o tym, że 
w sytuacji, kiedy kobiety bardzo długo starają się 
o dziecko i nagle okazuje się… Taka kobieta jest już 
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w jakimś wieku, po iluś tam próbach, po iluś po-
ronieniach – czasami jest taka sytuacja. I jeżeli bę-
dzie musiała donosić taką ciążę i wydać na świat 
dziecko, które umrze, to ten czas, to dodatkowe ob-
ciążenie… Bo ciąża jest stanem fizjologicznym, ale 
jest też obciążeniem dla zdrowia kobiety, bardzo 
dużym. Dla niektórych kobiet nawet bardziej niż 
dla innych, bo to jest kwestia osobnicza. Wtedy to 
niweczy również jej szanse na kolejną, zdrową cią-
żę w przyszłości. To o takie sprawy chodzi, Panie 
Senatorze.

Jeżeli chodzi o druga kwestię… To nie jest atak 
na Kościół. Tak, powiedziałam, że to nie jest atak na 
Kościół. To jest, niestety, reakcja na to, że Kościół 
zerwał ten pakt o przyjaznym rozdziale z pań-
stwem. Kościół opowiedział się po jednej stronie 
politycznej i cały czas w bardzo wyraźny sposób 
to pokazuje. Podam przykłady. Były ksiądz, pan 
Międlar… No, ktoś kiedyś dopuścił go do święceń. 
Tenże ksiądz Międlar w kwietniu 2016 r. w koście-
le w Białymstoku, gdzie z flagami stali panowie 
z ONR, wykrzykiwał hasła, których nawet nie go-
dzi mi się przytaczać – hasła antysemickie, nacjo-
nalistyczne. Pani minister Emilewicz w kampanii 
wyborczej w Częstochowie przemawiała z ambony.  
Abp Głódź w którymś momencie powiedział o de-
monie postępu i nowoczesności, który czyni wielkie 
spustoszenie. Ja już nie mówię o kampaniach wy-
borczych w kościołach. No, nawet mój kontrkan-
dydat, zresztą z państwa formacji, swoją kampanię 
prowadził z ambony, występując po mszy. Czy to 
nie jest profanacja? Pytam: co jest profanacją? Czy 
profanacją jest to, że zrozpaczone kobiety wchodzą 
do kościoła i pokazują jakiś plakat? Od razu mówię, 
że osobiście nie zrobiłabym czegoś takiego. Ja nie 
popieram wchodzenia do kościoła w czasie mszy, ale 
rozumiem wzburzenie, rozumiem bezsilność, rozu-
miem gniew bezsilnych, którzy widzą, że państwo 
ma oręż i robi, co chce. Kościół, który sam zagarniał 
przestrzeń publiczną i pozwalał politykom wcho-
dzić w swoje podwoje, niestety płaci dziś taką cenę. 
Społeczeństwo jest na Kościół po prostu wkurzone 
– tak można powiedzieć, zresztą bardzo oględnie.

Panie Senatorze, ale jest jeszcze jedna sprawa, 
która świadczy o tym, że to nie jest atak na Kościół. 
Wczoraj młodzież demonstrowała przed kościołem 
w Katowicach. Wyszedł ksiądz i powiedział: ale ja 
też nie lubię PiS. I był aplauz, i młodzież nie była 
agresywna.

(Senator Andrzej Pająk: Dlaczego nie…)
Panie Senatorze, ja tylko… To nie jest atak na 

Kościół. Niestety tenże protest po tym stanowisku 

trybunału przerodził się w  protest przeciwko 
wszystkiemu. Mogę jedynie posłużyć się przysło-
wiem: kto sieje wiatr, ten zbiera burzę. Ja nad tym 
ubolewam. Powiem to tutaj wprost: jestem osobą 
wierzącą, ale instytucja Kościoła katolickiego od 
wielu, wielu lat absolutnie nie spełnia moich ocze-
kiwań, oczekiwań, jakie można byłoby stawiać in-
stytucji, która ma budować wspólnotę. Ale to nie 
jest dyskusja na ten temat.

Jeżeli chodzi o ustrój, to pamiętajmy o neutral-
ności światopoglądowej. My naprawdę musimy 
mieć – to wynika z wielu przepisów naszej konsty-
tucji – gwarancję neutralności światopoglądowej. 
Ta neutralność światopoglądowa jest od wielu, wie-
lu lat zaburzana. Osobiście uważam, że przyczy-
niło się do tego wiele, wiele rządów z poprzednich 
lat, kiedy wprost nie reagowano na to, że pewne 
kwestie związane z sacrum i profanum nie są już 
rozdzielane.

Przypomnę, Panie Senatorze, że to nie kto inny, 
tylko pani Maria Kaczyńska, śp. Maria Kaczyńska, 
stała się obiektem ataków księdza – no, nie wiem, 
czy księdza – Tadeusza Rydzyka, który nazwał ją 
czarownicą i powiedział, że powinna się poddać eu-
tanazji. Ja byłam wtedy strasznie oburzona tym, że 
księża pozwalają sobie na takie stwierdzenia tyl-
ko dlatego, że ona broniła kobiet, broniła właśnie 
tego, żeby aborcja w takich sytuacjach, o jakich mó-
wimy, była prawnie dopuszczona. Przypominam 
panu senatorowi, że to właśnie wówczas zgłaszany 
był projekt zaostrzenia prawa aborcyjnego, które-
mu pani Maria Kaczyńska, którą zawsze darzyłam 
bardzo głębokim szacunkiem, się sprzeciwiła. Jej 
mąż, prezydent, również stanął po stronie tego, 
żeby ustawa nie była zaostrzana.

Ja już nie mówię o takich sytuacjach, kiedy 
abp Hoser groził parlamentarzystom ekskomuni-
ką – to było w 2014 r. – za to, że uchwalali zapisy 
stwarzające możliwość zapłodnienia in vitro, a tak 
naprawdę starali się uregulować tę kwestię, dlate-
go że zapłodnienie in vitro funkcjonowało, ale nie 
było to uregulowane w przepisach. Uregulowanie 
w przepisach, jak to zresztą wtedy podkreśla-
no, prowadziło do tego, żeby nie było tutaj wolnej 
amerykanki, żeby były jakieś zasady, jakieś re-
guły. Państwo poprzez ustanowienie tego prawa, 
przez wprowadzenie tej ustawy te reguły określiło. 
To wówczas grożono parlamentarzystom, zresztą 
również prezydentowi Komorowskiemu.

Ja już nie mówię o tym, że minister kultury 
swojego czasu cofnął dotację festiwalowi „Malta” ze 
względu na nieprawidłowe poglądy organizatorów. 
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Ja już nie mówię o tym, że jesienią 2016 r., kie-
dy w Polsce zawisły plakaty z hasłem „Przekażmy 
sobie znak pokoju”, wspólnej akcji katolików 
świeckich i organizacji LGBT, a patronował temu 
„Tygodnik Powszechny”, to episkopat twierdził,  
że katolicy nie powinni w tym brać udziału. Ja już 
nie mówię o tym, że w 2016 r., kiedy opozycja pro-
testowała przeciwko łamaniu praworządności, abp 
Michalik mówił o niej „nowa targowica”. Ja już nie 
mówię o systemowym kryciu pedofilii w Kościele. 
Ja już nie mówię o skandalach finansowych z księ-
dzem Rydzykiem w tle.

To nie opozycja i to nie ludzie zaburzyli sacrum 
i profanum, tę równowagę konstytucyjną. To zro-
biły rządy poszczególnych partii. I być może wszy-
scy powinni się uderzyć w piersi. Ale to wszystko, 
co narastało przez wiele, wiele lat, społeczne nie-
zadowolenie, niepokój, to wszystko doprowadziło 
dzisiaj… To było to zarzewie, które spowodowało, 
że ludzie wyszli na ulice. A my powinniśmy teraz 
coś zrobić, aby nie doszło do jakichś dużo gorszych 
skutków. My jako Senat też musimy na to zareago-
wać. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

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

Marszałku, na gorąco sprostowanie…)
Ale, Panie Senatorze, nie przywoływano pana 

nazwiska. Ja pana zapisałem w kolejce do głosu.
A teraz pytanie zadaje pan senator Szwed.

SENATOR 
ALEKSANDER SZWED 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Pani Marszałek, mam 2 pytania i będę pro-

sił o proste odpowiedzi, takie dotyczące stanu 
faktycznego, bo zarzuca pani środowisku Prawa 
i Sprawiedliwości m.in. to, że skierowało ten projekt 
dotyczący aborcji do Trybunału Konstytucyjnego. 
Chciałbym zadać 2 proste pytania.

Pierwsze pytanie: kto był inicjatorem zmian 
w prawie aborcyjnym? Kto wniósł do Sejmu ten 
projekt ustawy?

I  drugie pytanie: kto poza posłami Prawa 
i Sprawiedliwości był wnioskodawcą skierowania 
ustawy do Trybunału Konstytucyjnego? Jakie kluby 
parlamentarne?

SENATOR 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Nie potrafię panu odpowiedzieć na te pytania. 
Nie rozumiem pierwszego pytania: kto był…

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Niech pan powtórzy, Panie Senatorze.

SENATOR 
ALEKSANDER SZWED 

Kto wniósł ustawę do Sejmu?
(Senator Gabriela Morawska-Stanecka: Ale któ-

rą ustawę?)
Ustawę o zmianach w prawie aborcyjnym.
(Senator Gabriela Morawska-Stanecka: Ale któ-

rą ustawę?)
No tę, która została skierowana do trybunału.
(Senator Gabriela Morawska-Stanecka: Ale do 

trybunału zostało skierowane…)
(Senator Michał Kamiński: Tę z 1993 r.)
(Senator Gabriela Morawska-Stanecka: Tę 

z dziewięćdziesiątego trzeciego roku?)
(Senator Michał Kamiński: Została skierowana 

do trybunału, a o to pyta…)
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Nie, nie…)
(Senator Gabriela Morawska-Stanecka: No tak, 

bo pan pyta…)
Nie, ta z 2018 r.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: To były  

2 ustawy, Panie Senatorze.)
(Senator Gabriela Morawska-Stanecka: Ale były 

2 ustawy.)
No tak, ale mówię o…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Przy- 

najmniej 2 ustawy.)
Dobrze. No to będę prosił, jeżeli pani nie 

jest w  stanie odpowiedzieć na pierwsze pyta-
nie, o odpowiedź na drugie. Kto poza posłami 
Prawa i Sprawiedliwości wniósł do Trybunału 
Konstytucyjnego…

(Senator Gabriela Morawska-Stanecka: Nie 
wiem.…)

Mówiłem o tym na posiedzeniu komisji. Jest 
pani sprawozdawcą. Oczywiście byli to posłowie 
klubu…

(Senator Gabriela Morawska-Stanecka: PSL.)
…PSL, Kukiz i Konfederacji…
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(Senator Gabriela Morawska-Stanecka: Ja nie 
wiem dokładnie…)

Ale rozumiem, że… No, jest pani tutaj wnio-
skodawcą, wspólnie z  panem marszałkiem 
Michałem Kamińskim, którego koledzy z Klubu 
Parlamentarnego PSL skierowali ten wniosek do 
Trybunału Konstytucyjnego.

SENATOR 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Tak, tylko że ja po prostu nie potrafię odpowie-
dzieć, wskazać nazwisk…

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dobrze. Jest pytanie, jest odpowiedź. Pani nie 
jest w stanie wymienić nazwisk.

Pan senator Konieczny, proszę uprzejmie.
Pan senator Konieczny!
(Senator Wojciech Konieczny: Dzień dobry. 

Słychać mnie?)
(Senator Gabriela Morawska-Stanecka: Tak, 

słychać pana senatora.)
Tak. Proszę bardzo, Panie Senatorze.

SENATOR 
WOJCIECH KONIECZNY 

Panie Marszałku, Pani Marszałek, Szanowni 
Państwo, ja mam takie pytania.

Pierwsze pytanie: czy uzasadnienie Trybunału 
Konstytucyjnego, które usłyszeliśmy w trakcie od-
czytywania wyroku… Czy gdyby ono dotyczyło ciąż 
poczętych w wyniku gwałtu, to mogłoby być tak 
samo zacytowane? Czyli tutaj nie chodzi mi o to, 
czym się zajmował trybunał, tylko o uzasadnienie. 
Czy zdaniem pani marszałek to uzasadnienie moż-
na w ten sam sposób użyć przy tej drugiej przesłan-
ce? I czy to nie zapowiada po prostu likwidacji tej 
drugiej przesłanki? Bo tak to brzmiało. Ale ja nie 
jestem prawnikiem i chciałbym poznać opinię pani 
marszałek.

I drugie moje pytanie: czy, zdaniem pani mar-
szałek, od strony prawnej ta przesłanka, która jest 
likwidowana, tj. ciężkie uszkodzenie płodu wystę-
pujące z dużym prawdopodobieństwem, nie po-
winna być powiązana z tą pierwszą przesłanką, 

czyli z zagrożeniem dla życia i zdrowia kobiety? 
Ponieważ te ciąże stanowią zagrożenie dla życia 
i zdrowia kobiety, tylko na różnych etapach. I jak 
to będzie prawnie wyglądało, kiedy likwidujemy 
jedną przesłankę… Wiemy o tym, że ciąża jest po-
tencjalnym zagrożeniem… że dalszy rozwój tej 
ciąży jest potencjalnym zagrożeniem dla zdrowia 
i życia matki, ponieważ często te ciąże obumiera-
ją w trzecim trymestrze, co może powodować za-
grożenie dla życia matki pod wpływem różnych 
zmian, które się dzieją w organizmie, m.in. zabu-
rzeń krzepnięcia, sepsy czy innych zdarzeń, czy też 
konieczności nagłego cięcia itd., itd. I czy te prze-
słanki nie występowały razem? A teraz je rozdziela-
my. Czy prawnie jest możliwe… Czy tutaj nie będzie 
prawnego konfliktu, któremu po prostu będą pod-
legać lekarze, ponieważ będą musieli odstąpić od 
działania w pewnym sensie, można powiedzieć, 
w ochronie zdrowia matki? Bo zagrożenie wystą-
pi z bardzo dużym prawdopodobieństwem później. 
Teraz te ciąże są terminowane i w związku z tym 
nie obserwujemy ich wpływu na późniejsze etapy 
ciąży i zdrowie kobiety, ale takie rzeczy na pewno 
wystąpią w statystykach. I czy rozdzielenie tych 
dwóch przesłanek byłoby możliwe? I jak to od stro-
ny prawnej wygląda? Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo, Pani Marszałek.

SENATOR 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Odpowiadam na pierwsze pytanie: tak, to uza-

sadnienie w zasadzie może być stosowane rów-
nież do tej drugiej przesłanki, bo tak ono zostało 
przekazane.

A odpowiadając na pytanie drugie… Oczywiście, 
że to wszystko zależy od interpretacji. Można pew-
ne rzeczy wyinterpretować i można to powiązać 
z zagrożeniem dla życia i zdrowia kobiety, ale ja 
jako prawniczka, która zajmowała się prawem 
medycznym i takimi rzeczami wiele lat, wiem, że 
lekarze będą się obawiali. Już obecnie, kiedy ist-
niały wszystkie 3 przesłanki dopuszczające legal-
ną aborcję, były całe województwa, w których nie 
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dokonywano legalnych aborcji, z różnych przy-
czyn. Częściowo z powodu klauzuli sumienia, też 
opacznie rozumianej, dlatego że instytucja nie ma 
klauzuli sumienia, klauzula sumienia przynależy 
tylko konkretnemu człowiekowi, a w przypadku, 
kiedy jeden lekarz korzysta z klauzuli sumienia, 
to powinien być inny lekarz, który wykona dane 
świadczenie medyczne. Niemniej jednak lekarze 
też obawiali się, a dzisiaj będą obawiali się jeszcze 
bardziej. Nawet w takiej sytuacji, że to nie zostało 
jeszcze opublikowane, kobietom, które leżą na od-
działach, są w którymś tygodniu ciąży i czekają na 
terminację… Ja takie przypadki już znam. Płód nie 
ma mózgu i wiadomo, że albo obumrze w organi-
zmie matki, albo urodzi się niezdolny do życia. A le-
karze już mówią tym pacjentkom, że nie wykonają 
tego świadczenia. Ja tylko jeszcze przypominam 
jedno: w Polsce aborcji legalnej można dokonać 
tylko w szpitalu publicznym. Nie można legalnie 
usunąć ciąży w szpitalu prywatnym, w prywatnej 
klinice czy u prywatnego lekarza. Jeżeli ma być 
ona legalna, to musi być wykonana w jednostce 
publicznej.

Powiem państwu, do czego to doprowadziło.  
To doprowadziło do tego, że poruszany problem do-
tyczy głównie tej części społeczeństwa… tej części 
kobiet, które są niezamożne. Ta część społeczeń-
stwa, która ma bardzo wysokie uposażenia… Takie 
kobiety mają dostęp do ginekologa, mają dostęp do 
środków antykoncepcyjnych, a w sytuacjach, kiedy 
będzie zachodziła taka przesłanka, wyjadą za gra-
nicę, do któregoś z krajów ościennych, do naszych 
sąsiadów, i tam dokonają aborcji. Kobiety w małych 
miasteczkach, kobiety na wsi takiej możliwości nie 
mają. Tam w ogóle ograniczony jest dostęp do po-
radni ginekologicznych. Na 1 poradnię ginekolo-
giczną w niektórych miejscowościach – panowie 
senatorowie są z różnych okręgów i powinni o tym 
wiedzieć – przypada czasami 20 tysięcy pacjentek. 
Czasami kobieta musi jechać do poradni ginekolo-
gicznej 18, 20, 30 km. W niektórych wioskach czy 
małych miasteczkach jest 1 apteka, a w niej apte-
karz, który powołuje się na klauzulę sumienia.

Ja jeszcze raz powtarzam: jeżeli ludzie są reli-
gijni, słuchają wskazań religijnych, słuchają wska-
zań swojego Kościoła, to nie muszą tego robić. Ja 
jeszcze raz powtarzam, że nie mam pretensji do 
Kościoła o to, że mówi, żeby katoliczki nie usuwa-
ły ciąży. Ja mam pretensję o to, że próbuje różny-
mi sposobami wpisać to do kodeksu karnego. Tu 
o to chodzi. Na tym właśnie polega wolność – i to 
jest kwestia światopoglądowa – że my nie możemy 

narzucać naszego światopoglądu ogółowi społe-
czeństwa. Polska była różnorodna światopoglądo-
wo przez wiele wieków. Komu to przeszkadzało?

(Przewodnictwo obrad obejmuje marszałek 
Tomasz Grodzki)

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
Pytanie zdalnie zadaje pan senator Bierecki.

SENATOR 
GRZEGORZ BIERECKI 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Bardzo się cieszę, że pan prowadzi tę część 

posiedzenia, ponieważ chciałbym zadać spra-
wozdawcy pytanie, które wiąże się też z ewentu-
alnymi działaniami podejmowanymi przez pana 
marszałka.

Art. 85a Regulaminu Senatu mówi o tym, że 
marszałek Senatu kieruje orzeczenie trybunału…

(Zakłócenia w trakcie wypowiedzi)
(Marszałek Tomasz Grodzki: Straciliśmy 

dźwięk. Nie słyszymy, Panie Senatorze. Słowo „try-
bunału” to było ostatnie słowo, które słyszeliśmy.)

Spróbujemy teraz. Lepiej?
(Marszałek Tomasz Grodzki: Teraz jest okej.)
Dziękuję bardzo.
Art. 85a Regulaminu Senatu mówi o tym, że 

marszałek Senatu kieruje orzeczenie Trybunału 
Konstytucyjnego o niezgodności ustawy lub jej czę-
ści do Komisji Ustawodawczej, zlecając jej zbada-
nie konieczności podjęcia działań ustawodawczych 
w tym zakresie.

My w tej chwili debatujemy nad oświadczeniem 
o charakterze politycznym, które byłoby właściwe 
dla klubu politycznego, klubu parlamentarnego, 
a nie dla Senatu jako instytucji, który zobowiązany 
jest przecież na mocy przepisów, w tym własne-
go regulaminu, do podejmowania działań zwią-
zanych z  wykonywaniem orzeczeń Trybunału 
Konstytucyjnego.

Pytanie do sprawozdawcy jest takie: czy komi-
sja nie rozważała powstrzymania się od przyję-
cia projektu tej niefortunnej uchwały i zwrócenia 
się do pana marszałka Senatu o skierowanie tego 
orzeczenia trybunału, niezwłocznie po jego publi-
kacji, do prac w Komisji Ustawodawczej? Dziękuję 
bardzo.
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MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Zanim pani marszałek odpowie, poinformuję 
pana senatora, że w poniedziałek miało miejsce 
oświadczenie klubu Koalicji Obywatelskiej w po-
dobnej sprawie. To było wspólne oświadczenie po-
słów i senatorów oraz posłanek i senatorek. Ma pan 
całkowitą rację, że jak orzeczenie zostanie opubli-
kowane i wejdzie na tę ścieżkę, o której pan senator 
wspomniał… Dodatkowo poinformuję, że poprosi-
łem powołany przy marszałku zespół do spraw oce-
ny konstytucyjności aktów prawnych o pogłębioną 
opinię prawną na temat tego, co dalej można z tym 
aktem zrobić. To tyle gwoli informacji, na jakim 
etapie aktualnie się znajdujemy.

Proszę bardzo, Pani Marszałek.

SENATOR 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Ja mogę tylko powiedzieć, że komisja – o tym 
w zasadzie powiedział pan marszałek – nie zajmo-
wała się tym. Tu jest jeszcze jedna kwestia. W ogóle 
nie ma pewności, jeżeli to zostanie opublikowane 
i będzie wiadomo… czy w grę tu wchodzi w ogóle 
rola Senatu. Powiedziano, że ten przepis z chwilą 
publikacji nie będzie mógł być stosowany.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
Pani senator Orzechowska, zdalnie.

SENATOR 
BOGUSŁAWA ORZECHOWSKA 

Witam wszystkich serdecznie. Czy mnie sły-
chać? Panie Marszałku, słychać?

(Marszałek Tomasz Grodzki: Słychać, słychać.)
Dobrze.
Panie Marszałku! Szanowni Państwo! 

Chciałabym zadać pytania pani senator 
sprawozdawcy. 

Jak ta dzisiejsza debata ma się do tego, że 
w  2016  r. pani poseł Kamila Gasiuk-Pihowicz 
w  Sejmie oświadczyła, w  kontekście innych 
orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, że wyrok 

Trybunału Konstytucyjnego ma moc powszechnie 
obowiązującą, jest ostateczny i żaden organ konsty-
tucyjny ani urząd nie ma prawa podważać wyro-
ku Trybunału Konstytucyjnego? To jest pierwsze 
pytanie.

Drugie moje pytanie dotyczy kwestii życia. 
Chodzi o tzw. aborcję eugeniczną. Czy była jakaś 
dyskusja odnosząca się do tego, czy dziecko w mo-
mencie aborcji jest żywe, czy nie? Bo wtedy wcho-
dzą w grę 2 różne rzeczy.

I trzecie pytanie. W prawie polskim została 
zniesiona kara śmierci. Jak prawo do zabicia dziec-
ka ma się do zniesienia kary śmierci? Tu zdecydo-
waną przewagę mają matka i lekarz wykonujący 
aborcję – dziecko w momencie zabijania nie ma 
żadnej możliwości obrony. Dziękuję.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Proszę bardzo.

SENATOR 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Odpowiadam na pytanie pierwsze. Z całym 

szacunkiem, ale oświadczenia jakiegokolwiek po-
sła, także pani poseł Kamili Gasiuk-Pihowicz, nie 
są wiążące prawnie dla Senatu. Ja wiem dosko-
nale, o co pani pyta. W 2015 czy 2016 r. Trybunał 
Konstytucyjny był należycie obsadzony, przewod-
niczył trybunałowi pan prof. Rzepliński, który był 
prawidłowo wybrany na prezesa trybunału, a sę-
dziowie – w cudzysłowie – którzy zostali wybrani 
na obsadzone już stanowiska, nie byli dopuszczeni 
do orzekania. W związku z tym orzeczenia, które 
w tamtym czasie były wydawane przez Trybunał 
Konstytucyjny, miały moc obowiązującą erga 
omnes. I o to pewnie chodziło pani senator, mimo 
tak sformułowanego pytania.

A jeżeli chodzi o pytania drugie i trzecie, to ja 
powiem pani senator jedno. Pani senator ma taki 
pogląd, że od momentu poczęcia to jest już czło-
wiek, chociaż ten pogląd nie jest ani jednoznacz-
ny, ani jednolity. W nauce nie określono, kiedy 
się to zaczyna. Mało tego, nie wiem, czy pani… 
Pani senator jest lekarką, więc na pewno wie, że 
ochrona prawnokarna w czasie porodu, przy cięż-
kim uszkodzeniu ciała… O narażeniu dziecka na 
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niebezpieczeństwo mówimy od momentu poro-
du. Uszkodzenie płodu w łonie matki jest zupełnie 
inaczej kwalifikowane. Pani senator ma oczywi-
ście prawo do swojego poglądu, ale ja jeszcze raz 
mówię: nauka nie wypowiada się jednoznacznie 
na ten temat. Bardzo mocno polecam pani pracę 
habilitacyjną pani prof. Barbary Chyrowicz, która 
jest szefową katedry etyki na KUL i jest osobą du-
chowną. Szczególnie prawej stronie sali polecam 
sprawdzić, jak ona wypowiada się na temat wyboru 
i prawa do życia. Dziękuję.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pan senator Czerwiński.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Pierwsza sprawa to sprostowanie, które chcia-

łem wcześniej przytoczyć. W odpowiedzi na moje 
poprzednie pytanie pani marszałek raczyła stwier-
dzić, że ojciec dyrektor Tadeusz Rydzyk wyraził 
się o śp. pani prezydentowej Marii Kaczyńskiej… 
Jakieś sformułowanie pani podała. Tak? Nie chcę 
go powtarzać, bo to jest, proszę pani, fake news, 
tego nigdy nie było. Taka wypowiedź była, ale nie 
odnosiła się do pani prezydentowej, tylko do jed-
nej z goszczących u niej, na jej zaproszenie pań, 
znanej dziennikarki. Proszę to sprawdzić u źródła.  
To jest powtarzane dość często i niestety powoduje, 
że inne rzeczy, które państwo przedstawiacie, mają 
małą wiarygodność.

Teraz 2 pytania. Pytanie pierwsze jest takie. 
W tekście uchwały stwierdzacie państwo – pani 
jest też reprezentantem wnioskodawców – że wy-
rok trybunału jest prawnie nieistniejący. Proszę 
mi powiedzieć, czy w polskim systemie praw-
nym, który opisuje m.in. konstytucja… Jaki organ 
stwierdza prawne nieistnienie wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego?

I drugie pytanie. Proszę się dokładnie wsłuchać, 
to jest treść uchwały z pominięciem niektórych, 
niepotrzebnych wyrazów, a konkretnie zdanie dru-
gie w akapicie trzecim. „Wydanie takiego stano-
wiska”… Tutaj jest mowa o orzeczeniu trybunału, 
o wyroku, ale jest użyte sformułowanie „wydanie 
stanowiska”. „Wydanie takiego stanowiska należy 

traktować jako zamach na życie Polek i Polaków, 
którzy demonstrują od kilku dni na ulicach na-
szego kraju”. Proszę mi to powiązać przyczyno-
wo-skutkowo. W jaki sposób wyrok Trybunału 
Konstytucyjnego – czy też, jak państwo chcą, sta-
nowisko – jest wprost zamachem na życie Polek 
i Polaków, którzy teraz demonstrują? Jaki tu jest 
związek przyczynowy? W jaki sposób można taki 
zamach zrealizować?

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
(Senator Marek Borowski: Panie Marszałku, 

można w kwestii formalnej?)
Tak.

SENATOR 
MAREK BOROWSKI 

To pytanie już było zadawane i na to pytanie 
pani marszałek już odpowiadała. Jeżeli mamy cią-
gnąć dyskusję, jeżeli będą zadawane te same py-
tania… Upatruję w tym chęci jakiegoś celowego, 
niepotrzebnego przedłużania.

(Marszałek Tomasz Grodzki: To jest wniosek 
o uchylenie pytania czy zwrócenie uwagi panu 
senatorowi?)

No, pytanie już padło, więc pewnie pani mar-
szałek powtórzy odpowiedź. Chodzi o to, żeby na-
stępne tego typu pytania jednak uchylać.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Jak rozumiem, pan senator Czerwiński nie bę-
dzie urażony, jeżeli pani marszałek odpowie coś 
w stylu: już odpowiadałam na to pytanie. Tak?

(Senator Jerzy Czerwiński: Nie wiem, czy było 
takie pytanie. Prosiłbym o odpowiedź, na pewno 
zapamiętam.)

Proszę bardzo, Pani Marszałek.

SENATOR 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Szanowny Panie Senatorze! Te 2 kwestie były 
omawiane zarówno w czasie posiedzenia komisji, 
jak i tutaj. Tu też padło takie pytanie. Odnoszę się 
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teraz do pana drugiego pytania. Prawo zna poję-
cie wyroku nieistniejącego. Są przesłanki w każ-
dym kodeksie, w każdej procedurze, które mówią, 
kiedy wyrok po prostu nie istnieje. Oczywiście 
w dzisiejszej sytuacji, kiedy nie mamy prawidło-
wo obsadzonego Trybunału Konstytucyjnego, trud-
no jest to stwierdzić, ale generalnie jeśli coś nie 
istnieje, to po prostu nie istnieje. To jest właśnie 
ten klincz, w jaki nasze państwo zostało wpędzone 
tą bardzo radosną, prowadzoną od 2015 r., refor-
mą całego wymiaru sprawiedliwości, począwszy 
od Trybunału Konstytucyjnego, a skończywszy na 
Sądzie Najwyższym. To jest właśnie to, że jeżeli się 
tak gmatwa, jeżeli się wprowadza przepisy, których 
się potem samu nie przestrzega… Bo nawet kwestia 
wyboru pani Julii Przyłębskiej… Przecież to już ta 
władza, ten Sejm, ta większość sejmowa, która była 
w 2015 r., uchwaliła ustawę, po czym zrobiono coś 
zupełnie wbrew przepisom tej ustawy, która była 
uchwalona. Ja już nie mówię, ile razy ta ustawa była 
nowelizowana. To jest klincz, Panie Senatorze. I ja 
jako prawniczka strasznie nad tym ubolewam.

Jeżeli chodzi o to drugie pytanie, to faktycznie 
my już o tym mówiliśmy. W trybunale ta kwestia 
leżała 3 lata. Wiemy o tym, że pani Przyłębska – 
zresztą to wiemy nie tylko z jakichś doniesień, to 
wiemy od samych sędziów, którzy w tym trybu-
nale orzekają, też już wybranych przez obecną 
większość sejmową – manipuluje nie tylko skła-
dami, ale również datami i sprawami, tym, kiedy 
która sprawa ma być rozpatrywana. Przecież nie 
trzeba być wielkim politykiem i przewidującym 
Wernyhorą, żeby wiedzieć, że gdyby nie było de-
cyzji politycznej, to w tym dniu tego wyroku, tego 
orzeczenia, tego stanowiska by po prostu nie było. 
To się stało w sytuacji, w której kilka dni wcześniej 
rząd wprowadził ograniczenia w związku z koro-
nawirusem. I nie można było zakładać, że ludzie, 
szczególnie młodzi ludzie – bo przede wszystkim 
my tu sobie powiedzmy szczerze, że to już nie do-
tyczy nas, ale dotyczy to młodych ludzi, obywateli 
naszego kraju – nie wyjdą po prostu na ulice. Oni, 
wychodząc na ulice, narażają swoje zdrowie, nie-
którzy też swoje życie. Oni są tego w pełni świado-
mi. Oczywiście ja nie widziałam w ostatnich kilku 
miesiącach tak zdyscyplinowanego społeczeństwa 
jak na tych spacerach. Ci ludzie naprawdę noszą 
maseczki, ci ludzie je noszą prawidłowo, ci ludzie 
się nie stykają, oddalają się od siebie, starają się 
zachowywać dystans. Ale wyszli na ulice. To jak, 
Panie Senatorze, nazwać to inaczej, jeśli nie pro-
wokacją? Jest to prowokowanie do tego, żeby ludzie 

wyszli na ulice. Być może – ja słyszałam już takie 
zdanie – jest to robione właśnie dlatego, że skoro 
jest tak galopująca fala zakażeń, to za chwilę bę-
dzie można użyć łatwej wymówki, że ta pandemia 
rozszalała się właśnie dlatego, że ludzie wyszli na 
ulice. No ale to jest błędne koło.

(Senator Jerzy Czerwiński: Widać, że coś jest 
błędne…)

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
Przypomnę, że będę dość rygorystycznie prze-

strzegał reguły zadawania pytań w ciągu minuty. 
Panią marszałek również proszę o trzymanie się 
odpowiedzi na pytania.

W tej chwili… Poprzednio omyłkowo został 
ominięty pan marszałek Kamiński, w związku 
z czym teraz zadaje pytanie.

SENATOR 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Panie Marszałku! Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
W związku z zarzutem kłamstwa, który tutaj 

padł, ja mam pytanie do pani marszałek. Kto jest 
autorem słów… Cytuję za nagraniem z tygodnika 
„Wprost”, to taśmy tygodnika „Wprost”, tego tygo-
dnika, który publikował taśmy, na których Mateusz 
Morawiecki np. kpił z klientów własnego banku, ale 
także taśmy polityków Platformy Obywatelskiej. 
I na taśmy z tego tygodnika wielokrotnie polity-
cy PiS się powoływali. Otóż, Pani Marszałek, pod 
czyim adresem pan Tadeusz Rydzyk skierował na-
grane i opublikowane w tygodniku „Wprost” słowa: 
„Pani prezydentowa za taką eutanazją? Ty czarow-
nico! Ja ci dam! Jak zabijać ludzi, to sama się pod-
staw pierwsza”. Pani Marszałek, czy te słowa pan 
Tadeusz Rydzyk skierował pod adresem świętej pa-
mięci Marii Kaczyńskiej, czy pod adresem jakiejś 
innej prezydentowej?

SENATOR 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Skierował je podczas wykładu w  Toruniu, 
w swojej szkole, pod adresem śp. pani prezyden-
towej Marii Kaczyńskiej.
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MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pan senator Kwiatkowski. Szy- 

kuje się pan senator Brejza.

SENATOR 
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI 

Pani Marszałek, dzisiaj słyszymy głosy, że pro-
testy w czasie pandemii są złe, że protesty w związ-
ku ze stanowiskiem Trybunału Konstytucyjnego 
w sprawie aborcji nie powinny być organizowane 
w tym czasie. 

Stąd moje pytanie: czy prawdą jest, że termin 
posiedzenia Trybunału Konstytucyjnego wyznacza 
prezes Trybunału Konstytucyjnego, a nie opozycja 
w Sejmie i nie ludzie, którzy dzisiaj protestują na 
ulicach, czy ktokolwiek inny?

SENATOR 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Tak, terminy wyznacza prezes Trybunału Kon- 
stytucyjnego.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
Również omyłkowo został pominięty pan sena-

tor Komorowski, więc w tej chwili zada pytanie. 
Szykuje się pan senator Brejza. Zdalnie.

(Rozmowy na sali)

SENATOR 
MAREK KOMOROWSKI 

Mam 3 pytania… Może na czas zadawania pytań 
zdejmę… Mam 3 pytania.

(Marszałek Tomasz Grodzki: Ale minuta.)
Minuta.
Dlaczego pani senator sprawozdawca winą  

za wyrok Trybunału Konstytucyjnego obarcza 
Kościół katolicki?

Od którego momentu, zdaniem pani senator 
sprawozdawcy, możemy mówić o człowieku? Czy 

od poczęcia to jest człowiek, czy… Od którego mo-
mentu, pani zdaniem?

I niech mi pani odpowie na jeszcze jedno py-
tanie: jaki przepis konstytucji zezwala na legalne 
pozbawianie życia?

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
Odpowiada pani marszałek.

SENATOR 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Kościół katolicki całe społeczeństwo obarcza 
odpowiedzialnością, dlatego że Kościół katolicki  
– instytucjonalny Kościół katolicki w Polsce – wie-
lokrotnie zabiegał o to, aby aborcja była zupełnie 
zabroniona, nawet w tych przypadkach, i episko-
pat… Myślę, że oliwy do ognia dolało to – i dlatego 
ci ludzie są tak zdeterminowani i ten swój gniew 
obracają również w stronę Kościoła – że episkopat 
wyraził zadowolenie z tego, że taki wyrok zapadł. 
To pierwsze pytanie.

Drugie, od kiedy człowiek… Ja nie będę mą-
drzejsza od wielu profesorów biologii, etyki i me-
dycyny i nie będę się na ten temat wypowiadała, 
dlatego że te koncepcje są różne. To tyle na drugie 
pytanie.

I trzecie pytanie. Usunięcie ciąży nie jest zabi-
janiem człowieka.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pan senator Brejza. Szykuje się 

pan senator Szwed.

SENATOR 
KRZYSZTOF BREJZA 

Dziękuję bardzo.
Pani Marszałek, czy prawdą jest, że stanowi-

sko prokuratury przedstawił osobiście, skiero-
wał, podpisał się pod tym fundamentalistycznym 
wnioskiem prokurator generalny Zbigniew Ziobro? 
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Jak pani ocenia tak mocne zideologizowanie 
prokuratury?

Czy prawdą jest – biorąc pod uwagę historię 
Polski – że te obecne protesty w wielu małych mia-
stach, miasteczkach to są najszersze wystąpienia 
obywateli Polski, Polek i Polaków, przeciwko wła-
dzy? Że to są wystąpienia masowe, że nie miały one 
jeszcze takiego charakteru w Polsce?

I wreszcie: czy prawdą jest, że ta sytuacja, do 
której doprowadzili wnioskodawcy i de facto PiS, 
stanowi najgłębszy podział wśród Polaków od kil-
kudziesięciu lat?

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Proszę bardzo.

SENATOR 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, oczywiście, że prokuratu-

ra jest zideologizowana już od pewnego czasu, 
i wiemy dobrze, jakie stanowisko zajmuje pan 
prokurator generalny, a  jednocześnie minister 
sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Ja nie odpowiem 
na to pytanie, że widziałam, bo nie widziałam, kto 
się podpisał, ale czytałam… Nie pamiętam, czy 
był to podpis Zbigniewa Ziobry. Pamiętam tylko, 
że pod stanowiskiem Sejmu był podpis pani mar-
szałek Witek. A sprawdzałam to dlatego, że pani 
marszałek w tym czasie była nieobecna w Sejmie, 
a stanowisko jest z 19 października i jest podpisa-
ne przez panią marszałek Witek, co mnie zdziwiło. 
I na to zwróciłam uwagę.

Tak, protesty są najsilniejsze od wielu, wielu 
lat. Ja nie widziałam od lat osiemdziesiątych tak 
ogromnej skali protestów. Widziałam, uczestniczy-
łam sama w protestach przeciwko zdemolowaniu 
wymiaru sprawiedliwości w latach 2015–2019 i te 
protesty również nie miały takiej skali. Najgorsze 
czy najlepsze… Najgorsze w tej sytuacji jest to, 
że tak dużo ludzi demonstruje w trakcie szaleją-
cej pandemii. No, ktoś jest za to odpowiedzialny.  
Ci ludzie po prostu są zdeterminowani. To są rów-
nież chrześcijanie, katolicy, bo skala protestów jest 
taka, że trudno byłoby powiedzieć, że tam są sami 
niewierzący. Tam są również ludzie chodzący do 
kościoła, tam są również ludzie, którzy podziela-
ją stanowiska wyrażane przez papieża i Kościół 

katolicki, ale uważają, że to jest po prostu przesa-
da. I takie głosy słyszę na ulicach, również w naj-
mniejszych miasteczkach, nawet w miasteczkach 
mojego powiatu, czym jestem naprawdę zdziwio-
na. Protesty organizowane są również tam, gdzie 
Kościół ma bardzo silną pozycję.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pan senator Szwed.

SENATOR 
ALEKSANDER SZWED 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Pani Marszałek, mam pytanie. Wielokrotnie 

rozmawiałem w swoim regionie – czy to pośred-
nio, czy bezpośrednio – z osobami protestującymi 
i widziałem, że problemem jest całkowita niewie-
dza. Już na początku poszedł taki przekaz, że wyrok 
Trybunału Konstytucyjnego wprowadza całkowi-
ty zakaz aborcji. Czy pani się tutaj ze mną zgodzi? 
Myślę, że to jest pytanie retoryczne, ale chcę, żeby 
to wybrzmiało. 

Czy wyrok Trybunału Konstytucyjnego doty-
czy całkowitego zakazu aborcji? No, już mówiłem, 
że nie. A czy wyrok Trybunału Konstytucyjnego 
dotyczy sytuacji, gdy ciąża stanowi zagrożenie dla 
życia lub zdrowia kobiety ciężarnej? Czy wyrok 
Trybunału Konstytucyjnego dotyczy sytuacji, gdy 
zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża po-
wstała w wyniku czynu zabronionego, np. gwałtu?

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Proszę bardzo.

SENATOR 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Panie Senatorze, odpowiem na to pytanie, choć 
częściowo odpowiedziałam na nie wcześniej, bo 
pan senator Konieczny zadawał już pytania o łącz-
ność czy rozdzielność tych przesłanek, zresztą pan 
senator Czerwiński również. Ja to już tłumaczyłam.

Zgodzę się z jednym, Panie Senatorze. Ja rów-
nież otrzymuję bardzo wiele telefonów i maili, 
w których kobiety, głównie kobiety, pytają, czy to 
jest całkowity zakaz aborcji. I co się okazuje? To, że 
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społeczeństwo jest zdezorientowane. Ale dlaczego? 
Ano dlatego, Panie Senatorze, że już następnego 
dnia pani Kaja Godek na Twitterze i w różnych in-
nych mediach ogłaszała, że teraz czas na aborcję po 
gwałcie, czyli na tę kolejną przesłankę.

Co do zagrożenia dla zdrowia i życia, to ja już 
tłumaczyłam, że to zawsze stanowi i będzie sta-
nowić zagrożenie dla życia i zdrowia kobiety, ale 
odpowiadając, dodam jeszcze jedno. Dlaczego za-
dawane są takie pytania? Może trzeba byłoby się 
nad tym zastanowić? A może dlatego, że ludzie 
w ogóle nie mają pojęcia o sprawach związanych 
z prokreacją, z seksualnością? I czego to jest efekt?  
To jest efekt braku edukacji seksualnej, ale też bra-
ku edukacji prawnej. Zgadzam się z tym, chociaż 
nie jestem odpowiedzialna ani za jedno, ani za dru-
gie. Jest faktem, że w krajach, w których aborcja 
jest dopuszczalna, a w których jest również bardzo 
wysoki poziom edukacji seksualnej, bardzo wyso-
ki poziom wiedzy ludzi o seksualności człowie-
ka, aborcji dokonuje się bardzo mało albo prawie 
w ogóle. A w krajach, w których aborcja jest w ja-
kikolwiek sposób ograniczana bądź zakazywana, 
procent aborcji, niestety szczególnie tych wykony-
wanych w podziemiu aborcyjnym, jest duży.

Na jakie pytanie nas to nakierowuje? No, na py-
tanie, czy czasami nie trzeba wykonać przepisów 
ustawy z 1993 r., którą pan senator Czerwiński już 
mi cytował. Tam są jeszcze inne przepisy. Tam są 
przepisy o powszechnej edukacji seksualnej, a to 
jest nierealizowane. Mało tego, przepisy tej ustawy 
są przez państwa zwalczane, jeśli wziąć pod uwagę 
narrację pana ministra Czarnka czy innych mini-
strów i przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości. 
Ta ustawa nie jest przestrzegana nawet w tym za-
kresie. Dziękuję bardzo.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pan senator Martynowski. 

Szykuje się pan senator Bierecki, drugi raz.

SENATOR 
MAREK MARTYNOWSKI 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Widzę, że ta dyskusja wyszła w dużej mierze 

poza tekst uchwały. Ja spróbuję trzymać się tego 
tekstu. Otóż z drugiego akapitu możemy wyczy-
tać, że stanowisko upolitycznionego Trybunału 

Konstytucyjnego narusza godność kobiet, odbiera 
im wolność wyboru oraz prawo do ochrony zdro-
wia, a także naraża je na nieludzkie traktowanie 
i tortury. Czytam dalej, że stanowisko to zostało 
wyrażone przy udziale osób nieuprawnionych do 
orzekania, co czyni je prawnie nieistniejącym. 

Chciałbym spytać, czy to orzeczenie czy też 
stanowisko, tak jak państwo tutaj piszecie, upoli-
tycznionego Trybunału Konstytucyjnego powin-
no zostać opublikowane, czy też nie. I co pani jako 
prawnik zrobiłaby z takim wyrokiem prawnie nie-
istniejącym, gdyby rządziła np. Lewica i Koalicja 
Obywatelska, czego oczywiście nie życzę Polsce?

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.

SENATOR 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Szanowny Panie Senatorze, ja życzę Polsce tego, 
o czym pan powiedział w ostatnim zdaniu, i myślę, 
że to nastąpi niebawem.

To stanowisko oczywiście narusza godność ko-
biet. W jakim sensie należy to wytłumaczyć? Nawet 
komitet ONZ mówi, że brak możliwości dokona-
nia aborcji może być poczytywany za tortury, za 
nieludzkie traktowanie. To jest również narusze-
nie godności człowieka i naruszenie prawa do de-
cydowania o życiu osobistym, o własnej rodzinie, 
tych wszystkich praw, które są gwarantowane także 
przez konstytucję. Takie stanowisko głęboko inge-
ruje w te wolności, które są przyrodzone każdemu 
człowiekowi i które państwo ma obowiązek chronić.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje…

SENATOR 
MAREK MARTYNOWSKI 

Panie Marszałku, ja zadałem zupełnie inne py-
tanie. Ale rozumiem, że się państwo porozumie-
waliście i to pytanie może umknęło. 

Ja pytałem, Pani Marszałek, czy to orzecze- 
nie, które zostało wydane przez Trybunał Kon- 
stytucyjny, powinno być opublikowane.
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SENATOR 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Oczywiście. Jeżeli są orzeczenia… Wszystkie 
orzeczenia oczywiście… Tylko że tu jest problem. 
Otóż nie jest niczyją intencją niepublikowanie.  
My już przeżyliśmy sytuację, że orzeczenia, praw-
dziwe wyroki, istniejące, wydane przez trybunał 
w prawidłowym składzie nie zostały opublikowa-
ne z przyczyn politycznych. I to jest przestępstwo.  
To jest przestępstwo, a postępowania w sprawie 
tego przestępstwa zostały na razie umorzone.  
Na razie. Tak że każde orzeczenie trybunału w nor-
malnych warunkach prawnych, gdyby rządziła 
inna… Nie, ja powiem inaczej. To nie chodzi o to, 
kto rządzi, czy rządzi prawica, czy rządzi lewica, 
czy rządzi centrum, chodzi o to, żebyśmy żyli w de-
mokratycznym państwie prawa, gdzie w należy-
ty sposób obsadza się trybunały, gdzie nie wpływa 
się na niezawisłość sędziów i niezależność sądów. 
Wówczas nie ma znaczenia, kto rządzi, i orzeczenia 
po prostu należy publikować. Ale tutaj sytuacja jest 
taka, że to stanowisko nie jest orzeczeniem sensu 
stricto, takim, jakiego konstytucja i przepisy wy-
magają od wyroku Trybunału Konstytucyjnego,  
bo tu wszystkie elementy, takie jak skład trybunału 
i to, czy któryś z sędziów nie jest wyłączony z mocy 
prawa, i to, czy jest należycie powołany prezes, 
który wyznaczył tę rozprawę, który orzeka i który 
prowadzi to postępowanie, i to, czy sędziowie są 
prawidłowo powołani, czy to nie są osoby, które 
może nie powinny tam zasiadać, to wszystko razem 
składa się na to, czy to jest wyrok, czy nie. Jeżeli 
to byłby wyrok spełniający te wszystkie kryteria, 
to bez względu na to, kto by rządził, powinien być 
publikowany. No ale wracamy tutaj do początku.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pan senator Bierecki oraz przy-

gotowuje się pani senator Orzechowska.

SENATOR 
GRZEGORZ BIERECKI 

Dziękuję bardzo.
Ja nawiążę do mojego poprzedniego pytania, 

ponieważ uchwała, którą miałby podjąć Senat, ma 
stwierdzić jednoznacznie w odniesieniu do wyroku 

Trybunału Konstytucyjnego… To dokładnie brzmi 
„co czyni je prawnie nieistniejącym”. Podjęcie tej 
uchwały uniemożliwi panu marszałkowi zastoso-
wanie procedury z art. 85a Regulaminu Senatu, 
która służyłaby przecież podjęciu inicjatywy senac-
kiej dotyczącej przedstawienia zmian w ustawie, 
której konstytucyjność została zakwestionowana 
przez Trybunał Konstytucyjny. 

Tak więc moje pytanie do pani senator jest 
takie: czy komisja, proponując taki zapis w tej 
uchwale, miała świadomość kolizji, jaka nastąpi, 
z Regulaminem Senatu i z kompetencjami pana 
marszałka? Podjęcie takiej uchwały faktycznie 
oznaczałoby, że Senat uniemożliwia panu marszał-
kowi zastosowanie procedury z art. 85a.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Bardzo proszę.

SENATOR 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Przepis straci moc z chwilą publikacji, w związ- 
ku z czym – ja już to raz powiedziałam – Senat ra-
czej nie będzie miał tutaj nic do roboty. Oczywiście 
to wszystko z zastrzeżeniami, które… Od samego po-
czątku, i na posiedzeniu komisji, i tutaj, w Wysokiej 
Izbie, było podkreślane, dlaczego uważamy – nie tyl-
ko my tak uważamy, bo tak uważają wszyscy praw-
nicy w tym kraju, którzy zajmują się konstytucją 
– że ten wyrok jest wyrokiem nieistniejącym.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pani senator Orzechowska.
Przygotowuje się pan senator Szwed. To jest 

ostatnia osoba.

SENATOR 
BOGUSŁAWA ORZECHOWSKA 

Pani Marszałek, chciałabym o coś spytać. Pani 
jest prawnikiem. W prawie spadkowym jest coś ta-
kiego jak dziedziczenie przez nieurodzone jeszcze 
dziecko. Jak się przyjmuje, określa się czas ciąży, 
żeby to dziecko mogło dziedziczyć? To jest pierw-
sze moje pytanie.
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Drugie. Z czego pani wnioskuje, że życia broni 
tylko Kościół?

I trzecie, właściwie retoryczne. Czy pokojowym 
protestem jest zniszczenie elewacji mojego biura?

SENATOR 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Szanowna Pani Senator, pani senator poruszy-
ła temat nasciturusa, na temat którego mogłabym 
mówić godzinę, prawniczo oczywiście, ale stresz-
czę się. Temat nasciturusa i w ogóle konstrukcja 
prawna nasciturusa ma swoje korzenie w prawie 
rzymskim, w starożytności. Powodowała, że kiedy 
ktoś zmarł, a jego żona była w ciąży… Chodziło o to, 
że jeżeli – pod takim warunkiem – dziecko urodzi 
się żywe, to może dziedziczyć. I to jest wyraźnie 
określone w paremii łacińskiej. Zacytuję ją tutaj; 
ja też, nie tylko pan marszałek, będę miała możli-
wość mówić po łacinie w tej Izbie: nasciturus pro 
iam nato habetur, quotiens de commodis eius agi-
tur. Czyli nasciturus może być podmiotem praw 
dziedziczenia, o ile urodzi się żywy. I ta instytucja 
nasciturusa z prawa rzymskiego została recypowa-
na we wszystkich porządkach prawnych, których 
podstawą jest prawo rzymskie. Ale tam jest jed-
no zastrzeżenie, to jest warunkowa zdolność: o ile 
urodzi się żywy. O ile urodzi się żywy. I tylko wte-
dy może być podmiotem praw i obowiązków oraz 
dziedziczenia. I na tym bym poprzestała.

Po drugie… Nie dosłyszałam pani senator. Czy 
pani powiedziała, że tylko Kościół broni życia, czy 
że nie tylko Kościół?

(Marszałek Tomasz Grodzki: Tylko Kościół.)
(Senator Bogusława Orzechowska: Ja pytałam, 

z czego pani wnioskuje, że tylko Kościół broni ży-
cia, a nie osoby, które do tego Kościoła bezpośred-
nio nie należą czy które ideologii chrześcijańskiej 
nie wyznają.)

Ale, Szanowna Pani Senator, ja wcale nie uwa-
żam, że tylko Kościół broni życia. Mało tego. Wręcz 
przeciwnie, zastanawiam się, w którym momencie 
Kościół broni życia. Czy broni życia, tylko mówiąc, 
czy broni życia również w czynach? Bo ja sama je-
stem osobą, która broni życia. Bronię życia osób 
biednych, bronię życia osób z niepełnosprawno-
ściami, którym pomagam, bronię życia kobiet, 
bronię życia dzieci, także tych molestowanych sek-
sualnie, różnych dzieci. W związku z tym nie tylko 
Kościół broni życia – ma pani rację. Bardziej chodzi 
mi o to, że Kościół życia broni w swoich kazaniach, 

ale czasami mam pewne wątpliwości co do tego, 
czy idą za tym czyny, bo w przypadku np. molesto-
wania przez księży, oczywiście niektórych, trud-
no mówić o obronie życia. Również osoby świeckie 
bronią życia. I takie osoby jak my tutaj też bronią 
życia. Tylko chciałabym, żeby obrona życia miała 
charakter uniwersalistyczny, żeby to była obrona 
każdego życia, nawet życia tej osoby, która potem 
okaże się osobą nieheteronormatywną.

A jeżeli chodzi o trzecie pytanie, to ja, Pani 
Senator, ubolewam nad tym, że coś takiego spo-
tkało pani biuro. Jestem wielką przeciwniczką 
wszelkich aktów wandalizmu wobec kogokolwiek 
i czegokolwiek. I jestem też wielką przeciwnicz-
ką agresji. Bo my tutaj, w Senacie… To jest chyba 
taka największa zdobycz naszej Izby, że my tutaj 
mamy różne poglądy, ale my tutaj się nie atakuje-
my w sposób agresywny, my po prostu debatujemy. 
Mamy różne poglądy i pewnie zawsze będziemy 
mieli, przekonujemy siebie do tych poglądów, prze-
konujemy czasami też społeczeństwo do tych po-
glądów, ale szanujemy siebie, jako ludzie. Bardzo 
głęboko ubolewam, że pani biuro czy jakakolwiek 
elewacja zostały zdemolowane.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
Ostatni zadający pytanie – pan senator Szwed.

SENATOR 
ALEKSANDER SZWED 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Pani Marszałek, zapytam tutaj już bezpośred-

nio o jedną nieścisłość w projekcie uchwały, któ-
rą wskazywałem już na posiedzeniu połączonych 
komisji. Chodzi mi o władzę publiczną. Ja wska-
zywałem, że, jak wiemy, w Polsce, tak jak w wielu 
krajach demokratycznych, we wszystkich demo-
kratycznych państwach prawa, mamy trójpodział 
władzy. Państwo jako wnioskodawcy poczynili tu-
taj, w projektowanej uchwale, taki zabieg, chcąc 
połączyć, jak rozumiem władzę sądowniczą i ten 
element, jakim jest Trybunał Konstytucyjny, z wła-
dzą wykonawczą, po to, żeby w jakiś sposób móc 
zaatakować rząd… No, ale do władz publicznych 
należy również władza ustawodawcza, w tym także 
Sejm i Senat. A tu mamy takie stwierdzenie: „Senat 
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Rzeczypospolitej Polskiej z najwyższym niepoko-
jem przyjmuje działania władz publicznych”. Czyli 
możemy to czytać tak, że Senat Rzeczpospolitej 
Polskiej z najwyższym niepokojem przyjmuje dzia-
łania również Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. 
Dlaczego państwo tego nie zmienili?

SENATOR 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Szanowny Panie Senatorze, pan doskonale wie, 
że niektóre władze mają władzę, a niektóre władze 
władzy nie mają. I wszyscy wiedzą, w kraju i za 
granicą, że rządzi ten, kto ma większość, co nie 
pozbawia przymiotu władzy również tych innych 
organów. Rządzi większość sejmowa i rządzi rząd. 
I rozgarnięci ludzie dokładnie wiedzą, że to chodzi 
o tę władzę. Dziękuję.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
W tym momencie otwieram dyskusję.
Poproszę o listę zapisanych.
Jako pierwszy głos zabierze pan senator 

Krzysztof Kwiatkowski.

SENATOR 
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI 

Panie Marszałku, Panie i Panowie Senatorowie.
Za chwilę Senat przyjmie lub odrzuci, zapew-

ne nieznaczną, jedno- lub dwugłosową przewagą 
projekt uchwały w sprawie ograniczenia praw oby-
watelskich. Uchwały, która będzie odnosić się do 
sytuacji będącej następstwem tych wydarzeń, które 
od strony formalnej zapoczątkował swoim stano-
wiskiem obecny Trybunał Konstytucyjny prezes 
Julii Przyłębskiej, a do którego to stanowiska dzi-
siaj, wczoraj i przedwczoraj masowo odnosili się 
i odnoszą Polki i Polacy na ulicach naszych miast. 
Osobiście uważam, że stanowisko Trybunału 
Konstytucyjnego jest złe od strony merytorycznej 
i fatalne, jeśli chodzi o czas jego przyjęcia. Czas 
przyjęcia był motywowany względami polityczny-
mi, a przede wszystkim niską skutecznością dzia-
łań rządu w walce z pandemią koronawirusa. Ale 
wiem, że każdy z nas na tej sali może mieć i ma 

swój pogląd w tej sprawie. I te poglądy są różne. 
Słuchałem niezwykle uważnie wszystkich głosów 
na posiedzeniu senackiej Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji, gdzie dyskutowaliśmy o tekście tej uchwa-
ły. I, jak uważam, nie powinniśmy mieć żadnych 
wątpliwości, że – wbrew temu, co tam mówiono  
– Senat ma w tej sprawie prawo, a nawet obowią-
zek zabrać głoś.

Proszę, niech każdy z  nas zajmie stanowi-
sko, powie wprost, czy uważa, tak jak Trybunał 
Konstytucyjny, że kobieta ma prawny – podkre-
ślam: prawny, a nie wynikający z jej przekonań  
– obowiązek urodzenia dziecka, nawet jeśli mimo 
postępu medycyny brakuje możliwości zastoso-
wania jakiejkolwiek skutecznej pomocy dziecku, 
u którego rozpoznano wadę letalną, czyli wadę 
nieuleczalną, wadę nieodwracalną, np. w posta-
ci bezczaszkowia czy zespołu Pataua, co kończy 
się obumarciem płodu lub urodzeniem dziecka 
umierającego tuż po narodzinach. Każdy z nas ma 
prawo do swojego poglądu i swoich przekonań. Ja 
uważam, że państwo nie może zmuszać rodziców 
do heroizmu.

My senatorowie wyrazimy swoją opinię w tej 
sprawie, głosując za uchwałą lub przeciw uchwale. 
My mamy możliwość prezentowania swoich poglą-
dów na tej sali, w głosowaniu. Zwykłych obywate-
li zmuszono do prezentowania swoich poglądów 
na ulicach, bo oni nie mają innej możliwości ich 
prezentowania, i zmuszono ich do prezentowania 
tych poglądów w czasie pandemii. Czy dziś jest 
dobry na to czas? Nie, z uwagi właśnie na ryzyko 
zakażenia. Czy wybrali go protestujący? Nie, wy-
brali go politycy, kierując wniosek do Trybunału 
Konstytucyjnego, wybrała go prezes trybunału, 
wyznaczając datę rozprawy. Tak że mówienie, 
że Senat, zajmując się dzisiaj tą uchwałą, naru-
sza trójpodział władz albo obniża rangę Senatu, 
jest po prostu niepoważne. Ranga Senatu male-
je, gdy jego członkowie nie zajmują się istotnymi 
dla obywatelek i obywateli kwestiami. A ta nale-
ży do tych najistotniejszych. Taki sam pogląd co 
do wagi tej sprawy mają obie strony sporu. My na 
tej sali, zajmując się tą kwestią, wykonujemy na-
szą pracę, wykonujemy nasze obowiązki – robi-
my to, otwarcie prezentując swoje poglądy w tej 
sprawie. Mówienie, że próbujemy tą pracą wpły-
wać na inne organy, jest całkowicie nieuprawnione 
i fałszywe. Nie chcemy takiej sytuacji jak w Sejmie  
– posłanka reprezentująca tę Izbę przed Trybu- 
nałem Konstytucyjnym nie miała nawet stanowiska 
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stosownej komisji sejmowej w tej sprawie. Nie 
chcemy sytuacji, w której wszystko odbywa się  
za zasłoniętą politycznie kurtyną.

W tym miejscu proszę i apeluję: prezentując 
nasze poglądy w tej sprawie, mimo emocji, któ-
re nam towarzyszą, nie uciekajmy się do żadnych 
form agresji. Ta zasada musi obowiązywać wszyst-
kich – i tych, którzy formalnie reprezentują służby 
publiczne, i demonstrujących. To nie jest zwykła 
wojna kulturowa, ideologiczna – to konkretne dra-
maty kobiet, ich mężów oraz partnerów. To są ich 
dramaty, problemy. Rozumne państwo może po-
móc je rozwiązywać, zamiast potęgować ból, cier-
pienie i rozpacz. Senat nie jest i nie może być ślepy 
na tę sytuację, każdy z nas musi podjąć decyzję. 

Ja będę głosował za uchwałą, która wyraża 
sprzeciw wobec działań władz publicznych, zmie-
rzających do podważenia zagwarantowanych 
w konstytucji zasad praworządności i neutral-
nego światopoglądowo charakteru naszego pań-
stwa. Mówię „tak” dla Senatu, który nie jest izbą 
niemą w najważniejszych dla obywateli kwestiach. 
(Oklaski)

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo panu senatorowi.
Głos zabierze pan senator Aleksander Szwed.
Dla porządku podam, że zapisanych do dyskusji 

jest na chwilę obecną 20 senatorów.

SENATOR 
ALEKSANDER SZWED 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Na początek chciałbym wyjaśnić jedno prze-

kłamanie, które w  opinii publicznej niestety 
bardzo mocno funkcjonuje. Wyrok Trybunału 
Konstytucyjnego nie oznacza całkowitego i bez-
względnego zakazu aborcji. Wskazywałem już 
na posiedzeniu połączonych komisji, że zgodnie 
z ustawą z 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, 
o ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopusz-
czalności przerywania ciąży w Polsce dostęp do le-
galnej aborcji możliwy jest, gdy: po pierwsze, ciąża 
stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety 
ciężarnej, po drugie, badania prenatalne lub inne 
przesłanki medyczne wskazują na prawdopodo-
bieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledze-
nia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej 

jego życiu, po trzecie, zachodzi uzasadnione podej-
rzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabro-
nionego. Zmiana związana z wyrokiem Trybunału 
Konstytucyjnego nie dotyczy pierwszej i trzeciej 
przesłanki, dotyczy jedynie przesłanki pozwala-
jącej przerwać ciążę w przypadku samego tylko 
dużego prawdopodobieństwa, a nie wystąpienia 
ciężkiego upośledzenia lub choroby nienarodzo-
nego dziecka.

Jeśli chodzi o projekt, o który pytałem już tutaj 
wcześniej, o projekt zmiany prawa aborcyjnego, to 
został on złożony w dniu 30 listopada 2018 r. przez 
przedstawicieli Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy 
Ustawodawczej „Zatrzymaj aborcję” wraz z po-
nad 830 tysiącami podpisów poparcia. Wniosek 
do Trybunału Konstytucyjnego złożyli senatoro-
wie Prawa i Sprawiedliwości, klubu PSL-Kukiz 
i Konfederacji.

Obecnie obowiązująca konstytucja, a zatem 
jej art. 38, mówiący, że Rzeczpospolita Polska za-
pewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę 
życia, artykuł, do którego odnosił się Trybunał 
Konstytucyjny, została przyjęta w 1997 r. przez 
rząd SLD – dzisiaj to Lewica – i PSL i podpisa-
na przez ówczesnego prezydenta Aleksandra 
Kwaśniewskiego. Tak więc ten artykuł konstytucji 
został przyjęty tak de facto przez te środowiska, 
które dziś najgłośniej protestują.

A teraz, odnosząc się bezpośrednio do pro-
jektu uchwały, powiem, że w  mojej opinii ni-
niejsza uchwała to już kolejna niestety uchwała, 
która deprecjonuje Wysoką Izbę obecnej X ka-
dencji. Narzekaliście państwo, że w poprzedniej 
kadencji podejmowaliśmy wiele uchwał histo-
rycznych. Tylko że odnosiły się one do ważnych 
dla naszego kraju i dla naszego narodu wydarzeń, 
pokazywały wybitne osoby dla naszej historii. 
Uchwały te były w dużej mierze przygotowywa-
ne tak, aby mogły być podejmowane przez całą 
Izbę w konsensusie. Tymczasem obecnie mamy 
kolejny już projekt uchwały, który jest pisany na 
potrzeby konkretnego środowiska politycznego, 
w konkretnym celu politycznym. Uchwała ta ma 
za zadanie atakować stronę rządową i środowisko 
Prawa i Sprawiedliwości – czyli tak de facto jedna 
strona Wysokiej Izby ma atakować drugą stronę, 
tak to odbieram – i jest uchwałą konfrontacyjną 
i w mojej ocenie nieodpowiedzialną.

Nie tak dawno, w ostatnich 2 latach, w ramach 
największego święta demokracji, jakim są wybo-
ry, społeczeństwo, a więc również kobiety, wy-
brało swoich przedstawicieli do samorządów, do 
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Parlamentu Europejskiego, do Sejmu i Senatu, 
zaś w  ostatnich wyborach wybrało prezyden-
ta Rzeczypospolitej Polskiej. Przy okazji każdej 
kampanii toczone były dyskusje o sprawach fun-
damentalnych dla państwa, każdy mógł wyrazić 
swoje opinie i je publicznie zamanifestować, tak jak 
może zrobić to zawsze i wszędzie, jednak zawsze 
powinien to robić zgodnie z obowiązującym pra-
wem. Werdykt wyborczy, jaki zapadł, przez niektó-
re środowiska nie został jednak uznany, w związku 
z czym, w zasadzie nie od dzisiaj, podejmowane 
są kroki w celu obalenia demokratycznie wybra-
nych władz. Czy to nie w poprzedniej kadencji 
wspólnie z tzw. Komitetem Obrony Demokracji 
i pod hasłem „Konstytucja” niektóre środowiska 
szły obalić demokratycznie wybrane władze? No 
to macie państwo konstytucję uchwaloną w 1997 r. 
przez rząd SLD i PSL i jej art. 38 mówiący o praw-
nej ochronie życia, do którego odniósł się Trybunał 
Konstytucyjny w swoim wyroku. Gdzie dzisiaj 
u państwa jest hasło „Konstytucja”? Ale tak to już 
jest, że gdy państwa antydemokratycznej retoryce 
odpowiada hasło „Konstytucja”, to się do konsty-
tucji odwołujecie, a gdy nie pasuje, chętnie byście 
zostawili państwo konstytucję na boku. Gdy wyrok 
Trybunału Konstytucyjnego wam pasuje, mówicie 
o jego wykonaniu, liczycie, ile dni nie jest wyko-
nywany, a gdy wam nie pasuje, wręcz apelujecie 
o jego niepublikowanie.

I na koniec, odnosząc się do państwa kolejnej 
politycznej uchwały, powiem, że pojawia się w niej 
stwierdzenie „dyskusje i rozstrzygnięcia w spra-
wach fundamentalnych powinny toczyć się otwar-
cie, przy zachowaniu pełnych możliwości zarówno 
wyrażania swoich poglądów, jak i manifestowania 
postaw obywatelskich”. Kto i kiedy takiego mani-
festowania odmówił? W ciągu 5 lat rządów Prawa 
i Sprawiedliwości rząd ani razu nie odmówił zor-
ganizowania żadnej manifestacji, w żaden sposób 
nie ograniczył możliwości manifestowania swoich 
poglądów, oczywiście zgodnie z prawem. 

Tak więc uchwała ta opiera się na nieprawdzi-
wych stwierdzeniach, jest wyrazem chęci uczy-
nienia z Wysokiej Izby narzędzia ataku na stronę 
rządową. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Głos zabiera pan senator Marcin Bosacki.
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Boże, kto to 

panu napisał takim językiem?)

(Senator Aleksander Szwed: Babcia.)
(Głos z sali: Nie wzywaj imienia Pana Boga swe-

go nadaremno.)

SENATOR 
MARCIN BOSACKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Zabieram dziś głos nie tylko jako senator 

z Poznania, nie tylko jako reprezentant klubu se-
nackiego Koalicji Obywatelskiej, ale także jako 
ojciec czwórki dzieci, w tym 2 dorastających có-
rek, którym chcemy – myślę, że to jest wola nas 
wszystkich – przekazać lepszy kraj, mniej podzie-
lony i bardziej respektujący prawa wszystkich oby-
wateli, niż to jest w tej chwili.

Wysoka Izbo, Senat powinien zająć się sprawą 
tzw. wyroku Trybunału Konstytucyjnego sprzed 
6 dni, ponieważ wywołał on, w połączeniu z falą 
pandemii, największą falę protestów społecz-
nych od 1989 r. To nie są już tylko demonstracje 
w Poznaniu, Krakowie, Gdańsku czy Warszawie, 
ale też demonstracje w Pobiedziskach, Czarnkowie, 
Łukowie czy Sokołowie Podlaskim.

Ten wyrok, tak naprawdę – co wszyscy wiemy – 
nie zapadł w Trybunale Konstytucyjnym. Moment 
uruchomienia tego wyroku to jest pomysł człowie-
ka, który podpala Polskę, wykorzystując trybunał, 
próbując wykorzystywać Kościół katolicki i nas 
w sposób niepamiętany od 30 lat, dzieląc Polaków 
– czyli Jarosława Kaczyńskiego. Przemówienie 
pana Kaczyńskiego wczoraj w Sejmie – dzisiaj to 
powtórzył – dołączy do haniebnych kart polskie-
go parlamentaryzmu. Jego apel do zwolenników 
PiS, by – cytuję – bronili polskich kościołów za 
wszelką cenę, przejdzie do historii obok innego 
przemówienia satrapy sprzed ponad pół wieku. 
Nie, nie myślę o gen. Jaruzelskim, myślę o pre-
mierze Cyrankiewiczu. To przemówienie przy-
pomina przemówienie premiera Cyrankiewicza 
z 29 czerwca 1956 r. – a wtedy na ulicach mojego 
miasta jeszcze trwały zamieszki i padały strzały  
– w którym to przemówieniu ówczesny premier 
komunistyczny powiedział: każdemu, kto podnie-
sie rękę na władzę, władza tę rękę odrąbie.

Ja chcę przestrzec pana Kaczyńskiego przed 
wywoływaniem rozlewu polskiej krwi – czy to 
przez bojówki, które pan wzywa do wyjścia na uli-
ce, czy to przez podległe panu służby. Polki i Polacy 
tego panu nie zapomną. A o tym, że Kościoła i Pana 
Boga nie trzeba bronić, zwłaszcza powołując się na 
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nienawiść, przypomniał panu nie tak dawno temu 
papież Franciszek.

Te demonstracje nie tylko pokazują, że więk-
szość Polaków nie chce rozwiązań tego typu, jakie 
tzw. Trybunał Konstytucyjny proponuje. Te de-
monstracje pokazują też, że w tak delikatnej spra-
wie potrzebny jest jakiś nowy, napisany na nowo 
kompromis w sprawie aborcji – skoro ten sta-
ry kompromis, który w mojej ocenie nie był ide-
alny, ale dobrze służył Polsce, zachowując w tej 
sprawie spokój społeczny przez 27 lat, został przez 
pana Kaczyńskiego zburzony. Ale te demonstra-
cje pokazują też, że potrzebne jest nowe rozpisa-
nie stosunków państwo – Kościół. Trzeba skończyć 
z budowanym przez ostatnie 5 lat patologicznym 
modelem stosunków państwo – Kościół, modelem, 
który w mojej ocenie tak naprawdę był szkodliwy 
też dla Kościoła, ale przede wszystkim dla państwa, 
modelem sojuszu tronu i ołtarza, którego z jednej 
strony symbolem były setki milionów przeznaczane 
na inwestycje pana Rydzyka, a z drugiej strony było 
pobłażanie państwa dla licznych przestępstw pedo-
filii w Kościele katolickim. Powinniśmy wrócić do 
przestrzegania konstytucyjnej zasady bezstronności 
– i to jest cytat z art. 25 konstytucji – do bezstron-
ności władz publicznych Rzeczypospolitej Polskiej 
w sprawach religijnych i światopoglądowych. Ale co 
przybliża nas do powrotu konstytucyjnego porząd-
ku i bezstronności władz publicznych zamiast soju-
szu tronu i ołtarza? Czy wypisywanie obraźliwych 
haseł na budynkach świątyń? W mojej ocenie nie. 
Tak naprawdę przybliży to nie wchodzenie do świą-
tyń, ale wyprowadzenie w sposób demokratyczny 
z gmachu premiera przy Alejach Ujazdowskich 
przedstawicieli PiS, pana Kaczyńskiego i de facto 
podległego mu pana Morawieckiego.

Chcę się jeszcze odnieść do sprawy w mojej oce-
nie wstrząsającej, czyli do tego, że pan Kaczyński, 
przemawiając wczoraj w Sejmie, śmiał użyć sym-
bolu Polski Walczącej, by obrażać Polaków. Panie 
Kaczyński, pan nie ma prawa nosić tego znaku, co 
panu już wypomnieli prawdziwi weterani, praw-
dziwi uczestnicy powstania warszawskiego. Pan 
nie ma prawa powoływać się na tę tradycję, po-
dobnie jak nie ma pan prawa powoływać się na tra-
dycję walki z komunizmem lat osiemdziesiątych, 
bo do tego mają prawo tacy ludzie jak Frasyniuk, 
obecny w tej Izbie marszałek Borusewicz albo Lech 
Wałęsa. Prawdziwa polska tradycja to nie jest sia-
nie nienawiści i szczucie jednych Polaków na dru-
gich. Prawdziwa polska tradycja to jest wolność, 
różnorodność i braterstwo. I Polska, w której znów 

przestrzega się tych wielkich wartości i tej wiel-
kiej tradycji, jest możliwa. Podobnie jak możli-
wa jest prawdziwa walka z koronawirusem, a nie 
przykrywanie jej tego typu awanturami, które pan 
Kaczyński wywołuje, w momencie kiedy mamy 
najwyższą na świecie, biorąc pod uwagę propor-
cje, zachorowalność na koronawirusa. Podobnie 
możliwa jest prawdziwa walka z kryzysem ekono-
micznym, a nie udawana, taka, jaka jest w tej chwi-
li. I możliwe jest nade wszystko państwo, w którym 
Polki i Polacy ze sobą rozmawiają i współpracują 
w najważniejszych sprawach.

Wysoka Izbo, trzeba odbudować wspólnotę 
Polek i Polaków, ale by to było możliwe, trzeba od-
sunąć od władzy tych, którzy tę wspólnotę niszczą 
dla swoich partykularnych interesów, partyjnych 
interesów swojej władzy – pana Kaczyńskiego 
i jego pomocników. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
Głos zabierze pani senator Beata Małecka- 

-Libera.

SENATOR 
BEATA MAŁECKA-LIBERA 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W tej debacie zabieram głos jako kobieta, ale 

także jako lekarz. Nie zgadzam się na to, żeby tego 
typu wyroki i decyzje dzieliły społeczeństwo. Nie 
zgadzam się również na to, żeby prawa przyznawa-
ne kobietom były im odbierane. Ja pamiętam do-
skonale czasy, kiedy były zamknięte granice, kiedy 
nie można było wypowiadać się na pewne tema-
ty, kiedy prawa kobiet, ale też społeczeństwa, były 
znacznie ograniczone. I wtedy marzyłam o tym, 
aby prawo do wolności, prawo do wyboru, prawo 
do wolnej wypowiedzi były dane nam raz na za-
wsze. Chciałam, żeby młode pokolenie, pokolenie 
moich dzieci te prawa miało i mogło z nich korzy-
stać. Teraz, po wielu latach, przeżywam swoiste 
déjà vu. Nie mogę uwierzyć w to, że w tej chwili 
znowu dzielimy ludzi na lepszych i gorszych, że od-
bieramy kobietom prawo do decydowania w pew-
nych kwestiach.

Świat poszedł do przodu, otoczenie się zmieni-
ło. Na ulicę wyszli młodzi ludzie – nie wiem, czy za-
uważyliście, ale tam są 18-, 19-, 20-latkowie, ludzie 
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światli. Oni doskonale wiedzą, co im grozi i dla-
czego ta decyzja jest tak niebezpieczna. Ryzykują 
swoim zdrowiem, a może nawet życiem, ponieważ 
wychodzą na demonstracje w czasie epidemii. Ale 
zobaczcie, że ci młodzi ludzie mają wsparcie osób 
starszych, matek, babek, które doskonale wiedzą, 
co to znaczy zepchnąć kobiety w kąt. I dlatego nie 
ma na to naszej zgody.

To, że wyrok zapadł właśnie w tym czasie, nie 
jest dziełem przypadku. Przecież o to chodziło, 
żeby przykryć nieudolną walkę z epidemią i wy-
wołać dyskurs w zupełnie innej kwestii, a to, że 
będzie on gorący, wiedzieliśmy od początku. Dzisiaj 
w programie telewizji publicznej usłyszałam takie 
oto przesłanie kierowane do społeczeństwa. Otóż 
narrator prowadzący jeden z programów powie-
dział, że dawno temu surowe kary groziły kobietom 
za wszczęcie kłótni na forum publicznym, musiały 
one liczyć się z tym, że będą zmuszone do odby-
wania spaceru po rynku z przywiązanym do szyi 
kamieniem; i kto wie, czy nie byłoby warto wpro-
wadzić podobne zasady w życiu publicznym obec-
nie. W jakim czasie żyjemy? O czym rozmawiamy? 
To jest po prostu skandal!

Jeśli chodzi o sprawy medyczne, to, tak jak po-
wiedziałam, jestem lekarzem i uważam, że prawo 
aborcyjne, które powstawało, które było rów-
nież wprowadzane w latach międzywojennych, 
w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalo-
ne w 1956 r., za każdym razem miało na uwadze 
przede wszystkim wskazania medyczne. To była 
jedna z ważniejszych przesłanek. W roku 1956 
ustawa wskazywała także na możliwość aborcji 
z powodu trudnych warunków życiowych kobiety, 
a więc brała pod uwagę również to, w jakich wa-
runkach ona to przyszłe dziecko, być może tak-
że dziecko kalekie, będzie musiała wychowywać. 
To było podejście do kobiety, do etyki, do moral-
ności, a nie pozbawianie kobiety prawa wyboru. 
Mówicie państwo, że to nie dotyczy kobiet. To do-
tyczy kobiet, dotyczy kobiet także z tego względu, 
że dotyczy ich zdrowia psychicznego. Przez wiele 
lat, przez wszystkie ostatnie lata stawialiśmy na 
rozwój medycyny, na innowacyjność, na postęp, 
chwaliliśmy się, że mamy świetne wyniki w roz-
woju medycyny. To właśnie m.in. po to były ba-
dania prenatalne. Przecież one nie powstały tylko 
i wyłącznie po to, żeby istniały, ale po to, żeby moż-
na było z nich korzystać, żeby można było wyko-
rzystać tę wiedzę i poinformować przyszłą matkę 
o sytuacji, w jakiej się znajduje, chronić jej zdrowie 
psychiczne, ale przede wszystkim dać jej wybór.

Druga kwestia to kwestia tego, czy aby na pew-
no państwo zapewnia opiekę osobom kalekim, oso-
bom potrzebującym wsparcia, czy aby na pewno 
zapewnia opiekę rodzinom, które zajmują się ta-
kimi dziećmi. Ostatnio usłyszałam wypowiedź ko-
biety, która pochowała swoje dziecko po 36 latach 
samotnego wychowywania i korzystania z zasił-
ków. Teraz, kiedy została sama, została pozbawio-
na także jakichkolwiek dochodów koniecznych do 
utrzymania się i życia. To właśnie pokazuje, jak 
wygląda opieka naszego państwa. A więc najpierw 
zbudujmy cały system, system wsparcia, zbudujmy 
prawdziwą edukację, nie tylko edukację zdrowotną, 
ale także dotyczącą życia seksualnego. Nie bójmy 
się tego tematu, bo ludzie młodzi powinni wiedzieć, 
powinni mieć prawo wyboru na podstawie wiedzy, 
tak jak to się dzieje w medycynie. Dlatego nie dziwi 
mnie sytuacja, która w tej chwili jest na ulicach. Nie 
dziwi mnie to, że codziennie tłumy młodych i star-
szych osób wychodzą i krzyczą: dość! Dlaczego? 
Bo dzisiaj ograniczamy prawa kobiet, a jutro być 
może wasze prawa będziemy ograniczać. To jest 
przejaw gniewu, gniewu społeczeństwa. Te wulga-
ryzmy, które słyszymy, to nie są wulgaryzmy kie-
rowane przeciwko komuś. To są wulgaryzmy, które 
są wymownym znakiem tych wielkich emocji, jakie 
tkwią w tych ludziach.

I na zakończenie powiem o tym, co zobaczy-
łam dzisiaj, wchodząc do Senatu. Tłumy policji, 
tłumy osób ubranych od góry do dołu jak w przy-
padku wojny. Tarcze, samochody bojowe, jakieś 
samochody, które mają zastawić drogę i nie do-
puścić do przejścia. Młodzi policjanci, uzbrojeni 
po zęby. Przeciwko komu? Przeciwko młodym lu-
dziom, swoim dzieciom, 18-, 20-letnim kobietom? 
Zastanówmy się, do czego doszliśmy. (Oklaski)

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
Głos zabierze pani senator Magdalena Kochan. 

Zdalnie.

SENATOR 
MAGDALENA KOCHAN 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Czy mnie słychać? Przepraszam, nie wiem, czy 

mnie słychać… Panie Marszałku?
(Marszałek Tomasz Grodzki: Słychać panią se-

nator i widać.)



Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ograniczania praw obywatelskich

171

17. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 28 października 2020 r.

Bardzo dziękuję.
Najtrudniejsza w demokracji, proszę państwa, 

jest demokracja. Poszanowanie dla inności poglą-
dów drugiego człowieka i przyznanie mu prawa 
do tego, żeby te inne poglądy miał. Nie kwestionu-
jemy wyników wyborów z 2019 r., a w tych wybo-
rach wyborcy zadecydowali o większości dla dziś 
rządzących w Sejmie i większości dla opozycji sej-
mowej w Senacie. Dzisiaj usłyszałam, że te wybo-
ry są kwestionowane, bo mówi do państwa, wedle 
słów Jarosława Kaczyńskiego, przestępca. Ja się 
z tym nie zgadzam. 135 tysięcy osób w moim wo-
jewództwie zadecydowało, że przestępcą nie jestem 
i że jestem godna reprezentowania ich poglądów 
w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej. W związku 
z czym proszę, żeby senatorowie partii rządzącej 
nie mówili, że nie mamy prawa podejmować de-
cyzji i uchwał w sprawie, która od 6 dni absorbuje 
całą Polskę. A absorbuje ją w taki sposób, że młodzi, 
starsi, w średnim wieku wychodzą na ulicę, żeby 
mówić „nie” temu sposobowi sprawowania władzy, 
by mówić „nie” odebraniu im podmiotowości wy-
nikającej z bycia obywatelem, który ma prawo do 
wyboru swojej drogi życiowej. Nie do nakazu, ale 
do wyboru swojej drogi życiowej. Widzimy mło-
de kobiety, które mówią: chcemy mieć wybór, nie 
każcie nam być bohaterkami, bo nie macie do tego 
prawa. Ja się z nimi zgadzam i ja się z nimi utożsa-
miam. Chcecie mi powiedzieć, że tak pragmatycz-
ny… Można lubić czy nie lubić, szanować czy nie 
szanować pana Jarosława Kaczyńskiego, prezesa 
partii rządzącej, wicepremiera odpowiedzialnego 
za bezpieczeństwo, można go lubić lub nie lubić, 
tak jak mówię, ale jednego nie można mu odmówić: 
pragmatyzmu. Zatem tak pragmatyczny polityk – 
tak wszechmocny, jak niektórzy go przedstawiają 
– mógł wpłynąć na posłów swojej partii, żeby mieli 
oni odwagę podjąć temat zakazu aborcji w formie 
przewidzianej dla ustawodawcy, czyli w formie 
ustawy. Pozwolił jednak na abdykację, bo przecież 
Sejm abdykował z podjęcia decyzji w tej sprawie. 
Sejm powiedział: Trybunale Konstytucyjny, wyręcz 
nas, napisz za nas coś, co pozwoli nam się za tobą 
schować. I tak się stało.

Ale wiemy, że ten Trybunał Konstytucyjny 
ma wady, które wpływają na jego funkcjonowa-
nie. No, są tam sędziowie powołani na zajęte już 
sędziowskie miejsca, jest tam wybrana w bardzo 
kontrowersyjny sposób pani prezes, która kaza-
ła usunąć tytuły naukowe sprzed nazwisk innych 
sędziów, bo przed swoim mogła umieścić tylko ty-
tuł magisterski. Te kontrowersje dotyczące składu 

sędziowskiego… Zresztą w składzie trybunału jest 
także wielu czynnych polityków, w tym polityk, 
która nie kryła swoich poglądów politycznych jesz-
cze paręnaście miesięcy temu.

A  zatem czy można było schować się za 
Trybunałem Konstytucyjnym? Ano można było 
się schować – właśnie z tchórzostwa, właśnie po 
to, żeby dzisiaj mówić: to nie ja, to nie my, par-
tia rządząca, jesteśmy winni temu, co się dzieje 
na ulicach. Winna jesteś ty, senatorko przestęp-
co Magdaleno Kochan. Winni jesteście wy, po-
zostali senatorowie i posłowie, którzy odważacie 
się wspierać kobiety walczące o swoje podstawo-
we prawa obywatelskie i towarzyszących im męż-
czyzn. Czy to jest właściwe postępowanie? Dlaczego 
tak się stało? Trudno odmówić panu Jarosławowi 
Kaczyńskiemu pragmatyzmu. A zatem co chciał 
przykryć? Czemu ma służyć to wzniecanie już i tak 
bardzo mocnych protestów?

Koledzy senatorowie mówili tutaj, że one są naj-
większe od 1989 r., a kto wie, czy nie największe 
w historii Polski. Ja nie będę skalować tych pro-
testów. Gdyby one były o połowę mniejsze, byłyby 
równie bliskie mojemu sercu, bo ci ludzie napraw-
dę żądają dobrego sprawowania władzy. Nie, pań-
stwo nie może być opresyjne wobec obywateli. Nie, 
państwo powinno wspierać każdą mamę, która 
zdecyduje się na urodzenie dziecka, nawet z wie-
loma wadami. Ale ta mama musi mieć pewność, 
że jeśli zdecyduje się na wychowywanie takiego 
dziecka, będzie wspierana przez państwo tak dłu-
go, jak długo będzie taka potrzeba, nawet do eme-
rytury. A takiej gwarancji nie mamy. Mamy za to 
policję, mamy za to armatki wodne, mamy za to 
polewaczki, które są przygotowywane przez poli-
cjantów, w tym także młodych ludzi. To jest nie do 
zaakceptowania.

I dlatego uważam, że ta uchwała senacka jest 
nam bardzo potrzebna. Czas, żebyśmy przestali 
milczeć. Chciałabym o coś zapytać moich kolegów 
senatorów, choć to powinno być raczej oświadcze-
nie. Czy wyobrażaliście sobie, że będziemy głusi 
na to, co od 6 dni dzieje się na ulicach, że tego nie 
zobaczymy, że będziemy milczeć na temat złego 
sposobu sprawowania władzy i obrażania wybor-
ców, którzy dokonali innych wyborów? Przecież 
w takim państwie nikt nie chce żyć – ani my, ani 
wy. Nasze państwo, nasz kraj, musi być państwem 
demokratycznym, państwem prawa, państwem, 
które tego prawa przestrzega, które nie nakazu-
je, a wspiera swoich obywateli w ich mądrych 
decyzjach. 
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Całym sercem jestem za podjęciem przez Senat 
tej uchwały. Bardzo dziękuję. (Oklaski)

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Bardzo dziękuję, Pani Senator.
Głos zabierze pan senator Jerzy Wcisła.

SENATOR 
JERZY WCISŁA 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
„Tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono” – na-

pisała niegdyś laureatka literackiej Nagrody Nobla 
Wisława Szymborska. Wydawać by się mogło, że 
po blisko 7 latach sprawowania władzy przez PiS 
o tej partii i jej przywódcy, Jarosławie Kaczyńskim, 
wiemy już wszystko. Przede wszystkim wiemy, że 
za nic mają demokrację i jeden z zasadniczych jej 
filarów, jakim jest trójpodział władzy i praworząd-
ność, czyli zgoda na to, że nad polityką stoi prawo 
ze swoimi instytucjami, wśród których Trybunał 
Konstytucyjny pełni bardzo ważną funkcję.

Warto w tym miejscu jednak przypomnieć, że 
niszczenie demokracji i praworządności w Polsce 
PiS rozpoczął właśnie od demontażu Trybunału 
Konstytucyjnego. Uruchomiło to wprawdzie w ca-
łej Polsce parę protestów, ale PiS je przetrwał. 
Dla Polaków samo upolitycznienie Trybunału 
Konstytucyjnego było wówczas zbyt abstrakcyjne, 
by toczyć boje o jego niezależność. Teraz Polacy 
przekonali się, a przede wszystkim Polki przekona-
ły się, że za pomocą tej instytucji PiS może w każ-
dej chwili przemienić najpiękniejszą sferę ich życia 
w piekło. I wyszły Polki i wyszli Polacy na ulicę 
i dobitnie, nie przebierając w słowach, powiedzieli, 
co myślą o przyszłości tego polityka i tej formacji.

Można powiedzieć, że prawdopodobnie dzi-
siaj historia zatacza koło – PiS rozpoczął de-
montaż państwa prawa od zamachu na Trybunał 
Konstytucyjny i na wykorzystaniu tegoż trybuna-
łu do gwałtu na obywatelach być może polegnie. 
Ale dręczy mnie jeszcze jedna, przerażająca wąt-
pliwość: czy, mówiąc językiem Szymborskiej, 
naprawdę już wszystko wiemy o PiS? Czy spraw-
dziliśmy go dostatecznie? Szanowni Państwo, 
jeszcze nie wygasły protesty rolników związane 
z ustawą o ochronie zwierząt, w której bez na-
leżnych odszkodowań i zabezpieczeń PiS chciał 

zlikwidować ważny sektor gospodarki hodowlanej. 
Jak wiemy, motywem do podjęcia tamtych dzia-
łań nie była miłość do zwierząt, ale wewnętrzne 
rozgrywki w koalicji, we władzy. Pytam zatem, 
dzisiaj jeszcze retorycznie: czy rzeczywiście orze-
czenie Trybunału Konstytucyjnego ma tylko na 
celu, jakkolwiek okrutnie to zabrzmi, uczynienie 
piekła z życia kobiet, czy może stoi za tym jakiś 
ukryty na razie cel polityczny? Czy tym celem nie 
jest wykorzystanie oczywistej w tej sytuacji fali 
protestów, by pod pretekstem ochrony kościołów 
i mienia społecznego przed chuliganami oraz z wy-
korzystaniem innych haseł – nieprzypadkowo po-
dobnych do używanych przez gen. Jaruzelskiego 
podczas wprowadzania stanu wojennego – wpro-
wadzić w Polsce stan wyjątkowy? Obecny rząd bo-
wiem wyraźnie nie radzi sobie z walką z epidemią.  
Za chwilę może okazać się, że kraj pogrąży się 
w chaosie powodowanym wzrastającą liczbą za-
chorowań na COVID-19 i zatkaniem się nieprzy-
gotowanej na taką falę służby zdrowia, a PiS, nie 
mając odwagi, by przyznać, że nasz apel dotyczą-
cy wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, który 
w imieniu Koalicji Obywatelskiej w maju przed-
stawiałem, był zasadny, odbierze Polakom ostatnie 
wolności i zalegalizuje system władzy totalnej pod 
pozorem konieczności wprowadzenia tzw. spokoju 
społecznego. Za kilka dni – może za kilka tygodni  
– być może przekonamy się, czego jeszcze nie wie-
my o Kaczyńskim i o PiS.

Dwóch rzeczy jednak jestem pewien. Pierwsza 
– tzw. społeczna bezczelność tej formacji poli-
tycznej czyni prawdopodobnym to, że wykorzy-
stanie Trybunału Konstytucyjnego i uczynienie 
piekła z życia kobiet może być tylko pretekstem 
do wprowadzenia stanu wojennego. Tyle już o PiS 
i o Kaczyńskim wiemy, na tyle ich już sprawdzi-
liśmy. Ale Wisławie Szymborskiej, piszącej cy-
towane na początku zdanie, chodziło także o to,  
co zwykle jest głęboko ukryte w naszej człowieczej 
naturze i co ujawnia się w sytuacjach ekstremal-
nych, w obliczu ogromnej tragedii. I to druga rzecz, 
której jestem pewien. Wysoki Senacie, elblążanie 
właśnie w tej chwili w tej sferze się sprawdzają. 
30 lat temu Jarosław Kaczyński rozpoczynał ka-
rierę polityczną jako senator wybrany w okręgu 
elbląskim, a dokładnie w tej chwili setki kobiet roz-
poczynają w Elblągu proces przeciwko Jarosławowi 
Kaczyńskiemu. I nie mam żadnych wątpliwości 
co do wyroku, jaki wyda mu miasto jego pierw-
szych wyborców. Wyrok ten będzie zawierał tyl-
ko jedno słowo, z wykrzyknikiem. Jestem dumny 
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z elblążanek, które w ten sposób chcą zakończyć 
karierę polityczną Jarosława Kaczyńskiego, któ-
ra to w Elblągu się rozpoczęła. I jestem pewien, 
że Polacy, a przede wszystkim Polki w całym kra-
ju, także sprawdzą się w tej sytuacji i usuną PiS 
oraz Kaczyńskiego z polskiego życia politycznego 
i społecznego.

Jedyne, co po was zostanie, Panie Kaczyński 
i  PiS, przy takim scenariuszu, to ulokowanie 
PiS i Kaczyńskiego w polskiej historii tuż obok 
Jaruzelskiego i PZPR. Dziękuję bardzo.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Głos zabierze pan marszałek Kamiński.

SENATOR 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Czcigodny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Z tej trybuny w gmachu polskiego Senatu go-

dzi się dziś wypowiedzieć najpierw słowa: Bracia 
i Siostry, nie jesteście przestępcami – nie jesteście 
przestępcami w obu izbach polskiego parlamen-
tu, walcząc o prawa kobiet i o sprawiedliwość dla 
wszystkich obywateli, nie jesteście przestępcami 
w tych wszystkich wielkich i małych polskich mia-
stach, dając dzisiaj wyraz swojego gniewu. „Gniew” 
– to słowo dobrze oddaje obecny nastrój milionów 
Polaków. To jest gniew na arogancką władzę i pa-
zerny, pozbawiony wszelkich skrupułów Kościół, 
ten sam Kościół, który jeszcze w zeszłym tygo-
dniu ustami jednego ze swoich najważniejszych 
w Polsce przedstawicieli twierdził, że nie ma sobie 
nic do zarzucenia w dziedzinie strasznej zbrodni 
pedofilii, że nic nie obciąża jego sumienia. I ci lu-
dzie, którzy nie słyszeli płaczu chłopców i dziew-
cząt gwałconych na plebaniach, dzisiaj słyszą głos 
zarodków. To hańba, że tak mówicie. To hańba, że 
dzisiaj próbujecie państwo polskie, tę najświęt-
szą dla nas instytucję, podporządkować jedne-
mu, choćby najbardziej przez nas szanowanemu, 
Kościołowi. Przecież w tej sprawie, o czym napraw-
dę warto pamiętać, spór dotyczy tego, że Kościół 
katolicki ma taką, a nie inną definicję życia ludz-
kiego i człowieka. I Kościół w trakcie całej swojej 
historii nie stosował tej definicji takiej samej. A tak 
restrykcyjnego stosunku do aborcji nie podzielają 

inne denominacje, inne wielkie wyznania chrze-
ścijańskie. Takie stanowisko, inne niż nawet inni 
chrześcijanie w tym zakresie, ma Kościół katolicki 
– oczywiście ma do tego prawo.

Warto podkreślić, że nikt żadnej polskiej ka-
toliczki nie zmusza, po pierwsze, do pozamałżeń-
skiego seksu. Po drugie, nikt nie zmusza jej do 
dokonania aborcji dziecka, które chciałaby uro-
dzić – niezależnie od tego, czy jej decyzja jest po 
prostu decyzją o macierzyństwie, czy jest decyzją 
heroiczną, dotyczącą dziecka, które, kiedy prze-
stanie być płodem i stanie się człowiekiem, będzie 
człowiekiem bardzo chorym. To jest decyzja hero-
iczna – wielokrotnie te słowa tu padały. Nikogo do 
heroizmu nie można zmuszać, ale i nikt heroizmu 
nie zabrania.

Rozstrzygnięcia, o których dyskutujemy – war-
to, by każdy o tym wiedział – nikomu nie zabierają 
żadnych praw, ale te prawa rozszerzają, ten ideał, 
do którego dążymy. A to, co robi dzisiaj Trybunał 
Konstytucyjny, to, co robi i robić będzie – o tym 
za chwilę – Prawo i  Sprawiedliwość, to kolej-
ne zawężanie naszej wolności, i to wolności w tej 
dziedzinie, w której porażka nauczania Kościoła 
katolickiego na całym świecie, na całym świecie, 
jest tak jaskrawa. Etyka seksualna – nie ma innego 
obszaru nauczania Kościoła katolickiego, w którym 
ludzie, niezależnie od tego, czy są Polakami, czy 
Amerykanami, odrzuciliby to nauczanie Kościoła 
katolickiego. A tak się dzieje w sprawach seksu.

Kościół katolicki w dzisiejszym świecie posta-
wiony jest przed niewątpliwym problemem, jakim 
jest kompletny upadek jego autorytetu w dziedzi-
nie moralności. Biskupi, którzy przesuwali księży 
pedofilów z parafii na parafię i nie widzieli w tym 
problemu moralnego, widzą problem moralny 
w przypadku kobiety, która jest postawiona przed 
dramatycznym wyborem. Ci biskupi, zdziwieni, 
że nie są już dla nikogo autorytetami, a wyłącznie 
handlowo-politycznym partnerem dla PiS w Polsce, 
wymuszają teraz na nas… chcą swoją własną poraż-
kę w nauczaniu religii przekuć w policyjną pałkę. 
A przecież nikt – co warto podkreślić – nauczania 
Kościoła katolickiego w Polsce i jego działalności 
nie krępuje. Księża są w szkołach i w przedszko-
lach, księża są na komendach Policji, w szpitalach, 
w armii. Kapelanów ma Służba Więzienna, kape-
lanów ma Straż Graniczna, kapelanów ma każda 
instytucja w Polsce, która tego chce.

Kościół dysponuje potężnymi pieniędzmi, po-
tężnymi środkami masowego przekazu i nikt nie 
krępuje mu nauczania Polaków, że prezerwatywa 
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to grzech, że wszystkie środki antykoncepcyj-
ne to grzech czy zgoła zbrodnia, jak mówiła 
w poprzedniej kadencji jedna z posłanek Prawa 
i  Sprawiedliwości. Tak, tak, Drodzy Państwo.  
To też jest pogląd ludzi Kościoła – antykoncepcja  
to zbrodnia. Dlatego nie dziwcie się, że dzisiaj 
w małych miejscowościach ludzie czekają na trój-
ki parafialne, które zaczną sprawdzać, w którym 
kiosku są sprzedawane prezerwatywy i w której 
aptece są sprzedawane środki antykoncepcyjne. 
Od tego dzieli nas tylko krok, by drogą swoich 
ideowych braci z Arabii Saudyjskiej wprowadzić 
w Polsce policję obyczajową i sprawdzać, czy lu-
dzie uprawiają seks w małżeństwie, czy poza nim. 
To jest logiczna konsekwencja wprowadzania ry-
goru religijnego do kodeksu karnego w sytuacji, 
w której nikt nie jest zmuszony do niemoralnego 
życia, a uważa coś za moralne. Zgoła powszechnym 
szacunkiem otoczeni są w Polsce ludzie trwający 
w długotrwałym związku małżeńskim i posiada-
jący liczne potomstwo. Skądinąd jakże mało tych 
ludzi we władzach Prawa i Sprawiedliwości.

Ta sprawa dotyczy nie tylko praw kobiet. Ona 
dotyczy stosunków państwa i Kościoła, stosunku 
państwa do religii. I w tej dziedzinie czeka nas, 
Polaków, z całą pewnością dyskusja. Czekają nas 
rozstrzygnięcia, które będą musiały określić na-
szą rzeczywistość na nowo, bo widać wyraźnie,  
że ta niezwykle uprzywilejowana w skali świata za-
chodniego pozycja Kościoła katolickiego w Polsce 
okazała się dla tego Kościoła za mała. Kościół po-
wiedział „Chcemy więcej władzy, więcej pieniędzy, 
więcej wpływów”. I dzisiaj naród na żądanie wyra-
żone w słowach „Więcej dla Kościoła” odpowiada 
jednym, prostym, jakże polskim hasłem: „Więcej 
wolności”. I to wolność jest dzisiaj stawką rozgryw-
ki. Wrogowie idei wolności chcą ingerować nie tyl-
ko w nasze wolności polityczne, ale także w nasze 
wolności dotyczące życia osobistego, w tym prefe-
rencji seksualnych, życia seksualnego i wszystkie-
go, co się z tym wiąże.

Uważam, że warto dzisiaj używać mocnych 
słów, by opisać to, co stało się w Polsce z Kościołem, 
i to, co stało się w Polsce z państwem przez ostanie 
5 lat. Ale używając mocnych słów, nie można uży-
wać przemocy i nie można używać wulgaryzmów. 
To jest bowiem sukces Jarosława Kaczyńskiego. 
Jeśli zejdziemy do ich poziomu… W polskiej tra-
dycji nie ma i nie może być miejsca na profano-
wanie miejsc kultu religijnego. Rozumiem gniew, 
podzielam ten gniew, ale mówię z senackiej try-
buny: strzeżcie się prowokatorów, strzeżcie się 

prowokatorów. Pamiętam, że gdy w latach osiem-
dziesiątych siedzący tutaj marszałek Borusewicz 
walczył o wolność, to zawsze, kiedy tylko pojawiały 
się strajki, kiedy tylko ówczesna Solidarność pod-
nosiła głowę, w mediach zaraz był temat profa-
nowania cmentarzy żołnierzy Armii Radzieckiej. 
Przecież to jest ten sam mechanizm: by zamiast 
o wolności Polaków, rozmawiać, tak jak wtedy,  
np. o niszczeniu cmentarzy. Dzisiaj apeluję do was, 
Bracia i Siostry: rozmawiajmy o naszej wolności, 
wolności od zaborczości Kościoła, ale nie rozma-
wiajmy o wandalizmie, nie rozmawiajmy o fizycz-
nym ataku, bo taki fizyczny atak czy wandalizm 
służy dzisiaj ludziom, którzy bardzo często w Boga 
nie wierzą, niezależnie od tego, w  jakie szaty  
są ubrani. Bo czy może wierzyć w Boga człowiek, 
który przymyka oczy na pedofilię? Czy może wie-
rzyć w Boga? Chyba nie. Ci ludzie, często niewie-
rzący w Boga, w istocie cieszą się, kiedy widzą 
profanowane kościoły, bo wiedzą, że jeszcze więk-
szy strumień pieniędzy popłynie z kieszeni bied-
nych Polek i Polaków w obronie Kościoła. Dlatego 
powtórzę: strzeżmy się prowokacji, bo prowokacja 
jest narzędziem władzy totalitarnej.

Z tej trybuny chciałbym podziękować zwłasz- 
cza…

(Marszałek Tomasz Grodzki: Panie Marszałku, 
10 minut.)

…ludziom w małych miasteczkach, polskim ko-
bietom w małych miasteczkach, które dzisiaj mają 
odwagę walczyć o swoje prawa, bo – tu powtórzę 
słowa, które kiedyś wypowiedziałem – żadna pol-
ska feministka w wielkim mieście nie musi się oba-
wiać biskupa, ale każda polska katoliczka musi się 
obawiać swojego proboszcza. (Oklaski)

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
Głos zabierze pan marszałek Borusewicz.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 

Michał Kamiński)

SENATOR 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Dyskutujemy na temat projektowanej uchwa-

ły, która odnosi się do sytuacji bieżącej, nie bez 
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przyczyny. Trwa kolejny dzień demonstracji 
i wieców młodzieży, kobiet, dzisiaj także przed 
Sejmem, i to jest sytuacja, która została sprowo-
kowana, nie wiem, czy świadomie, czy komplet-
nie bez świadomości, jakie będą następstwa. Mamy 
w tej chwili… Inaczej. Ci, którzy rządzą, mają te-
raz poważny problem. Kiedy tutaj dyskutowaliśmy, 
protestowaliśmy przeciwko zmianom niszczącym 
praworządność, niszczącym instytucje, które zaj-
mują się prawem, nazywaliście nas i KOD, kiedy 
demonstrował na ulicy, opozycją totalną. Nie słu-
chaliście naszych apeli, nie słuchaliście naszych 
propozycji, to, co mówiliśmy, odbijało się od ściany.  
Ale ta opozycja totalna to był taki delikatny spór 
polityczny. Mówiliśmy, ja mówiłem, ostrzegałem, 
że skoro tak postępujecie z opozycją w parlamen-
cie, skoro tak postępujecie z tymi, którzy w sposób 
pokojowy protestowali kilka lat temu na ulicach, 
to będziecie mieli do czynienia z zupełnie inną 
sytuacją, będziecie mieli do czynienia nie z tymi, 
którzy starają się wytłumaczyć, uzasadnić, ale bę-
dziecie mieli do czynienia z tymi, którzy w spo-
sób jasny i zdecydowany żądają i protestują. To jest 
młodzież. Ona posługuje się innym językiem, niż 
my posługiwaliśmy się i posługujemy się w parla-
mencie. To jest inny język i to jest inna sytuacja. 
Demonstracje obejmują cały kraj i wygląda na to, 
że będą kontynuowane. Będą kontynuowane tak-
że po oświadczeniu wicepremiera zajmującego się 
bezpieczeństwem, wicepremiera rządu PiS, który 
wzywa do tworzenia bojówek partyjnych. Rzecz 
niepojęta, żeby wicepremier do tego wzywał! Po 
tym wczorajszym wystąpieniu sytuacja naprawdę 
może pójść w kierunku starć fizycznych, w kierun-
ku, którego byśmy nie chcieli.

Likwidacja kompromisu antyaborcyjnego – na-
zywaliśmy ten kompromis kompromisem abor-
cyjnym, ale on w  zasadzie był kompromisem 
antyaborcyjnym – doprowadziła do tego stanu 
wrzenia, do wrzenia młodzieży i wrzenia kobiet, 
których dotyka ta zmiana, ta likwidacja zasadni-
czego zapisu ustawy. Jest to zrozumiałe, dlatego że 
uderza to akurat w tę grupę kobiet, ale także męż-
czyzn… Ta grupa jest w okresie prokreacyjnym i to 
ona będzie dotknięta tą nową sytuacją.

Kościół stwierdza, że od początku był przeciw-
ny aborcji. Tak, to jest prawda. Ale 23 lata temu 
zaakceptował kompromis antyaborcyjny. Wiem 
o tym, bo w 1993 r. brałem udział w głosowaniu 
nad tą ustawą, w dyskusjach nad tą ustawą i dla 
mnie sytuacja była jasna. Co się zmieniło? Zmienił 
się Kościół? Tak, zmienił się Kościół. Ale zmieniło 

się także społeczeństwo i w tej chwili nie ma już 
powrotu do tego, co było. Nie ma powrotu do kom-
promisu antyaborcyjnego, na który zgodziliśmy się 
23 lata temu. To jest dla mnie jasne.

Orzeczenie tzw. Trybunału Konstytucyjnego 
stosuje się wprost. Tu nie ma możliwości jakichś 
kombinacji, tworzenia nowych ustaw. Już nie mó-
wię o rozporządzeniach. Rozporządzenie w tej 
kwestii to byłoby kuriozum. Wyrok tzw. trybuna-
łu wprowadza się wprost do systemu prawnego. 
Nie ma tu możliwości jakichś dodatkowych ustaleń, 
ustaw, projektów ustaw.

Chcę też powiedzieć, że w mojej ocenie przy-
najmniej 1 przesłanka, która została w ustawie, 
przesłanka dopuszczająca możliwość aborcji 
w sytuacji, kiedy ciąża powstaje w wyniku prze-
stępstwa, gwałtu albo kazirodztwa, na podstawie 
uzasadnienia, które niedawno usłyszeliśmy, też 
może zostać zlikwidowana. Nie mam co do tego 
żadnych wątpliwości. Tak. To uzasadnienie może 
zostać przepisane i zapewne tak się stanie w naj-
bliższej przyszłości.

Jakie w związku z tym są wyjścia? Może być kil-
ka wyjść. Można myśleć o referendum, w sytuacji 
kiedy nie ma zgody i nie może być na to zgody, nie 
będzie nowej ustawy dotyczącej aborcji w Sejmie. 
O tym można myśleć. Można też myśleć o likwi-
dacji przesłanki penalizującej aborcję w kodeksie 
karnym. Ale też można zająć stanowisko – i to, 
jak uważam, dla Prawa i Sprawiedliwości może 
być najrozsądniejsze – czy można stwierdzić, 
tak jak my mówimy, że to ciało, które się nazywa 
Trybunałem Konstytucyjnym, nie jest Trybunałem 
Konstytucyjnym, ponieważ, tak jak mówi projekt 
omawianej uchwały, zasiadają tam osoby nieupo-
ważnione do orzekania. I w zasadzie to powoduje, 
że te orzeczenia są nieistniejące. Podsuwam ten 
pomysł Prawu i Sprawiedliwości. To według mnie 
byłoby z waszego punktu widzenia najbardziej roz-
sądne i najmniej kosztowne wyjście z tej sytuacji, 
w którą niestety zabrnęliście. Ale nie tylko wy w nią 
zabrnęliście, bo pociągnęliście za tym cały kraj.  
Bo przecież to, co się dzieje na ulicach, to nie do-
tyczy już w tej chwili tylko jednej grupy wiekowej, 
to nie dotyczy tylko wszystkich kobiet, to dotyczy 
wszystkich Polaków, Polaków, którzy są oburzeni, 
którzy nie zgadzają się na tę sytuację dotykającą 
już podstawowej zasady funkcjonowania państwa 
prawa. Dlatego uważam, że potrzebne jest wyjście 
z tej sytuacji. Jeżeli uważacie, że to, co proponuję, 
jest niemożliwe do zrealizowania, to zaproponuj-
cie swoje rozwiązanie. Zaproponujcie coś, bo nie 



Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ograniczania praw obywatelskich

176

17. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 28 października 2020 r.

można trwać w bierności i patrzeć na to, gdyż te 
demonstracje są w stanie doprowadzić w tej sytu-
acji, ze strony szefa PiS, do jakiegoś starcia, do ja-
kiegoś zwarcia, z którego wyjścia nie będzie.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

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

Jana Marię Jackowskiego.

SENATOR 
JAN MARIA JACKOWSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jestem współautorem wniosku o odrzucenie 

projektu uchwały i za chwilę powiem, dlaczego 
będę głosował za odrzuceniem projektu uchwały.

Ta uchwała składa się z 5 akapitów, a właściwie 
z 6 akapitów. Powiem na wstępie, że 4 pierwsze 
akapity to są tezy absolutnie fałszywe, ideologicz-
ne i niemające potwierdzenia w faktach. Piąta teza 
jest o tyle dyskusyjna, że ja uważam, że o warto-
ściach fundamentalnych dyskusji… To nie może 
być przedmiotem referendów, głosowań, a więc 
jest to teza dyskusyjna. Bo czy będziemy podej-
mowali referenda i  głosowania, czy stosować  
np. segregację rasową, czy stosować nietolerancję 
w życiu publicznym jako zasadę? Sądzę, że nikt nie 
chciałby, aby nad tego typu rzeczami głosowano. 
Tak więc ten piąty akapit jest dyskusyjny. A szó-
sty jest prawdziwy, bo faktycznie, jeżeli rządzą-
ca w Senacie większość przeforsuje ten projekt 
uchwały – uchwały, która moim zdaniem będzie 
elementem kompromitacji tej Izby, ponieważ na-
stąpi poświadczenie nieprawdy przez taki doku-
ment, jakim jest uchwała – to faktycznie ta uchwała 
zostanie ogłoszona w  Dzienniku Urzędowym 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Otóż pierwszy akapit, w którym jest mowa 
o tym, że zagrożone są zasady praworządności 
i neutralnego światopoglądowo charakteru nasze-
go państwa… Wysoka Izbo, czy 50 posłów na Sejm 
Rzeczypospolitej nie może złożyć do Trybunału 
Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności 
z konstytucją przepisów ustawy? Może. Czy 30 se-
natorów nie może z takim wnioskiem wystąpić? 
Może. Czy inne podmioty uprawnione mogą z ta-
kim wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego 
wystąpić? Mogą. No więc nie rozumiem, na czym 
ta niepraworządność czy odejście od neutralnego 

światopoglądowo charakteru państwa miałoby 
polegać. Nie ma tutaj absolutnie żadnej podstawy  
do takiej tezy.

Drugi akapit. „Stanowisko upolitycznionego 
Trybunału Konstytucyjnego narusza godność ko-
biet – itd., itd. – co czyni je prawnie nieistnieją-
cym”. Taka jest końcówka tego akapitu. Czy Senat 
Rzeczypospolitej Polskiej ma prawo stwierdzania, 
czy wyroki Trybunału Konstytucyjnego są prawnie 
obowiązujące, czy nie? No, to jest niedorzeczność. 
Wysoka Izbo, takie stwierdzenie jest niedorzecz-
nością i sądziłem, że w poważnej Izbie, jaką jest 
nasz Senat, tego rodzaju sformułowania nie będą 
padały w trakcie procesu legislacyjnego związane-
go z podjęciem uchwały.

Mało tego, przywołam opinie 2 niewątpli-
wych autorytetów w dziedzinie prawa, pana prof. 
Andrzeja Zolla i pani prof. Ewy Łętowskiej, któ-
rzy oboje, pytani, czy to jest prawomocne, czy 
to ma moc prawną, stwierdzili, że o ile taki wy-
rok zostanie opublikowany, to niewątpliwie ma 
moc prawną i  wchodzi do systemu prawnego 
Rzeczypospolitej Polskiej. Koniec, kropka. Ja ro-
zumiem, że komuś może się to nie podobać. Mnie 
się też w przeszłości nie podobały różne orzeczenia 
Trybunału Konstytucyjnego, chociażby o OFE, cho-
ciażby o kwestii wieku emerytalnego, ale przyjmo-
wałem je do wiadomości i uznawałem, że sprawa 
w tym zakresie jest zamknięta. To jest naturalny 
dyskurs w państwie demokratycznym. Są ludzie 
w Polsce, którym się może nie podobać, że jeste-
śmy demokratycznym państwem prawa, i wole-
liby, żeby Polska była monarchią. I co, też mogą 
z tego tytułu kontestować system prawny w Polsce?  
No właśnie. Albo tacy, którzy chcieliby demokracji 
socjalistycznej, jak było w czasach Peerelu, i też się 
sprzeciwiają konstytucji, bo nie ma w niej zapisu 
o demokracji socjalistycznej. No, różne mogą być 
poglądy, ale bądźmy po prostu osobami, które stoją 
realnie na takim gruncie formalnoprawno-ustro-
jowym, jaki w Polsce mamy.

„Naruszanie spokoju społecznego przez odbie-
ranie części obywateli Rzeczypospolitej Polskiej 
– kobietom – ich praw musi budzić zdecydowa-
ny sprzeciw. Wydanie takiego stanowiska w dobie 
szalejącej pandemii koronawirusa należy trakto-
wać jako prowokację oraz zamach na życie i zdro-
wie Polek i Polaków, którzy w obronie praw kobiet 
demonstrują od kilku dni na ulicach naszego kra-
ju”. Wysoka Izbo, jest takie powiedzenie: diabeł się 
w ornat ubrał i na mszę świętą ogonem dzwoni. 
O tym dokładnie była mowa w ostatnich dniach 
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w wypowiedziach pana premiera Kaczyńskiego, 
że ci, którzy zachęcają – a byli politycy z niektó-
rych środowisk politycznych, którzy zachęcali do 
podejmowania demonstracji, podnosili emocje 
społeczne, brali aktywny udział w tych demonstra-
cjach, wskazywali kierunki, wskazywali, co należy 
robić – te osoby, chcąc albo nie chcąc, zgadzając 
się z tym czy się nie zgadzając, jeżeli za 7–10 dni 
w Polsce będzie zwiększona liczba chorych na ko-
ronawirusa… Rozmawiałem o tym wczoraj z panem 
senatorem i wiceministrem Waldemarem Kraską 
i on mówił, że to jest logiczna konsekwencja wła-
śnie tych zbiorowych manifestacji, będziemy mieli 
tego efekt. Co ważne, może się zdarzyć, że skutki 
pandemiczne tych protestów będą uderzały nieko-
niecznie w tych młodych ludzi, którzy w większości 
biorą udział w manifestacjach, ale w ich rodziców, 
w ich dziadków, w osoby starsze. Oby tak nie było, 
oby tak nie było!

Czwarty akapit: żadne okoliczności nie powinny 
być pretekstem do zmian ustrojowych. No jakież 
to zmiany ustrojowe? No co takiego w Polsce się 
zmieniło? Czy trójpodział władzy został zniesiony? 
Czy konstytucja została obalona? Jakieś inne rzeczy 
się zdarzyły? No nie, fałsz, typowy fałsz. Można 
dyskutować o tym, czy się komuś podoba ten kie-
runek, czy nie, oczywiście, jest to debata publiczna, 
ale stawianie takich twardych tez jest absolutnie 
nieuzasadnione. Tymczasem ta uchwała sprawia 
wrażenie jakby autoryzowała i legitymizowała… 
I oczekuję od jej autorów odcięcia się, i to bardzo 
wyraźnego, od tych aktów, w których następowa-
ło naruszenie prawa, od aktów wandalizmu, nisz-
czenia biur poselskich i senatorskich, naruszania 
spokoju, profanacji świątyń, łamania prawa sani-
tarnego związanego z pandemią i tych wszystkich 
przypadków, których świadkami byliśmy w ostat-
nich dniach. Oczekuję tego, a nie podsycania at-
mosfery, przerzucania piłeczki na zasadzie: diabeł 
się w ornat ubrał i ogonem na mszę dzwoni i mó-
wienia, że to jest wina wyroku trybunału.

Wysoka Izbo, takiego rozstrzygnięcia trybuna-
łu można było się spodziewać, z bardzo prostego 
powodu: to orzeczenie jest zbieżne z orzeczeniem 
Trybunału Konstytucyjnego z  1997  r., które-
mu wówczas przewodniczył prof. Andrzej Zoll. 
Trybunał wtedy stwierdził, że przesłanka wzglę-
dów społecznych, by legalnie dokonać aborcji, 
wprowadzona w 1996 r., za czasów SLD, do usta-
wy z 1993 r., jest niezgoda z konstytucją i przed-
stawił bardzo szerokie uzasadnienie. Obecnie 
Trybunał Konstytucyjny zwrócił uwagę, odnosząc 

się do art.  38 konstytucji, w  którym zapisano 
„Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu czło-
wiekowi prawną ochronę życia”, że nie można róż-
nicować tego prawa ze względu na stan zdrowia. 
Ważna jest też uwaga prof. Andrzeja Zolla wygło-
szona w TVN24 po ogłoszeniu wyroku trybunału 
z 22 października. Prof. Zoll stwierdził: „W tej całej 
dyskusji pomija się zupełnie prawo dziecka. Tego 
słowa używam zupełnie świadomie. Jeżeli spojrzy 
się na ustawę z 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw 
Dziecka, to art. 2 ust. 1 tej ustawy mówi, że dziec-
kiem jest człowiek od poczęcia do pełnoletności. 
Ustawodawca traktuje w stanie prenatalnym isto-
tę ludzką jako człowieka, jako dziecko. I to trzeba 
wziąć pod uwagę, ten stan prenatalny jest podmio-
tem prawa. Nie można powiedzieć, że jest to ciało 
matki. To jest osoba. I w związku z tym nie można 
ot tak sobie mówić, że to kobieta jest uprawniona 
do decydowania o życiu tego dziecka”. I dodał: „To 
nie jest takie widzimisię polskiego ustawodawcy 
w uznawaniu osoby czy dziecka w stanie prenatal-
nym. Takie stanowisko zawarł również Trybunał 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jest słynne 
orzeczenie z listopada 2011 r., gdzie to jest wyraź-
nie powiedziane, że zarodek ludzki traktuje się jako 
człowieka, rozwijającego się człowieka w organi-
zmie matki”.

Myślę, że główny dramat tej debaty, która obec-
nie przechodzi przez Polskę, a która niestety jest 
bardzo emocjonalna – ale zazwyczaj takie debaty 
są bardzo emocjonalne, zresztą nie tylko w Polsce, 
we wszystkich krajach europejskich, w Stanach 
Zjednoczonych również – polega na tym, że jed-
ni uważają, że nadrzędną wartością jest wolność 
osoby ludzkiej, która może być realizowana nawet 
kosztem prawa do życia innej, odrębnej osoby, 
istoty, a inni, i do nich ja się zaliczam, uważają że 
prawo do życia jest fundamentem praw człowieka. 
I jeżeli naruszy się prawo do życia, zacznie się je 
relatywizować, czy, na co zwrócił uwagę Trybunał 
Konstytucyjny, zacznie się dyskryminować ze 
względu na jakieś cechy albo na jakąś sytuację spo-
łeczną czy w jakikolwiek inny sposób, to niestety 
wchodzi się na bardzo niebezpieczny obszar. I to 
jest dramat współczesnych cywilizacji, nie tylko 
w Polsce, ale w ogóle na świecie.

Wysoka Izbo! Wychodząc z założenia, że nie 
można podejmować uchwały, która jest ideolo-
giczna i sprzeczna ze stanem faktycznym, uważam,  
że nie można podjąć tej uchwały. Takie jest moje 
stanowisko, a wyrażę je w ten sposób, że będę gło-
sował przeciwko podjęciu tej uchwały. Dziękuję.
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WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę o zabranie głosu panią senator 

Alicję Chybicką.

SENATOR 
ALICJA CHYBICKA 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowne Ko- 
leżanki i Koledzy!

Na początku powiem, że absolutnie nie zga-
dzam się z senatorem Jackowskim i będę głoso-
wała za tą uchwałą. Ta uchwała jest potrzebna i jest 
niezbędna.

Swoją wypowiedź rozpocznę od przedstawienia 
stanowiska senatu mojego uniwersytetu medycz-
nego, we Wrocławiu.

„Jako przedstawiciele społeczności akade-
mickiej i pracownicy systemu ochrony zdrowia 
z  niepokojem obserwujemy rozwój wydarzeń 
w naszym kraju po ogłoszeniu wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego z 22 października 2020 roku.

Nasza dewiza brzmi: Primum non nocere”.  
Moja też. „To pacjent i  jego dobro stanowią 
dla nas cel nadrzędny. Orzeczenie Trybunału 
Konstytucyjnego pozostawia uzasadnione wątpli-
wości co do zgodności z tą zasadą. Każdy człowiek, 
dowiadując się o stwierdzeniu u płodu nieodwra-
calnych wad i podejmując jedną z najtrudniejszych 
decyzji w swoim życiu, ma prawo otrzymać rzetel-
ną, pełną informację bazującą na aktualnej wiedzy 
medycznej i obiektywizmie naukowym, aby na tej 
podstawie dokonać wyboru zgodnego ze swoimi 
przekonaniami i sumieniem. Nikt z nas – nieza-
leżnie od światopoglądu – nie ma prerogatyw, by 
tych praw Obywateli Rzeczypospolitej pozbawić.

Nasilające się protesty społeczne mogą mieć 
katastrofalne skutki nie tylko dla zdrowia i życia 
ich uczestników, ale także przeciążonego epidemią 
sytemu ochrony zdrowia. Skutki chronicznego nie-
dofinansowania naszych szpitali i niedoborów wy-
kwalifikowanego personelu medycznego widzimy 
dziś, w warunkach pandemii SARS-CoV-2, szcze-
gólnie wyraźnie. Do rządzących zatem kierujemy 
apel o pilne, bo tego wymaga nadzwyczajna sy-
tuacja, znalezienie rozwiązania, które przywróci 
protestującym poczucie bezpieczeństwa i pozwo-
li im na pozostanie w domach, byśmy jako pra-
cownicy systemu opieki zdrowotnej mieli szansę 

przeciwdziałać epidemii w jej kluczowym momen-
cie dla dobra całego społeczeństwa”.

Proszę państwa, dziecko jest chodzącym cu-
dem, jest wyjątkowe i niezastąpione. Mam ten 
zaszczyt, że pracuję z  dziećmi i  dla ich dobra  
od 45 lat. Walczę o ich życie i zdrowie. I tak na-
prawdę bardzo istotną sprawą jest to, jakie życie 
prowadzi to dziecko. Odejście dziecka z naszego 
świata jest dla rodziców czymś strasznym, jest 
czymś, co… Przeczytam, co napisali rodzice, jeden 
z rodziców: „Nikt, kto nie jest matką czy ojcem, 
nikt, komu jego dziecko nie umierało na rękach, nie 
wie, jakie to straszne uczucie. To jakby zgasło świa-
tło na ziemi, jakby skończył się świat, jakby nie było 
już nic”. I tego można uniknąć. Kompromis, który 
obowiązywał do momentu orzeczenia Trybunału 
Konstytucyjnego, pozwalał na to, aby dzieci, które 
mają wady letalne… Co w ogóle oznacza wada le-
talna? To są ciężkie zaburzenia rozwojowe, które 
pośrednio lub bezpośrednio prowadzą do śmierci 
płodu lub noworodka.

I teraz mamy piękna rodzinę. Jest mama, jest 
tata, często jest jeszcze rodzeństwo. Jest też w tej 
chwili ogromny postęp wiedzy medycznej i my za 
pomocą badań, które ma wykonywane każda mat-
ka w czasie ciąży… Są to takie badania jak USG 4D, 
które… Pewnie większość z państwa, którzy mnie 
słuchają, widziała buzię, rączki i całe swoje dziec-
ko. A zamiast tego obrazu pojawia się obraz dziecka 
z zespołem Patau, Edwardsa, z przepukliną opono-
wo-rdzeniową, z rozszczepieniem rdzenia. Wtedy 
od razu wiadomo, że to dziecko nie ma szans na ży-
cie. Jest tylko pytanie, jak straszną mękę człowiek 
mu szykuje na tym świecie, czy będzie cierpiało 
po urodzeniu.

Proszę państwa, ja przez wiele lat współpra-
cowałam z  prof. Tylki-Szymańską z  Centrum 
Zdrowia Dziecka, która prowadziła dzieci niepeł-
nosprawne. Uwielbiam je wszystkie, byłam na obo-
zie, na którym było ich 200. Tym dzieciom udało 
się uratować życie, ale żadne z nich nie miało ta-
kiej wady, o której przed chwilą powiedziałam, ani 
jedno jej nie miało. Jednak kiedy rozmawiałam tam 
z matkami, one wszystkie mówiły, że doprowadze-
nie ich do jako takiej formy to jest niesamowite 
doświadczenie. Każda z nich kochała to dziecko, 
a jednak gdyby miały dokonać wyboru po raz drugi, 
to trudno powiedzieć, jakiego wyboru by dokonały.

W związku z tym pozbawianie kobiet, mło-
dych kobiet… Popatrzcie, kogo macie w tej chwi-
li na ulicach. To są młodzi ludzie, mający 16, 17,  
18 lat, studenci, tam nie ma osób starszych. I to jest 
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po prostu straszne, że zrobiono to – ja mam wra-
żenie, że specjalnie – w okresie pandemii. Wtedy, 
kiedy powinniśmy się zastanawiać nad respira-
torami, lekami, nad walką z pandemią, doprowa-
dzono do tego, że ludzie ryzykują swoje zdrowie. 
Te nasze dzieci i wnuki wyszły na ulice, bo one 
chcą mieć wybór. I te dzieci, które zechcą urodzić 
w przyszłości dziecko z zespołem Patau, i patrzeć, 
jak ono cierpi… Bo powiem jeszcze jedno.

Państwo zapewne tego nie wiedzą, a może wie-
dzą, że istnieje coś takiego jak uporczywa terapia. 
Otóż nie leczy się dzieci, które są skazane na śmierć 
– również skazane na nią z innych powodów – one 
przechodzą pod opiekę paliatywną. Czy my mamy 
domy wytchnienia dla takich dzieci w Polsce?  
Nie. My mamy pojedyncze domy. Niedługo, 6 li-
stopada taki dom zostanie otwarty we Wrocławiu. 
Ale to niewątpliwie nie jest powód, żeby pozwalać… 
Dziecko, które nosi matka w łonie, nie może powie-
dzieć: „Ja nie chcę cierpieć. Ja nie chcę mieć tego 
bólu. Ja nie chcę przez to przechodzić, bo przede 
mną tego życia nie ma”. To my dorośli na podstawie 
wiedzy medycznej, tego, co wiedzą ludzie na całym 
świecie, podejmujemy decyzję, że to dziecko może 
na ten świat przyjść, albo wiemy, że jak ono przyj-
dzie na ten świat, to będzie to jedna wielka niewy-
obrażalna męka dla rodziców, dla dziecka, a efekt 
będzie wiadomy. I to daje państwu pod rozwagę.

I na koniec chciałabym powiedzieć, że kobieta 
z organizmem ultradoskonałym potrafi regenero-
wać się po ekstremalnie ciężkich doświadczeniach, 
przetrwa wszystko – i to pokazują te nasze dziecia-
ki. Ale nie tylko kobiety strajkują, bo i mężczyźni są 
na ulicach. Mam pytanie do kobiet z PiS: dlaczego 
żadna z was o te dzieci się nie upomni? Przecież 
wy też macie dzieci. Czy chcecie, żeby one rodziły, 
skazując na mękę i siebie, i swoje dzieci? Dziękuję 
bardzo za uwagę.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Bardzo proszę panią senator Gorgoń-Komor 

o zabranie głosu w trybie zdalnym.

SENATOR 
AGNIESZKA GORGOŃ-KOMOR 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Szanowne Panie i Panowie Senatorowie! Wyso- 

ka Izbo!

To czas wielkiego smutku. Przez cały kraj prze-
lewa się fala protestów związanych z wyrokiem 
Trybunału Konstytucyjnego zaostrzającym ustawę 
antyaborcyjną. Jeżeli ktoś nie rozumie tego związ-
ku przyczynowo-skutkowego, to znaczy, że nie pa-
trzy perspektywicznie na sprawy Polek w naszym 
kraju. Dla mnie to jest tak oczywiste, tak proste… 
To zostało wywołane akurat w fazie największej 
zachorowalności, w szczycie pandemii, kiedy jest 
dużo zachorowań, wiele zgonów. To jest bardzo 
proste. Zerwanie tego bardzo trudnego kompromi-
su, i to w środku pandemii – właśnie teraz, w mo-
mencie, kiedy powinniśmy najbardziej się wspierać 
– wywołało ideologiczną wojnę.

Chciałoby się rzec, że szkoda, że 2 znane Polki, 
pani prezydentowa i jej córka Kinga Duda, nie za-
bierają teraz głosu, tylko są gdzieś ukryte przez pre-
zydenta czy działaczy PiS. Chciałoby się powiedzieć, 
że szkoda, że wielka Polka, nieżyjąca już pani Maria 
Kaczyńska, nie sprowadzi teraz do parteru swojego 
szwagra Jarosława Kaczyńskiego, posła PiS. 

Nie ma mojej zgody na to, co się dzieje i w jaki 
sposób się to odbywa. Kolejny raz rząd nas zawiódł, 
pokazał, że ideologiczny fanatyzm jest dla niego 
ważniejszy niż zdrowie i szczęście ludzi, postawił 
siebie w pozycji sędziego ludzkich sumień. Jestem 
katoliczką, wierzę w Boga, ale uważam, że prawo do 
decydowania o sobie, prawo do urodzenia lub usu-
nięcia chorego dziecka, to prawo niezbywalne. Nie 
wszystkie z nas są bohaterkami, heroinami, które 
zdecydują się urodzić i wychować niepełnospraw-
nego syna czy niepełnosprawną córkę albo donosić 
dziecko, które z pewnością nie przeżyje poza łonem 
matki, zwłaszcza że żyjemy w państwie, od które-
go nie można oczekiwać wsparcia ani pomocy. I to 
jest, proszę państwa, wybór. Tak, wybór, a nie zakaz.

Próbuje się obecnie wtłoczyć protestujących 
w zupełnie inny kontekst, obwiniając ich o wzrost 
zachorowań, a to przecież Trybunał Konstytucyjny 
na zlecenie Nowogrodzkiej zdetonował tę bombę 
o wielkiej sile rażenia. Pierwsze rażenie idzie w kie-
runku kobiet. My o tym mówimy cały czas, więc 
nie będę powtarzać argumentów, które tu już padły. 
Drugie rażenie idzie w stronę środowiska lekarskie-
go, w stronę ginekologów. To właśnie dzisiaj śląscy 
ginekolodzy napisali w liście otwartym o konse-
kwencjach dotyczących zdrowia psychicznego i fi-
zycznego. Chcą państwu powiedzieć, że noszenie 
w łonie obumarłej ciąży powoduje takie konse-
kwencje, jak ryzyko sepsy – a za tym idzie śmierć 
– ryzyko krwotoku okołoporodowego czy ryzyko 
zmniejszenia szans na zajście w kolejną ciążę. I to są 
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niepodważalne fakty przytaczane przez ekspertów 
medycznych. Nie mówię już o takich konsekwen-
cjach, jak samobójstwa wśród kobiet.

Żyjemy w czasach, kiedy od rządzących kra-
jem powinniśmy oczekiwać tego, że znajdą recep-
tę na rozprzestrzenianie się wirusa – to pandemia 
jest dzisiaj największym problemem – i że otoczą 
nas poczuciem bezpieczeństwa i wspólnotowości. 
Tymczasem dostajemy decyzję, która zaostrza pra-
wo aborcyjne. Ludzie tracą pracę, brakuje lekarzy, 
zamyka się biznesy. To wszystko służy tylko do 
tego, aby zamaskować niekompetencję rządzących.

Mówicie państwo o protestujących, że ich ję-
zyk was oburza. Faktycznie, nie jest wyrafinowa-
ny. Ale z czego to wynika? Te kobiety są wściekłe 
na rząd, na podejmowane przez was decyzje, na to, 
że próbuje się im odebrać prawa, wolność i god-
ność. Podstawą komunikacji jest to, aby mówić do 
zamierzonego odbiorcy takim językiem, który jest 
dla niego zrozumiały. Przecież wszyscy pamięta-
my język pana premiera Morawieckiego w kulu-
arowych, restauracyjnych rozmowach. Czy on był 
wyrafinowany? Byliśmy świadkami niedawnych 
wydarzeń w Sejmie, kiedy to pan wicepremier 
Kaczyński krzyczał do posłów „chamska hołota”. 
Obudziliśmy w ludziach demony, wobec tego wyda-
je mi się, że te apele kobiet powinny do was trafić.

Dlatego też obecnie, w tym wypełnionym emo-
cjami czasie, zwracam się do protestujących: dro-
gie Polki, jesteśmy z wami, ale prosimy, nie dajcie 
się prowokować tym tajnym… no, osobom, które są 
przez PiS w wasze tłumy wtłoczone. Nie niszczcie 
kościołów, nie profanujcie pomników, raczej broń-
cie kościołów, bo to też jest wasz kościół, kościół, 
do którego chodzicie, też jesteście katoliczkami. 
Absolutnie nie dajcie się prowokować. I dbajcie 
o swoje bezpieczeństwo, żeby nikt w tym kraju nie 
oskarżył was o to, że pandemia się rozwija, bo wy-
szłyście na ulice. Dziękuję bardzo.

SENATOR 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Bardzo dziękuję, Pani Senator.
Bardzo proszę o zabranie głosu panią senator 

Ewę Matecką – zdalnie.

SENATOR 
EWA MATECKA 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Ostatnie dni pokazują, jak dalece odeszliśmy 
w Polsce od standardów demokratycznego pań-
stwa prawa. Demontując instytucje demokratyczne 
z Trybunałem Konstytucyjnym, prokuraturą i są-
dami na czele, PiS doprowadziło do sytuacji, jaką 
znamy przecież jeszcze sprzed roku 1989. Państwo 
staje się coraz bardziej opresyjne. Wypycha demo-
krację na ulice. Co więcej, kolejny raz doprowadza 
do ostateczności kobiety. Analogii do okresu PRL 
można zresztą w ostatnich dniach doszukać się 
nieporównanie więcej – począwszy od wczoraj-
szego wystąpienia prezesa Kaczyńskiego, poprzez 
obarczanie opozycji winą za wywoływanie niepo-
kojów i rozliczne prowokacje, aż po propagandowe 
oczernianie wszystkich przeciwników politycznych 
w mediach publicznych.

Dzisiejszy gniew, dzisiejszy strach kobiet nie 
wziął się znikąd – to efekt systematycznego, me-
todycznego i przeprowadzanego z wyrafinowaną 
precyzją procesu stopniowego ograniczania praw 
człowieka w Polsce. To również pokłosie publiczne-
go znieważania kolejnych grup społecznych, wcze-
śniej lekarzy, nauczycieli, sędziów, rolników, osób 
LGBT czy teraz wreszcie kobiet. Za każdym razem 
wywierany w ten sposób społeczny gniew okazu-
je się dla rządzących nowym pretekstem, by jesz-
cze bardziej ograniczać nasze obywatelskie prawa 
i oddalać je od europejskich standardów. Za każ-
dym razem również rządzący podgrzewają nastro-
je społeczne po to, by przykryć nieudolność, jaka 
dziś manifestuje się coraz większą zapaścią służby 
zdrowia. Maskowanie tej nieudolności przez rzą-
dową propagandę przestało wystarczać, bo ludzie 
przestali w końcu w nie wierzyć, skoro doświad-
czają na co dzień, jak bardzo rząd mija się z praw-
dą. Wojna z kobietami to także zasłona dymna dla 
przegrywanej przez PiS wojny z pandemią. Dzisiaj 
jest blisko 19 tysięcy zakażeń.

Gogol stwierdził kiedyś, że kłamstwo głoszone 
jako prawda doprowadza do wściekłości. Nie dzi-
wię się zatem, że wściekłość wśród ludzi narasta, 
narasta w całym kraju, we wszystkich miastach. 
Młodzi i dorośli, kobiety i mężczyźni, wszyscy dzi-
siaj są razem. Gdzie? Na ulicy, w obronie praw ko-
biet – w Polsce w XXI w. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Bardzo dziękuję, Pani Senator.
Bardzo proszę o zabranie głosu panią senator 

Agnieszkę Kołacz-Leszczyńską z sali nr 217.
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SENATOR 
AGNIESZKA KOŁACZ-LESZCZYŃSKA 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Bardzo dziękuję za tę dzisiejszą uchwałę, tę, 

której projekt procedujemy, a także za przygoto-
wane stanowisko senatorek i senatorów Koalicji 
Obywatelskiej, które jednoznacznie i w mocnych 
słowach wyraża to, co czują i myślą wszyscy pro-
testujący na ulicach naszych miast i małych mia-
steczek, nie ustając w wyrażaniu sprzeciwu wobec 
koszmarów, które gotują nam rządzący – bo co do 
tego, że to rządzący są odpowiedzialni za tę sytu-
ację, chyba nikt z nas nie ma wątpliwości.

Ale ja na moment chcę wrócić do sytuacji sprzed 
kilku lat, kiedy wspólnie stawaliśmy do pierw-
szych protestów w związku z upolitycznianiem 
Trybunału Konstytucyjnego, a później, regular-
nie, cyklicznie, kolejnych instytucji państwowych. 
Rozmawiając wtedy z protestującymi, pytałam ich, 
dlaczego tam są, dlaczego, według nich, my wszy-
scy tam jesteśmy. Padały wtedy 2 odpowiedzi.

Pierwsza. Usłyszałam, że ludzie są tam dlatego, 
że boją się takiej oto sytuacji, którą pięknie opisuje 
wiersz z 1942 r., z ubiegłego stulecia. Ten wiersz 
mówi o sytuacji, w której kolejno przychodzili po 
innych, a nas za nimi nie było. A kiedy przyszli po 
nas, to z nami nikt nie protestował, bo nie było już 
nikogo. Prorocze były to słowa wtedy, w tamtym 
czasie, bo potem kolejno przychodzili i opluwali 
sędziów, nauczycieli, lekarzy. My byliśmy wtedy 
z nimi, byliśmy z różną siłą i mocą, wspieraliśmy 
i trwaliśmy. I dzisiaj znów jesteśmy razem.

Druga wypowiedź, która była powtarzana 
w tamtym czasie, to były słowa, które mnie przera-
żały, słowa o braku przekonania o tym… I pytanie: 
cóż znaczy Trybunał Konstytucyjny? Wtedy prote-
stujący… znaczy nie protestujący, ale osoby, które 
nie uczestniczyły w protestach, mówiły, że Trybunał 
Konstytucyjny nie ma nic wspólnego z naszym ży-
ciem, z naszą codziennością, z codziennością zwy-
kłego człowieka, że przecież jego wyroki nie dotyczą 
pojedynczych osób. Tak wtedy niektórzy myśleli. 
I oto, Szanowni Państwo, nadszedł 22 październi-
ka. Od tego dnia doświadczamy, jak bardzo niektó-
rzy się wtedy mylili i jak mocno ten przemeblowany 
i politycznie zmontowany Trybunał Konstytucyjny 
może spustoszyć nasze życie, jak może wpływać na 
nasze życiowe wybory, na naszą godność. Teraz wie-
my, że może narazić nas na nieludzkie traktowanie 
i tortury, jak zapisaliśmy w tej uchwale.

Nasze protesty, nasze wspólne wyjścia na uli-
cę są tym razem mocniejsze w swoim przekazie, 
ale tylko dlatego, że nasza wytrzymałość została 
wystawiona na kolejną próbę i niestety już jej nie 
uniosła. O zgotowanym nam koszmarze, o któ-
rym wszystko już chyba zostało powiedziane… 
Wszystkie słowa już padły, ale tym razem nie zo-
stały wypowiedziane przez polityków. Nie ich słu-
chamy tym razem. Tym razem słuchamy głosów 
matek i ojców, przyszłych, pełnych obaw rodzi-
ców, naszych babć i dziadków. Swoje traumatycz-
ne i trudne do wypowiedzenia historie opowiadają 
kobiety, opowiadają rodzice, którzy przed takimi 
wyborami niestety stanęli.

Są też z nami rodziny lub opuszczone, samotne 
matki dzieci z niepełnosprawnościami, które, jak 
słyszycie – niektóre z pań już o tym mówiły – spo-
kojnym głosem, czasami po raz pierwszy w życiu, 
często ze łzami w oczach mówią o codzienności ży-
cia z dziećmi z niepełnosprawnościami, o piekielnie 
trudnej, codziennej opiece nad nimi, o tym, jak cza-
sami żebrzą o pieniądze na rehabilitację, na leki, na 
sprzęt, na pieluchy, by zapewnić, jak mówią, godne 
życie swoim dzieciom. Ale często też pytają, często 
wątpią w to, czy naprawdę to ich życie jest godne.

Protesty, które się rozpoczęły… Myślę, że rzą-
dzący naiwnie uznali, że protesty w sprawach 
światopoglądowych przykryją totalną nieudolność 
i całkowity brak planu w zakresie walki z korona-
wirusem, który pustoszy nasze zdrowie i życie. Ale 
tym razem protesty przybrały rozmiary, których 
rządzący w swej naiwności chyba się nie spodzie-
wali. Liczyli na szalejącą pandemię, liczyli na naszą 
odpowiedzialność i rozwagę, na to, że w tej sytuacji 
na pewno zostaniemy w domu, na to, że ewentu-
alne protesty będą bardzo krótkie, że szybko się 
skończą. Ale tym razem się pomylili i pogubili, tym 
razem trudno będzie to wszystko zatrzymać.

Od wczorajszego wystąpienia wzywającego 
wprost do walki z protestującymi pełną odpowie-
dzialność za nasze życie i zdrowie – nie boję się 
tego powiedzieć – biorą na siebie rządzący. Nie 
wiem, czy widzieliście to państwo, ale w zimnych 
oczach wypowiadającego te słowa widać było nie-
nawiść i gotowość na wszystko. Myślę, że dosłow-
nie na wszystko. To poraża najmocniej, bo każe 
myśleć, co może się za chwilę wydarzyć. 

Dlatego ja bardzo proszę: bądźmy razem w tych 
protestach, wyrażajmy swoje emocje, ale – błagam 
– nie prowokujmy, nie ulegajmy manipulacjom, 
nie wyrzucajmy swojej złości, niszcząc kościo-
ły, niszcząc pomniki. Bardzo proszę, byśmy byli 



Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ograniczania praw obywatelskich

182

17. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 28 października 2020 r.

mądrzejsi w tym wszystkim, co robimy. Bardzo 
proszę, byśmy byli odważni, ale też przede wszyst-
kim odpowiedzialni, bo odpowiadamy za siebie, jak 
również za innych. Bardzo o to państwa proszę. 
Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Proszę pana senatora Wiatra.

SENATOR 
KAZIMIERZ WIATR 

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Postaram się mówić spokojnie, chociaż niektó-

rzy przede mną tutaj krzyczeli i byli agresywni.
Sytuacja rzeczywiście jest trudna i każde słowo 

powoduje, że pojawiają się 2 następne, ale trud-
no milczeć i nie zauważać pewnych oczywistych 
sprzeczności czy też nielogiczności.

Jest oczywiście kilka grup problemów. Pierw- 
sza, generalna, to tekst konstytucji i zawarta w niej 
obrona życia. Czy Trybunał Konstytucyjny mógł 
inaczej orzec? Była już o tym mowa. Druga gru-
pa problemów to spór o ten stan rzeczy zapisany 
w konstytucji. Trzecia sprawa to forma tego spo-
ru. I czwarta to postawa polityków w tej sprawie, 
w szczególności polityków opozycji, i agresja, także 
tu dziś, wobec Kościoła i ludzi Kościoła in gremio, 
wobec osób inaczej myślących, przy jednoczesnej 
deklaracji szacunku, wspólnoty, demokracji.

Dużo tu było poruszonych wątków, trudno ze 
wszystkimi polemizować, chociażby się chciało. 
Nie ma wątpliwości, że prawdopodobnie do celów 
pewnej narracji wystąpień mieszano tu różne po-
rządki, przywoływano, że zapisy zawarte w pra-
wie karnym wynikają z pobudek religijnych. No po 
prostu chronią życie. Czy ochronę życia zapisaną 
w konstytucji i prawie karnym można wywieść tyl-
ko z poglądów religijnych? Jeżeli tak ktoś myśli, to 
jest bardzo, bardzo źle.

Jedna taka myśl padła tu w agresywnej narra-
cji – że pan Kaczyński nie ma prawa przyznawać 
się do Polski Walczącej i do tego, że walczył z ko-
munizmem, że do tego ma prawo tylko Frasyniuk 
i Wałęsa. Kto panu, Panie Senatorze, dał prawo, 
żeby takie rzeczy mówić? Ja za komunizmu też sie-
działem. I co? Nie wolno mi tego mówić? Bo co? 
Pan mi tego zabroni?

(Senator Ryszard Świlski: Kaczyński nie sie- 
dział.)

(Głos z sali: Spał.)
Proszę mi nie przeszkadzać. Trochę kultury… 

Brakuje tej kultury, niestety.
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Bardzo pro-

szę, by panowie nie czerpali z arsenału zachowań 
w Sejmie – np. z tego, kiedy posłanka PiS, nieuka-
rana za to, pokazywała wulgarne znaki… My mu-
simy się zachowywać inaczej niż parlamentarzyści 
PiS i szanować naszych adwersarzy. Dlatego pro-
szę o spokój.)

Dziękuję panu marszałkowi za to, że wprowa-
dzając porządek, przy okazji przyłożył PiS. To jest 
świetna sytuacja.

Pan senator Jackowski dokładnie przeanali-
zował tekst projektowanej uchwały, konstatując, 
że jest ona pośrednim wsparciem obecnych pro-
testów. Ja bym jednak poszedł krok dalej, ponie-
waż kiedy głosowaliśmy nad wprowadzeniem tego 
punktu do porządku dzisiejszych obrad, senatoro-
wie wznieśli kartki – jeszcze wiszą na niektórych 
ławach – z napisem „Strajk Kobiet” i tym dziw-
nym logo. Panie i Panowie Senatorowie, w ten spo-
sób autoryzujecie całą tę barbarzyńską awanturę, 
te totalne, niewyobrażalne wulgaryzmy, których 
skala nie jest znana w naszym społeczeństwie 
i w naszej kulturze, fizyczne ataki na kościoły, na 
modlących się ludzi. Czy to obiecaliście swoim wy-
borcom rok temu? Czy obiecaliście swoim wybor-
com ataki na kościoły? Dlaczego dziś nie trzymacie 
tablic z napisem „Konstytucja”? Cytowane były 
tutaj wypowiedzi prof. Zolla i prof. Rzeplińskiego, 
obszerniejsze ich wypowiedzi, także poprzednie 
wyroki Trybunału Konstytucyjnego pod przewod-
nictwem pana prof. Zolla.

Co dziś prowadzi do tak strasznej nienawiści 
wobec wszystkiego co polskie? Naruszane jest sa-
crum kościołów i jest taka agresja. No, wielokrotnie 
słyszeliśmy wypowiedzi tych, którzy się wstydzą 
Polski i jej 1050-letniej historii, tego garbu histo-
rii. Cóż powiedzieć? Będziemy bronić kościołów, 
ale wolelibyśmy wspólnotę i miłość. Wolelibyśmy 
wspólnotę i miłość, ale będziemy ich bronić z mi-
łości do naszych przodków, także z miłości do was 
i do tych, którzy je atakują. Będziemy się modlić za 
was i za tych, którzy wykazują tę agresję. I dzięku-
ję tym wszystkim, którzy bronią tych kościołów. 
Trzeba rozróżnić walkę z protestującymi i obro-
nę kościołów. Nie zauważyłem walczących z pro-
testującymi, zauważyłem atakowanie tych, którzy 
bronią kościołów. Nie powinniśmy być bierni, kie-
dy wartości są zagrożone. A przecież sacrum ko-
ściołów to jedna z nich. Wulgaryzmy w polskiej 
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przestrzeni publicznej na taką skalę… No, to jed-
nak jest nie do zaakceptowania. Nie wiem, jaki cel 
ma uświęcić te środki. Nie wiem. Nie wiem.

Jan Paweł II wołał na placu w  Warszawie: 
„Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. 
Tej ziemi!”. Wierzyliśmy, że determinacja nasze-
go wielkiego Jana Pawła II w tym wołaniu była tak 
wielka, że ten Duch zstąpił i odnowił ziemię. Ale 
widać, że czas upłynął, ta moc przestała działać 
i trzeba nam wszystkim wołać dzisiaj za Janem 
Pawłem II: „Niech zstąpi Duch Twój. Niech zstąpi 
Duch Twój, Panie, i odnowi oblicze ziemi. Tej zie-
mi!”. Jan Paweł II mówił też, szczególnie do ludzi 
młodych, wielokrotnie mówił, że czuje się odpowie-
dzialny za to wielkie wspólne dziedzictwo, które-
mu na imię Polska. I nie możemy, walcząc o prawa 
własne, nie myśleć o prawach drugiego człowieka, 
bliźniego i nie myśleć o tym wszystkim, co nas po-
przedza. Boże chroń Polskę! (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Bardzo proszę o zabranie głosu panią senator 
Joannę Sekułę.

SENATOR 
JOANNA SEKUŁA 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Zrobiło się prawie jak w kościele, ale postaram 

się odnieść do tego chłodno. Dzisiaj w trakcie obrad 
podejmujemy próbę zrozumienia sytuacji, z jaką 
mamy do czynienia w kraju. Z jednej strony są ko-
biety, które zostały pozbawione swoich praw przez 
orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Z drugiej 
strony jest władza, która nie rozumie społeczeń-
stwa, w imieniu którego tę władze sprawuje.

Kobiety czują się odpowiedzialne za los swo-
ich rodzin. Codziennie zmagamy się z problemami 
i ponosimy konsekwencje tego wszystkiego, co jest 
w naszym otoczeniu. Naszym towarzyszem jest co-
dzienny, nie zawsze uświadomiony lęk o przyszłość 
naszych dzieci i spoistość naszych rodzin. Skoro 
ponosimy konsekwencje, musimy mieć prawo do 
decydowania o sobie. Nasze wybory decydują o ży-
ciu naszym, naszych rodzin i naszych dzieci.

W ostatnim czasie wiele przeczytałam o hero-
izmie kobiet. Słowa te pisane były przez naukowców, 
dziennikarzy, działaczy społecznych i polityków, 
ale nie spotkałam się z takim sformułowaniem 
ze strony samych kobiet. Czy jesteśmy heroiczne? 

Nie. Jesteśmy częścią naszego społeczeństwa i na 
co dzień zajmujemy się swoim życiem, życiem na-
szych rodzin. Nadszedł jednak czas, by wszyscy so-
bie uświadomili, że nie możemy być przedmiotem 
polityki i działań państwa we wszystkich zakresach, 
a musimy stać się podmiotem. Widziałam smutny 
obrazek w jednej z telewizji, gdzie o dzisiejszych 
problemach związanych z orzeczeniem TK dysku-
towało 5 smutnych, bardzo ważnych panów. Nie 
było tam ani jednej kobiety. Uznano, że nasze zda-
nie się nie liczy lub jest mało znaczące.

To dlatego młode kobiety uznały, że muszą 
wziąć sprawy w swoje ręce, i wyszły na ulicę. Teraz 
oskarża się je o anarchię i o wszystko, co najgor-
sze. Nikt się nie zastanawia, gdzie leży przyczyna 
sporu. Paru panów z niskim PESEL-em postano-
wiło urządzić życie młodym kobietom, a one po-
wiedziały „nie”. Są zdeterminowane, by to „nie” 
wykrzyczeć na ulicy. Chodzi im właśnie o  to,  
by nie musiały płakać po kątach, jak to sobie wy-
obraziły, by mogły urządzać sobie życie tak, jak 
chcą, by nie musiały być heroiczne.

Wiele razy miałam możliwość rozmawiania 
z kobietami, które dokonały w swoim życiu nie-
właściwych wyborów. Dzielnie zmagały się one ze 
swoim losem i nawet nie płakały, bo to były ich 
wybory. Nie możemy akceptować tego, że całe po-
kolenia Polek nie będą miały prawa do swoich wy-
borów, nawet w sprawach dotyczących ich samych.

Dzisiaj młode pokolenie domaga się realnego 
udziału w podejmowaniu decyzji. Pamiętam cza-
sy, gdy szacunek dla kobiet wyrażano raz w roku 
goździkiem i parą rajstop, ale te czasy minęły bez-
powrotnie. Niestety decydenci tego nie rozumie-
ją. My jako politycy, kobiety i mężczyźni, musimy 
sobie uświadomić, że zmiany, jakie zaszły w mło-
dym pokoleniu i jego rozumieniu rzeczywistości, 
często nas przerastają. Dlatego musimy z pokorą 
wysłuchać głosu młodego pokolenia i tak zmieniać 
naszą rzeczywistość, by to młode pokolenie mogło 
się w tej rzeczywistości odnaleźć. Panie i Panowie 
Senatorowie, dzisiaj, w dobie pandemii i recesji, 
głos młodego pokolenia przemówił nie w Sejmie, 
nie w Senacie, ale na ulicy. Ten głos jest donośny, 
młodzi ludzie wyrażają emocje na swój sposób. 
Musimy zrobić wszystko, by ten głos uszanować. 
Jeśli tego nie zrobimy, nie będziemy mogli z nimi 
rozmawiać. I to jest najbardziej tragiczne w dzi-
siejszej sytuacji.

Ja się nie wstydzę Polski, tylko tego, jak w tej 
chwili kreuje się jej wizerunek. Nie profanuj-
my słów wolności, które kiedyś zabrzmiały tu, 
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w Warszawie. A ja widziałam wczoraj, jak bronią-
cy kościoła zrzucili ze schodów człowieka, który 
chciał tam spokojnie wejść. Takiej Polski nie chcę. 
Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję, Pani Senator.
Bardzo proszę, pan senator Krzysztof Brejza 

zabierze głos zdalnie.

SENATOR 
KRZYSZTOF BREJZA 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Chciałbym przekazać kilka słów, które słysza-

łem od uczestniczek i uczestników wielu demon-
stracji. Ludzie oczywiście mają dość, ale to, co 
słyszy się najbardziej wyraźnie, to jest jedno sło-
wo, to jest słowo „wybór”. Kobiety chcą mieć prawo 
do wyboru i nie wolno tego ograniczać. Nie wolno 
z Rzeczypospolitej Polskiej czynić państwa sady-
stycznego, państwa, którego organy stają się orga-
nami sadystycznymi, organami prześladującymi 
kobiety, organami takimi jak w państwach środ-
kowoafrykańskich albo w niektórych państwach 
Bliskiego Wschodu. Państwo nie może być opre-
syjne wobec kobiet, państwo nie może kobietom 
narzucać rzeczy elementarnych, a życie kobiet nie 
może przypominać życia w thrillerze Stephena 
Kinga. Bo jak to ma być? Kobieta zachodzi w cią-
żę, dowiaduje się o wadzie letalnej swojego dziecka, 
ma świadomość, że to dziecko umrze, i zmuszana 
jest przez aparat PiS-owskiego państwa do dono-
szenia pod sercem dziecka, do rodzenia siłami na-
tury, nie wiedząc, czy urodzi dziecko martwe, czy 
żywe? Ma dziecko urodzić i patrzeć, jak to dziecko 
umiera? I co gorsza, o czym też niewiele się mówi, 
pozostają lata życia z wielką traumą. Mówiła o tym 
pani senator Gorgoń-Komor, że dojdzie do samo-
bójstw. Państwo nie może być tak okrutne wobec 
swoich obywateli.

Dzisiaj jeden z dziennikarzy napisał, że do-
stał taką informację od lekarza: mamy pacjenta 
z COVID, który zaraz umrze, nigdzie nie ma dla 
niego miejsca. To są realia Polski. I wywoływanie 
wojny polsko-polskiej, wojny domowej w celu przy-
krycia dramatu, jaki dzieje się każdego dnia, nawet 
nie w samych szpitalach, ale na podjazdach tych 

szpitali, w okolicy szpitali, gdzie krążące karetki 
przywożą ludzi ciężko chorych, gdzie nie ma miejsc 
i ci ludzie umierają w karetkach czy umierają w do-
mach, ponieważ nie ma karetek, organizowanie ja-
kichś bojówek partyjnych przez szefa komitetu do 
spraw bezpieczeństwa jest rzeczą bardzo niebez-
pieczną, jest szaleństwem. Szef komitetu do spraw 
bezpieczeństwa powinien w takiej sytuacji orga-
nizować raczej bojówki służące ochronie zdrowia, 
organizować personel, szpitale polowe, ratować 
w obliczu tragicznej sytuacji, w jakiej znajduje się 
ochrona zdrowia, ratować obywateli, którzy umie-
rają każdego dnia z powodu nieprzygotowania do 
drugiej fali epidemii. Dzieje się zupełnie inaczej.  
Te wydarzenia są próbą przykrycia fatalnego nie-
przygotowania państwa na drugą falę epidemii 
i temu wszyscy musimy solidarnie powiedzieć: dość!

Chciałbym jeszcze jedną rzecz podkreślić 
i cieszę się, że w tej uchwale będzie to zawarte. 
Od lat, tak jak głosi uchwała, więcej – w histo-
rii III Rzeczypospolitej, we wcześniejszej historii 
Polski – nie było tak masowych i powszechnych 
wystąpień Polek i  Polaków na ulicach, w  de-
monstracjach. To są najszersze i najbardziej po-
wszechne demonstracje antyrządowe w Polsce, 
obejmujące nie tylko metropolie, duże miasta, mia-
sta średnie, subregionalne. To dzieje się dziś przede 
wszystkim na ulicach wielu małych miast powiato-
wych, wielu małych miejscowości. Z czego to wy-
nika? Wynika to oczywiście z 5-letnich rządów PiS 
i bardzo głębokiego podziału. I to, co boli najbar-
dziej, to to, że próbuje się podzielić Rzeczpospolitą, 
że PiS próbuje wbić klin między Polaków. Nikt tak 
nie skłócił, nikt tak nie podzielił, nikt tak nie zranił 
wspólnoty wspaniałej Rzeczypospolitej, republi-
ki, jak PiS przez ostatnie lata. Ale ludzie mają tego 
dosyć. Co jest bardzo istotne, w tych demonstra-
cjach idą ludzie o bardzo różnych poglądach poli-
tycznych, idą ci, którzy nie chodzili na wybory, ale 
uwierzcie mi państwo, są też ludzie, którzy głoso-
wali na PiS. Dlatego że ludzie chcą mieć wybór, dla-
tego że ludzie nie chcą mieć władzy totalnej, takiej 
władzy, jaką serwują politycy PiS. Dziękuję bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Bogdan Borusewicz)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

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

Komorowskiego.
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SENATOR 
MAREK KOMOROWSKI 

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Dzisiejsza debata, długa debata na temat pro-

jektowanej uchwały, te wypowiedzi świadczą o du-
żym sporze politycznym na ten temat i o dość 
trudnej sytuacji. I choć dużo zostało powiedziane, 
czuję się zobowiązany do zabrania głosu w tej spra-
wie przede wszystkim jako obywatel, jako miesz-
kaniec tego kraju, naszego kraju, jako były student 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, którego 
dewizą jest: Deo et Patriae – Bogu i Ojczyźnie. 
Dzisiejsza debata została wywołana przez sena-
torów wnioskodawców, którzy wprowadzili do 
sfery publicznej kwestie światopoglądowe. Sami 
wywołują ten temat i podsycają, podsycają w róż-
nych formach… Pani senator sprawozdawca mó-
wiła, że uczestniczyła w 2 spacerach – no, chyba 
w masowych spacerach, spacerach marszach czy 
spacerach demonstracjach – które następnie zo-
stały rozwiązane.

Tak, protesty objęły praktycznie cały kraj. 
Trzeba zadać pytanie: dlaczego? Czy nie dlate-
go, że społeczeństwo jest wprowadzane w błąd? 
I  tak np. przy okazji tego wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego, odnoszącego się do ustawy 
o planowaniu rodziny, do kwestii ochrony płodu 
i warunków dopuszczalności przerywania cią-
ży – to był wniosek grupy posłów – pojawia się 
przekaz taki, jak gdyby chodziło o całkowity za-
kaz aborcji. To nie jest prawda, co już w tej Izbie, 
w tej sali zostało powiedziane. A trochę wcześniej, 
przy okazji zmiany ustawy o ochronie zwierząt… 
Od czasu tamtej debaty niemal cały czas słyszę, 
że oto uchwaliliśmy – powiem wprost – że kro-
wy będą musiały być na 6-metrowych łańcuchach 
i  na 12-godzinnych spacerach czy wybiegach.  
To nie jest prawda, to jest zakłamywanie rzeczywi-
stości. Jak z rolnikami rozmawiam i słucham rol-
ników, jak słyszę czasami niepotrzebne głosy z tej 
sali, że zaraz zabierzemy się za krowy, że zaraz za-
bierzemy się, nie wiem, za jakieś inne zwierzęta… 
Niestety trzeba stwierdzić, że komuś na tym zale-
ży. Dla części senatorów stanowiących większość 
w tej Izbie mottem są słowa ich mentora: nie ma 
ważniejszej rzeczy niż odsunąć PiS od władzy. I to 
państwo cały czas realizujecie.

Od roku, jak obserwuję, podważacie państwo 
konstytucyjne instytucje, organy państwa. Kiedyś 
wam się podobał, ale teraz wam się nie podoba 
Sąd Najwyższy czy Trybunał Konstytucyjny. Zaraz 

zapewne rzecznik praw obywatelskich… Państwo 
chcecie doprowadzić do anarchii konstytucyjnej, 
do rozkładu, niedowładu struktur lub instytucji 
państwa, do chaosu. Można byłoby powiedzieć: 
im gorzej, tym lepiej. Słowa wypowiedziane na 
posiedzeniu komisji też o tym świadczą: „tamta 
pani” czy „tamci panowie” – o sędziach Trybunału 
Konstytucyjnego.

Jeżeli my nie będziemy szanować innych, 
to i nas nie będą szanować. Pani senator spra-
wozdawca nie ma uprawnień do kwestionowa-
nia wyroków Trybunału Konstytucyjnego czy do 
stwierdzania ważności procedury powoływania 
sędziów. Pani senator sprawozdawca w swoim 
wystąpieniu z jednej strony mówi o nascituru-
sie – było o to pytanie – tj. o dziecku poczętym, 
ale jeszcze nienarodzonym, wypowiada paremie 
łacińskie typu nasciturus pro iam nato habetur 
itd., a z drugiej strony… Nasciturus to jest fikcja 
prawna, zakładająca warunkową zdolność praw-
ną. Zdolność od kiedy? Od poczęcia. Bo taka jest 
konstrukcja prawna nasciturusa, czyli człowieka. 
A za moment pani senator mówi: usuwanie ciąży 
nie jest zabijaniem człowieka. No, w tej całej sytu-
acji można się tutaj naprawdę pogubić.

Niesprawiedliwy jest osąd pana Jarosława 
Kaczyńskiego, dokonywany na tej sali, nie tylko 
w dzisiejszej debacie, ale i we wcześniejszych de-
batach i wcześniejszych wypowiedziach. Cóż złego 
wam zrobił pan Jarosław Kaczyński? No, nic złego 
nie zrobił. Czy zabił kogoś? Czy okradł kogoś? Czy 
komuś coś złego zrobił? Nie. Trzeba jednoznacz-
nie i stanowczo powiedzieć, że rządy pani pre-
mier Beaty Szydło i rządy pana premiera Mateusza 
Morawieckiego w tych ostatnich latach upodmio-
towiły społeczeństwo, naród, dały godność życia 
codziennego. To was boli? W Senacie wprowadza-
cie zasadę: kto ma większość, to ma rację. No, tak. 
Za moment tu zadziała matematyka, tu zadziałają 
głosy, szable, jak niektórzy mówią.

Były różnego rodzaju pytania, trybunał… To 
chcę wyjaśnić, bo zaraz… Do pani senator sprawoz-
dawcy, odnośnie do tego, czy zaraz nie będą inne 
przesłanki z ustawy wzięte i trybunał nie orzeknie… 
Otóż nie. Chcę powiedzieć stanowczo, żeby wszyscy 
o tym wiedzieli: Trybunał Konstytucyjny orzeka 
w formie czy w formule… czy w trybie formułko-
wym. Tzn. na wniosek. Trybunał Konstytucyjny 
nie jest izbą parlamentu, sam z siebie nie zmie-
nia ustaw ani nie ma inicjatywy ustawodawczej. 
To, co jest zaskarżone, co jest wniesione do try-
bunału, tylko w zakresie wniosku… Nawet widząc 
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jakieś inne nieprawidłowości, trybunał nie może 
– nie ma takich uprawnień – ich stwierdzić i orzec 
o tym. Dlatego nie ma na dzień dzisiejszy żadnego 
zagrożenia, że trybunał zaraz orzeknie o innych 
częściach przedmiotowej ustawy.

Skoro według części senatorów na tej sali nie 
ma Trybunału Konstytucyjnego i  nie ma tego 
orzeczenia, to po co ta uchwała? W takim razie 
nie ma i tej uchwały, ta uchwała jest, w logicznym 
rozumieniu, zbędna, jej nie ma. Ale zadać moż-
na by pytanie: czy uchwała jest potrzebna? Tak, 
uważam, że jest potrzebna. I składam taki wnio-
sek legislacyjny. Ale to powinna być uchwała na-
stępującej treści. Tytuł uchwały „w sprawie praw 
obywatelskich”, już bez słowa „ograniczania”. I na-
stępująca treść, jednoakapitowa, bo wcale nie jest 
powiedziane, że uchwała ma być wieloakapitowa: 
„Senat Rzeczypospolitej Polskiej, biorąc pod uwa-
gę zaistniałą sytuację po orzeczeniu Trybunału 
Konstytucyjnego w sprawie wniosku grupy posłów, 
apeluje o zachowanie spokoju i nieprowadzenie 
sporu na ulicach”. To jest mój wniosek legislacyj-
ny do projektu uchwały.

I chcę zakończyć wierszem Cypriana Kamila 
Norwida – za moment będziemy podejmować 
uchwałę o ustanowieniu przyszłego roku rokiem 
Cypriana Kamila Norwida – „Moja piosnka”.

„Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie
Dla darów nieba,
Tęskno mi, Panie.
Do kraju tego, gdzie winą jest dużą
Popsować gniazdo na gruszy bocianie,
Bo wszystkim służą,
Tęskno mi, Panie.
Do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony
Są jak odwieczne Chrystusa wyznanie:
«Bądź pochwalony!»
Tęskno mi, Panie.
Tęskno mi jeszcze i do rzeczy innej,
Której, już nie wiem, gdzie leży mieszkanie,
Równie niewinnej…
Tęskno mi, Panie.
Do beztęsknoty i do bezmyślenia,
Do tych, co mają tak za tak, nie za nie –
Bez światłocienia,
Tęskno mi, Panie.
Tęskno mi ówdzie, gdzie któż o mnie stoi?
I tak być musi, choć się tak nie stanie
Przyjaźni mojej!
Tęskno mi, Panie”.
Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

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

Czerwińskiego.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Źle się przemawia na końcu, bo właściwie już 

wszystkie treści zostały przekazane. Być może czas 
na podsumowanie.

Pierwsza kwestia to język, którego tutaj różni 
senatorowie w różny sposób używali. Ja myślę, że 
po powrocie na spokojnie do stenogramu także ci, 
którzy obserwowali tę dyskusję, będą mogli sobie 
wyrobić pogląd, czy tylko mówienie o miłości języ-
kiem agresji… czy chodziło o miłość, czy tylko wła-
śnie o mówienie o miłości językiem agresji.

Druga kwestia jest związana z rolą uchwały 
senackiej jako takiej. Ja wielokrotnie tutaj w trak-
cie tej kadencji już mówiłem, że ta rola jest coraz 
bardziej deprecjonowana. Bo jeśli jest to uchwała, 
która jest podejmowana przez aklamację, chociaż 
takiego trybu nie mamy, ale zasadniczą większo-
ścią głosów, przy powszechnej zgodzie – na ogół 
są tak są podejmowane uchwały historyczne, które 
w pewien sposób przypominają to, co było wcze-
śniej, wykazując ciągłość historyczną – to co do 
tego jak najbardziej zgoda. Gorzej jest, jeśli w tre-
ści uchwały czy też pretekstem do jej podjęcia 
są jakieś zdarzenia bieżące, aktualne, bo zazwy-
czaj ocena takich zdarzeń jest różna w zależności  
od poglądów politycznych i innych czynników, na-
wet wieku czy temperamentu. No, ale jeszcze jest 
dobrze, jeśli w uchwale są fakty. Niestety już były 
podejmowane próby – ja zwracałem na to szcze-
gólną uwagę, nie wiem, czy państwo pamiętacie 
– przy uchwalaniu kodeksu wyborczego, gdzie pró-
bowano nas wsadzić na minę, jeśli chodzi o podję-
cie uchwały na podstawie doniesień z Facebooka, 
niepopartych żadnymi faktami. Ta uchwała czy ten 
projekt uchwały, bo to jeszcze nie jest akt prawny, 
idzie dalej. Ona niestety mówi językiem facebooko-
wym, potocznie bez żadnego odniesienia do prawa. 
No, być może to by była pewna jej zaleta, ale nie 
wtedy, kiedy była sprzeczna z prawem.

No i teraz odniosę się do treści uchwały, żeby 
to nie było gołosłowne. Było tutaj już powiedziane: 
podejmijmy jeszcze raz… „Senat Rzeczypospolitej 
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Polskiej z najwyższym niepokojem przyjmuje dzia-
łania władz publicznych” – ja pytałem o jakie dzia-
łania i których władz chodzi. Jedyna odpowiedź, 
jaką dostałem, była taka, że chodzi o  działanie 
Trybunału Konstytucyjnego, mówmy wprost: 
o wyrok tego trybunału. Ale tutaj jest to przedsta-
wione jako stanowisko, czyli autorzy uchwały, może 
mniej jej wnioskodawcy, bo to zostało zmienione 
w trakcie pracy, ale autorzy uchwały stwierdzają,  
że to nie był wyrok, stwierdzają, że to było sta-
nowisko. Podważają kompetencje Trybunału 
Konstytucyjnego. To oznacza tylko jedno. Jeden 
z organów naczelnych, konstytucyjnych ingeruje 
w uprawnienia, w kompetencje drugiego organu.  
Ale to też oznacza brak logiki, zresztą tutaj już 
przywołany. Bo albo Trybunał Konstytucyjny jest 
organem, wydaje wyroki i wtedy oczywiście prze-
ciwstawienie się takiemu wyrokowi jest logicz-
ne, bo taki wyrok powoduje skutki prawne, albo 
Trybunał Konstytucyjny nie jest organem, nie wy-
daje wyroków, wydaje jakieś opinie, stanowiska, a to 
oznacza, że nie mogą mieć one skutków prawnych. 
Nie ma środkowej drogi. A państwo przyjmujecie 
tę środkową drogę. Z jednej strony mówicie o sta-
nowisku, a z drugiej strony mówicie, że Trybunał 
Konstytucyjny jest wyraźnie organem władzy pu-
blicznej, może ogólnie: jedną z części władzy publicz-
nej. Tak się po prostu nie da, to się nie trzyma logiki.

Pójdźmy dalej. W treści uchwały czytamy, że 
stanowisko narusza godność kobiet, naraża je na 
nieludzkie traktowanie i tortury. To nieprawda. 
Kwestia godności kobiet, i nie tylko kobiet, ogól-
nie człowieka jako osoby ludzkiej, jest określona 
w art. 30 konstytucji. Sformułowanie jest bardzo 
proste i wręcz ostateczne: „Przyrodzona i niezby-
walna godność człowieka stanowi źródło wolno-
ści i praw człowieka i obywatela”. Mało tego: „Jest 
ona nienaruszalna a jej poszanowanie i ochrona 
jest obowiązkiem władz publicznych”. U podsta-
wy godności kobiet i każdego człowieka leży to, 
że są istotami ludzkimi. I nie należy mieszać do 
tego religii, co jest widoczne może nie w samej 
treści, ale w wielu wystąpieniach, bo konstytu-
cja w swojej preambule mówi: „My, Naród Polski 
– wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, zarówno 
wierzący w Boga będącego źródłem prawdy, spra-
wiedliwości, dobra i piękna, jak i nie podzielający 
tej wiary”. Konstytucja jest dla wszystkich, wierzą-
cych i niewierzących, godność też mają wszyscy, 
wierzący i niewierzący. Nie wolno mieszać tych  
2 porządków, bo wprowadza się w błąd, a oprócz 
tego potem wyciąga się fałszywe wnioski.

Następny kwiatek z tego ogródka, z tej uchwały. 
Treść jest zaledwie stronicowa, ale tu, praktycznie 
rzecz biorąc, zgadzają się tylko przyimki i spójniki. 
Zasady praworządności i neutralność światopoglą-
dowa oraz zmiany ustrojowe. Te pierwsze miałby 
być naruszone, zmieniane, tak może lepiej, bo „na-
ruszone” ma konotację negatywną. No na pewno 
nie ma tu zmian ustrojowych, w tym wyroku try-
bunał w ogóle nie wypowiadał się na temat ustro-
ju Rzeczypospolitej. Ta ustawa, o której mówimy, 
dotyczy praw i obowiązków. Prawa i obowiąz-
ki człowieka i obywatela to jest oczywiście jeden 
z elementów konstytucji, materia konstytucyjna, 
ale to nie są kwestie związane z ustrojem pań-
stwa. A co do zasady praworządności i neutralności 
światopoglądowej to przed chwilą cytowałem pre-
ambułę. Jest jasne: konstytucja przyjmuje zasadę 
praworządności… Może nie zasadę praworządno-
ści, ale neutralności światopoglądowej, praworząd-
ność jest w art. 2. I państwo próbujecie zarzucić 
Trybunałowi Konstytucyjnemu, że on, który strze-
że tych głównych zasad konstytucyjnych, który 
bada resztę instytucji prawa pod względem tych 
zasad, także głównych, ma te zasady naruszać? 
Na jakiej podstawie? Kto was do tego upoważnił? 
Nawet Senat in gremio nie ma takiego prawa, a co 
dopiero pojedynczy senatorowie czy też większość, 
która to może uchwalić.

Takich przypadków jest tu więcej, ja już nie 
będę się znęcał nad tym tekstem. Ja bym chciał, 
póki jeszcze mogę, Panie Marszałku, wyjaśnić  
3 sprawy. Kwestia historyczna. Ta ustawa głów-
na, matka, ustawa o planowaniu rodziny, ochro-
nie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności 
przerywania ciąży, jest z roku 1993. Rzeczywiście, 
to był kompromis, ale ten kompromis został wzru-
szony, a właściwie zerwany, i to trzeba wyraźnie 
powiedzieć, w roku 1996, za rządów premiera 
Cimoszewicza. Ja już nie chcę mówić o frakcjach 
politycznych, które rządziły, mówmy wprost o na-
zwiskach. Ja państwu przytoczę art. 1 tej ustawy, 
on wyjaśnia wszystko. W wersji pierwotnej, w usta-
wie matce ust. 1 brzmiał: „Każda istota ludzka ma 
od chwili poczęcia przyrodzone prawo do życia”. 
I ust. 2: „Życie i zdrowie dziecka od chwili jego po-
częcia pozostają pod ochroną prawa”. Bardzo jed-
noznaczne sformułowania. A potem nadchodzi rok 
1996 i art. 1 zostaje zmieniony. Obecnie w tekście 
jest tak: prawo do życia podlega ochronie – i te-
raz, uwaga – w tym również w fazie prenatalnej, 
w granicach określonych w ustawie. Już rok póź-
niej Trybunał Konstytucyjny pod przewodnictwem 
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prof. Zolla, na podstawie przesłanek nie z konsty-
tucji 1997 r., ale przepisów, które zostały zachowa-
ne z wcześniejszego ustawodawstwa jako przepisy 
konstytucyjne… Trybunał ustala, że ten artykuł 
jest niezgodny z tymi zapisami. Odnośnik mówi 
w ten sposób… Chodzi o artykuł w tej wersji, w któ-
rej dopuszcza się możliwość ustawowej regulacji 
ochrony życia w fazie prenatalnej. On utracił moc 
na podstawie obwieszczenia prezesa Trybunału 
Konstytucyjnego z 1997 r. w zakresie, w jakim uza-
leżniał ochronę życia w fazie prenatalnej od decyzji 
ustawodawcy zwykłego. O tym właśnie mówimy. 
To już dawno zostało przyjęte, to był rok 1997.  
To tak naprawdę nie jest temat do dyskusji. W roku 
1996 wprowadzono także art. 4a, którego 1 punkt 
z ust. 1 badał Trybunał Konstytucyjny. Tyle na te-
mat faktów i treści tej uchwały.

Ważne jest jeszcze… Mamy te protesty za okna-
mi. Protesty są w wielu miejscach Polski. Pytanie 
jest takie: jaka powinna być tu rola Senatu? Czy po-
winien dolewać oliwy do ognia, benzyny do ognia, 
podsycać te protesty, mówić „dobrze robicie”, czy 
też je uśmierzać? Ja uważam, że powinien uśmie-
rzać. Ta uchwała, jej treść tego nie robi. Ona zachę-
ca do protestów. Niestety tak jest.

Pytanie: po co? Po co jest zachęcanie do prote-
stów? Być może chodzi o zbudowanie nowego mitu 
założycielskiego? Była już tu mowa o tym, że to są 
protesty na niespotykaną skalę. No, nie jest aż tak 
dobrze czy aż tak źle. Ale jest też inna możliwość. 
Chodzi po prostu o czystą – przepraszam za niese-
nackie wyrażenie – toporną walkę wyborczą, wal-
kę polityczną. Proszę państwa, nie udało wam się 
zdobyć władzy normalnie, demokratycznie, przy 
urnach. Różne były historie, łącznie z przesunię-
ciem terminu wyborów i zmianą kandydata. Mówię 
o tych ostatnich wyborach.

Dlaczego znowu próbujecie wyprowadzić lu-
dzi na ulice? To nie jest tak, że wyprowadza ich 
wyrok trybunału. Jest wprost przeciwnie. Niestety 
dochodzi do tego niszczenie autorytetów, czyli wal-
ka z Kościołem. Ktoś powie: nie masz racji, czło-
wieku. Oczywiście, że mam. Można było posłuchać 
tutaj wystąpień pana senatora Bosackiego, pana 
marszałka Kamińskiego, a nawet przedstawiciela 
wnioskodawców, pani marszałek z SLD. To był po 
prostu jednolity front ataku na Kościół. A Kościół 
jest też autorytetem, spaja naszą tkankę narodo-
wą. Jak można pochwalać wyzwiska i przerywanie 
mszy czy też… Może nie pochwalać – mówiąc tak, 
za dużo bym powiedział. Jak można dopuszczać 
wyzwiska, przerywanie mszy, profanację świątyń? 

Przecież to jest ciąg dalszy działań, które były pro-
wadzone wcześniej i które myśmy obserwowali. 
One były nagłaśniane, ale jakby zeszły śmiercią na-
turalną. Chodzi o manifestacje z profanacją obrazu 
Matki Boskiej Częstochowskiej czy hostii, chodzi 
o te pseudomsze – nie wiem, jak to nazwać – któ-
re się odbywały przy okazji marszów LGBT, chodzi 
o próby połączenia kościoła hierarchicznego z pe-
dofilią, tak jakby tylko w kościele hierarchicznym 
była pedofilia. Tych przypadków jest chyba propor-
cjonalnie najmniej. Przedstawiciele innych zawo-
dów, innych profesji są czyści? Jest próba takiego 
ukierunkowania opinii publicznej.

No to mamy następny rozdział – teraz wprost 
wchodzimy do kościołów, atakujemy wiernych, 
przerywamy msze, bezcześcimy świątynie. Ale 
w ten sposób niszczymy też autorytety. No, dla 
mnie Kościół jest autorytetem. Nawet gdybym był 
niewierzący, toby był autorytetem, bo przez 1 ty-
siąc lat budował państwowość polską, ponad 1 ty-
siąc 50 lat.

I ostatnia kwestia…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 

Senatorze, 11 minut.)
Ostatnie zdanie. Nie będę… Panie Marszałku, 

ostatnie zdanie.
Być może jest też tak, że chcecie państwo dołą-

czyć do tej inwazji – nie chcę używać zbyt wielkich 
słów – ideologii skrajnie lewicowej, która, niestety, 
w tej chwili wygrywa średnio w Europie i która wła-
śnie niszczy stare autorytety, niszczy dotychczaso-
we struktury. Ma to być rewolucja kulturalna – tym 
razem nie w Chinach, tylko tutaj. Ale co będzie po-
tem? Kto będzie nami rządził? Kto będzie decydował 
o tym kraju? Czy chcielibyście państwo żyć w takiej 
Polsce? Taką Polskę chcecie sprezentować naszym 
dzieciom? Przemyślcie to. Dziękuję. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

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

sztofa Mroza.

SENATOR 
KRZYSZTOF MRÓZ 

Panie Marszałku! Panowie Senatorowie! Pa- 
nowie, bo sami panowie są na sali.

Trudno jest przemawiać po senatorze Czer- 
wińskim, bo zawsze wszystko skrupulatnie, 
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syntetycznie i bardzo mądrze mówi. Ja mam takie  
3 myśli. Pierwsza myśl jest taka… Bo tutaj bardzo 
wiele koleżanek i kolegów już zabierało głos i róż-
ne aspekty tej sprawy podnoszono. Ale, Szanowni 
Państwo, warto powiedzieć, że tę decyzję – ona 
może się jednym podobać, a drugim nie podobać, 
bo jest to decyzja światopoglądowa – którą podjął 
Trybunał Konstytucyjny… Po pierwsze, miał pra-
wo taką decyzję podjąć. Oczywiście mam świado-
mość, że niektórzy podważają legalność Trybunału 
Konstytucyjnego, ale jeśli pójdzie się tym tropem, 
to można podważać legalność różnych instytucji, 
a to zapędzi nas do totalnej anarchii. Trybunał 
Konstytucyjny wydaje bardzo wiele orzeczeń i nie 
słyszałem, żeby one były niejako pozbawiane le-
galności czy to przez środowiska prawnicze, czy 
nawet przez polityków. Ta kwestia jest kwestią 
światopoglądową, więc oczywiście może się komuś 
podobać i może się komuś nie podobać, ale jest to 
suwerenna decyzja Trybunału Konstytucyjnego.

Ja nie jestem prawnikiem i nie chcę mówić 
i oceniać, czy ta interpretacja konstytucji, którą za-
stosował Trybunał Konstytucyjny, jest dobra czy 
zła. Ale nawet prawnicy z waszej strony – mówię 
tutaj do kolegów z Platformy Obywatelskiej – jak 
prof. Rzepliński czy prof. Zoll, twierdzą, że w opar-
ciu o te zapisy konstytucji Trybunał Konstytucyjny 
nie mógł wydać innego wyroku. A przecież to kon-
stytucja, którą państwo wymachujecie tutaj od 5 lat. 
Nie wiem, czy ją czytaliście. Gdybyście ją czytali, to 
może byście dzisiaj tego wyroku nie kwestionowali. 
To przecież… Nie wiem, czy nawet pan marszałek 
Borowski – tak patrzę po sali – nie brał udziału 
w uchwalaniu tejże konstytucji, a podpisał ją na 
pewno pan prezydent Aleksander Kwaśniewski. 
A więc to osoby, które nie mają nic wspólnego 
z Prawem i Sprawiedliwością. To jest SLD, to jest 
PSL, to jest dawna Unia Wolności, bo to był ten 
okres, kiedy konstytucja była uchwalana.

Czy Trybunał Konstytucyjny miał możliwość 
podjęcia… A czy to jest jakby ucieczka prezesa 
Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, 
taka, że bał się podjąć jakieś decyzje, więc zrobił 
to rękoma Trybunału Konstytucyjnego? Szanowni 
Państwo, gdybyśmy chcieli, to tę ustawę by-
śmy zmienili, ale nie było takiej woli politycznej 
w Prawie i Sprawiedliwości i dlatego takiej nowe-
lizacji nie ma. Jednak posłowie, tak jak i senato-
rowie, mają wolny mandat. I posłowie z różnych 
klubów, bo i z PSL, i z Konfederacji, podpisali się 
pod wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego, 
aby tę kwestię zbadał, mając na uwadze choćby ten 

wywód prof. Zolla z dziewięćdziesiątego któregoś 
tam roku, który punktowo kwestionował możliwość 
aborcji, opierając się na konstytucji. No, tak to już 
jest z sądami, a także z trybunałami, że one odno-
szą się tylko do tych kwestii, które są podnoszone 
w zarzucie. Wtedy aborcja eugeniczna nie była pod-
noszona, więc ta sprawa nie została rozpatrzona. 
Teraz Trybunał Konstytucyjny, orzekając w innym 
składzie, ale z zachowaniem pewnej ciągłości kon-
stytucyjnej, pewnej ciągłości prawnej – no, opiera-
my się na tej samej konstytucji, więc trudno, żeby 
tej ciągłości nie było – podjął taką właśnie decyzję.

Szanowni Państwo, to nie jest żaden wyjątek. 
Podam inny przykład, który jest akurat, można 
by powiedzieć, proaborcyjny. No, przecież Sąd 
Najwyższy w Stanach Zjednoczonych jest sądem 
konstytucyjnym, a to właśnie on, a nie Kongres 
Stanów Zjednoczonych, swoim orzeczeniem zale-
galizował aborcję. Czy państwo chcielibyście po-
wiedzieć, że…

(Głos z sali: …Inny ustrój.)
Wie pan, inny ustrój, ale… Odpowiem w ten 

sposób, Panie Senatorze: no, trzeba byłoby tro-
szeczkę doczytać. Sąd Najwyższy w  Stanach 
Zjednoczonych jest sądem konstytucyjnym. To wła-
śnie Sąd Najwyższy – w ramach innej procedury, 
w ramach takiego bardzo konkretnego precedensu 
prawnego – podjął decyzję, że aborcja w Stanach 
Zjednoczonych ma być dopuszczalna. I też to nie 
była decyzja ustawodawcy. To nie była decyzja 
Kongresu, to nie było decyzja prezydenta Stanów 
Zjednoczonych. A więc bardzo często zdarza się 
tak, że sądy powszechne, a przede wszystkim sądy 
konstytucyjne, podejmują pewnego rodzaju decy-
zje, w wyniku których tworzy się nowa sytuacja 
prawna. Tak że dzisiaj mamy do czynienia z pew-
ną sytuacją prawną wynikającą z decyzji podjętej 
przez Trybunał Konstytucyjny.

Rozumiem, że niektórzy mogą się z tym zga-
dzać. To są sprawy światopoglądowe, tu nie ma żad-
nej dyscypliny. Każdy może podjąć decyzję w swoim 
sumieniu, w swoim sercu, w swoim rozumie. Ale to, 
co dzieje się od kilku dni… Szanowni Państwo, ja już 
abstrahuję od protestów, bo jestem jak najbardziej 
zwolennikiem protestów jako takich. W wolnym, 
demokratycznym państwie każdy ma prawo pro-
testować, każdy ma prawo krytykować to, co mu 
się nie podoba. No, tutaj oczywiście jest ten bardzo 
niebezpieczny aspekt związany z epidemią. To jest 
narażanie i siebie, i całego systemu służby zdrowia. 
Myślę, że za kilka dni będziemy obserwowali kolej-
ną eksplozję zachorowań. Pamiętamy, co się działo 
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8 marca w Hiszpanii. No, dzisiaj to już jest historia. 
Epidemiolodzy mówią, że te marsze organizowane 
8 marca w Hiszpanii, oczywiście z zupełnie innego 
powodu, były tam katalizatorem bardzo trudnej sy-
tuacji epidemiologicznej. Chyba niestety idziemy tą 
samą drogą. Ale nawet pomijając ten aspekt… A ten 
aspekt jest istotny, ważny, bo ci ludzie, nawet jeżeli 
sami nie zachorują albo przejdą chorobę łagodnie… 
No, i tak zabiorą komuś miejsce w szpitalu czy re-
spirator. A przecież już dzisiaj jesteśmy na krawędzi 
wytrzymałości systemu.

Szanowni Państwo, te wulgaryzmy, te wy-
zwiska, o których mówił senator Czerwiński, to 
atakowanie Kościoła – to wszystko nie może być 
usprawiedliwiane, to musi być potępione. Ja jestem 
po prostu oburzony zachowaniami i wypowiedzia-
mi niektórych senatorów – tu już niektóre oso-
by pan senator Czerwiński z nazwiska wymienił 
– którzy próbują w jakiś sposób usprawiedliwiać 
to, że zakłóca się mszę świętą, że niszczy się drzwi 
do kościołów. Szanowni Państwo, wczoraj zostały 
zniszczone drzwi do mojego biura senatorskiego, 
drzwi do budynku. No, już nie mówię o elewacji. 
Grzesiek Bierecki, pan senator Grzegorz Bierecki, 
mówił, że jego biuro senatorskie na prywatnej nie-
ruchomości też zostało zniszczone. Czy państwo 
to popieracie? Czy państwo popieracie takie akty 
wandalizmu, niszczenie biur senatorskich i po-
selskich, ale też kościołów? No, nie ma dla tych 
ludzi usprawiedliwienia. Pamiętam, że kiedyś or-
ganizowałem w Jeleniej Górze protest po tym, jak 
Telewizja Trwam nie dostała koncesji. No, zrobi-
liśmy taki przemarsz przez miasto, ale nikogo nie 
wyzywaliśmy, nikogo nie obrażaliśmy. Już nawet 
nie mówię o tym, aby cokolwiek niszczyć, aby pójść 
pod biura posłów Platformy Obywatelskiej czy… No 
tak, wtedy Platforma rządziła z PSL. Nikt tam nie 
przyszedł, by wyzywać posłanki i posłów Platformy 
Obywatelskiej albo niszczyć ich biura senatorskie 
czy poselskie. A to się dzisiaj dzieje. A to się dzisiaj 
dzieje. I oczywiście można próbować mówić, że 
wystąpienie prezesa dolało oliwy do ognia, a wystą-
pienie jakiegoś biskupa… No, Szanowni Państwo, 
mamy do czynienia z ludźmi, którzy w sposób cy-
niczny… Może inaczej: z ludźmi, którzy łamią prze-
pisy prawa. Ja nie twierdzę, że wszyscy, bo ktoś tam 
idzie sobie ulicą… – ja już abstrahuję od przepisów 
sanitarnych – ale ci, którzy dokonują tych burd, 
łamią przepisy prawa. I ja tutaj nie słyszałem zde-
cydowanego potępienia z państwa strony takich 
zachowań, takich działań, które zagrażają pewnej 
stabilizacji w państwie.

Pan senator Czerwiński mówił: w sposób natu-
ralny taką możliwością zmiany władzy są wybory 
i trzeba te wybory po prostu wygrać. Myśmy byli 
8 lat w opozycji, pracowaliśmy, krytykowaliśmy 
rządzącą koalicję, ale nie destabilizowaliśmy pań-
stwa. Wygraliśmy wybory po 8 latach. Państwo dzi-
siaj także jesteście w opozycji i macie możliwość… 
Też po drodze przegraliśmy ileś razy wybory. Nie 
pamiętam, liczono, że chyba 10 czy 11 razy. Wy chy-
ba teraz 7 czy 8 razy. Bo tak jest w demokracji. Raz 
wygrają republikanie, raz demokraci w Stanach 
Zjednoczonych. I nikomu nie przychodzi do gło-
wy kwestionować demokratyczny ład w Stanach 
Zjednoczonych. Tak samo będzie w Polsce. Kiedyś 
pewnie dojdziecie do władzy, ale pytanie, jakie 
będą koszty, jeżeli będziemy tolerowali ludzi, któ-
rzy wyją, skaczą, plują, wyzywają. Pamiętajcie pań-
stwo, że kiedyś także was może to spotkać, czego 
nie życzę. Czego nie życzę, bo nie powinniśmy do-
prowadzać do takich emocji i pochwalać takich za-
chowań, które od kilku dni mają miejsce w Polsce 
w różnych miastach, miasteczkach – większych, 
mniejszych. Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Marek Borowski: Przepraszam, Panie 

Marszałku…)
Tak?
(Senator Marek Borowski: Ponieważ zostało tu 

wymienione moje nazwisko, to ja w trybie repliki, 
zgodnie z art. 48 ust. 1…)

Niemożliwe. Na pewno?
(Senator Marek Borowski: Na pewno.)
Ja jakoś nie zauważyłem.
(Głos z sali: Było.)
(Rozmowy na sali)
(Senator Marek Borowski: Było wymienione.)
Było.
(Rozmowy na sali)
(Senator Marek Borowski: Było. Było wymie- 

nione.)
Proszę bardzo, Panie Senatorze Borowski.

SENATOR 
MAREK BOROWSKI 

Pan senator Mróz odwołał się do obowiązującej 
konstytucji, przyjętej w 1997 r., i wspomniał o mnie 
jako o jednym ze współautorów, co oczywiście jest 
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prawdą. Powiem więcej: zbadałem sytuację obecną 
i w całym parlamencie – i w Sejmie, i w Senacie – 
jestem w tej chwili jedynym członkiem ówczesnej 
Komisji Konstytucyjnej. (Oklaski)

Otóż oczywiście każdy Trybunał Konstytucyjny 
może interpretować przepis konstytucji tak, jak mu 
w duszy gra, jak jego wiedza pozwala, sumienie… 
Trudno powiedzieć, prawda? To jest zupełnie jasne. 
Obywatele mają prawo również się do tego usto-
sunkować i uznać, że ten wyrok narusza ich prawa 
albo że nie narusza.

Ale jeżeli zaczyna się argumentować, posługu-
jąc się tą konstytucją, że po prostu inaczej nie było 
można, że to właśnie ta konstytucja zmusiła ten 
trybunał do takiego orzeczenia, no to uprzejmie 
informuję, że jest to pogląd całkowicie fałszywy. 
Otóż rzeczywiście art. 38 mówi, że Rzeczpospolita 
Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną 
ochronę życia. Wtedy, kiedy przyjmowaliśmy ten 
artykuł, było rzeczą oczywistą, że chodzi o czło-
wieka po urodzeniu. Każdemu człowiekowi… A do-
wód na to jest bardzo prosty. Mianowicie w trakcie 
głosowań… Ponieważ zgłoszono wówczas szereg 
poprawek, do tego artykułu m.in.… I jedna z po-
prawek dotyczyła tego, żeby po słowach „prawną 
ochronę życia” dodać słowa „od poczęcia aż do na-
turalnej śmierci”. Ta poprawka została odrzucona 
w stosunku 3:1. W związku z tym widać, że ówcze-
snemu ustawodawcy absolutnie o to nie chodziło.

A więc jeżeli dzisiaj ten trybunał interpretuje to 
tak, jak chce, to trudno, nic na to nie poradzimy. 
Dodajemy tylko, że ten trybunał działa w składzie, 
który jest bezprawny – to jest inny temat, ale waż-
ny. Jednak powoływanie się na ten przepis i twier-
dzenie, że on wymusza tego rodzaju działania, jest 
absolutnie fałszywe. Do tego trzeba dodać, że kon-
stytucję trzeba czytać w całości. Poza art. 38 jest 
art. 30, który mówi o godności, w którym się mówi 
o przyrodzonej godności. Czyjej godności? Płodu? 
Może tak, ale przede wszystkim człowieka żyjące-
go, w tym wypadku kobiety. O to chodzi. Chodzi 
o to, że człowiek, który żyje, działa, ma przyrodzo-
ną godność i organy władzy publicznej – jest to na-
pisane w tym artykule – mają obowiązek chronić 
tę godność. Otóż ta decyzja trybunału niewątpliwie 
narusza tę godność, bo zmusza kobiety do rodze-
nia. W związku z tym, gdyby ten trybunał był pro-
fesjonalny – ja zresztą nie wiem, czy to jest kwestia 
nieprofesjonalizmu, czy raczej pewnego funda-
mentalizmu religijnego, którym się kierowali sę-
dziowie, czy też może poleceń, bo przecież znaczna 
ich część była wybrana w określony sposób, wiemy, 

w jaki – gdyby podszedł do tego w taki sposób, jak 
powinien, tzn. czytając całą konstytucję, to wziąłby 
pod uwagę również ten przepis. 

I na koniec. Wiele tu było mowy o tym, że nie 
można, nie wolno zabijać dzieci itd. A przepraszam 
bardzo, to wobec tego co z dziećmi ofiar gwałtu… 
tzn. nie tyle dziećmi, ile płodami? Co z nimi?

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 
Senatorze…)

Już kończę.
Co z nimi? Bo w tym przypadku…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Prze- 

kracza pan…)
Ostatnie zdanie, nie będę zabierał głosu…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Ale pro-

szę zabrać głos…)
Zabrałbym, ale już skończę…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: To, co pan 

mówi, jest bardzo ciekawe, ale przekracza pan gra-
nice sprostowania.)

Nie, ja cały czas trzymam się tego artykułu.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Nie…)
Państwo bronicie zakazu aborcji w stosunku do 

płodów zdeformowanych, a zostawiacie… Mówicie, 
że nie, nie, absolutnie, jeśli chodzi o ofiary gwał-
tu, to jak najbardziej kobieta ma prawo do abor-
cji. A przecież tutaj mamy do czynienia na ogół 
z płodem, który prawdopodobnie stanie się ży-
wym człowiekiem. To taka ciekawostka. Dziękuję, 
skończyłem.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Panie Senatorze, przekracza pan, no, przekra-
cza pan… Choć ja muszę do pana sprostowania 
dodać swoje sprostowanie. Otóż wydaje mi się, że 
ja także byłem w Komisji Konstytucyjnej przynaj-
mniej przez pewien czas, a na pewno brałem udział 
w uchwalaniu konstytucji. Jak sobie przypominam 
– oczywiście moja pamięć może być złudna – by-
łem w niej. I to jest sprostowanie.

(Senator Krzysztof Mróz: Sprostowanie.)
Nie, nie, nie ma żadnych sprostowań, bo pana 

nazwisko nie zostało wymienione. I…
(Senator Marek Borowski: No to ja…)
(Senator Jerzy Czerwiński: Panu już dzię- 

kujemy.)
I na koniec. Potwierdzam to, co pan powiedział, 

jeżeli chodzi o kwestie dotyczące aborcji i tego, od 
kiedy zaczyna się życie.



Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ograniczania praw obywatelskich

192

17. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 28 października 2020 r.

(Senator Krzysztof Mróz: Tak, demokracja…)
Kropka.
Pan senator Pociej stoi przy mównicy, a czas 

leci.
(Głos z sali: Olek…)

SENATOR 
ALEKSANDER POCIEJ 

Chciałbym pogratulować obydwu panom sena-
torom długowieczności w tym Senacie. Ale chciał-
bym też powiedzieć…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: To nie 
w Senacie było…)

…że w czasie waszych replik ja sam znacznie się 
postarzałem, więc trochę one trwały.

(Senator Krzysztof Mróz: Tylko jedno zdanie. 
Panie Marszałku, chcę sprostować.)

Syreny i  tysiące ludzi… Tak się zdarzyło, 
że musiałem dotrzeć godzinę temu do Senatu. 
Rzeczywiście to, co się dzieje na ulicach wszystkich 
polskich miast, to, co się dzieje w Warszawie, jest 
niebywałe. I prawdziwa jest teza wyrażona w tej 
uchwale, że dawno nie było tak gwałtownych, tak 
spontanicznych, tak potężnych protestów.

Nie chciałem zabierać głosu w  tej debacie,  
bo wydaje mi się, że o tych sprawach powinny mó-
wić kobiety. Takie miałem dzisiaj założenie, prowa-
dząc posiedzenie komisji, takie miałem założenie 
na początku tej dyskusji. Jednak oczywiście nieza-
wodny pan senator Czerwiński…

(Senator Bogdan Borusewicz: Który nie jest 
kobietą.)

…który, jak podpowiada mi pan marszałek 
Borusewicz, nie jest kobietą, jak zwykle sprowo-
kował mnie do riposty.

Ale zanim przejdę do tego, o czym mówił pan 
senator Czerwiński, muszę odnieść się, niestety 
bardzo na poważnie, do tego, co powiedział pan se-
nator Komorowski. Zestawienie tych 2 spraw, któ-
re pan senator zestawił, tzn. „piątki Kaczyńskiego” 
z tym wyrokiem… Naprawdę wydaje mi się, że 
oprócz sposobu, w jaki pan senator przeczytał 
Norwida, nie ma nic gorszego. Porównanie pie-
kła kobiet z ustawą o zwierzętach jest naprawdę 
tragiczną figurą retoryczną. I chciałbym tylko po-
wiedzieć, Panie Senatorze, że w przypadku usta-
wy o zwierzętach paru z was jeszcze się wyłamało. 
Mieliście wtedy odwagę powiedzieć: non possu-
mus, nie możemy. A jeżeli chodzi o kobiety, to 
takiej odwagi nie macie. Jak słuchałem pana kole-
gów mówiących tutaj o tym, że prezes Kaczyński 

głosuje z lewakami, to sobie pomyślałem: coś się 
budzi. Ale dzisiaj nic się nie obudziło i widzę,  
że się nie budzi.

I chciałbym w kontekście tego, od czego za-
cząłem, zapytać, gdzie jest głos kobiet, senatorek 
Prawa i Sprawiedliwości w tej debacie. Czy za-
uważyliście panowie, że tylko wy o tym mówicie? 
Żadna senator Prawa i Sprawiedliwości nie zabrała 
głosu w tej debacie.

(Senator Marek Martynowski: Do protokołu zło-
żyła wystąpienie.)

Do protokołu złożyła wystąpienie? To jest coś 
zupełnie innego. I wie pan, Panie Senatorze, że to 
jest coś zupełnie innego.

(Senator Marek Martynowski: Mówię o faktach.)
A chcę, skoro już pan senator Komorowski po-

łączył te 2 ustawy… przepraszam, ustawę i ten wy-
rok, który de facto, tak jak tutaj mówiliśmy, jest 
zmianą prawa w Polsce, powiedzieć, że dzisiaj był 
cudowny mem. I tego państwo się boicie. Otóż było 
zdjęcie pałacu kultury i podpis: „Młoda warsza-
wianka pozna rolnika z ciągnikiem. Spotykamy się 
30 października w Warszawie”. Bo wie pan senator 
o tym, że rolnicy przyjadą tutaj protestować w tym 
samym dniu. Udało się wam, co jest nieprawdopo-
dobne, zderzyć się w ciągu 2 czy 3 tygodni z dwo-
ma elektoratami i wkurzyć ludzi tak, że słychać,  
że słychać ich gniew na zewnątrz. 

Wrócę do tego, co mówił pan senator Czer- 
wiński. Pan senator Czerwiński na okrągło po-
wtarza… Ja też powtarzam na okrągło parę rzeczy, 
ale pan senator Czerwiński w kółko powtarza py-
tanie, kto jest uprawniony do oceny konstytucyj-
ności ustawy, i zawsze odpowiada, że Trybunał 
Konstytucyjny. Potem pyta, dlaczego my odważa-
my się kwestionować konstytucyjność i ważność 
tego ostatniego stanowiska, bo nie nazwę tego sta-
nowiska orzeczeniem, to jest stanowisko kolegów, 
koleżanek pani magister Przyłębskiej. Jeżeli, Panie 
Senatorze, w tej Izbie marszałek, który jest z naszej 
większości… Gdyby z powodu jakiegoś nieszczę-
śliwego wypadku czy innego zdarzenia losowego 
zniknęło 3 senatorów z naszej strony i gdyby mar-
szałek dopuścił nagle – bez wyborów, bez nicze-
go, albo by powiedział, że były sobie jakieś wybory  
– 3 ludzi i  powiedział, że to są senatorowie, 
i uwzględniał głos każdego z nich jako głos peł-
noprawnego senatora, to czekałby pan na jakieś 
orzeczenie? Czy stanąłby pan na tej mównicy, jak-
by taki człowiek tu przyszedł i mówił, że on tutaj 
zagłosuje, i by go pan wyniósł z tej sali? Czy je-
żeli ktoś panu wkłada rękę do kieszeni i wyciąga 
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portfel, to musi pan się dowiedzieć od prokurato-
ra, że to jest złodziejstwo? Nie, pan może krzyczeć 
na ulicy, że to jest złodziejstwo. I my mamy pra-
wo mówić, że to, co się wydarzyło, przy państwa 
poparciu, z Trybunałem Konstytucyjnym, to jest 
granda i szwindel. Wolno nam. I nie potrzebuję 
mieć do tego niczyjej zgody.

A tak na marginesie, to nie słyszałem pana 
głosu sprzeciwu wtedy, kiedy pani premier 
Szydło nie publikowała orzeczenia Trybunału 
Konstytucyjnego, co do którego składu nikt – po-
wtarzam: nikt – nie miał najmniejszej wątpliwości. 
Bo mnie pana koledzy mówili, że ja wstrzyma-
łem się wtedy, kiedy były te zmiany, które pań-
stwo kwestionowaliście, dotyczące Trybunału 
Konstytucyjnego, możliwości wybrania szybciej  
3 sędziów. Bo ja potrafiłem powiedzieć, że uważam 
– co zresztą potem potwierdził ten niby, jak to pan 
potrafi powiedzieć, nasz Trybunał Konstytucyjny 
– że to jest wątpliwe. I byłoby miło, gdyby, jak tak 
na poważnie pan rozmawia, powiedział pan cza-
sami: nie zgadzam się. Trzech kolegów z poprzed-
niego składu – senatorowie Bobko, Stanisławek  
– potrafiło czasami powiedzieć, że się nie zgadzają, 
że mają inne…

(Senator Adam Szejnfeld: Żaden z nich już nie 
jest…)

(Rozmowy na sali)
I nie ma ich. I nie ma ich.
(Senator Marek Borowski: Ale twarz mają.)
Mówił pan senator o autorytecie Kościoła…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 

Senatorze, nie ma już…)
Już kończę… Gdyby mi pan marszałek dał do-

kończyć… Ponieważ zabrał mi pan marszałek jakieś 
2 minuty na początku…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Nie, nie, 
liczę od tego momentu, gdy pan zaczął mówić.)

A teraz następne…
(Rozmowy na sali)
Mówiliście tutaj panowie o autorytecie Kościoła. 

Jest. Ale wie pan dobrze i panowie senatorowie 
wiecie dobrze, jak to z tym ogólnym autorytetem 
jest. Czy chodzi o ten Kościół, którego przedstawi-
ciele spalili Bibliotekę Aleksandryjską i zamordo-
wali Hypatię? Rozumiem, że nie.

(Senator Krzysztof Mróz: Boże, nie.)
(Senator Jerzy Czerwiński: Ludzie tak długo nie 

żyją.)
Czy chodzi o ten Kościół, który skazał Giordana 

Bruna? No nie. Czy o ten, który milczał w czasie  
II wojny światowej?

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Ale, Panie 
Senatorze…)

Nie podpierajmy się aż tak bardzo autoryteta-
mi… Może bardziej ludzi niż instytucji, bo te insty-
tucje są bardzo często zawodne.

I ostatnia rzecz. Chciałbym to jeszcze państwu 
powiedzieć. Czy państwo wiecie, kto był – i to jest 
niejako pendant, to jest puenta tego, o czym mówi-
my, tego naszego tematu – kto siedział w limuzynie 
SOP, która wjechała… zderzyła się z obywatelami 
w tramwaju 2 dni temu?

(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Podobno ja-
kiś profesor.)

Nie. Podobno, jak wynika z tego, co tutaj prze-
czytałem, pani sędzia Pawłowicz.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Jerzy Czerwiński: Jeśli można, Panie 

Marszałku, bo wymieniono mnie kilka razy, tytu-
łem sprostowania…)

Panie Senatorze, proszę uprzejmie, tylko niech 
się pan trzyma tej formy – dobrze?

(Senator Jerzy Czerwiński: Tak, ja chciałbym 
jedną rzecz…)

Żeby to nie było przemówienie…

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Tak, tak, tak, żadne przemówienie, Panie Mar- 
szałku. Ja jestem karny.

Chciałbym tylko wytłumaczyć panu senato-
rowi Pociejowi, że ja kwestionowałem nie wybór 
2, nie wybór 3 nadmiarowych, nazwałbym to, 
sędziów Trybunału Konstytucyjnego w 2015 r. 
przez parlament tamtej kadencji, tej wcze-
śniejszej, ale wybór 5. Na szczęście są protoko-
ły. I mówiłem o tym w sposób bardzo wyraźny, 
nie kryłem się z tym. Uważam, że 5 wybranych 
przez parlament tamtej kadencji członków… 
Tych 5 osób wybranych na członków Trybunału 
Konstytucyjnego wybrano niezgodnie z prawem. 
To, że Trybunał Konstytucyjny klepnął, tak to 
nazwę, 2 członków, a 3 podważył, to jest zupeł-
nie inna kwestia. Ja na temat tego wyroku bar-
dzo długo się wypowiadałem. Można to znaleźć,  
naprawdę.
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WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Macieja…
(Głos z sali: Marcina.)
A przepraszam. …Pana senatora Marcina Bo- 

sackiego. 5 minut.
(Głos z sali: To ja też poproszę 5 minut.)
Proszę bardzo.

SENATOR 
MARCIN BOSACKI 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Chciałbym się odnieść do kilku uwag senato-

rów PiS. Po pierwsze, o tym, kto się od czego od-
cina, a kto się od czego nie odcina. Zarzucaliście 
nam panowie, że się nie odcinamy od aktów wan-
dalizmu dokonywanych na świątyniach, pomni-
kach czy związanych z wchodzeniem do świątyń.  
To jest nieprawda. W moim wystąpieniu to było, 
było też w wystąpieniach kilkorga innych sena-
torów Koalicji Obywatelskiej, w  tym np. pani 
Agnieszki Kołacz-Leszczyńskiej. My się od tego 
odcinamy, my mówimy, że nie można mazać po 
kościołach czy zakłócać nabożeństw. Tuż po tym, 
jak zszedłem z tej mównicy, w mediach społecz-
nościowych opublikowałem potępienie pomaza-
nia pomnika Państwa Podziemnego, tutaj, 200 m 
stąd. I wiecie państwo co? Wtedy kiedy ja to publi-
kowałem, organizatorzy demonstracji już ten na-
pis zacierali, za co im bardzo dziękuję. Bo to jest 
w absolutnej większości, w 99,99% wielki, wspania-
ły zryw narodowy większości obywatelek i obywa-
teli przeciwko władzy, przeciwko której trzeba się 
buntować. Ale oczywiście do niego dołączają albo 
ekstremiści, albo po prostu ludzie kompletnie bez-
rozumni i my ich potępiamy.

A teraz ja mam do was pytanie: czy wyście potę-
piali palenie kukieł znanych polityków, w tym urzę-
dującego prezydenta RP – mówię o całych 30 latach 
– marsze licealistów palących kukły Żydów albo 
flagi Unii Europejskiej? Przypominam, że to jest 
też nasza flaga, my jesteśmy w Unii Europejskiej 
i to jest nasza flaga. Potępialiście to? Ataki w kolej-
nych kampaniach wyborczych na wiece Platformy 
Obywatelskiej, w tym z udziałem premiera albo 
urzędujących ministrów? Przypominam takie 
ataki w Białymstoku. Czy potępialiście nazywanie 
zdrajcami urzędującego premiera albo nazywa-
nie kondominium naszej ojczyzny przez prezesa 

waszej formacji? Potępialiście to? A teraz czy po-
tępiacie plucie albo najeżdżanie na pokojowych 
demonstrantów przez np. wozy TVPiS albo samo-
chód, w którym, jak się okazało, był funkcjonariusz 
ABW? Potępiacie to? Nie słyszałem.

Druga uwaga. Padły tutaj słowa, że atakujemy 
PiS, że przy okazji sprawy – bardzo skompliko-
wanej sprawy, zgoda – tzw. orzeczenia Trybunału 
Konstytucyjnego atakujemy PiS. Tak. My naprawdę 
uważamy, że wy jesteście najbardziej szkodliwą dla 
losów Rzeczypospolitej ekipą rządzącą od 1989 r. 
Inwestycje są najmniejsze od 25 lat. Kompletnie 
nie przygotowaliście, mimo że mieliście czas, kra-
ju na pandemię i tysiące ludzi z tego powodu giną. 
Nie pomagacie gospodarce. Zniszczyliście, zdewa-
stowaliście instytucje państwa prawa: Trybunał 
Konstytucyjny, Krajową Radę Sądownictwa, w tej 
chwili już Sąd Najwyższy, oczywiście prokuraturę 
i służby specjalnie oraz dyplomację. Tak uważamy. 
I nie będziemy się za to wstydzić. To wy powin-
niście się wstydzić za to, w jakim stanie jest w tej 
chwili państwo polskie.

I wreszcie ostatnie uwagi, do – jego wymienię 
z nazwiska – senatora Wiatra. Bo darzę go sza-
cunkiem, też za to, o czym powiedział, czyli za to, 
że siedział w stanie wojennym w komunistycz-
nym kryminale. Senator Wiatr słusznie wspomi-
nał patriotyzm. Mówił nawet: niech Bóg ochroni 
naszą ojczyznę. Ja się z tym zgadzam. Niech Bóg 
chroni naszą ojczyznę. Obojętnie, jak każdy z nas 
definiuje tego Boga, siłę wyższą – oby miała nas 
w opiece. Akurat myślę, że z senatorem Wiatrem 
uważamy, że to jest ten sam Bóg. Ale są tacy, którzy 
uważają za boga kogo innego. I mają prawo w na-
szej Rzeczypospolitej mieszkać i być szczęśliwymi. 
Otóż między nami spór o to, jaki ma być polski pa-
triotyzm… Bo ja nie odmawiam wam patriotyzmu, 
tylko uważam, że jesteście wiedzeni na ślepo przez 
człowieka, który tak naprawdę niszczy naszą ojczy-
znę swoimi opętańczymi obsesjami.

Już ostatnie zdanie. My chcemy, żeby napraw-
dę ten model patriotyzmu był dla wszystkich, żeby 
ten model patriotyzmu był oparty, jak przez set-
ki lat, przez ostatnie dziesiątki lat, np. w historii 
Solidarności, o wolność, różnorodność i brater-
stwo. A wy niestety popieracie to, co w tej chwili 
robi wasz prezes, dzieląc Polaków i wywołując stan 
na skraju wojny domowej. Przypominam: on wczo-
raj powiedział, że jeśli wy przegracie, to w grun-
cie rzeczy zakończy to historię narodu polskiego.  
To jest cytat. I wezwał waszych zwolenników, a nie 
służby mundurowe, do tego, by wyszli na ulicę.
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(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Dziękuję, 
Panie Senatorze…)

To jest naprawdę szkodliwe. Odetnijcie się od 
tego. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Głos zabierze teraz pani senator Grażyna 

Morawska-Stanecka.
(Senator Gabriela Morawska-Stanecka: Ga- 

briela, Panie Marszałku, Gabriela.)
Przepraszam, Pani Marszałek, naprawdę pro-

szę o wybaczenie. Oczywiście Gabriela. Nie wiem, 
dlaczego się pomyliłem.

(Senator Gabriela Morawska-Stanecka: Nie 
wiem. Chyba pan marszałek jakąś Grażynę…)

Proszę uprzejmie.

SENATOR 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Mam nieodparte wrażenie, że codziennie bu-

dzimy się w jakiejś nowej rzeczywistości, w rze-
czywistości postępującego konfliktu, z którego 
konsekwencji chyba nikt z rządzących nie zdaje 
sobie jeszcze sprawy. Zadaję to pytanie jako Polka, 
jako prawniczka, jako senatorka, na którą głoso-
wały 64 tysiące wyborców. I 64 tysiące wyborców 
chyba zadaje sobie to samo pytanie: czy Polska jest 
wciąż tym samym krajem? Ale zadaje sobie rów-
nież drugie pytanie: kto tę burzę rozpętał?

Czy kobiety zmówiły się do walki z nudów, bez 
powodu, czy raczej odpowiedziały na bezpreceden-
sowy atak na własną godność i na prawo decydowa-
nia o własnym życiu? Czy te protestujące kobiety 
przechodziły obok kościoła i postanowiły po pro-
stu do niego wejść, czy raczej były już oburzone,  
bo czują się bezsilne w związku z tym, że przedsta-
wiciele Kościoła kontestują ich rolę w społeczeń-
stwie i ich podmiotowość? A może posłanki Lewicy 
postanowiły wejść z nudów na trybunę sejmową, 
coś tam powiedzieć i zaprotestować? Otóż nie.  
To jest odpowiedzialność rządzących, władzy, tych, 
którzy dzierżą dzisiaj rządy tego kraju. To skutek 
działań polityki, która jest rozumiana jako polity-
ka chleba i igrzysk. Chleba co prawda jest coraz 
mniej, ale zawsze można zrobić igrzyska. A nuż uda 
się wtedy nie powiedzieć o zaniedbaniach w walce 

z pandemią? A może przez pana wakacje – pod-
kreślam: przez pana wakacje – uda się odwrócić 
wzrok opinii publicznej od kryzysu gospodarcze-
go? A może uda się chociaż na chwilę zapomnieć 
o moralnej korupcji tej władzy?

Jeden z senatorów powiedział tutaj o podsko-
kach i o wulgaryzmach, a przecież ktoś to wszystko 
kiedyś rozpętał, ktoś to zaczął. Ktoś zaczął nie do-
puszczać w Sejmie do głosu posłów opozycji, ktoś 
zaczął wyłączać mikrofony, ktoś zaczął w sposób 
niedemokratyczny ograniczać czas przemówień, 
ktoś zaczął wyłączać mikrofony na posiedzeniach 
komisji i nie dopuszczać do dyskusji, ktoś wreszcie 
zaczął mówić o hołocie, o zdradzieckich mordach 
i różnych innych rzeczach. Ktoś to wszystko zaczął. 
Może panowie odpowiedzą sobie na pytanie – no, 
niestety pań z Prawa i Sprawiedliwości tutaj nie 
ma – kto to zrobił.

Szanowni Państwo, jest takie stare polskie po-
wiedzenie, zresztą chyba nie tylko polskie: kto sieje 
wiatr, ten zbiera burzę. Klasyk powiedział kiedyś 
o „otwarciu puszki z Pandorą” – oczywiście ce-
lowo tak mówię, cytuję. Ktoś tę puszkę otworzył.  
Ale tym razem się przeliczono, bo wiatr historii, 
który został wzniecony, wieje coraz szybciej i coraz 
mocniej. I wieje w waszą stronę.

Przed chwilą przedstawiciel waszego koali-
cjanta mówił o tym, że ludzie nie wychodzą na 
ulice dlatego, że ktoś ich podjudza – tak jak mó-
wią politycy PiS – tylko dlatego, że są po prostu 
oburzeni tym wyrokiem. To powiedział człowiek 
z Porozumienia Jarosława Gowina, możecie pań-
stwo sprawdzić. Ten wiatr wieje i skruszy mur, któ-
rym się otoczyliście. I to postawi was w sytuacji, 
kiedy wreszcie będziecie musieli ponieść odpowie-
dzialność za swoje działania. I z tego miejsca oskar-
żam rządzących, oskarżam ich w imieniu milionów 
wolnych obywatelek i obywateli… W demokra-
tycznym państwie prawa nie może być zgody i nie 
może być miejsca na igrzyska, którym z drugie-
go rzędu chce się przyglądać Jarosław Kaczyński.  
To rządzący są winni dzisiejszym protestom,  
to rządzący od 2015 r. to rozpętywali – poprzez 
ograniczanie samodzielności i  niezależności 
Trybunału Konstytucyjnego, o czym była tutaj 
mowa już wielokrotnie, więc nie będę tego powta-
rzać, poprzez w zasadzie zaoranie sądów… Ludzie 
długo czekali na orzeczenia i trzeba było dokonać 
reformy sądownictwa, tylko że trzeba to było zro-
bić udolnie, a rząd Prawa i Sprawiedliwości zro-
bił to nieudolnie. I ludzie dzisiaj latami czekają  
na rozprawę, nie tylko na wyrok. Trzeba było 
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znaleźć fachowców, którzy wiedzieli, jak się za to 
zabrać. Ale nie, bo to miały być igrzyska. I to wy 
tworzyliście podziały, budowaliście, wzniecaliście 
nienawiść jednych do drugich, buntowaliście i za-
grzewaliście jednych przeciwko innym grupom 
społecznym – najpierw uchodźcom, potem osobom 
nieheteronormatywnym, sędziom, nauczycielom, 
także rodzicom osób z niepełnosprawnościami. 
Przypominam państwu, że w Sejmie był taki pro-
test kiedyś, 40 dni trwał. Pan marszałek Kuchciński 
zabraniał tym ludziom korzystania z toalet, bloko-
wał dostęp do toalet. To jest dbanie o godność osób 
z niepełnosprawnościami? Gdzie tu jest miejsce na 
godność? Którzy z panów posłów czy senatorów 
Prawa i Sprawiedliwości, które z pań posłanek czy 
senatorek… Poszliście tam i rozmawialiście z tymi 
ludźmi? Ja widziałam raz, panią posłankę Krynicką 
bodajże… Kto poszedł i pochylił się nad losem tych 
ludzi? Kto dał im jakiekolwiek wsparcie? Nikt.

Jeszcze jedna kwestia. Cyniczne włączanie do 
walki Kościoła, oczywiście na jego własne życzenie, 
jest oznaką słabości, ponieważ władza, która broni 
się w murach klasztornych przed własnym spo-
łeczeństwem, to władza przegrana, władza, której 
strach zagląda w oczy. A tutaj nie ma co liczyć na 
zbawienie, bo racja jest po stronie tych milczących, 
tej większości, która dotychczas milczała, większo-
ści, która teraz się pokazała i jasno akcentuje swój 
sprzeciw. Tak że mam apel do państwa: nie chowaj-
cie się za sutannami, za habitami – nie mówcie, że 
to ataki na Kościół, bo tak nie jest. Nie okopujcie się 
w kościołach i nie brońcie tych kościołów, bo nie 
ma ich przed czym bronić. Ludzie ich nie mają za-
miaru atakować. Miejcie odwagę spojrzeć w oczy 
wolnemu społeczeństwu polskiemu, w tym nowej 
generacji, młodemu pokoleniu, które po prostu po-
wiedziało „dość”. Spróbujcie spojrzeć im w oczy no 
i coś z tym zrobić. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Pani Senator.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Krzy- 

sztofa Mroza.

SENATOR 
KRZYSZTOF MRÓZ 

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Ja chciałbym powiedzieć jedno zdanie spro-

stowania, bo pan marszałek mi nie dał wtedy tej 

możliwości i sam sprostował wypowiedź pana mar-
szałka Borowskiego. Prostując tę wypowiedź pana 
marszałka Borowskiego… No, ja przecież nie mówi-
łem, że to jest moja interpretacja, tylko interpretacja 
wielu prawników, w tym prof. Zolla, którzy twier-
dzą, że taki zapis konstytucji z 1997 r. upoważnia 
Trybunał Konstytucyjny w tym składzie, jaki jest, 
do takiej interpretacji. Ja nie wiem, czy to jest do-
bra interpretacja, czy zła interpretacja – nie jestem 
prawnikiem – ale myślę, że prof. Zoll, który prze-
cież był i rzecznikiem praw obywatelskich, i człon-
kiem Trybunału Konstytucyjnego, chyba jest jakimś 
znawcą prawa konstytucyjnego. To miało być tyl-
ko takie jedno sprostowanie, ale w związku z tym,  
że nie zostałem dopuszczony do przedstawienia 
tego sprostowania, a po drodze były 2 wystąpienia, 
które mnie zdumiały – pana senatora Bosackiego 
i pani marszałek Morawskiej-Staneckiej – wyko-
rzystam regulaminowy czas 5 minut.

Szanowni Państwo, tu kilka sprostowań. Takie 
wrzutki, które w tej dyskusji w ogóle nie są po-
trzebne, wrzutki typu, że ktoś tam nie startował… 
No, Szanowni Państwo, tutaj jakieś nazwiska 
naszych kolegów padały. Różne były przyczyny 
tego, dlaczego koledzy nie startowali i nie jest to 
ani miejsce, ani czas na taką publiczną dyskusję. 
Z tego, co pamiętam, to mniej więcej 1/3 klubu 
Platformy Obywatelskiej z poprzedniej kadencji 
też nie wystartowała do Senatu. Nie wiem, jakie 
były przyczyny, ale ja bym tu nie insynuował, czy 
ich nie wystawiliście, bo nie chcieliście czy oni 
nie chcieli startować. Tak więc bardzo bym prosił, 
żebyście państwo w odniesieniu do osób z naszej 
strony, które nie wystartowały z różnych przyczyn, 
też niczego nie insynuowali i nie mówili za nich, 
bo trzeba by tych osób najpierw zapytać. To jest 
pierwsza kwestia.

Druga kwestia. No, jakieś odkrycie pana sena-
tora Pocieja typu: kto jechał w tej limuzynie? No, 
jechała pani profesor Pawłowicz, sędzia Trybunału 
Konstytucyjnego. I cóż w tym jest takiego, że tak 
się wyrażę, że kierowca zderzył się tam z tramwa-
jem? To trzeba tylko życzyć zdrowia i cieszyć się, 
że nikomu się nic nie stało, a nie wyciągać z tego 
jakieś gigantyczne rzeczy. Jeżeli próbuje się panią 
profesor jakoś tam atakować, a czyni się to per-
manentnie, to nic dziwnego, że ma ochronę SOP, 
tak jak wielu polityków czy wiele osób, które czują 
się zagrożone. Jeżeli minister spraw wewnętrznych 
i administracji uzna, to taką ochronę SOP może 
przyznać zgodnie z przepisami prawa. Nie wiem, 
po co są takie wrzutki, niemalże jakby sensacja, 



Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ograniczania praw obywatelskich

197

17. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 28 października 2020 r.

co się stało… No, stało się źle, że doszło do jakiejś 
kolizji, wypadku, ale przecież pani profesor tego 
samochodu nie prowadziła. No, możemy jeszcze 
zrobić takie didaskalia… Ale to są takie jakby po-
boczne kwestie.

Ja jestem troszeczkę przerażony wypowiedzią 
pani marszałek Morawskiej-Staneckiej. Tyle, moim 
zdaniem, różnych jakichś nielogicznych rzeczy ona 
powiedziała w swoim krótkim wystąpieniu, że po 
prostu aż z zażenowaniem niektórych rzeczy słu-
chałem. Oczywiście można sobie wypominać różne 
rzeczy, kto co robił, kto co mówił. Ja też mógłbym 
powiedzieć o szarańczy PiS-owskiej, o czym mówił 
Schetyna, o dorżnięciu watahy, jak mówił kultu-
ralny człowiek z Oxfordu. No, możemy tutaj wy-
pominać sobie różnego rodzaju wypowiedzi. Ale 
dzisiaj jesteśmy w konkretnej sytuacji, w sytuacji, 
w której na ulicach ludzie w pewnych emocjach… 
Ja nie odmawiam im prawa do wygłaszania ich 
poglądów, do niezgadzania się różnymi rozwią-
zaniami, czy tym orzeczeniem trybunału, ale od-
mawiam im prawa do takich wyzwisk. Przecież to 
nawet telewizja TVN mówi, że często nie można 
nic puścić, bo tam jest jedno wielkie przekleństwo. 
No, nie pochwalamy tego. Pani marszałek mówi: 
nie chrońmy się za sutannami księży. Ja nie wiem, 
kto miałby się za sutannami księży chronić, ale my 
chcemy chronić kościoły, Pani Marszałek. A dlacze-
go? Otóż właśnie dlatego, że te kościoły są atakowa-
ne. Przykro to powiedzieć, że w katolickiej Polsce 
w XXI w. kościoły są atakowane. I to nie jest wy-
mysł senatora Krzysztofa Mroza czy kogoś z PiS, 
czy prezesa Jarosława Kaczyńskiego, czy senatora 
Czerwińskiego. Niestety są w internecie opisywa-
ne przykłady, kiedy kościoły się niszczy. Są zdjęcia, 
Pani Senator – może pani nie przegląda internetu 
ani nie ogląda telewizji – na których widać, że ko-
ścioły są po prostu niszczone, w sensie bazgrane, 
opluwane. No, to jest niestety rzeczywistość i my 
przeciwko temu protestujemy. I o tym mówił pan 
prezes Jarosław Kaczyński, zwracając się do człon-
ków Prawa i Sprawiedliwości – ma do tego prawo 
jako szef Prawa i Sprawiedliwości – do naszych 
wyborców: brońmy tych kościołów przed ludźmi, 
którzy po prostu je niszczą. Każdy ma prawo zga-
dzać się z księdzem, chodzić do kościoła, nie cho-
dzić do kościoła, wierzyć, nie wierzyć, krytykować 
biskupa jednego czy drugiego, ale nie ma prawa 
niszczyć tychże świątyń, przeszkadzać starszym 
ludziom, którzy przyszli na mszę świętą…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 
Senatorze…)

…nawet jeżeli to jest pani posłanka Wielgus… 
Przepraszam pierwszego członu nazwiska nie pa-
miętam. Nie upoważnia jej to do tego, żeby wleźć, 
że tak się wyrażę, że tak się wyrażę, do kościoła, 
przerwać mszę świętą…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Szósta 
minuta, Panie Senatorze.)

Pani Marszałek, dobrze by było, gdyby pani so-
bie troszeczkę poczytała w internecie i zobaczyła, 
że te kościoły są niestety atakowane. I dlatego my 
ich bronimy. Dziękuję. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję bardzo.
(Senator Gabriela Morawska-Stanecka: Ad vo-

cem. Panie Marszałku, ad vocem, ponieważ pan 
senator cały czas zwracał się do mnie, to ja chcia-
łabym przypomnieć…)

Proszę bardzo.

SENATOR 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

W tej debacie padło już kilkakrotnie, że my nie 
pochwalamy wandalizmu. Niestety jednak wejście 
polityki do kościoła nastąpiło znacznie wcześniej, 
wtedy, kiedy ONR, kiedy pseudoksiądz Międlar  
– który teraz jest już suspendowany, ale wcześniej 
był księdzem, ktoś mu dał święcenia – wykrzyki-
wał antysemickie hasła w kościołach. Wtedy, kiedy 
pani premier Emilewicz zachęcała do głosowania 
na Andrzeja Dudę z ambony w Częstochowie.

(Senator Krzysztof Mróz: Ale to nieprawda, 
nieprawda.)

Wtedy, kiedy występowaliście w kościołach 
i prowadziliście tam swoje kampanie. Proszę to 
sobie sprawdzić. Wtedy pogwałciliście sacrum.  
Ja oczywiście nie usprawiedliwiam aktów wandali-
zmu, ostrzegam ludzi i tonuję, żeby tego nie robili, 
absolutnie nie. Ale niestety przykład pogwałcenia 
sacrum przyszedł z tamtej strony. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Pani Marszałek.
Pan senator Marek Komorowski. Proszę 

uprzejmie.
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(Senator Marek Komorowski: Czas się liczy do-
piero wtedy, jak dojdę, nie jak…)

No, nie, dopiero jak pan rozpoczyna mówić, to 
liczymy czas.

SENATOR 
MAREK KOMOROWSKI 

Panie Marszałku! Koleżanki Senatorki i Koledzy 
Senatorowie!

No cóż, powiem tak: szanuję pana senato-
ra Pocieja, ale stwierdzę, że chyba mnie nie lubi. 
A w jego wystąpieniu, powiedziałbym, przebijało 
się to, jaki jest jego zawód. To mecenas, potrafi 
wyinterpretować co innego, niż się powiedziało. 
Chciałbym powiedzieć, Panie Senatorze, że ja nie 
porównałem kobiet i ich sytuacji do sytuacji zwie-
rząt czy do tamtej ustawy. Ja tylko stwierdziłem, 
że tak jak w przypadku tego wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego można podawać inne fakty 
i można interpretować, że chodzi w ogóle o zakaz 
aborcji w kraju, tak w przypadku innej ustawy 
można interpretować, że chodzi w ogóle o zakaz 
jakiejkolwiek hodowli. To były tylko przykłady, 
że można różne rzeczy interpretować z różnych 
ustaw. Można interpretować, że to koni nie można 
hodować itd., itd. To nie jest porównywanie jed-
nej rzeczy do drugiej. Nigdy bym się o takie coś 
nie pokusił.

Mogę powiedzieć tylko, że z wystąpienia pana 
senatora Bosackiego… No, dobrze, że nie zarzucił 
nam braku patriotyzmu jak gdyby z drugiej stro-
ny, że tego nam nie zarzuca, inne rzeczy zarzuca… 
Jeżeli chodzi o patriotyzm, to parę razy próbowa-
liśmy tutaj pewne uchwały podejmować. Mogę 
tu mieć uwagi do samego siebie, że może trzeba 
było też na dzisiejszą sesję Senatu wprowadzić 
uchwałę okolicznościową związaną ze śmiercią 
błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki, bo oto za  
2 dni mamy rocznicę odnalezienia zwłok księdza.  
Ale to też mogę mieć zarzut do siebie, że nie za-
proponowałem wprowadzenia takiej uchwały, 
licząc może, że ktoś inny taką uchwałę… I zasta-
nówmy się nad tą sytuacją. Nie chowamy się za 
habity czy sutanny, ale musimy bronić dobrego 
imienia Kościoła. Chciałbym tylko przypomnieć, że 
to dzięki Kościołowi katolickiemu przetrwaliśmy 
rozbiory, cały długi okres rozbiorów. Zachowanie 
polskości, polskiej mowy, tradycji itd. – to właśnie 
dzięki działalności Kościoła katolickiego. No i w za-
sadzie tyle…

A, i  jeszcze, kończąc… Bo tutaj w wystąpie-
niach była przywoływana osoba pana Jarosława 
Kaczyńskiego. No to chciałbym stanowczo po-
wiedzieć, że pan Jarosław Kaczyński nie szkodzi 
Polsce, nie szkodzi Polakom i nie występuje prze-
ciwko Polakom. Nie można tego tak interpretować, 
przedstawiać po prostu w takich stwierdzeniach 
itd., itd. Jako poseł, jako mieszkaniec, jako obywa-
tel, jako szef partii też ma prawo przedstawiać swo-
je stanowisko i poglądy. I my to musimy szanować.

Myślę, że nam wszystkim – chciałbym po-
zostać w takim przekonaniu – zależy na dobru 
Polski, a parlament, jeżeli mówimy o 2 izbach, 
o izbie sejmowej i senackiej, jest miejscem sporu 
politycznego. Ja się nie obrażam, bo to jest miejsce 
na artykułowanie różnego rodzaju swoich poglą-
dów, nie ulica jest tym miejscem. Dlatego złożyłem, 
pomimo tego, że podpisałem wniosek o odrzuce-
nie tego projektu, ten drugi wniosek. Gdyby ten 
pierwszy wniosek upadł, jeszcze byłaby szansa, aby 
pokazać, że parlament, że właśnie Senat, że izba 
wyższa potrafi stanąć jak gdyby ponad wszystkimi 
i po prostu zaapelować, żeby zakończyć ten spór, 
który się toczy na ulicy, bo on w którymś momen-
cie może się wymknąć spod kontroli, w którymś 
momencie możemy nie zapanować nad tym, co bę-
dzie się działo na ulicy. My wszyscy musimy stanąć 
ponad wszystkim i zaapelować o spokój. Dlatego 
złożyłem ten dodatkowy wniosek legislacyjny. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Aleksandra Pocieja – 5 minut.

SENATOR 
ALEKSANDER POCIEJ 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Chciałbym zacząć od wypowiedzi pana senatora 

Komorowskiego, który powiedział, że go nie lubię. 
Chciałbym zapewnić pana, Panie Senatorze, i my-
ślę, że parokrotnie dawałem temu wyraz, że pana 
i lubię, i szanuję, rozmawialiśmy wielokrotnie. Ale 
pan senator Komorowski powiedział również, że 
w mojej wypowiedzi wychodzi ze mnie mecenas. 
No, jak na mecenasa to jest dosyć… Nawet nie będę 
tego traktował jako zarzutu, bo jak pan mecenas 
mówi do mnie, że ze mnie wychodzi mecenas, to 
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znaczy, że to musi być pochwała, więc mogę tylko 
i wyłącznie za to podziękować.

W ferworze dyskusji kombatanckich pana mar-
szałka Borusewicza i pana marszałka Borowskiego 
zapomniałem powiedzieć o jednej sprawie, o której 
chciałbym w tej chwili powiedzieć. Chciałbym po-
tępić te ataki, o których mówił pan senator Mróz, 
o których mówiła dzisiaj podczas posiedzenia ko-
misji pani senator… zapomniałem nazwiska… pani 
senator z Prawa i Sprawiedliwości. Na pewno nie 
ma zgody na taką agresję fizyczną. Rozumiem 
wściekłość Polaków, ponieważ w ostatnim czasie 
ona naprawdę była budzona, krok po kroku była 
budzona i w tej chwili wybuchła. Ona nie jest ja-
kaś tam przypadkowa, ona jest naprawdę spowo-
dowana głębokimi pokładami drażnienia. Jednak 
absolutnie uważam, że nie może być przyzwolenia 
z żadnej ze stron tego konfliktu na bezpośrednią 
agresję fizyczną.

Jeżeli chodzi o  to, co mówił pan senator 
Czerwiński… Panie Senatorze, ja nie mówiłem 
o tym, co pan sądzi o Trybunale Konstytucyjnym. 
Ja absolutnie nie próbowałem wytłumaczyć cze-
goś innego niż to, o czym pan powiedział w swojej 
replice. Ja mówiłem o sobie, nie o panu, przepra-
szam, że skupiłem się na sobie, a tym razem nie na 
panu senatorze, ale mówiłem o sobie. Ja powiedzia-
łem tylko jedno: że ja wtedy potrafiłem zagłosować 
inaczej, w tamtej sprawie, w sprawie 3 dodatko-
wych sędziów… I powiedziałem tylko, że chciałbym 
kiedyś… Bo jak była dyskusja o Sądzie Najwyższym 
– pamięta to pan senator dokładnie – to ci sami 
ministrowie sprawiedliwości, którzy śmiali się 
z naszych argumentów, przychodzili miesiąc póź-
niej i zgłaszali dokładnie to, co odrzucili miesiąc 
wcześniej, a co było zaproponowane przez nasze 
Biuro Legislacyjne. Tak było. I dlatego powiedzia-
łem, że brakowało mi w tamtej kadencji paru takich 
wystąpień, które dzisiaj krytyków naszej większo-
ści, czasami może i słusznych, by uwiarygadnia-
ły. I tylko to powiedziałem. Ale, broń Boże, nie 
powiedziałem, że pan senator jakoś inaczej mó-
wił o tych 5 sędziach i o tym wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo, pan senator Jan Maria Jackowski.
(Senator Joanna Sekuła: Jeszcze ja.)
Są jakieś sprostowania?

(Senator Joanna Sekuła: Nie, ja jeszcze mam 
trochę do powiedzenia.)

Aha, to jeszcze pani senator Sekuła.
Proszę bardzo, Panie Senatorze, 5 minut.

SENATOR 
JAN MARIA JACKOWSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Przysłuchiwałem się z dużą uwagą tej debacie, 

która powoli, zdaje się, zmierza do końca, i wyda-
je mi się, że jej ton – pomijam wątki ideologiczne 
i polityczne, te odłóżmy na bok – jednak pokazuje, 
że ta debata była potrzebna. Była potrzebna, żeby-
śmy zarysowali pole dyskusji.

Ja tutaj nie chcę w tej chwili toczyć dyskusji 
merytorycznej, ja tylko chciałbym zwrócić uwagę 
wszystkich tych, którzy wypowiadali się na temat 
wyroku konstytucyjnego, aby ze swoimi ostatecz-
nymi sądami poczekali do pisemnego uzasadnie-
nia tego wyroku. Z bardzo prostej przyczyny: bo 
były już tutaj nadinterpretacje, co wolno, na co się 
powoływał trybunał. Wiemy to wszystko z uzasad-
nień ustnych, siłą rzeczy skrótowych. Znając pracę 
trybunału – bez względu na to, kto co o trybunale 
myśli – wiemy, że jednak jest tam pewna proce-
dura, są ekspertyzy, są stanowiska, są analizy, jest 
odwołanie do linii orzeczniczej. To wszystko to są 
miesiące ciężkiej pracy. To nie jest tak, że trwało to 
kilka godzin, wysłuchano stron i po prostu powie-
dziano to, co powiedziano. Dlatego sądzę, ze wzglę-
du na powagę tej Izby, że forsowanie w tej chwili 
zbyt daleko idących wniosków jest przedwczesne. 
I również sama dyskusja merytoryczna nad tym 
orzeczeniem w gruncie rzeczy też jest przedwcze-
sna. Chodzi o to, żebyśmy się mogli odnieść do całej 
argumentacji, która, że tak powiem, przyświecała 
trybunałowi, kiedy podejmował taki, a nie inny wy-
rok. I to jest pierwsza konstatacja.

Druga: chcę powiedzieć, że mnie jako osobę 
wierzącą, jako katolika boli, jeżeli oglądam w tele-
wizji obrazki – ale widziałem je nie tylko w telewizji 
– które polegają na naruszeniu uczuć religijnych, 
na wandalizmie, na przemocy emocjonalnej w sto-
sunku do osób wierzących, na wulgaryzmach.

Ja nie sądzę – i nie chciałbym, żeby było ta-
kie wrażenie – że opozycja, która ma większość 
w  Senacie, usprawiedliwia tego rodzaju akty 
w przestrzeni publicznej, również o charakte-
rze naruszenia prawa, a być może i zagrożone 
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penalizacją. Nie chcę się tutaj wypowiadać, to nie 
moja rola w tym momencie. Nie chce mi się w to 
wierzyć. Pomijam ataki na biura poselskie czy se-
natorskie. Moje biuro w Ciechanowie też zosta-
ło zaatakowane i są straty materialne. No chyba 
Wysoka Izba tego nie popiera.

I dlatego proponuję do tekstu tej uchwały 2 po-
prawki. Pod koniec akapitu piątego, który kończy 
się słowami „jak i manifestowania postaw obywa-
telskich”, proponuję dopisać: przy czym potępiamy 
akty profanacji kościołów, naruszania uczuć religij-
nych, akty wandalizmu, jakim poddane były obiekty 
sakralne, oraz przemocy emocjonalnej w stosunku 
do osób wierzących; potępiamy akty wandalizmu, 
jakim zostały poddane biura poselskie i senator-
skie parlamentarzystów Rzeczypospolitej Polskiej.

Składam na ręce pana marszałka. To jest trochę 
nieczytelne… Pomogę legislatorom, bo to odręcznie 
napisałem, ale takie 2 poprawki chcę złożyć.

I bardzo bym prosił Wysoką Izbę, gdyby się 
stało tak, że nie udałoby się, co by było najlepsze, 
w ogóle uniknąć procedowania… Jeżeli ten wnio-
sek by nie przeszedł, to wtedy byśmy nad tym gło-
sowali. Sądzę, że to będzie odpowiedź na pytanie 
o intencje autorów tego stanowiska czy tej uchwa-
ły Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękuję. 
(Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
I proszę o zabranie głosu panią senator Joannę 

Sekułę.

SENATOR 
JOANNA SEKUŁA 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! 
Przysłuchując się wypowiedziom, doszłam do 

wniosku, że aby móc sprawdzić, czy da się w Polsce 
przeprowadzić legalną aborcję, trzeba być zgwałco-
ną. Dyskusja poszła w strasznie dziwnym kierun-
ku, a ta dziwność polega na tym, że żadna kobieta 
reprezentująca prawą stronę naszej Izby nie wzię-
ła w tej dyskusji udziału. W związku z tym moż-
na by zapytać: ilu mężczyzn było przymuszonych 
do podejmowania decyzji o aborcji? Po raz kolej-
ny okazuje się, że kobiety nie mają głosu i muszą 
je reprezentować mężczyźni. Poza tym pierwszy 
raz się zdarza, żeby w debacie na tak poważny te-
mat trzeba było wplatać element wiary, żeby uciąć 

racjonalną dyskusję. Religia nie daje wolności 
i nie powinna odbierać wolności tym, którzy my-
ślą inaczej. Wolność należy do obywateli, a nie do 
chrześcijan, muzułmanów ani do Żydów. Należy 
do ludzi, którzy myślą i chcą dokonywać wyborów. 
Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Aha, jeszcze pan…
Proszę bardzo. Pan senator Aleksander Szwed.

SENATOR 
ALEKSANDER SZWED 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Zabieram głos ponownie, gdyż chcę się odnieść 

do 1 kwestii, którą poruszyło wielu moich przed-
mówców, a mianowicie do zarzutów, jakoby rząd 
nie pomagał rodzinom, matkom wychowującym 
dzieci niepełnosprawne, w tym również kobie-
tom w ciąży. Całkowicie się z tym nie zgadzam. 
Dziwię się, że państwo po lewej stronie zabieracie 
głos w sprawie, w której tak niewiele zrobiliście 
przed 2015 r.

Tymczasem rząd Prawa i Sprawiedliwości, 
Zjednoczonej Prawicy jest pierwszym rządem, 
który prowadzi kompleksową politykę prorodzin-
ną. W swoich działaniach nie zapomina o kobie-
tach w ciąży oraz rodzinach dotkniętych z powodu 
ciężkiej choroby dziecka. Nie tak dawno mieliśmy 
w Sejmie wystąpienie pani minister rodziny i po-
lityki społecznej Marleny Maląg, która przedstawi-
ła w tym zakresie wiele twardych danych. Przede 
wszystkim to program „Za życiem”, którego ce-
lem jest wsparcie kobiet w ciąży i ich rodzin oraz 
wspieranie rodzin z osobami niepełnosprawny-
mi, a w szczególności wychowujących niepełno-
sprawne dzieci. To pierwsze tak kompleksowe 
rozwiązania dotyczące wsparcia kobiet w ciąży. 
Już na wczesnym etapie życia dziecka jest pomoc 
dla rodzin, tworzy się warunki do rehabilitacji oraz 
organizuje wsparcie mieszkaniowe. Szczególna 
pomoc skierowana jest w stronę kobiet w ciąży 
z powikłaniami. Program obejmuje dofinansowa-
nie diagnostyki i terapii prenatalnej, rozwija sieć 
domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet 
w ciąży, zapewnia pomoc uczennicom w ciąży, 
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wzmacnia pozycję asystenta rodziny. W 2019 r. 
opieką asystenta rodziny objętych było 41,3 tysiąca 
rodzin, w których wychowało się 95,5 tysiąca dzie-
ci. Program wprowadza także dodatkowe świad-
czenie w wysokości 4 tysięcy zł. Przysługuje ono 
w przypadku narodzin dziecka z ciężkim i nieod-
wracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną cho-
robą zagrażającą jego życiu. Tylko do września 
2020 r. rząd wypłacił blisko 2 tysiące 900 świad-
czeń na kwotę ponad 11 milionów zł. W ubiegłym 
roku w ramach tego działania do polskich rodzin 
trafiło 17,4 miliona zł.

W ramach programu zapewnia się wszech-
stronną i kompleksową opiekę zdrowotną nad 
kobietą w okresie ciąży, porodu i połogu, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem sytuacji związanych z po-
wikłaniami i zagrożeniem dla matki oraz dziecka. 
Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje świadcze-
nia realizowane w oparciu o umowy zawarte w ra-
mach koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży. 
W pierwszej połowie 2020 r. tą formą opieki objęto 
już 19 tysięcy 623 kobiety. Wartość świadczenia wy-
nosiła ogółem 177,8 miliona zł. Diagnozuje się rów-
nież choroby we wczesnym stadium i leczy dzieci 
urodzone z ciężkimi dysfunkcjami. W 2019 r. taką 
opieką objęto 540 dzieci. W pierwszym półroczu 
2020 r. opieką objęto 422 pacjentów.

To, co trzeba podkreślić, to fakt, że nasz rząd – 
najpierw premier Beaty Szydło, a następnie pre-
miera Mateusza Morawieckiego – jest pierwszym 
rządem, który prowadzi kompleksową politykę 
prorodzinną. W swoich działaniach nie zapomi-
na o kobietach w ciąży oraz rodzinach dotkniętych 
problemem ciężkiej choroby dziecka. W maju br. 
roku mieliśmy informację, że od początku dzia-
łania programu „Rodzina 500+” do polskich ro-
dzin trafiło 108 miliardów zł. Teraz jest to już 
ok. 120 miliardów zł, a mamy jeszcze szereg in-
nych programów, takich jak Dobry Start, Maluch+ 
i Karta Dużej Rodziny, w ramach których rodziny 
i samotne matki otrzymują olbrzymie wsparcie.

Mówienie, że rząd nie wspiera rodzin, matek 
z dziećmi niepełnosprawnymi i kobiet w ciąży nie 
ma swojego odzwierciedlenia w faktach. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Ja chciałbym mieć swoje 5  minut i  drugie 

wystąpienie.

Wysoka Izbo!
Myślałem, że w sytuacji takiego nasilenia sprze-

ciwu i demonstracji… Słychać, że krąży nad nami 
helikopter. Jeżeli ktoś ma tu samochód… Nie sądzę, 
żeby ktokolwiek był w stanie do północy stąd wyje-
chać, ponieważ Senat i Sejm są zablokowane przez 
demonstrantów.

(Głos z sali: Posiedzimy sobie.)
Sytuacja jest właśnie taka. Ta sytuacja wymaga-

łaby propozycji jakiegoś rozwiązania. Taka propozy-
cja rozwiązania powinna wyjść od rządu, od Prawa 
i Sprawiedliwości, bo to Prawo i Sprawiedliwość 
rządzi, bo to Prawo i Sprawiedliwość ma większość 
w Sejmie. Powinien być tutaj złożony wniosek, któ-
ry by pomógł wyjść z sytuacji, do której doprowa-
dziliście. Bo nie ma co się oszukiwać – to był wasz 
wniosek do trybunału. Nikt nie uwierzy, że ok. 100 
posłów Prawa i Sprawiedliwości bez zgody kierow-
nictwa było w stanie złożyć taki wniosek. Ale tu nie 
ma odpowiedniej propozycji. Są za to inne propo-
zycje, groźne propozycje.

Powtarzam: to, że przywódca ugrupowania rzą-
dowego, który jest także wicepremierem, wzywa do 
tworzenia grup obrony kościołów, czyli tworzenia 
bojówek… Wcześniej tego typu informację podał 
redaktor Sakiewicz, który mówił, że kluby „Gazety 
Polskiej” organizują się do obrony kościołów. Otóż 
do obrony kościołów, pomników, czegokolwiek jest 
przeznaczona Policja, jest zobowiązana Policja i jej 
rolą jest to, żeby w sytuacji jakichkolwiek ataków 
interweniować i bronić, żeby nie dopuszczać do 
takich sytuacji. Mam nadzieję, mówię to jeszcze 
raz, że apel wicepremiera, który zajmuje się bez-
pieczeństwem i który jest jednocześnie przewod-
niczącym, prezesem Prawa i Sprawiedliwości, nie 
zostanie wysłuchany przez członków i sympatyków 
Prawa i Sprawiedliwości. Powiem, że taka sytuacja, 
jak ta, zdarza się po raz pierwszy w naszej historii 
od 1989 r.

Na tym…
(Głos z sali: Jeszcze senator Orzechowska.)
Dobrze. Zgłasza się pani senator Orzechowska, 

zdalnie. Proszę bardzo, Pani Senator, proszę za-
brać głos.

SENATOR 
BOGUSŁAWA ORZECHOWSKA 

Witam wszystkich serdecznie.
Nie miałam zamiaru zabierać głosu, bo właści-

wie większość wypowiedzi, do których miałabym 
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się odnieść, była tu już… Ale ponieważ wielokrotnie 
powtarzaliście, że żadna kobieta z PiS-u nie zabrała 
głosu, to na waszą prośbę to robię.

Wszyscy państwo macie świadomość tego, 
że konstytucja nie podlega dyskusji, że jeżeli są 
ustanowione jakieś prawa konstytucyjne, to cała 
praworządność powinna się temu wszystkiemu 
podporządkować. Wszyscy wiedzą, że konstytucja 
chroni życie od poczęcia do śmierci, że są normy 
prawne, mówiłam o nich już na etapie pytań, któ-
re zabezpieczają dziecko również w łonie matki.

Porażające jest to szerzenie nienawiści do moje-
go ugrupowania. Gdziekolwiek są jakieś protesty, to 
nie są to protesty rzeczowe. Nie mówię już o wul-
garyzmach, które są używane i które są kompletnie 
niedopuszczalne. Wszędzie słychać: przyszliśmy 
tu po to, żeby obalić rząd – swoją drogą demokra-
tycznie wybrany – przyszliśmy tu po to, żeby znisz-
czyć kler, zniszczyć Kościół. To działanie siłowe… 
Podpowiadam panu senatorowi, że biuro, o którym 
mówiła jedna z senatorek, to właśnie moje biuro, 
ale wiele biur zostało tak uszkodzonych i było wie-
le agresji skierowanej na kościoły, wiele zniszczeń 
elewacji. To, że wierni składają się na odbudowę ko-
ścioła, na to, żeby zachować tę kulturę, która w wie-
lu przypadkach przetrwała wiele wieków, a teraz 
przez te ataki barbarzyńców, bo tylko tak można 
ich nazwać, zostaje zniszczona, nie usprawiedliwia 
tego, że ktokolwiek, kto przyjdzie i nagle coś sobie 
wymyśli, może to zniszczyć.

Nie po to tu jesteśmy, żeby się ze sobą kłócić, 
jesteśmy tu po to, żeby tworzyć nowe prawo, do-
bre prawo i tylko dlatego zabieram tu głos. Proszę 
państwa o jedno, o wyciszenie tych wszystkich 
emocji, o to, żeby jeżeli zwracacie się do kogoś 
o protesty… Czemu nie? Każdy ma prawo do pro-
testu, ale godnego, przyzwoitego. Uczenie dzieci 
i młodzieży chamstwa, wyzwisk i nietolerancji, 
bo tylko tego uczycie, jest kompletnie niedopusz-
czalne. Wytłumaczcie mi teraz, dlaczego nagle 
wszyscy pozdejmowaliście te koszulki z napisem 
„Konstytucja”. Ta konstytucja była dla was tak 
ważna, kiedy można było zgłosić cokolwiek inne-
go i awanturować się. A dlaczego nagle ta kon-
stytucja jest nieważna, kiedy któreś prawo jest 
niezgodne z waszymi poglądami? Po to tu jeste-
śmy, żeby się między sobą różnić, i po to jeste-
śmy, żeby ze sobą dyskutować, ale na pewno nie 
po to, żeby eskalować przemoc. I jedno wam po-
wiem: jest to uchwała, która została sporządzona 
na kolanie, moim zdaniem jest to gniot i ja będę  
głosowała przeciw.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję pani senator za deklarację.
Pan senator Andrzej Dunin…
(Głos z sali: Artur.)
Artur, Artur Dunin się zgłosił.
Proszę bardzo, zdalnie.

SENATOR 
ARTUR DUNIN 

Witam serdecznie.
Czy mnie słychać? Panie Marszałku? 
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Tak, pro-

szę uprzejmie, słychać bardzo dobrze.)
Bardzo serdecznie dziękuję…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: A, to pan 

jednak ma tę koszulkę z konstytucją…)
Oczywiście, że mam i się z nią nie rozstaję, na 

protestach też w niej jestem.
Proszę wszystkich senatorów, mam wielką 

prośbę: nie używajcie takich słów, że w konstytucji 
jest zapisane, że nie wolno, że od poczęcia… że jest 
taki zapis w konstytucji. Bo go nie ma. Przeczytajcie 
konstytucję. Przeczytajcie konstytucję. Wyrok tzw. 
Trybunału Konstytucyjnego pod przywództwem 
Przyłębskiej, to jest po prostu kpina. I będę na tych 
protestach pomimo tego, że prezes Kaczyński wy-
zywa mnie… od kogo mnie wyzywa? Proszę mi 
przypomnieć. Tak, takim będę człowiekiem, do 
końca, razem z kobietami, z wszystkimi Polakami, 
którzy mają dość PiS i tej arogancji. Mam tego do-
syć. I będę głosował za uchwałą. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

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

rowie…
(Głos z sali: Jeszcze senator Brejza.)
A, przepraszam. Nie dopisałem, tak?
(Głos z sali: Nie, teraz, w tym momencie się 

zgłosił.)
Za późno, Panie Senatorze. Zamknąłem dys- 

kusję.
Dla porządku informuję, że państwo senato-

rowie Wadim Tyszkiewicz, Małgorzata Kopiczko 
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Komunikaty
Zmiany w składzie komisji senackiej

i Rafał Ślusarz złożyli swoje przemówienia w dys-
kusji do protokołu*.

Informuję, że wnioski o charakterze legislacyj-
nym na piśmie złożyła grupa senatorów: Marek 
Martynowski, Jerzy Czerwiński, Stanisław Gogacz, 
Andrzej Pająk, Marek Komorowski, Jan Maria 
Jackowski i Aleksander Szwed.

(Senator Marek Borowski: I Marek Borowski.)
Ponadto pan senator Marek Komorowski złożył 

indywidualny wniosek do projektu uchwały.
Oprócz tego wnioski, poprawki do uchwały zło-

żyli pan senator Jan Maria Jackowski i pan senator 
Marek Borowski.

W związku z tym, że trzecie czytanie objęłoby 
jedynie głosowanie… Nie, nie. W związku z tym, 
że zostały złożone wnioski o charakterze legisla-
cyjnym, Senat kieruje projekt uchwały do Komisji 
Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka 
Praworządności i Petycji.

Zgłaszam wniosek o  wyznaczenie komisji 
terminu przygotowania dodatkowego sprawoz-
dania w celu przeprowadzenia trzeciego czyta-
nia projektu uchwały jeszcze na tym posiedzeniu  
Senatu.

Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Senat 
przyjął przedstawiony wniosek. Nie ma głosów 
sprzeciwu.

Proszę o komunikaty.

SENATOR SEKRETARZ 
ALEKSANDER SZWED 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Komunikat pierwszy. Posiedzenie Komisji 

Infrastruktury w  sprawie rozpatrzenia wnio-
sków zgłoszonych na siedemnastym posiedzeniu 
Senatu do ustawy o doręczeniach elektronicznych 
– druk senacki nr 226 – odbędzie się w dniu dzi-
siejszym, 45 minut po ogłoszeniu przerwy w ob-
radach, w sali nr 182.

Komunikat drugi. Posiedzenie Komisji Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji 
Ustawodawczej poświęcone rozpatrzeniu wnio-
sków zgłoszonych na siedemnastym posiedzeniu 
Senatu do projektu uchwały w sprawie ograni-
czania praw obywatelskich odbędzie się dzisiaj, 
45 minut po ogłoszeniu przerwy w obradach, w po-
łączonych salach 176 i 179. Dziękuję.

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Ogłaszam przerwę do godziny 21.15 dnia dzi- 
siejszego.

 
(Przerwa w obradach od godziny 19 minut 40  

do godziny 21 minut 31)

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Wznawiam obrady.
Szanowni Państwo Senatorowie, informu-

ję, że zgodnie z zaopiniowanym przez Konwent 
Seniorów zmienionym terminarzem posiedzeń 
Senatu kolejne posiedzenie planowane jest na 
dni 25, 26 i 27 listopada 2020 r. Porządek tego po-
siedzenia zostanie państwu dostarczony drogą 
elektroniczną.

Nieoficjalnie na chwilę obecną uprzedzę, że 
może być jeszcze dodatkowe posiedzenie w środku 
listopada, jeżeli Sejm uchwali jedną z ustaw covi-
dowskich. Tylko uprzedzam, ponieważ to jest jesz-
cze przez Sejmem i przed nami.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dzie-
wiątego porządku obrad: zmiany w składzie ko-
misji senackiej.

Przypominam, że wniosek Komisji Regula- 
minowej, Etyki i Spraw Senatorskich w tej sprawie 
zawarty jest w druku nr 240.

Proszę sprawozdawcę Komisji Regulaminowej, 
Etyki i Spraw Senatorskich, panią senator Barbarę 
Borys-Damięcką, o przedstawienie wniosku komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
BARBARA BORYS-DAMIĘCKA 

Jeżeli pan marszałek pozwoli, to z miejsca.
(Marszałek Tomasz Grodzki: Jak najbardziej.)
Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senator- 

skich na swoim posiedzeniu w dniu 27 październi-
ka na podstawie art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu 
odwołuje z Komisji Nadzwyczajnej do spraw Kli- 
matu senatora Pawła Arndta, senatora Andrzeja 
Pająka, senatora Aleksandra Szweda oraz senato-
ra Wojciecha Ziemniaka. Dziękuję.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
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Zmiany w składzie komisji senackiej
Głosowania

Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zabrać 
głos w tej sprawie?

Nie widzę chętnych. Dziękuję.
Przystępujemy zatem do głosowania nad przed-

stawionym przez Komisję Regulaminową, Etyki 
i Spraw Senatorskich projektem uchwały w spra-
wie zmian w składzie komisji senackiej.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 94 – za, 1 – przeciw, 

3 się wstrzymało. (Głosowanie nr 63)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie zmian w składzie 
komisji senackiej.

Powracamy do rozpatrywania punktu piąte-
go porządku obrad: ustawa o doręczeniach elektro- 
nicznych.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Infrastruktury, która ustosunkowała się do 
przedstawionych w toku debaty wniosków i przy-
gotowała sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się 
ono w druku nr 226 Z.

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Stani- 
sława Lamczyka, o przedstawienie sprawozdania 
komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
STANISŁAW LAMCZYK 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Komisja na posiedzeniu w dniu 28 października 

po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych w trakcie 
debaty do ustawy o doręczeniach elektronicznych 
– druk senacki nr 226 – poparła wnioski, poprawki 
w liczbie 118. Wnoszę do Wysokiej Izby o przyjęcie 
tych poprawek. Dziękuję bardzo.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze 

zabrać głos?
Przypomnę, że wnioski w trakcie dyskusji zgło-

sił pan senator Jan Hamerski i pan senator Wadim 
Tyszkiewicz.

Nie widzę zgłoszeń. Dziękuję.
Zatem przystępujemy…

(Senator Stanisław Lamczyk: Jednocześnie 
wnoszę, że można głosować w bloku…)

To załatwimy, Panie Senatorze. Za chwilę będę 
to ogłaszać.

(Senator Stanisław Lamczyk: Dziękuję bardzo.)
Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-

nymi poprawkami.
Bardzo proszę o skupienie, ponieważ komisja 

i legislatorzy poblokowali niektóre poprawki, tak 
że warto zwracać uwagę na tekst.

Jeżeli Wysoki Senat mnie do tego upoważni, nie 
będę czytał uzasadnienia do tych poprawek, tylko 
ich numery. Nie widzę sprzeciwu. Dziękuję bardzo.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzo-
ne głosowania nad przedstawionymi poprawka-
mi, a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie 
przyjęcia ustawy w całości, ze zmianami wynika-
jącymi z przyjętych poprawek.

Uwaga, nad poprawkami nr 1, 4, 12, 13…
(Głos z sali: Panie Marszałku, niech pan zapro-

ponuje ten blok teraz.)
(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 

w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski: To jest inny…)
No tak, to jest inny blok.
(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 

w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski: To jest blok, 
który chciał zaproponować pan senator…)

Rozumiem, dobrze.
Okej. Zatem nad poprawkami nr 1–35, 37, 39–

44, 46–83, 89, 94–98, 103, 105–113, 117 i 118 na-
leży głosować łącznie. Są to poprawki Komisji 
Infrastruktury.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 96 – za, 1 – przeciw, 

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 64)
Poprawki przyjęte.
Następne poprawki to poprawki nr 36 i 38. Są to 

poprawki pana senatora Jana Hamerskiego.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 65)
Poprawki przyjęte.
Następna w kolejności niegłosowana popraw-

ka to poprawka nr 45, również pana senatora Jana 
Hamerskiego.

Kto jest za?



Głosowania

205

17. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 28 października 2020 r.

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 66)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 84 to jest poprawka pana senatora 

Wadima Tyszkiewicza.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 94 – za, 1 – przeciw,  

3 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 67)
Poprawka przyjęta.
Następna poprawka, nr 85, to jest również po-

prawka pana senatora Wadima Tyszkiewicza.
Kto jest za? 
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Państwa głosujących zdalnie proszę o zwró-

cenie uwagi, czy prawidłowo jest wysłany sygnał, 
ponieważ 1 osoba powoduje, że później musimy 
czekać 20 sekund na sfinalizowanie głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 96 – za, 2 wstrzymało 
się od głosu. (Głosowanie nr 68)

Poprawka przyjęta.
Poprawka nr  86, również pana senatora 

Wadima Tyszkiewicza.
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. (Głosowanie nr 69)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 87 to jest również poprawka pana 

senatora Wadima Tyszkiewicza.
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 70)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 88 jest również poprawka pana 

senatora Wadima Tyszkiewicza.
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 71)

Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 90 to jest również poprawka pana 

senatora Wadima Tyszkiewicza.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 53 – za, 45 – przeciw, 

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 72)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 91 to jest również poprawka pana 

senatora Wadima Tyszkiewicza.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 52 – za, 46 – przeciw, 

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 73)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 92, ostatnia z serii poprawek pana 

senatora Wadima Tyszkiewicza… przedostatnia, 
przepraszam.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 51 – za, 47 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 74)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 93, pana senatora Wadima Tysz- 

kiewicza.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 92 – za, 4 – przeciw,  

2 senatorów wstrzymało się od głosu. (Głosowanie 
nr 75)

Poprawka przyjęta.
Uwaga, nad poprawkami nr 99 i 115 należy gło-

sować łącznie. Są to poprawki pana senatora Jana 
Hamerskiego.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 97 – za, 1 – przeciw, 

1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 76)

Poprawki przyjęte.
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Uwaga, nad poprawkami nr 100, 101 i 114 nale-
ży głosować łącznie. Są to poprawki pana senatora 
Jana Hamerskiego.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 97 – za, nikt nie 

był przeciw, 1 senator wstrzymał się od głosu. 
(Głosowanie nr 77)

Poprawki przyjęte.
Poprawka nr 102 to również poprawka pana se-

natora Jana Hamerskiego.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 78)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 104 to również poprawka pana se-

natora Jana Hamerskiego.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 79)
Poprawka przyjęta.
I ostatnia poprawka, tj. poprawka nr 116, rów-

nież pana senatora Jana Hamerskiego.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 80)
Poprawka przyjęta.
Zakończyliśmy głosowanie nad poprawkami.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w  sprawie przyjęcia ustawy w  cało- 
ści, ze zmianami wynikającymi z przyjętych po- 
prawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 81)
Wobec wyników głosowania, stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o dorę-
czeniach elektronicznych.

Powracamy do rozpatrywania punktu ósme-
go porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwa-
ły w sprawie ograniczania praw obywatelskich.

Senat po przeprowadzeniu drugiego czytania 
projektu uchwały skierował projekt do Komisji 
Ustawodawczej oraz do Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji i zobowiązał te komisje 
do przedstawienia jeszcze na obecnym posiedze-
niu Senatu dodatkowego sprawozdania. Znajduje 
się ono w druku nr 237-X.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
Proszę zatem sprawozdawcę, panią marszałek 

Gabrielę Morawską-Stanecką, o przedstawienie do-
datkowego sprawozdania komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Przedstawiam dodatkowe sprawozdanie Ko- 

misji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i  Petycji o  projekcie uchwały 
w sprawie ograniczania praw obywatelskich.

Komisje na wspólnym posiedzeniu w  dniu  
28 października 2020  r. ustosunkowały się do 
zgłoszonych w toku dyskusji wniosków. Komisje 
poparły wniosek zawarty w pkcie 2 w ppkcie 4 
zestawienia wniosków i wnoszą o jego przyjęcie 
przez Senat wraz z jednolitym projektem uchwały 
w sprawie ograniczania praw obywatelskich za-
wartym w druku nr 237 S.

Ponadto informujemy, że na podstawie art. 52 
ust. 4, w związku z art. 82 ust. 2 i art. 84 ust. 4 
Regulaminu Senatu następujący wnioskodawcy do-
konali zmiany treści swoich wniosków: senator Jan 
Maria Jackowski – w pkcie 2 w ppkcie 3 zestawienia 
wniosków, Marek Borowski – w pkcie 2 w ppkcie 4 
zestawienia wniosków. Bardzo dziękuję.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze 

zabrać głos?
Przypominam, że w trakcie drugiego czytania 

wnioski o charakterze legislacyjnym zgłosili se-
natorowie pleno titulo: Andrzej Pająk, Stanisław 
Gogacz, Aleksander Szwed, Marek Martynowski, 
Jerzy Czerwiński, Jan Maria Jackowski, Marek 
Komorowski i Marek Borowski.
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Głosowania
Oświadczenia

(Senator Jan Maria Jackowski: Chcę zabrać…
Pan senator Jackowski. Bardzo proszę.

SENATOR 
JAN MARIA JACKOWSKI 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja chciałbym zachęcić Wysoką Izbę po tej wie-

logodzinnej debacie, którą mieliśmy, a w której 
wiele osób zwracało uwagę na to, że nie powin-
no dojść do tych aktów, do których doszło podczas 
tych manifestacji… Dlatego uważam, że Senat 
Rzeczypospolitej Polskiej w takiej uchwale powi-
nien przyjąć poprawkę, w której podkreślilibyśmy, 
że potępiamy akty profanacji kościołów, narusza-
nia uczuć religijnych osób wierzących, przejawy 
wandalizmu wobec obiektów sakralnych oraz prze-
moc emocjonalną w stosunku do osób wierzących, 
że potępiamy także akty wandalizmu, jakim zostały 
poddane biura poselskie i senatorskie parlamenta-
rzystów Rzeczypospolitej Polskiej.

Myślę, że to, co było w ostatnich dniach, szcze-
gólnie w sobotę i niedzielę, w pierwszych dniach 
tych manifestacji, to było bezprzykładne w historii 
Polski, bo nawet w czasach komunistycznych nie 
doszło do takiej skali wandalizmu, agresji, narusza-
nia uczuć religijnych i profanacji świątyń. Również 
jeżeli chodzi o biura senatorskie i poselskie, to nie 
jest incydentalny 1 przypadek, to już są w tej chwili 
liczne przypadki.

I uważam, że w takiej uchwale – jeżeli ona ma 
być miarodajna wobec tego, co się stało – taki zapis 
powinien się znaleźć. I w ten sposób Izba powinna 
zareagować na prawdę o niektórych elementach 
tych wydarzeń. Dziękuję.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 

nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdaw-
cy i wnioskodawców w związku z przedstawionym 
dodatkowym sprawozdaniem.

Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zgłosić 
takie zapytanie? Nie.

Dziękuję bardzo.
Przystępujemy zatem do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzo-

ne głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie projek-
tu uchwały, a następnie, w przypadku odrzucenia 

tego wniosku, nad poprawkami, według kolejności 
przepisów projektu.

Po przeprowadzeniu głosowań nad zgłoszo-
nymi poprawkami przystąpimy do głosowania 
w sprawie przyjęcia projektu uchwały, tj. z dru-
ku nr 237 S, w całości, ze zmianami wynikającymi 
z przyjętych poprawek.

(Sygnał telefonu komórkowego)
Bardzo proszę o wyciszenie telefonów komór-

kowych, jeżeli to możliwe.
Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 

senatorów Prawa i Sprawiedliwości o odrzucenie 
projektu uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
(Sygnał telefonu komórkowego)
Proszę o podanie wyników głosowania.
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Komu ten 

telefon bez przerwy dzwoni?)
Głosowało 97 senatorów, 49 – za, 48 – prze-

ciw, nikt się nie wstrzymał od głosu. (Głosowanie 
nr 82) (Oklaski)

(Rozmowy na sali)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat odrzucił projekt uchwały w sprawie ograni-
czania praw obywatelskich i tym samym zakończył 
postępowanie w tej sprawie.

(Rozmowy na sali)
Informuję, że porządek obrad siedemnastego 

posiedzenia Senatu został wyczerpany.
Przystępujemy do oświadczeń senatorów poza 

porządkiem obrad.
Informuję państwa senatorów, że oświadczenia 

złożone do protokołu zostaną zamieszczone w urzę-
dowej wersji sprawozdania stenograficznego.

(Rozmowy na sali)
Proszę o sporządzenie listy senatorów chętnych 

do wygłoszenia oświadczeń.
Oświadczenia nie mogą trwać dłużej niż 5 mi-

nut. Przedmiotem oświadczenia mogą być sprawy 
związane z wykonywaniem mandatu, przy czym 
nie może ono dotyczyć spraw będących przed-
miotem porządku obrad bieżącego posiedzenia 
Senatu. Marszałek odmówi przyjęcia niewygłoszo-
nych oświadczeń, których treści nie można ustalić 
lub których wygłoszenie przez senatora nie było-
by możliwe w przysługującym na to czasie, czyli 
w ciągu 5 minut. Nad oświadczeniem senatorskim 
nie przeprowadza się dyskusji.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać 
głos?
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Jako pierwszy głos zabierze pan senator Jerzy 
Wcisła.

SENATOR 
JERZY WCISŁA 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
(Rozmowy na sali)
Oświadczenie w imieniu…
(Marszałek Tomasz Grodzki: Państwo 

Senatorowie, bardzo proszę przenieść ewentual-
ne dyskusje poza salę. W tej chwili są wygłaszane 
oświadczenia.)

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Oświadczenie, w  imieniu senator Barbary 

Zdrojewskiej i własnym, kieruję do Piotra Gliń- 
skiego, wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kul-
tury, dziedzictwa narodowego i sportu.

Panie Ministrze, w cieniu wielkich i medial-
nych wydarzeń umiera kultura polska. By zatrzy-
mać kryzys tej ważnej sfery naszego życia, trzeba 
wprowadzić kilka rozwiązań wspierających twór-
ców, artystów i instytucje służące kulturze, w tym 
3 już zdefiniowane.

Po pierwsze, należy uruchomić procedurę 
uchwalenia ustawy o statusie artysty, która ma 
uregulować status twórców w Polsce i wzmocnić 
zabezpieczenia socjalne artystów poprzez powo-
łanie socjalnego funduszu ubezpieczeń. Projekt 
ustawy jest przygotowany w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. Czas najwyższy, by 
został publicznie przedstawiony, skonsultowany 
i wprowadzony w życie.

(Rozmowy na sali)
Po drugie, należy przywrócić artystom należne 

im środki za publiczne odtwarzanie ich utworów. 
Przypominamy, że w marcu 2020 r. mocą art. 15l 
ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalcza-
niem COVID-19…

(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Przeciw.)
(Głos z sali: …Kochan.)
(Marszałek Tomasz Grodzki: Bardzo proszę nie 

przeszkadzać w wygłaszaniu oświadczeń. Państwo 
Senatorowie…)

…wygaszono to źródło, stanowiące dla wielu 
artystów 80% dochodów. Należy tę zasadę przy-
wrócić lub wprowadzić stosowne rekompensaty 
dla artystów.

(Rozmowy na sali)

Po trzecie, należy wprowadzić implementację 
unijnej dyrektywy o prawie autorskim na jedno-
litym rynku cyfrowym, która ma chronić prawa 
twórców w internecie. Ich utwory są wykorzysty-
wane do wyświetlania reklam, a dochód z nich 
powinien być dzielony z ludźmi, którzy te dzieła 
tworzą.

Panie Ministrze, apelujemy o podjęcie 3 wska-
zanych działań. Prosimy o informację o stanowisku 
ministerstwa w tych sprawach i stopniu zaawanso-
wania prac nad rozwiązaniem problemów, których 
te punkty dotyczą.

Panie Marszałku, jeszcze 1 informacja o inter-
pelacji, którą składam pisemnie. W dniu 18 sierp-
nia 2020 r. skierowałem oświadczenie do ministra 
obrony narodowej Mariusza Błaszczaka. Dotyczyło 
ono 5-letniej działalności, a właściwie niedziałal-
ności, podkomisji Antoniego Macierewicza, która 
miała udowodnić, że katastrofa smoleńska była 
efektem zamachu bombowego. Rozumiem, że 
na pytania, które zadałem, minister nie ma do-
brych odpowiedzi, ale Regulamin Senatu w art. 49 
w pkcie 1 mówi jasno, że w ciągu 30 dni senator 
ma otrzymać odpowiedź na oświadczenie. Dzisiaj 
mija siedemdziesiąty pierwszy dzień od złożenia 
oświadczenia, a ja nie otrzymałem żadnej odpowie-
dzi. Ponawiam więc swoje oświadczenie i proszę 
pana marszałka o spowodowanie, by odpowiedź 
została mi udzielona.

Ponowne oświadczenie składam na piśmie*.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Jeśli chodzi o tę drugą sprawę, to pozwolę sobie 

zauważyć, że to się dzieje z automatu. Nie trzeba 
składać dodatkowego oświadczenia, tylko pismo do 
marszałka. My wysyłamy pisma do ministerstw, 
do premiera i innych adresatów. Dziękuję bardzo.

Jako następny głos zabierze pan senator 
Komorowski.

SENATOR 
MAREK KOMOROWSKI 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Chciałbym złożyć oświadczenie i przypomnieć 

o bł. Jerzym Aleksandrze Popiełuszce, kapelanie 

* Oświadczenie złożone do protokołu – w załączeniu.
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17. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 28 października 2020 r.

warszawskiej Solidarności, obrońcy praw człowie-
ka w PRL, który został zamordowany 19 paździer-
nika 1984 r. i którego zwłoki zostały odnalezione 
30 października. Za 2 dni będzie rocznica odnale-
zienia zwłok księdza Jerzego Popiełuszki, zamor-
dowanego bestialsko przez Służbę Bezpieczeństwa.

Chciałbym złożyć jeszcze 1 oświadczenie. 
W dniu dzisiejszym mija dziewięćdziesiąta piąta 
rocznica powołania diecezji łomżyńskiej. Diecezję 
tę powołał papież Pius XI bullą „Vixdum Poloniae 
Unitas”. Powołanie diecezji łomżyńskiej poprze-
dzone było rozwiązaniem diecezji sejneńskiej. 
Diecezja podzielona była wówczas na 15 deka-
natów. Pierwszym biskupem diecezjalnym zo-
stał pochodzący z Łętowa-Dębu, z gminy Kołaki 
Kościelne, z powiatu zambrowskiego bp Romuald 
Jałbrzykowski, biskup pomocniczy sejneński, se-
kretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski, 
a  następnie arcybiskup, metropolita wileński. 
Aktualnie biskupem diecezjalnym jest od 2011 r. 
Janusz Stepnowski.

W 1992 r. bullą papieża Jana Pawła II „Totus 
Tuus Poloniae populus” diecezja łomżyńska zmie-
niła swoje granice. Aktualnie liczy ona ponad pół 
miliona wiernych. W jej skład wchodzą 24 dekana-
ty. W granicach diecezji łomżyńskiej funkcjonuje 
13 sanktuariów.

Patronami diecezji łomżyńskiej są św. Bruno 
Bonifacy z Kwerfurtu, biskup i męczennik – to jest 
główny patron – oraz św. Andrzej Bobola, prezbi-
ter i męczennik, zwany apostołem Polesia, autor 
tekstu ślubów lwowskich króla Jana Kazimierza, 
jeden z katolickich patronów Polski. Błogosławieni 
pochodzący z diecezji łomżyńskiej to bł. ks. Adam 
Bargielski i bł. ks. Michał Piaszczyński. Dziękuję.

Kolejne oświadczenie składam na piśmie* do 
pana marszałka.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo panu senatorowi.
Głos zabierze pan senator Zdrojewski.

SENATOR 
BOGDAN ZDROJEWSKI 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Ja mam 4 oświadczenia, ale jest limit, więc 

prawdopodobnie 2 z nich złożę do protokołu.

* Oświadczenie złożone do protokołu – w załączeniu.

Pierwsze jest kierowane do ministra obrony na-
rodowej Mariusza Błaszczaka.

Przyznam, że odnotowanie blisko 500 zakażeń 
w wojskowej uczelni – niektórzy twierdzą, że było 
ich więcej, niektórzy, że było ich minimalnie mniej 
– należy odnotować jako przypadek szczególny. 
Nie wiem, kto w tej sytuacji zawinił. Niezależnie 
od tego, jest to przypadek szczególnie groźny, po-
nieważ dotyczy służb mundurowych. Dodatkowo 
przypadki COVID-19 odnotowane w wojsku nie po-
jawiają się w oficjalnych bilansach. Niestety izolacja 
zakażonych żołnierzy – przynajmniej w 2 punktach 
na Dolnym Śląsku – jest odnotowana, ma charakter 
publiczny, budzi społeczne konsekwencje, a także 
zainteresowanie mediów. Brak odpowiedzi, czy to 
rzeczniczki uczelni, czy też innych osób odpowie-
dzialnych za informacje, na pytania dziennikarzy, 
czy to „Gazety Wrocławskiej”, czy głównych portali, 
zarówno wzmacnia – chcę to podkreślić – podejrze-
nia, jak i niszczy po prostu zaufanie.

Ponieważ docierają do mnie sygnały o rosną-
cym problemie zakażeń na innych uczelniach 
i w jednostkach wojskowych, oczekuję klarownej, 
sensownej, transparentnej i konsekwentnej poli-
tyki postępowania w takich przypadkach. Mam 
świadomość istniejących ograniczeń dotyczących 
bezpieczeństwa państwa i konieczności zacho-
wania części informacji w tajemnicy służbowej. 
Niemniej jednak, by zachować sensowność działań, 
niezbędna jest adekwatność w polityce udzielania 
informacji, uszanowanie zawodowej powinności 
dziennikarskiej i klarowne zdefiniowanie granic 
jawności informacji. Ważna jest gotowość władz 
MON do klarownych informacji, obejmujących ska-
lę problemu z pandemią w armii, sposoby radzenia 
sobie z zakażonymi, aktywność własnych zasobów 
medycznych, laboratoryjnych, a także politykę wal-
ki z pandemią w warunkach skoszarowania.

Podkreślę, że dziś brak informacji i lekcewa-
żenie zapytań dziennikarzy już doprowadziły do 
rozmaitych spekulacji, podsycanych także faktem 
pozytywnych wyników testów na COVID w kierow-
nictwie MON.

Czas na precyzyjną informację, by zamknąć 
temat, dla bezpieczeństwa armii i  innych osób 
mundurowych.

Drugie oświadczenie kieruję do prezesa Rady 
Ministrów, pana Mateusza Morawieckiego.

Jest to oświadczenie w sprawie konieczności 
wyprzedzającego wprowadzania osobnych re-
gulacji dotyczących organizacji imprez w czasie 
pandemii.
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Jesteśmy w czasie szczególnym. Przestrzega się 
nas już w chwili obecnej, że grudzień i styczeń będą 
czasem nadzwyczajnych wyzwań, nadzwyczajnych 
zagrożeń. Spodziewamy się nałożenia na korona-
wirusa także, niestety, grypy.

Z tego też powodu, nawiązując do szczegóło-
wych regulacji prawnych, które weszły w życie roz-
porządzeniem Rady Ministrów z 23 października 
2020 roku zmieniającym wcześniejsze rozporzą-
dzenie Rady Ministrów, z 9 października 2020 r., 
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem 
stanu epidemii – tu przytoczę: Dziennik Ustaw 
poz. 1758, 1797 i 1829 – uważam za celowe zwróce-
nie uwagi na konieczność wyprzedzającego wpro-
wadzania dodatkowych przepisów regulujących 
organizację rozmaitych imprez sportowych, arty-
stycznych, ale też sylwestrowych. Dobrze by było 
o tym problemie pomyśleć już teraz, z dużym wy-
przedzeniem, a nie w ostatniej chwili, zwłaszcza że 
skala rozmaitych przedsięwzięć przygotowanych 
na grudzień jest w niektórych wypadkach rzeczy-
wiście imponująca. 

Dyscyplina obywateli w przestrzeganiu roz-
maitych obostrzeń musi wynikać z ich adekwat-
ności, sensowności, konsekwencji i finalnej logiki. 
Zamykanie lasów, kiedy otwarte są sklepy, zamy-
kanie teatrów, kiedy otwarte są stadiony, a ostatnio 
odwrotnie, zamykanie stadionów, kiedy otwarte 
są teatry, nie budzi zaufania do wszystkich decyzji 
władz. Czyni je, krótko mówiąc, nieracjonalnymi.

Dziś chciałbym zwrócić uwagę na logikę i po-
trzebę wyprzedzania pandemii, a nie pogoni za 
jej skutkami. Obywatele powinni być uprzedzani 
albo przynajmniej informowani o zagrożeniu ob-
ostrzeniami w przypadku spełnienia określonych 
warunków. Np.: jeśli przez 3 kolejne dni będzie 
ponad 10 tysięcy zakażeń, to… I mogą obywatele 

to obserwować. Albo odwrotnie: jeśli odnotuje-
my w takim i takim okresie spadek liczby cho-
rych na COVID, to wówczas dane restrykcje będą 
zmieniane.

Można przyjąć inne kryteria, ale te kryteria po-
winny być znane, powinny być opinii publicznej ja-
sno przedstawione. Dla podmiotów gospodarczych 
logika zdarzeń, wyprzedzanie w czasie ma niezwy-
kle istotne znaczenie. Daje szansę ograniczyć kosz-
ty, straty, ale też zmniejsza zwykły stres.

Wchodzimy w najtrudniejszy okres pandemii. 
Może się ona połączyć za kilka, kilkanaście tygodni 
ze wspomnianą przeze mnie grypą.

(Marszałek Tomasz Grodzki: Panie Senatorze...)
Już dziś trzeba wyprzedzać czas i mieć wy-

obraźnię co do najbliższych tygodni.
Pozostałą część, tak jak zapowiedziałem, złożę 

do protokołu*. Te 2 kolejne oświadczenia są skie-
rowane przede wszystkim do ministra finansów. 
Dotyczą sytuacji samorządów, w tym w szczegól-
ności Wrocławia.

Dziękuję, Panie Marszałku.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
Informuję, że protokół siedemnastego posie-

dzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej X ka- 
dencji zostanie udostępniony senatorom w termi-
nie 30 dni po posiedzeniu Senatu w Biurze Prac 
Senackich – pokój nr 255.

Zamykam siedemnaste posiedzenie Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej X kadencji.

(Marszałek trzykrotnie uderza laską marszał- 
kowską)

* Oświadczenia złożone do protokołu – w załączeniu.

(Koniec posiedzenia o godzinie 22 minut 10)
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17. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 26, 27 i 28 października 2020 r.

. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1 R. Ambrozik ? + + - + - + + + + + - - + + - - - + -
  2 P. Arndt . + . - + + + . + + . - + + + + - + + +
  3 W. Bernacki ? - + - + - + + + + + - - + + - - - + -
  4 H. Bieda + + + - + + + + + + + - + + + + - + + +
  5 G. Bierecki + - + - + - + + + + + - - + + - - - + -
  6 P. Błaszczyk + - + - + - + + + + + - - + + - - - + -
  7 R. Bober + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  8 J. Bogucki . - + - + - + + + + + - - + + - - - + -
  9 M. Borowski ? + + - + + + + + + + - + + + + - + + +
  10 B. Borusewicz + . + + + - + + + + + - + + + + - + + +
  11 B. Borys-Damięcka + + + - + + + + + + + - + + + + - + + +
  12 M. Bosacki - + + - + + + + + + + - + + + + - + + +
  13 K. Brejza . + + - + + + + + + + - + + + + . + + +
  14 M. Budner + - + - + - + + + + + - - + + - - - + -
  15 J. Bury ? + . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  16 J. Chróścikowski + - + - + - + + + + + - - - + - - - + -
  17 A. Chybicka + + + - + + + + + + + - + + + + - + + +
  18 L. Czarnobaj + . + - + + + + + + + - + + + + - + + +
  19 G. Czelej + . + - + - + + + + + - - + + - - - + -
  20 J. Czerwiński ? - + - + + + + + + + - - + + - - - + -
  21 D. Czudowska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  22 W. Dobkowski + - + - + - + + + + + - - + + - - - + -
  23 R. Dowhan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  24 A. Dunin + + + - + + + + + + + - + + + + - + + +
  25 W. Durlak + - + - + - + + + + + - - + + - - - + -
  26 J. Fedorowicz + + + + + + + + + + + - + + + + + + + +
  27 Z. Frankiewicz + + + - + + + + + + + - + + + + - + + +
  28 E. Gawęda + - + - + - + + + + + - - + + - - - + -
  29 S. Gawłowski ? + + - + + + + + + + - + + + + - + + +
  30 B. Godyla + + + - + + + + + + + - + + + + - + + +
  31 S. Gogacz ? - + - + - + + + + + - - + + - - - + -
  32 M. Golba + ? + - + - + + + + + - - + + - - - + -
  33 A. Gorgoń-Komor + + + - + + + + + + + - + + + + - + + +
  34 T. Grodzki + + + - + + + + + + + - + + + + - + + +
  35 J. Gromek . + + - + - + + + + + - + + + + - + + +
  36 M. Gromko + - + - + - + + + + + - - + + - - - + -
  37 J. Hamerski + - + - + - + + + + + - - + + - - - + -
  38 J. Hibner + + + - + + + + + + + - + + + + - + + +
  39 J.M. Jackowski ? - + - + + + + + + + ? - + + - - - + -
  40 D. Jazłowiecka + + + - + + + + + + + - + + + + - + + +
  41 M. Kamiński - + + + + - + + + + + + + + + + + + + +
  42 S. Karczewski + - + - + - + + + + + - - + + ? - - + -
  43 K. Kleina + + + - + - + + + + + - + + + + - + + +
  44 B. Klich . . + - + + + + + + + - + + + + - + + +
  45 A. Kobiak . + + - + + + + + + + - + + + + - + + +
  46 M. Koc + - + - + - + + + + + - - + + - - - + -
  47 M. Kochan . + + - + + + + + + + - + + + + - + + .
  48 A. Kołacz-Leszczyńska + + + - + + + + + + + - + + + + - + + +
  49 W. Komarnicki + + + - + + + + + + + - + + + + - + + +
  50 M. Komorowski . . + - + - + + + + + - - + + - - - + -
  51 W. Konieczny ? + + + + + + + + + + - + + + + - + + +
  52 T. Kopeć + + + - + - + . + + + - - + + - - - + -
  53 M. Kopiczko . - + - + - + + + + + - - + + - - - + -
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     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  54 W. Kraska - - + - + - + + + + + - - + + - - - + -
  55 K. Kwiatkowski - + + + + ? + + + + + ? + + + + + + + +
  56 S. Lamczyk . . + - + + + + + + + - + + + + - + + +
  57 J.F. Libicki + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  58 M. Łuczak + + . . + - + + + + + - - + + + - - + -
  59 J. Łyczak + + + - + - + + + + + - - + + - - - + -
  60 R. Majer + - + - + - + + + + + - - + + - - - + -
  61 B. Małecka-Libera + + + - + + + + + + + - + + + + - + + +
  62 R. Mamątow + - + - + - + + + + + - - + + - - - + -
  63 M. Martynowski + - + - + - + + + + + - - + + - - - + -
  64 E. Matecka + + + - + + + + + + + - + + + + - . . .
  65 A. Mężydło + + + - + + + + + + + - + + + + - + + +
  66 G. Morawska-Stanecka . . + - + - + + + + + - + + + + - + + +
  67 K. Mróz . - + - + - + + + + + - - + + - - - + -
  68 B. Orzechowska ? + + - + - + + + + + - - + + - - - + -
  69 S. Ożóg + - + - + - + + + + + - - + + - - - + -
  70 A. Pająk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  71 J. Pęcherz . . + - + + + + + + + - + + + + - + + +
  72 M. Pęk - - + - + - + + + + + - - + + - - - + -
  73 W. Piecha + ? + - + - + + + + + - - + + - - - + -
  74 M. Plura + . + - + + + + + + + - + + + + - + + +
  75 A. Pociej . + + - + + + + + + + - + + + + - + + +
  76 Z. Pupa + - + - + - + + + + + - - + + - - - + -
  77 J. Rotnicka . . + - + + + + + + + - + + + + - + + +
  78 J. Rusiecki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  79 S. Rybicki + + + - + + + + + + + - + + + + - + + +
  80 J. Sagatowska + + + - + - + + + + + - - + + - - - - -
  81 J. Sekuła ? + + - + + + + + + + - + + + + - + + +
  82 M. Seweryński ? + + - + - + + + + + - - + + - - - + -
  83 W. Skurkiewicz + - + - + - + + + + + - - + + - - - + -
  84 K. Słoń + - + - + - + + + + + - - + + - - - + -
  85 L. Staroń + ? + ? + + + + + + + - + + + + . ? + ?
  86 A. Szejnfeld ? + + - + ? + + + + + - + + + + - + + +
  87 A. Szwed ? + + - + - + + + + + - - + + - - - + -
  88 R. Ślusarz + ? + - + - + + + + + - - + + - - - + -
  89 R. Świlski + + + - + - + + + + + - + + + + - + + +
  90 D. Tobiszowska + ? + - + - + + + + + - - + + - - - + -
  91 W. Tyszkiewicz ? . + - + + + + + + + - . + + + - + + +
  92 K.M. Ujazdowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  93 J. Wcisła + . + - + + + + + + + - + + + + - + + +
  94 K. Wiatr . - + - + - + + + + + - - + + - - - + -
  95 J. Włosowicz + - + - + - + + + + + - - + + - - - + -
  96 A. Zając + - + - + - + + + + + - - + + - - - + -
  97 J. Zając ? ? + - + - + + + + + - - + + - - - + -
  98 B. Zdrojewska ? + + - + - + + + + + - + + + + - + + +
  99 B. Zdrojewski - + + - + ? + + + + + - + + + + - + + +
  100 W. Ziemniak ? + + - + + + + + + + - + + + + - + + +
 
  Głosujących 79 83 92 93 94 94 94 92 94 94 93 94 93 94 94 94 92 93 93 92
  Za 55 47 92 7 94 41 94 92 94 94 93 3 48 93 94 50 5 47 92 46
  Przeciw 6 30 0 85 0 50 0 0 0 0 0 89 45 1 0 43 87 45 1 45
  Wstrzymało się 18 6 0 1 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 1
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17. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 26, 27 i 28 października 2020 r.

. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

     21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
  1 R. Ambrozik + + - - - - - - - + - + - + + - . - + -
  2 P. Arndt + . + + + + + + + + + ? + + + - + + + +
  3 W. Bernacki + + - - - - - - - + - + - + + - + - + -
  4 H. Bieda + + - + + + + + + + + + + + + - + + + +
  5 G. Bierecki + + - - - - - - - + - + - + + - + - + -
  6 P. Błaszczyk + + - - - - - - - + - + - + + - + . + -
  7 R. Bober + + ? + + + + + + + + + + + + + + + + +
  8 J. Bogucki + + - - - - - - - + - + - + + - + - + -
  9 M. Borowski + + - + + + + + + + + + + + + - + + + +
  10 B. Borusewicz + + - + + - + + + + + + + + + - + + + +
  11 B. Borys-Damięcka + + - + + + + + + + + + + + + - + + + +
  12 M. Bosacki + + - + + + + + ? + + + + + + - + + + +
  13 K. Brejza + - + + + + + + + + + . + + + - + + + +
  14 M. Budner + + - - - - - - - + - + - + + - + - + -
  15 J. Bury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  16 J. Chróścikowski + + + - - - - - - + - + - + + - + - + -
  17 A. Chybicka + + . + + + + + + + + + + + + - + + + +
  18 L. Czarnobaj + + + + + + + + + + + + + + + - + + + +
  19 G. Czelej + + - - - - - - + + - + - + + - + - + -
  20 J. Czerwiński + + - - - - - - - + - + - + + - + - + -
  21 D. Czudowska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  22 W. Dobkowski + + - - - - - - - + - + - + + - + - + -
  23 R. Dowhan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  24 A. Dunin + - - + + + + + + + + + + + + - + + + +
  25 W. Durlak + + - - - - - - - + - + - + + - + - + -
  26 J. Fedorowicz + + + + + + + + + + + + . + + - + + + +
  27 Z. Frankiewicz + + - + + + + + + + + + + + + - + + + +
  28 E. Gawęda + + ? ? - - - - - + - + - + + - + - + -
  29 S. Gawłowski + . + + + + + + + + + + + + + - + + + +
  30 B. Godyla + + - + + + + + + + + - + + + - + + + +
  31 S. Gogacz + + - - - - - - - + - + - + + - + - + -
  32 M. Golba + + + . - - - - - + - + - + + - + - + -
  33 A. Gorgoń-Komor + + - + + + + + + + + + + + + - + + + +
  34 T. Grodzki + + - + + + + + + + + + + + + - + + + +
  35 J. Gromek + + - + + + + + + + + + + + + - + + + +
  36 M. Gromko + + - - - - - - - + - + - + + - + - . -
  37 J. Hamerski + + - - - - - - - + - + - + + - + - + -
  38 J. Hibner + + - + + + + + + + + + + + + - + + + +
  39 J.M. Jackowski + + + + - - ? - - + - + + + + - + ? + -
  40 D. Jazłowiecka + + - + + + + + + + + ? + + + - + + + +
  41 M. Kamiński + + - + + + + + + + + + + + + + + + + +
  42 S. Karczewski + + - - - - - - - + - + - + + - + - + -
  43 K. Kleina + + - + + + + + - + + + - + + - + + + +
  44 B. Klich + + - + + + + + + + + + + + + - + + + +
  45 A. Kobiak + + + + + + + + + + + + + + + - + + + +
  46 M. Koc + + - - - - - - - + - + - + + - + - + -
  47 M. Kochan + + - + + + + + + + + + + + + - + + + +
  48 A. Kołacz-Leszczyńska + + - + + + + + + + + + + + + - + + + +
  49 W. Komarnicki + + - + + + + + + + . + + + + - + + + +
  50 M. Komorowski + + - - - - - - - + - + - + + - + - + -
  51 W. Konieczny + + - + + + + + + + - - + + + - + + + +
  52 T. Kopeć + + - - - - - - - + - + - + + - + - + -
  53 M. Kopiczko + + - - - - - - - + - + - + + - + - + -
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17. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 26, 27 i 28 października 2020 r.

     21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
  54 W. Kraska + + - - - - - - - + - + - + + - + - + -
  55 K. Kwiatkowski + + - + + + + + + + + + + + + ? + + + +
  56 S. Lamczyk + + - + + + + + + + + + + + + - + + + +
  57 J.F. Libicki + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  58 M. Łuczak + + - - - - - - - + - + - + + - + - + -
  59 J. Łyczak + + + - - - - - - + - + - + + - + - + -
  60 R. Majer + + - - - - - - - + - + - + + - + - + -
  61 B. Małecka-Libera + + - + + + + + + + + + + + + - + + + +
  62 R. Mamątow + + - - - - - - - + - + - + + - + - + -
  63 M. Martynowski + + - - - - - - - + - + - + + - + - + -
  64 E. Matecka . . - + + + + + + + + + + + + - + + + +
  65 A. Mężydło + + - + + + + + + + + + + + + - + + + +
  66 G. Morawska-Stanecka + + - + + + + + + + ? + + + + - + + + +
  67 K. Mróz + + - - - - - - - + - + - + + - + - + -
  68 B. Orzechowska + + - - - - - - - + - + - + + - + - + -
  69 S. Ożóg + + - - - - - - - + - - - + + - + - + -
  70 A. Pająk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  71 J. Pęcherz + + - + + + + + + + + + + + + - + + + +
  72 M. Pęk + + - - - - - - - + - + - + + - + - + -
  73 W. Piecha + + - - - - - - - + - + - + + - + - + -
  74 M. Plura + + + + + + + + + . . - + + + - + + + +
  75 A. Pociej + - + + + + + + + + + ? + + + - + + + +
  76 Z. Pupa + + + ? - - - - - + - + - + + - + - + -
  77 J. Rotnicka + + + + + + + + + + + + + + + - + + + +
  78 J. Rusiecki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  79 S. Rybicki + + - + + + + + - + + + - + + - + + + +
  80 J. Sagatowska + + - - - - - - - + - + - + + - + - + -
  81 J. Sekuła + + - + + + + + + + + + + + + - + + + +
  82 M. Seweryński + + - - - - - - - + - + - + + + + - + -
  83 W. Skurkiewicz + + - - - - - - - + - + - + + - + - + -
  84 K. Słoń + + - - - - - - - + - + - + + - + - + -
  85 L. Staroń + + ? + ? ? ? + . + + + ? + + . + + + +
  86 A. Szejnfeld + + - + + + + + + + + + + + + - + + + +
  87 A. Szwed + + - - - - - - - + - + - + + - + - + -
  88 R. Ślusarz + + - - - - - - - + - + - + + - + - + -
  89 R. Świlski + + - + + + + + + + + + + + + - + + + +
  90 D. Tobiszowska + + + + - - - - - + - + - + + - + - + +
  91 W. Tyszkiewicz + + - + + + + + + + + ? + + + - + + + +
  92 K.M. Ujazdowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  93 J. Wcisła + + - + + + + + + + + + + + + - + + + +
  94 K. Wiatr + + - - - - - - - + - + - + + - + - + -
  95 J. Włosowicz + + - - - - - - - + - + - + + - + - + -
  96 A. Zając + + - - - - - - - + - + - + + . + - + -
  97 J. Zając + + - - - - . - - + - + - + + - + - + -
  98 B. Zdrojewska + + - + + + + + ? + + + + + + - + + + +
  99 B. Zdrojewski + + - + + + + + + + + + + + + - + + + +
  100 W. Ziemniak + + - + + + + + + + + + + + + - + + + +
 
  Głosujących 93 91 93 93 94 94 93 94 93 93 92 93 93 94 94 92 93 93 93 94
  Za 93 88 16 51 48 47 48 49 45 93 45 85 46 94 94 4 93 49 93 50
  Przeciw 0 3 74 40 45 46 43 45 46 0 46 4 46 0 0 87 0 43 0 44
  Wstrzymało się 0 0 3 2 1 1 2 0 2 0 1 4 1 0 0 1 0 1 0 0
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17. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 26, 27 i 28 października 2020 r.

. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

    41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
  1 R. Ambrozik - + + - - + + + - + + - ? - + - + - + ?
  2 P. Arndt + ? - + + + + + + + + + ? + - + + + + .
  3 W. Bernacki - - + - - + + + - + + - . - + - + - + ?
  4 H. Bieda + - - + + + + + + + + + . + - + + + + +
  5 G. Bierecki . - + - - + + + - + + - + - + - + - + +
  6 P. Błaszczyk - - + - - + + + - + + - + - + - + - + +
  7 R. Bober + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  8 J. Bogucki - - + - - . + + - + - . - - + - + - + -
  9 M. Borowski + - - + + + + + + + + + ? + - + + + + .
  10 B. Borusewicz + - - + + + + + - + + + + + - + + + + +
  11 B. Borys-Damięcka + - - + + + + + + + + + + + - + + + + +
  12 M. Bosacki + - - + + + + + + + + + - + - + + + + ?
  13 K. Brejza + - - + + + + + + + + . + + - + + + + +
  14 M. Budner - + + - - + + + - + + - . - + - + - + +
  15 J. Bury . . . . . . . . . . . . . + - + + + + ?
  16 J. Chróścikowski - + + - - + + + - + + - - - + - + - + -
  17 A. Chybicka + - - + + + + + + + + + + + - + + + + +
  18 L. Czarnobaj + - - + + + + + + + + + + + - + + + + +
  19 G. Czelej - - + - + + + + - + + - . . . . + - + .
  20 J. Czerwiński - - + - - + + + - + + - ? - + - + - + ?
  21 D. Czudowska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  22 W. Dobkowski - - + - - + + + - + + - + - + - + - + +
  23 R. Dowhan . . . . . . . . . . . . ? + - + + + + ?
  24 A. Dunin + - - + + + + + + + + + + + - + + + + +
  25 W. Durlak - - + - - + + + - + + - + - + - + - + +
  26 J. Fedorowicz + - - + + + + + + . + . . + - + + + + +
  27 Z. Frankiewicz + - - + + + + + + + + + + + - + + + + +
  28 E. Gawęda - - + - - + + + - + + - . - + - + - + +
  29 S. Gawłowski + + + + + + + + + + + + . + - + + + + ?
  30 B. Godyla + - - + + + + + + + + + + + - + + + + +
  31 S. Gogacz - - + - - + + + - + + - . - + - + - + ?
  32 M. Golba - - + - - + + + - + + - + - + - + - + +
  33 A. Gorgoń-Komor + - - + + + + + + + + + + + - + + + + +
  34 T. Grodzki + + - + + + + + + + + + + + - + + + + +
  35 J. Gromek + - - + + + + + + + + + . + - + + + + +
  36 M. Gromko - - + - - + + + - + + - + - + - + - + +
  37 J. Hamerski - - + - - + + + - + + - + - - - + - + +
  38 J. Hibner + - - + + + + + + + + + - + - + + + + +
  39 J.M. Jackowski - - + - - + + + - + ? - . - + - + - + .
  40 D. Jazłowiecka + - - + + + + + + + + + + + - + + + + +
  41 M. Kamiński + + + + + + + + + + + + . + - + + + + .
  42 S. Karczewski - - + - - + + + - + + - ? - + - + - + +
  43 K. Kleina + - - + + + + + - + + + + + - + + + + +
  44 B. Klich + - - + + + + + + + + + . + - + + + + .
  45 A. Kobiak + - - + + + + + + + + + ? + - + + + + ?
  46 M. Koc - - + - - + + + - + + - + - . - + - + +
  47 M. Kochan + - - + + + + + + + + + ? + - + + + + .
  48 A. Kołacz-Leszczyńska + + + + + + + + + + + + + + - + + + + -
  49 W. Komarnicki + - - + + + + + + + + + + + - + + + + +
  50 M. Komorowski - - + - - + + + - + + - + - + - + - + +
  51 W. Konieczny + + ? + + + + + + + + . . + - + + + + ?
  52 T. Kopeć - - + - - + + + - + + - + - + - + - + +
  53 M. Kopiczko - - + - - + + + - + + - + - + - + - + .
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17. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 26, 27 i 28 października 2020 r.

     41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
  54 W. Kraska - - + - - + + + - + + - . - + - + - + -
  55 K. Kwiatkowski + + + + + + + + + + + + . + - + + + + +
  56 S. Lamczyk + - - + + + + + + + + + ? + - + + + + ?
  57 J.F. Libicki + + - + + + + + + + + + + + - + + + + +
  58 M. Łuczak - - + - - + + + - + + - + - + - + - + +
  59 J. Łyczak - - + - - + + + - + + - + - + - + - + +
  60 R. Majer - - + - . + + + - + + - + - + - + - + .
  61 B. Małecka-Libera + - - + + + + + + + + + . + - + + + + .
  62 R. Mamątow - - + - - + + + - + + - + - + - + - + -
  63 M. Martynowski - - + - - + + + - + + - + - + - + - + -
  64 E. Matecka + - - + + + + + + + + + + + - + + + + +
  65 A. Mężydło + - - + + + + + + + + + + + - + + + + +
  66 G. Morawska-Stanecka + - ? + + + + + + + + . . + - + + + + +
  67 K. Mróz - - + - - + + + - + + - . - + - + - + .
  68 B. Orzechowska - - + - - + + + - + + - . - + - + - + ?
  69 S. Ożóg - - + - - + + + - + + - + - + - + - + +
  70 A. Pająk . . . . . . . . . . . . + - + - + - + -
  71 J. Pęcherz + - - + + + + + + + + + + + - + + + + +
  72 M. Pęk - - + - - + + + - + + - . - + - + - + .
  73 W. Piecha - - + - - + + + - + + - + - + - + - + +
  74 M. Plura + - - + + + + + + + + + + + - + + + + +
  75 A. Pociej + ? - + + + + + + + + + ? + - + + + + ?
  76 Z. Pupa - + . - - + + + - + + - + - + - + - + +
  77 J. Rotnicka + - - + + + + + + + + + + + - + + + + .
  78 J. Rusiecki . . . . . . . . . . . . . - + - + - + -
  79 S. Rybicki + - - + + + + + + + + + + + - + + + + +
  80 J. Sagatowska - - + - - + + + - + + - + - + - + - + +
  81 J. Sekuła + - - + + + + + + + + + . + - + + + + +
  82 M. Seweryński - - + - - + + + - + + - ? - + - + - + ?
  83 W. Skurkiewicz - - + - - . . . . + + - . - + - + . + .
  84 K. Słoń - - + - - + + + - + + - + - + - + - + +
  85 L. Staroń ? + + ? + + + + + + + . . + ? ? + - + +
  86 A. Szejnfeld + - + + + + + + + + + + ? + - + + + + ?
  87 A. Szwed - - + - - + + + - + + - ? - + - + - + ?
  88 R. Ślusarz - - + - - + + + - + + - + - + - + - + +
  89 R. Świlski + - - + + + + + + + + + + + - + + + + +
  90 D. Tobiszowska - - + - - + + + - + + - + - + - + - + +
  91 W. Tyszkiewicz + - - + + . + + + + + + ? + - + + + + ?
  92 K.M. Ujazdowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  93 J. Wcisła + ? - + + + + + + + + + + + - + + + + ?
  94 K. Wiatr - - + - - + + + - + + - ? - + - + - + ?
  95 J. Włosowicz - + + - - + + + + - + - + - + - + - + .
  96 A. Zając - - + - - + + + - + + - + . . . + . . +
  97 J. Zając - - + - - + + + - + + + + - + - + - + +
  98 B. Zdrojewska + ? - + + + + + + + + + . + - + + + + ?
  99 B. Zdrojewski + - ? + + + + + + + + + ? + - + + + + ?
  100 W. Ziemniak + - - + + + + + + + + + . + - + + + + +
 
  Głosujących 93 94 93 94 93 91 93 93 93 93 94 88 71 96 95 96 98 96 97 83
  Za 48 14 51 48 50 91 93 93 48 92 92 45 51 51 43 50 98 50 97 54
  Przeciw 44 76 39 45 43 0 0 0 45 1 1 43 4 45 51 45 0 46 0 8
  Wstrzymało się 1 4 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 16 0 1 1 0 0 0 21
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17. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 26, 27 i 28 października 2020 r.

. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

     61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
  1 R. Ambrozik + - + + + + + + - - - - - - + + + + + +
  2 P. Arndt + + + + + + + + + + . + + + + + + + + +
  3 W. Bernacki + - + + + + + + - - - - - - + + + + + +
  4 H. Bieda + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  5 G. Bierecki + - + + + + + + - - - - - - + + + + + +
  6 P. Błaszczyk . - + + + + + + - . - - - - + + + + + +
  7 R. Bober + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  8 J. Bogucki + - + + + + + + - - - - - - + + . . + +
  9 M. Borowski + + - + + + + + + + + + + + + + + + + +
  10 B. Borusewicz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  11 B. Borys-Damięcka + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  12 M. Bosacki + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  13 K. Brejza + + ? + + + + + + + + + + + + + + + + +
  14 M. Budner + - + + + + + + - - - - - - + + + + + +
  15 J. Bury + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  16 J. Chróścikowski + - + - + + + + - - - - - - + + + + + +
  17 A. Chybicka + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  18 L. Czarnobaj + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  19 G. Czelej + . + + + + + + - . - - - - + + + + + +
  20 J. Czerwiński + - + + + + + + - - - - - - + + + + + +
  21 D. Czudowska . . + + + + + + - - - - - - + + + + + +
  22 W. Dobkowski + - + + + + ? + - - - - - - + + + + + +
  23 R. Dowhan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  24 A. Dunin + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  25 W. Durlak + - + + + + + + - - - - - - + + + + + +
  26 J. Fedorowicz + . + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  27 Z. Frankiewicz . + + + + + + + + + + + + + . + + + + +
  28 E. Gawęda + - + + + + + + - - - - - - + + + + + +
  29 S. Gawłowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  30 B. Godyla . + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  31 S. Gogacz + - + + + + + + - - - - - - + + + + + +
  32 M. Golba + . ? ? + + + + - - - - - - + + + + + +
  33 A. Gorgoń-Komor + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  34 T. Grodzki + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  35 J. Gromek . + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  36 M. Gromko + - + + + + + + - - - - - - + + + + + +
  37 J. Hamerski + . + + + + + + - - - - - - + + + + + +
  38 J. Hibner . + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  39 J.M. Jackowski + - + + + + + + - - - - - - + + + + + +
  40 D. Jazłowiecka . + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  41 M. Kamiński + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  42 S. Karczewski + - + + + + + + - - - - - - + + + + + +
  43 K. Kleina + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  44 B. Klich + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  45 A. Kobiak + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  46 M. Koc . . + + + + + + - - - - - - + + + + + +
  47 M. Kochan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  48 A. Kołacz-Leszczyńska + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  49 W. Komarnicki + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
  50 M. Komorowski + - + + + + + + - - - - - - + + + + + +
  51 W. Konieczny + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  52 T. Kopeć + - + + + + + + - - - - - - + + + + + +
  53 M. Kopiczko . - + + + + + + - - - - - - + + + + + +
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17. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 26, 27 i 28 października 2020 r.

     61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
  54 W. Kraska . - + + + + + + - - - - - - + + + + + +
  55 K. Kwiatkowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  56 S. Lamczyk + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  57 J.F. Libicki + . + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  58 M. Łuczak + - + + + + + + - - - - - - + + + + + +
  59 J. Łyczak + - + + + + + + + - - - - - + + + + + +
  60 R. Majer + - + + + + + + - - - - - - + + + + + +
  61 B. Małecka-Libera . + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  62 R. Mamątow + - . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  63 M. Martynowski + - + + + + + + - - - - - - + + + + + +
  64 E. Matecka + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  65 A. Mężydło + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  66 G. Morawska-Stanecka + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  67 K. Mróz + - + + + + + + - - - - - - + + + + + +
  68 B. Orzechowska + - + + + + + + - - - - - - + + + + + +
  69 S. Ożóg + - + + + + + + + + + ? ? - - + + + + +
  70 A. Pająk + - + + + + + + - - - - - - + + + + + +
  71 J. Pęcherz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  72 M. Pęk + - + + + + + + - - - - - - + + + + + +
  73 W. Piecha + - + + + + + + - - - - - - + + + + + +
  74 M. Plura + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  75 A. Pociej + + + + + + + + + + + + + . + + + + + +
  76 Z. Pupa + - + + + + + + - - - - - - + + + + + +
  77 J. Rotnicka . . . . . . . . . . + + + + + - + + + +
  78 J. Rusiecki + - + + + + + + - - - - - - - + + + + +
  79 S. Rybicki + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  80 J. Sagatowska + . + + + + + + - - - - - - + + + + + +
  81 J. Sekuła + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  82 M. Seweryński + - + + + + - + - - - - - - - + + + + +
  83 W. Skurkiewicz . - + + + + ? ? - - - - - - ? + + + + +
  84 K. Słoń + - + + + + + + - - - - - - + + + + + +
  85 L. Staroń + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  86 A. Szejnfeld + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  87 A. Szwed + - + + + + + + - - - - - - + + + + + +
  88 R. Ślusarz + - ? + + + ? ? - - - - - - ? + + + + +
  89 R. Świlski + + + + + + + + + + + + + + + ? ? + + +
  90 D. Tobiszowska + - + + + + + + - - - - - - - + + + + +
  91 W. Tyszkiewicz + + + + + + + + + + . + + + + + + + + +
  92 K.M. Ujazdowski . + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  93 J. Wcisła + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  94 K. Wiatr + - + + + + + + - - - - - - + + + + + +
  95 J. Włosowicz . . + + + + + + - - - - - - + + + + + +
  96 A. Zając + - + + + + + + - - - + - - + + + + + +
  97 J. Zając + ? + + + + + + - - - - - - + + + + + +
  98 B. Zdrojewska + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  99 B. Zdrojewski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  100 W. Ziemniak + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
 
  Głosujących 85 90 98 98 98 98 98 98 98 96 97 99 99 98 98 99 98 98 99 98
  Za 85 48 94 96 98 98 94 96 53 52 51 53 52 51 92 97 97 98 99 98
  Przeciw 0 41 1 1 0 0 1 0 45 44 46 45 46 47 4 1 0 0 0 0
  Wstrzymało się 0 1 3 1 0 0 3 2 0 0 0 1 1 0 2 1 1 0 0 0
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. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

     81 82
  1 R. Ambrozik + +
  2 P. Arndt + -
  3 W. Bernacki + +
  4 H. Bieda + -
  5 G. Bierecki + +
  6 P. Błaszczyk + +
  7 R. Bober + -
  8 J. Bogucki + +
  9 M. Borowski + -
  10 B. Borusewicz + -
  11 B. Borys-Damięcka + -
  12 M. Bosacki + -
  13 K. Brejza + -
  14 M. Budner + +
  15 J. Bury + -
  16 J. Chróścikowski + +
  17 A. Chybicka + -
  18 L. Czarnobaj + -
  19 G. Czelej + +
  20 J. Czerwiński + +
  21 D. Czudowska + +
  22 W. Dobkowski + +
  23 R. Dowhan + -
  24 A. Dunin + -
  25 W. Durlak + +
  26 J. Fedorowicz + -
  27 Z. Frankiewicz + -
  28 E. Gawęda + +
  29 S. Gawłowski + -
  30 B. Godyla + -
  31 S. Gogacz + +
  32 M. Golba . .
  33 A. Gorgoń-Komor + -
  34 T. Grodzki + -
  35 J. Gromek + -
  36 M. Gromko + +
  37 J. Hamerski + +
  38 J. Hibner + -
  39 J.M. Jackowski + +
  40 D. Jazłowiecka + -
  41 M. Kamiński + -
  42 S. Karczewski + +
  43 K. Kleina + -
  44 B. Klich + -
  45 A. Kobiak + -
  46 M. Koc + +
  47 M. Kochan + .
  48 A. Kołacz-Leszczyńska + -
  49 W. Komarnicki + +
  50 M. Komorowski + +
  51 W. Konieczny + -
  52 T. Kopeć + +
  53 M. Kopiczko + +

    81 82
  54 W. Kraska + +
  55 K. Kwiatkowski + -
  56 S. Lamczyk + -
  57 J.F. Libicki + +
  58 M. Łuczak + +
  59 J. Łyczak + +
  60 R. Majer + +
  61 B. Małecka-Libera + -
  62 R. Mamątow . .
  63 M. Martynowski + +
  64 E. Matecka + -
  65 A. Mężydło + -
  66 G. Morawska-Stanecka + -
  67 K. Mróz + +
  68 B. Orzechowska + +
  69 S. Ożóg + +
  70 A. Pająk + +
  71 J. Pęcherz + -
  72 M. Pęk + +
  73 W. Piecha + +
  74 M. Plura + -
  75 A. Pociej + -
  76 Z. Pupa + +
  77 J. Rotnicka + -
  78 J. Rusiecki + +
  79 S. Rybicki + -
  80 J. Sagatowska + +
  81 J. Sekuła + -
  82 M. Seweryński + +
  83 W. Skurkiewicz + +
  84 K. Słoń + +
  85 L. Staroń + +
  86 A. Szejnfeld . -
  87 A. Szwed + +
  88 R. Ślusarz + +
  89 R. Świlski + -
  90 D. Tobiszowska + +
  91 W. Tyszkiewicz + -
  92 K.M. Ujazdowski + -
  93 J. Wcisła + -
  94 K. Wiatr + +
  95 J. Włosowicz + +
  96 A. Zając + +
  97 J. Zając + +
  98 B. Zdrojewska + -
  99 B. Zdrojewski + -
  100 W. Ziemniak + -
 
  Głosujących 97 97
  Za 97 49
  Przeciw 0 48
  Wstrzymało się 0 0
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Przemówienie senatora Beniamina Godyli  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sy-

tuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 wzbudza wiele 
kontrowersji.

Pomimo licznych próśb, które dotyczyły klauzuli dobrego samarytanina 
w czasach aktualnie szalejącej pandemii, w ustawie nie ma zapisów, które by 
zachęcały środowisko medyczne do walki z koronawirusem. Celem tej klauzuli 
jest zapewnienie bezpieczeństwa prawnego lekarzom i przedstawicielom innych 
zawodów medycznych, którzy mogliby być kierowani do zadań nieobjętych ich 
specjalnością. Niestety, w przedłożonym projekcie zaproponowano tylko i wy-
łącznie zwolnienie od odpowiedzialności karnej, pozostawiono jednak niebez-
piecznie duże pole do interpretacji i dodatkowe warunki skorzystania z tego 
zwolnienia. Może się zatem okazać, że ograniczenie odpowiedzialności na pod-
stawie tego przepisu będzie wyłącznie pozorne, a dodatkowo spowoduje on brak 
poczucia bezpieczeństwa u pacjentów.

Aktualnie powinniśmy skupić się na tym, aby jak najbardziej wzmocnić per-
sonel medyczny poprzez podjęcie i promowanie inicjatyw zwiększających li-
czebność kadry medycznej, która będzie walczyć z koronawirusem. Ustawa nie 
zawiera niezbędnych rozwiązań, których wprowadzenie do systemu ochrony 
zdrowia jest konieczne dla skuteczniejszej walki z COVID-19.

Wprowadzony projekt podwyżki dla służb medycznych nie dał możli-
wości otrzymania podwyższonych wynagrodzenia grupie zawodowej tech-
ników medycznych elektroradiologii pracujących w szpitalach. Osoby te są 
tak samo narażone na zachorowanie jak lekarze czy ratownicy medyczni,  
są przeciążone pracą w ostatnich miesiącach i w związku z tym również po-
winny otrzymać stosowne wsparcie ze strony państwa w postaci zwiększo-
nego wynagrodzenia.

Wiele zastrzeżeń budzi również art. 22 ustawy, który odnosi się do przedsię-
biorców. Zapis zawarty w tym artykule wskazuje, że naruszenie przez przed-
siębiorcę ograniczeń, nakazów i zakazów w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epi-
demicznego lub stanu epidemii stanowi podstawę odmowy udzielenia pomocy 
publicznej. Takowy zapis nie powinien znaleźć się w procedowanej ustawie. 
Przedsiębiorcy, których po raz kolejny dotknął lockdown, znajdują się na ska-
li bankructwa. Wspomniana kwestia jest również negowana przez rzecznika 
MŚP, który wskazuje, że wprowadzana zmiana prowadzi do niewyobrażalnego 
naruszenia zasady pewności obrotu prawnego. W przypadku prawomocnego 
ukarania przedsiębiorca jest tego świadomy. Tymczasem o fakcie naruszenia 
ograniczeń, nakazów i zakazów przedsiębiorca może się dowiedzieć dużo póź-
niej, po złożeniu oświadczenia.
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Jeżeli chodzi o ustawę z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania 
w sprawach o wykroczenia, DzU z 2020 r. poz. 729, 956 i 1423, to olbrzymie wąt-
pliwości wzbudza art. 96 §1bd, który określa, że za nieprzestrzeganie ograniczeń 
związanych z epidemią, o których mowa w art. 116, można otrzymać grzyw-
nę w wysokości do 1 tysiąca zł. Uważam, że w tak trudnych czasach rolą pań-
stwa jest przede wszystkim ochrona państwa i jego obywateli, ich edukacja oraz 
uświadamianie w zakresie ochrony zdrowia, a nie pełnienie wyłącznie funkcji 
represyjnych. Uważam, że grzywna ta powinna być całkowicie zniesiona.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 środki pochodzące z mandatów nakładanych w spra-
wach, o których mowa w art. 116 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykro-
czeń, mają być przekazywane na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia, który 
przeznaczy je na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej. W ten sposób two-
rzymy system represji obywateli opierający się na wprowadzeniu różnego typu, 
czasem nieuzasadnionych ograniczeń, których nieprzestrzeganie spowoduje 
zasilenie budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia, który powinien być finan-
sowany z zupełnie innych źródeł.

Największe obawy społeczeństwa budzą jednak zapisy w ustawie z dnia 
5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaź-
nych u ludzi, DzU z 2020 r. poz. 1845, dotyczące określonego w art. 46b pkt 4a 
„obowiązku stosowania określonych środków profilaktycznych i zabiegów”. 
Wprowadzenie tego przepisu oznaczać może m.in. wprowadzenie obowiązko-
wych szczepień ochronnych przeciw COVID-19, których na razie nie powinni-
śmy w ogóle rozpatrywać ze względu na brak szczepionki oraz na konieczność 
wcześniejszego dokładnego jej przebadania pod kątem skuteczności i wystąpie-
nia potencjalnych skutków ubocznych w długoletniej perspektywie czasu. Zapis 
ten powinien zostać usunięty.

Kolejną kwestią jest usankcjonowanie w pkcie 13 wprowadzenia „nakazu za-
krywania ust i nosa, w określonych okolicznościach, miejscach i obiektach oraz 
na określonych obszarach, wraz ze sposobem realizacji tego nakazu”. Uważam, 
że takie zapisy nie powinny się znaleźć w ustawie ze względu na wiele istnieją-
cych w tej sprawie wątpliwości. Niestety, po tylu miesiącach trwania epidemii 
nie posiadamy wyników badań, które potwierdzałyby, że zasłanianie ust i nosa 
przez osoby zdrowe chroni przez zarażeniem się koronawirusem. Przypomnę, 
że jeszcze kilka miesięcy temu noszenie jakichkolwiek maseczek kwestionował 
minister zdrowia Łukasz Szumowski. Nie możemy jednoznacznie stwierdzić, 
czy przed chorobą może nas ochronić zwykła maseczka chirurgiczna, szalik, 
przyłbica, czy tylko specjalistyczna maseczka ze specjalnym filtrem. Niestety, 
nie mamy też wyników badań na temat negatywnych konsekwencji wynika-
jących z długotrwałego używania maseczek i ich negatywnego oddziaływania 
na nasze organizmy. Coraz więcej naukowców podkreśla, że mogą one mieć 
zły wpływ na układ oddechowy, układ krążenia, że mogą powodować grzybice 
i problemy skórne, a sprawa jest bardzo istotna, ponieważ za jakiś czas może 
okazać się, że z powodu zbyt długiego zasłaniania ust i nosa, w społeczeństwie 
pojawi się dużo więcej groźnych chorób niż koronawirus.

Uważam, że noszenie maseczek powinno dotyczyć wyłącznie środków 
komunikacji, powierzchni zamkniętych, handlowych oraz mogłoby być za-
stosowane na zewnątrz budynków tylko w przypadku, kiedy niemożliwe jest 
zachowanie między ludźmi dystansu społecznego. Uważam, że w sytuacji, 
kiedy jesteśmy na zewnątrz budynków i nie mamy bezpośredniego kontaktu 
z inną osobą lub jesteśmy w stanie zachować dystans społeczny, to powinniśmy 
mieć przywrócone prawo do swobodnego oddychania bez żadnych ograniczeń. 
Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora Mariusza Gromki  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Odnosząc się do zmian przyjętych na ostatnim posiedzeniu Sejmu, doty-

czących przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem 
COVID-19, pozwolę sobie na przybliżenie niektórych z nich.

Uważam, że podniesienie zaniechania nakazu zakrywania ust i nosa do rangi 
wykroczenia doprowadzi w końcu do respektowania tego obowiązku, który to 
w otaczającej nas rzeczywistości jest bardzo ważny.

Wspomaganie najbardziej narażonych grup zawodowych, czyli pracowników 
Policji i Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, żołnierzy zawodowych, 
osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej świad-
czących usługi całodobowo, w noclegowaniach oraz innych placówkach zapew-
niających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym 
lub w podeszłym wieku, osobom zatrudnionym w podmiocie leczniczym, po-
przez wypłacanie 100% uposażenia w przypadku stwierdzenia choroby zakaźnej 
bądź przebywania na obserwacji w związku z zakażeniem SARS-CoV-2 jest jak 
najbardziej słuszne i zrozumiałe, ponieważ to te osoby każdego dnia spotykają 
na swojej drodze dużą liczbę osób, a tym samym w większym stopniu są nara-
żone na kontakt z osobą zarażoną.

Wyrażenie zgody na wykonywanie zawodu lekarza oraz przyznanie pra-
wa wykonywania zawodu lekarza oraz lekarza dentysty osobom, które uzyska-
ły kwalifikacje poza terytorium Unii Europejskiej, oczywiście po spełnieniu 
szeregu innych wymagań, uważam za bardzo dobry krok w kierunku posze-
rzenia zaplecza lekarskiego w Polsce w tym ciężkim czasie. Dzięki temu będzie-
my czuć się bezpieczniej w przypadku ciągłego wzrostu zachorowań. Myślę,  
że zapis o dopuszczeniu studentów kierunków przygotowujących do wykony-
wania zawodu medycznego, doktorantów w dziedzinie nauk medycznych i nauk 
o zdrowiu, a także innych osób wymienionych w art. 47 ust. 14 ustawy z dnia 
5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych 
u ludzi będzie nieocenioną pomocą w razie krytycznych sytuacji w służbie zdro-
wia w przypadku dużej zachorowalności na COVID-19.

Bardzo dobrym pomysłem jest upoważnienie wojewody w przypadku po-
wszechnego zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, katastrofy, klęski ży-
wiołowej, stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub innej sytuacji 
kryzysowej do użycia straży do wspólnych działań z Policją, oczywiście na czas 
określony. Na pewno pomoże to w pracy Policji, która w ostatnim czasie ma 
o wiele więcej obowiązków w związku z pandemią.

Przedłużenie ważności recept na niektóre leki ma na celu pomoc pacjentom 
w przypadku trudności z pójściem do apteki czy otrzymaniem konkretnego 
leku w szybkim czasie, co może być spowodowane obecną sytuacją na świecie.
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Krajowy koordynator ratownictwa medycznego powołany przez ministra 
właściwego do spraw zdrowia na pewno usprawni działania polskiej służby 
medycznej. Dobrym rozwiązaniem wydaje się rozstrzyganie sporów doty-
czących przyjęcia do szpitala osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotne-
go przez krajowego koordynatora ratownictwa medycznego w drodze decyzji 
administracyjnej.

Uważam za prawidłowe w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemiczne-
go albo stanu epidemii niestosowanie przepisów o zamówieniach publicznych,  
tj. uzyskiwanie opinii o celowości inwestycji, o której mowa w art. 95d ust. 1 usta-
wy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych, jeżeli budowa, przebudowa lub z remont są inwestycją, 
o której mowa w art. 95d ust 1 tej ustawy.

Jestem przekonany, że wszystkie przepisy ustawy z dnia 2 października 
2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom 
kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 usprawnią funkcjonowa-
nie wielu służb w naszym państwie i pozwolą naszym obywatelom czuć się bez-
pieczniej w jakże trudnym okresie.
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Przemówienie senatora Janusza Pęcherza  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jakieś zrządzenie losu sprawiło, że procedowanie ustawy w Sejmie nie trwało 

kilkanaście godzin, a o jeden dzień dłużej niż planowano. Pozwoliło to z pew-
nością na dokładniejsze przeanalizowanie zapisów ustawowych, ich szybkie 
skonsultowanie z ekspertami oraz złożenie odpowiednio przedyskutowanych 
poprawek. Chociaż koalicja sejmowa i tak odrzuciła większość poprawek zgło-
szonych przez opozycję, to kilka z nich, ważnych, zostało już uwzględnionych 
podczas prac Komisji Zdrowia i ostatecznie przegłosowanych w Sejmie. Do tych 
ważnych poprawek wprowadzonych przez KO do projektu omawianej ustawy 
należy zaliczyć na pewno: zakaz skierowania do pracy osoby wychowującej 
dziecko do czternastego roku życia; objęcie strażników miejskich delegowa-
nych do walki COVID-19, w przypadku zakażenia, takimi samymi przepisami 
jak przedstawicieli innych służb; jawność umów zawieranych w ramach walki 
z COVID-19 – poprzez informacje w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

To jednak za mało, aby uznać, że ustawa jest na tyle „dobra”, by można było 
zagłosować za jej przyjęciem bez poprawek. Powinniśmy poważnie przeanalizo-
wać kolejny raz poprawki odrzucone przez większość sejmową, a w większości 
przyjęte przez senacką Komisję Zdrowia, ale także zwrócić uwagę na wszystkie 
zastrzeżenia i wnioski zgłoszone (ale nieuwzględnione) m.in. przez Naczelną 
Izbę Pielęgniarek i Położnych, Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych, 
rzecznika małych i średnich przedsiębiorstw, Związek Powiatów Polskich czy 
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych.

Z opinii przedstawionych przez wymienione podmioty jednoznacznie wy-
nika krytyczna ocena trybu ustawowych konsultacji społecznych, a także nie-
komplementarności regulacji, nadal nie w pełni odpowiadających zarówno na 
obecne potrzeby społeczne, jak i te dotyczące ochrony zdrowia. 

Np. OPZZ uważa (i trudno się z tym nie zgodzić) za bardzo kontrowersyjne 
zaproponowane przepisy sankcyjne zawarte już w art. 1 ustawy, co rodzi suge-
stię, że rząd odpowiedzialnością za skalę rosnących zakażeń będzie obarczał 
i karał obywateli jako tych niestosujących się do wprowadzanych, wciąż cha-
otycznie, restrykcji.

Rzecznik małych i średnich przedsiębiorstw zwraca uwagę na budzący duże 
wątpliwości i zastrzeżenia art. 18 projektu (art. 22 prezentowanej dzisiaj usta-
wy), który stanowi podstawę do odmowy udzielenia przedsiębiorcom pomocy 
publicznej w przypadku naruszenia ograniczeń, nakazów i zakazów w zakresie 
prowadzenia działalności gospodarczej, ustanowionych w związku z wystąpie-
niem stanu epidemii, a regulacja, co gorsze, ma wejść w życie z dniem nastę-
pującym po dniu ogłoszenia. Rzecznik zwraca uwagę na art. 66 ust. 1 i 2 oraz 
art. 67 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, których 
ustawodawca nie wziął pod uwagę przy przygotowaniu rozwiązań prawnych. 
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Projektowana regulacja jest oceniana jako nieproporcjonalna, nieadekwatna 
oraz cechująca się nadmierną dolegliwością. Zapisy te nie zostały zmienione 
w procesie legislacyjnym w Sejmie.

Podobnie stało się także w przypadku zastrzeżeń zgłoszonych przez Krajową 
Radę Diagnostów Laboratoryjnych, wskazującą, że samorządy medyczne nie 
posiadają w swoich bazach danych informacji – i nie są uprawnione do ich 
zbierania – niezbędnych do oceny, czy dana osoba spełnia kryteria ustawowe 
umożliwiające skierowanie jej do pracy przy zwalczaniu epidemii. Wymieniony 
samorząd medyczny jednoznacznie negatywnie ocenia rozwiązanie, że osobie 
skierowanej do pracy przy zwalczaniu epidemii na podstawie decyzji wojewo-
dy będzie przysługiwało wynagrodzenie zasadnicze w wysokości nie niższej 
niż 200% przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego na da-
nym stanowisku pracy, załączając racjonalne uzasadnienie swojego stanowi-
ska. Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych wskazuje także, że w art. 19 
(obecnie art. 23 procedowanej w Senacie ustawy) pominięto grupę zawodową 
diagnostów laboratoryjnych – która zdaniem izby stanowi kluczowe ogniwo 
w procesie wykrywania wirusa SARS-CoV-2 – co dzieje się ciągle w kolejnych 
rozwiązaniach prawnych.

Podobne uwagi zgłasza także Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, przed-
stawiając wnioski o wprowadzenie w procedowanej ustawie określonych po-
prawek, m.in. dotyczących wynagrodzenia, przekazywania danych osobowych 
pielęgniarek i położnych podlegających obowiązkowi powołania, zakresu danych 
osobowych przetwarzanych przez wojewodów, doprecyzowania przepisów wy-
łączających rodziców z obowiązku powołania do pracy przy zwalczaniu pande-
mii, powrotu do pracy przy zwalczaniu pandemii po zakażeniu chorobą zakaźną 
czy obsady zespołów ratownictwa medycznego. Naczelna Izba Pielęgniarek 
i Położnych zgłosiła także wniosek o wprowadzenie do projektu ustawy zapisu, 
aby osoby wykonujące zawody medyczne w okresie epidemii, skierowane do 
udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom z COVID-19, miały status funk-
cjonariusza publicznego. 

Bardzo dużo emocji wyrażanych w wielu pismach do senatorów budzą za-
pisy w art. 46b w pktach 4 i 4a, w pkcie 12 oraz 13 i dalej w art. 46bb.Wydaje się, 
że uzasadnienie ustawy jest zbyt mało precyzyjne, stąd wiele nieporozumień 
i dowolnych interpretacji tych zapisów.

Uczestnicząc dzisiaj w posiedzeniu Komisji Zdrowia, mogłem zapoznać się 
z głosami w dyskusji nad ustawą i zgłosić poprawkę do tej ustawy. W pełni po-
pieram poprawki przegłosowane w czasie tego posiedzenia. Będę za ich wpro-
wadzeniem do ustawy głosować. Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ustawa jest projektem zgłoszonym przez posłów z  klubu Prawa 

i Sprawiedliwości. Głównym celem ustawy o nowelizacji niektórych ustaw 
w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystą-
pieniem COVID-19 jest podniesienie ze 150% do 200% wynagrodzenia zasadni-
czego przewidzianego dla personelu medycznego. Ponadto do pracy w związku 
z trwającą epidemią będzie można wyznaczać lekarzy, którzy są w trakcie lub 
po ukończeniu stażu podyplomowego oraz m.in. studentów kierunków medycz-
nych. Pracę świadczyć będą mogły także osoby, które w ciągu ostatnich 5 lat za-
kończyły kierunki kształcenia w zawodzie medycznym. Aby zapewnić ciągłość 
i usystematyzowanie procedur, na wniosek wojewody bądź ministra zdrowia 
samorządy będą przekazywały w ciągu maksymalnie 7 dni listę osób wykonują-
cych zawód medyczny, mogących nieść pomoc przy zwalczaniu epidemii – lista 
zawierać będzie imiona, nazwiska, adresy oraz numery prawa wykonywania 
zawodu medycznego. W ustawie zawarto również sprecyzowane informacje do-
tyczące wieku osób oddelegowanych do niesienia medycznej pomocy – dla męż-
czyzn podniesiono wiek z 60 do 65 lat, natomiast dla kobiet pozostawiono 60 lat. 
W ustawie mowa jest również o wydłużeniu okresu realizacji recept na leki  
– okres ten wydłużono do 150 dni, co znacząco wpłynie na komfort psychiczny 
pacjentów. Pojawił się także zapis o tym, że sprzedawcy będą mogli stanowczo 
odmówić obsługi klientów, gdy ci nie zasłonią ust i nosa.

Jak podkreślono to w opinii Biura Legislacyjnego, nowelizacja „zmierza do 
ustanowienia unormowań prawnych, w szczególności w zakresie ochrony zdro-
wia, służących zapobieganiu i przeciwdziałaniu negatywnym skutkom wywo-
łanym wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2. W związku z tym ustawa przede 
wszystkim:

1) nowelizuje 21 ustaw (art. 1–21), w szczególności:
a) ustawę z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń,
b) ustawę z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, 
c) ustawę z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach 

o wykroczenia,
d) ustawę z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne,
e) ustawę z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym,
f) ustawę z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zaka-

żeń i chorób zakaźnych u ludzi,
g) ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
h) ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związa-

nych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
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innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzyso-
wych, określaną dalej jako «ustawa covidowa»;

2) określa skutki prawne naruszenia przez przedsiębiorcę ograniczeń, na-
kazów i zakazów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, ustano-
wionych w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 
epidemii, w postaci odmowy udzielenia pomocy publicznej (art. 22);

3) wprowadza tzw. klauzulę dobrego samarytanina, tj. wyłączenie odpo-
wiedzialności karnej w odniesieniu do czynów wypełniających znamiona nie-
umyślnych przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, popełnionych w ramach 
rozpoznawania lub leczenia COVID-19 w okresie stanu zagrożenia epidemicz-
nego albo stanu epidemii (art. 23)”.

Wprowadzone rozwiązania zapewnią przede wszystkim bezpieczeństwo 
i godne warunki dla personelu medycznego. Bo to właśnie personel medyczny, 
lekarze i pielęgniarki, poświęcają swój czas, bardzo często również prywatny, 
aby jak najskuteczniej przeciwstawić się pandemii. Za to należą im się szczegól-
ne podziękowania. Będę głosował za niniejszą nowelizacją.
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Przemówienie senatora Ryszarda Świlskiego  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Atmosfera na sali obrad bez względu na pogodę jest gorąca, tym bardziej gdy 

chodzi o zdrowie człowieka. Proste rozwiązanie, które swego czasu proponował 
nam pan Pinkas, główny inspektor sanitarny, abyśmy „włożyli lód w majtki”, 
już nie wystarcza. Ale widzę też uśmiechniętą twarz ministra zdrowia Łukasza 
Szumowskiego, który mówił, że noszenie maseczek jest bez sensu. Od tych wy-
powiedzi, wypowiedzi wybitnych strategów walki z COVID-19 minęło prawie  
9 miesięcy. Użyłem słowa „strategia”? Przepraszam. Tego słowa nie powinno 
być, nie powinienem go użyć, tym bardziej w odniesieniu do tych 2 osób. Myślę 
też o wypowiedziach kolejnych, ba, prominentnych działaczy PiS, którzy krzy-
czeli, że wirusa już nie ma! Którzy kwestionowali zaangażowanie medyków 
w pracę na rzecz zakażonych pacjentów.

Ostatnie miesiące to milczenie rządu w sprawie przygotowania do fali epi-
demii, która obecnie jest. Gdzie był rząd? Gdzie byli specjaliści? Co robił w tym 
czasie rząd? Rząd walczył o stołki! Nie walczył o nowe łóżka dla pacjentów! 
Patrzę każdego dnia, jak w mediach, którymi władacie, kłamiecie. Jak okłamu-
jecie polskie społeczeństwo. Widzę, jak budujecie w społeczeństwie alternatyw-
ną rzeczywistość. Wielu nie wie, co dzieje się w ich otoczeniu. Bo gdzie jest pan 
Łukasz Szumowski, który przygotował kraj na drugą falę epidemii? Wyjechał  
na urlop? Po raz kolejny? Bo przecież raz już nam mówił, abyśmy zostali w kra-
ju, a sam pływał po ciepłych hiszpańskich wodach.

Procedujemy kolejną, chyba dziesiątą ustawę covidową. W każdej kolejnej 
proponowaliście zmiany do tej, którą wcześniej przyjmowaliście. Przez ostat-
nie miesiące nie słuchaliście nikogo, kto chciał przedstawić dobre rozwiązania. 
Słuchaliście tylko siebie. Ale obok tego wszystkiego jest jeszcze jedna kwestia: 
zadłużenie kraju. Przez ostatnie miesiące drenowaliście budżet kraju. Nikt już 
nie wie, jaki jest stan budżetu kraju. Obywatele nie mają zaufania do rządzących. 
Nie wierzę, że dzięki tej ustawie to zaufanie wzrośnie.
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Przemówienie senator Joanny Sekuły  
w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad

Szanowni Państwo!
Jesteśmy w takiej sytuacji, w której ani obywatele, ani służba zdrowia nie po-

trzebują słów, pochwał czy nic nieznaczących gestów. Jesteśmy w sytuacji, w któ-
rej w pierwszej kolejności liczą się działania. Dzisiaj rozpoczęła się katastrofa 
polskiej służby zdrowia, a bez służby zdrowia spotka nas za chwilę katastrofa 
społeczeństwa. Ta oczywista oczywistość okazała się nie dość oczywista dla 
Ministerstwa Zdrowia i rządu, choć o takim przebiegu epidemii na jesieni mó-
wili nie tylko lekarze, ale i naukowcy z Centrum Modelowania Matematycznego 
i Komputerowego. Przez takie lekceważenie epidemii służba zdrowia mierzy się 
dzisiaj z sytuacjami, w których karetka przed wjazdem na SOR czeka kilka go-
dzin na otrzymanie wyniku badania na obecność koronawirusa.

Lekarze, którzy są na pierwszej linii frontu w szpitalu, powinni mieć wyłącz-
ną kompetencję do tworzenia oddziałów i ich organizowania. Nie może o tym 
decydować wojewoda czy minister zdrowia. Dyrektor szpitala powinien mieć 
w tym zakresie autonomię i nie obawiać się konsekwencji. 

Dezorganizacja służby zdrowia, za którą odpowiada rząd, powoduje, że pa-
cjenci leżący taktowani są według standardowej procedury, a tym samym ska-
zywani na współczesne tortury. Po takim pobycie pacjent opuści oddział, będąc 
w gorszym stanie psychicznym i fizycznym niż wtedy, gdy na ten oddział trafił. 
Zresztą problemem jest również brak wsparcia psychologicznego na oddziałach.

Dlaczego nie tworzy się izolatoriów i hal, w których można by umieszczać pa-
cjentów, którzy nie mają chorób współistniejących, a którym wystarczy respirator 
i butle z tlenem? Oni dzisiaj niepotrzebnie blokują miejsca w szpitalach, do któ-
rych po kilku miesiącach telemedycyny trafiają pacjenci z zaawansowanymi cho-
robami. To skandaliczna dezorganizacja, za którą odpowiada minister zdrowia. 
Nie ma co zasłaniać się tym, że szpitale to problem samorządów, bo tak nie jest.

Ani minister, ani rząd nie opracowali żadnych procedur ratujących życie, 
tak aby pacjent, który wymaga natychmiastowej pomocy, nie oczekiwał długo 
w karetce na wynik, tylko mógł być szybko poddany odpowiednim zabiegom, 
operacjom czy innym procedurom medycznym. Na SOR-ach powinny być do-
stępne testy 15-minutowe. Takie testy są dostępne. 25 testów koreańskich, któ-
re, jak wiemy, są skuteczne, kosztuje na rynku ok. 600 zł, ale to cena detaliczna, 
cena dla klienta apteki. Czy rząd nie mógł wynegocjować zakupu tych testów 
po cenach hurtowych?

Wiemy już, że Ministerstwo Zdrowia nie słuchało specjalistów wirusologów. 
A trzeba było ich słuchać. W szpitalach i w DPS-ach już dawno należało zamon-
tować bramki odkażające. Myśleli o tym pojedynczy dyrektorzy szpitali, którym 
z pomocą przychodziły samorządy, ale nie rząd.

Jest jeszcze tyle do zrobienia, wiec zróbmy, co w naszej mocy, aby uratować 
społeczeństwo przed katastrofą.
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Przemówienie senatora Beniamina Godyli  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Kilka miesięcy temu premier z dumą ogłaszał wszem i wobec, że tegoroczny 

budżet po raz pierwszy w historii będzie budżetem zrównoważonym. Już wte-
dy należało głęboko zastanowić się nad tymi słowami, dziś wyraźnie widzimy,  
że brakuje 109 miliardów zł. Dochody podatkowe będą niższe aż o 36 miliar-
dów zł. Nadal będzie luka VAT, a zatem zapewnienia dotyczące walki z oszustami 
na nic się zdały, ponieważ nie widać żadnych wymiernych efektów.

Oczywiście rządzący wysuwają na pierwszy plan swoją narrację, która wska-
zuje, że deficyt wynika z wystąpienia pandemii COVID-19. Oczywiście wystą-
pienie pandemii ma na to wpływ, niemniej jednak należy wskazać, jakie środki 
faktycznie zostały przeznaczone na walkę z wirusem.

Dzisiaj, kiedy rozmawiamy o ustawie o zmianie ustawy budżetowej na rok 
2020, musimy wiedzieć, że jeżeli chcemy dokonywać zmian w budżecie, to mu-
simy zastanowić się, jakie wyzwania mamy przed sobą. Pierwszym z nich 
w dobie pandemii jest moim zdaniem służba zdrowia. Ochrona zdrowia znaj-
duje się aktualnie w sytuacji kryzysowej. Nie ma zabezpieczonych środków  
na służbę zdrowia, a za leczenie Polacy będą musieli zapłacić z własnych środ-
ków. Absurdem pozostaje jednak zagwarantowanie środków na obietnice wybor-
cze. Kolejną grupą, równie istotną i mającą wpływ na naszą polską gospodarkę,  
są przedsiębiorcy. Ze względu na sytuację, w której się znaleźli w związku z ak-
tualnym kryzysem, musimy za wszelką cenę im pomóc, pomóc w utrzymaniu 
miejsc pracy. Ponadto nasuwa się pytanie, czy rządzący mają pomysł na polską 
gospodarkę po pandemii.

Należy mieć także świadomość tego, że wzrost długu publicznego ma ogrom-
ny wpływ na naszą gospodarkę, a przez to na nasz poziom życia. To właśnie zły 
stan finansów publicznych sprawia, że Polska jest wciąż szóstym najbiedniej-
szym państwem Unii Europejskiej.

Zakładana nowelizacja stanowi swego rodzaju kreatywną księgowość. Nie 
ma tutaj żadnej przejrzystości, nie ma wskazania, na co zostaną wydatkowane 
środki z budżetu państwa. Ponadto uważam, że dużym ryzykiem dla zakładanej 
strategii finansowej może stać się inflacja. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora Janusza Gromka  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Szanowne Panie Senator! Szanowni Panowie 
Senatorowie!

Moje wieloletnie doświadczenia samorządowca na szczeblach miasta i wo-
jewództwa pozwalają z pewnym dystansem spojrzeć na kluczową kwestię, 
jaką jest budżet j.s.t., a obecnie także nowelizowany budżet naszego państwa. 
Rozpatrywana na dzisiejszym posiedzeniu Senatu RP ustawa o zmianie usta-
wy budżetowej na rok 2020 udowadnia, że szumne zapowiedzi o zwiększe-
niu dofinansowania polskiego systemu opieki zdrowotnej, który obecnie musi 
mierzyć się z pandemią COVID-19, są zwykłym kłamstwem rządu Prawa 
i Sprawiedliwości.

Odnosząc się do uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na osiem-
nastym posiedzeniu w dniu 7 października 2020 r. ustawy o zmianie ustawy 
budżetowej na rok 2020, pragnę wskazać kilka istotnych kwestii, które nurtują 
mnie jako wieloletniego samorządowca.

1. Jak zmiana ustawy budżetowej na rok 2020 odnosi się do kryzysu związa-
nego z pandemią COVID-19?

2. Jak w świetle proponowanej ustawy budżetowej wyglądają realizacja wy-
datków państwa oraz deficyt budżetowy?

3. Jakie jest faktyczne ukierunkowanie dotacji i subwencji oraz wydatków bie-
żących jednostek budżetowych i wydatków majątkowych w najobszerniejszych 
działach i grupach wydatków proponowanej ustawy budżetowej?

Zapisy ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 w świetle kryzysu 
związanego z pandemią COVID-19 potwierdziły zasadność wciąż nurtującego 
mnie pytania: czy rząd w obecnej sytuacji poważnie traktuje zdrowie milionów 
obywateli, a zwłaszcza czy jest przygotowany do stawienia czoła największemu 
kryzysowi zdrowotnemu w dziejach naszej ojczyzny?

Nowelizacja ustawy budżetowej marginalnie traktuje wydatki związane 
z tym kryzysem. W dniu 7 października 2020 r. proponowaną ustawę przyjął 
Sejm RP, a liczba nowych przypadków zarażenia w dniu 6 października osią-
gnęła 2 tysiące 236, co powinno w kontekście poprzednich miesięcy być już 
pierwszym sygnałem alarmowym, bo był to wzrost o ponad 100%, a w stosun-
ku do wakacji – o ponad 200%. Przegłosowana głosami polityków PiS sejmowa 
ustawa rozpatrywana dziś w Senacie zupełnie nie przystaje do odnotowywa-
nych codziennie w ostatnich dniach kilkunastu tysięcy nowych przypadków 
COVID-19 w naszym kraju.

W mojej ocenie wpisanie w rozpatrywanej nowelizacji ustawy takich sa-
mych jak w lutym 2020 r. wydatków na ochronę zdrowia – w części 46 dziale 
851 w kwocie ogólnej 3 miliardów 215 milionów 750 tysięcy zł – jest niedopusz-
czalne, gdy już wiemy, że pandemia osiąga zatrważające rozmiary, kilkanaście 
tysięcy osób codziennie dowiaduje się, że jest nosicielami wirusa, a dodatkowo 
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ponad 100 osób co dzień umiera z przyczyn związanych z koronawirusem. Takie 
zapisy o finansowaniu służby zdrowia to po prostu skandal.

Jeśli problem obecnej sytuacji pandemicznej ma być w rozpatrywanej no-
welizacji budżetu rozwiązany w sposób systemowy i kluczowy, to jak nazwać 
należy dopisanie w rezerwach celowych, w części 83 dziale 851 rozdziale 85195, 
kwoty zaledwie 2 miliardów zł? To kwota, która zdaniem polityków PiS jest wy-
starczająca do funkcjonowania przez rok „telewizji publicznej”. Czytając takie 
zapisy, można odnieść wrażenie, że to plasterek na ropiejącą, objętą głęboką 
gangreną ranę. W obliczu obecnej sytuacji takie zapisy i działania władz są po 
prostu niedopuszczalne i zupełnie nie odpowiadają rzeczywistości.

Potwierdzeniem być może braku zdolności przewidywania powagi proble-
mów związanych z walką z pandemią COVID-19 była i jest bardzo smutna lektu-
ra porównawcza wydatków budżetu państwa na rok 2020 w zestawieniu według 
działów dla ustaw z lutego i października 2020 r.; strona 36 ustawy z lutego 
2020 r. i strony 37 projektu zmiany tejże ustawy w druku nr 225. Cały wskazy-
wany dział 851 „Ochrona zdrowia” ma przypisaną zmianę planu finansowego 
z kwoty 8 miliardów 495 milionów 667 tysięcy zł w lutym 2020 r. na kwotę 10 
miliardów 498 milionów 972 tysięcy zł po korektach w tym dziale. Gdzie tu jaki-
kolwiek sens i poważne traktowanie zagrożenia dla funkcjonowania kraju i jego 
bezpieczeństwa publicznego? Dlaczego autorzy nowelizacji nie przewidzieli dużo 
większych kwot i rezerw w tym zakresie? Może mszczą się te klasyczne stwier-
dzenia „jakoś to będzie” i „damy radę”…

Proponowane zmiany zapisów nowelizowanego budżetu na 2020 r. są co 
najmniej mocno kontrowersyjne ze względu na ogromną dysproporcję między 
ogólnym planem obu budżetów – różnica rzędu 73 miliardów zł – a realnymi 
potrzebami społeczeństwa związanymi z walką z pandemią COVID-19 i pod-
trzymaniem funkcjonowania gospodarki w warunkach możliwego kolejnego 
lockdownu, a co za tym idzie, spadku wpływów podatkowych, spadku docho-
dów ludności i podmiotów gospodarczych, zaś w dalszej kolejności całego sek-
tora samorządowego i rządowego, co z kolei przejawi się dodatkowo możliwym 
załamaniem dostępu do usług komunalnych i powszechnych, a także szokiem 
inwestycyjnym. Ta ustawa poza tym jest zbyt późna, a zaproponowane ogromne 
wzrosty wydatków mogą pozostać faktycznie w dużej części tylko na papierze.

Szanowni Państwo, a zatem jakie działy dostały dodatkowe duże wsparcie? 
To kolejno: górnictwo i kopalnictwo – plus 1,3 miliarda zł; transport i łączność  
– plus 12 miliardów zł; szkolnictwo wyższe i nauka – plus 0,6 miliarda zł; obro-
na narodowa – dodatkowe 3 miliardy zł; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne  
– plus aż 13,4 miliarda zł; bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
– plus 1,6 miliarda zł; obsługa długu publicznego – plus 2,2 miliarda zł; różne 
rozliczenia – plus 7,3 miliarda zł; oświata i wychowanie – plus 0,05 miliarda zł; 
ochrona zdrowia – plus tylko 2 miliardy zł; pomoc społeczna – bez zmian; po-
zostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plus aż 26,5 miliarda zł; rodzi-
na – plus 1,75 miliarda zł; gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plus 
0,25 miliarda zł; kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plus 0,4 miliar-
da zł. W sumie jest to wzrost o ponad 70 miliardów zł, z tego tylko 3% jest na 
dział „Zdrowie”! Wydatki takie w wielu działach są nie do zrealizowania, zatem 
będą się tam tylko kumulować, a tymczasem sektor zdrowotny jest na krawędzi 
załamania i upadku funkcjonalnego!

W obecnej sytuacji kryzysu pandemicznego z dużym prawdopodobieństwem 
można zakładać, że przedłużający się kryzys gospodarczy i możliwy realny spa-
dek dochodów rzeczywistych ludności i firm przełoży się na spadek dochodów 
budżetu szeroko rozumianego państwa, co z kolei będzie oznaczało faktyczny 
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wzrost deficytu budżetowego nie tylko o wcześniej założone kwoty, ale także 
o dodatkowe wydatki, które zawarte zostały w nowelizacji budżetu na rok 2020; 
to kolejne 72,68 miliarda zł. A zatem, skoro już się zadłużamy, na co są przezna-
czone te środki?

Konstrukcja budżetu wskazuje, że kwotę 12 miliardów zł przewiduje się jako 
dotacje celowe do FUS, a 1 miliard zł jako dotację celową do KRUS na ewentu-
alne pokrycie kosztów świadczeń po zaistnieniu spadku ściągalności składek 
emerytalnych. Można w sumie uznać ten wydatek za formę „tarczy ochronnej” 
zabezpieczającej świadczenia emerytalne dla części mieszkańców naszego kraju. 
Takie działanie można zatem z pewnymi zastrzeżeniami uznać za społecznie 
i ekonomicznie uzasadnione. W przypadku niewykorzystania tych środków 
zasilą one z kolei ZUS i KRUS na poczet bardzo trudnego finansowo roku 2021.

Z kolei niezwykłym ruchem w obecnych okolicznościach jest wpisanie do 
nowelizowanego budżetu zadania związanego z utworzeniem tzw. funduszu 
solidarnościowego o wartości aż 26,5 miliarda zł w ramach „Pozostałych zadań 
w zakresie polityki społecznej”. Tworzenie tego funduszu nie dość, że obciąży 
bieżące koszty funkcjonowania państwa poprzez zwiększenie zadłużenia kraju, 
to jeszcze doprowadzi do konieczności pokrycia dodatkowych kosztów z tytułu 
obsługi zadłużenia kraju. Warto zastanowić się nad innym przeznaczeniem tych 
potencjalnie ogromnych środków, traktując je jako swoistą tarczę ochronną dla 
naszego kraju budowaną w warunkach wyjątkowo niskich kosztów emisji pa-
pierów dłużnych i zaciągania nowego zadłużenia. Jednak czy to jest w długim 
okresie bezpieczne dla naszego kraju, skoro w latach 2022–2025 wzrosną być 
może koszty obsługi obecnie zaciąganego zadłużenia?

Bardzo dyskusyjne jest wpisanie do budżetu tzw. centralnego wsparcia 
w dziale „Obrona narodowa” w kwocie 3 miliardów zł, gdy faktycznie nie okre-
ślono celu pozyskania takich środków. Środki te, jak uważam, powinny być 
w trybie pilnym przesunięte na skrajnie niedoszacowany wzrost wydatków 
w ochronie zdrowia lub rozwinięcie wojskowej służby zdrowia. 3 miliardy zł są 
kwotą bardzo znaczącą i powinna ona być dobrze merytorycznie uzasadniona.

W ramach realizacji wydatków państwa można jeszcze zrozumieć podnie-
sienie poziomu wydatkowania ogromnych środków na transport i łączność, cze-
go celem jest podtrzymanie poziomu inwestycji, jednak wydatki na górnictwo 
i kopalnictwo trudno merytorycznie, środowiskowo i pod względem wymogów 
UE uzasadnić. Uważam, że w tych działach można znaleźć znaczące rezerwy 
finansowe.

Z całą mocą należy podkreślić, że złożona do Senatu RP nowelizacja ustawy 
budżetowej zawiera liczne przypadki chomikowania i ukrywania znaczących 
środków finansowych w wielu funduszach celowych, rezerwach finansowych 
i instytucjonalnych sektora publicznego i instytucjonalnego. Można także za-
uważyć, że tak późna nowelizacja połączona ze wspomnianym wcześniej aku-
mulowaniem środków ma być może na celu stworzenie rezerw finansowych 
możliwych do wykorzystania nie tylko w roku 2020, ale także w roku 2021 kosz-
tem bardzo silnego wzrostu poziomu zadłużenia sektora finansów publicznych 
częściowo lokowanego poza oficjalnym zadłużeniem kraju.

Jako wieloletni samorządowiec pragnę na koniec zasygnalizować alarmują-
cy brak jakichkolwiek zmian „Subwencji ogólnej dla j.s.t.” w części 82 dział 758, 
w części 46 dział 758 – łączna suma to 66,7 miliarda zł – pomimo bardzo po-
ważnego ograniczenia dochodów samorządów oraz znaczącego spadku docho-
dów własnych j.s.t. i udziałów w podatkach PIT i CIT. Mimo trwającej od marca 
2020 r. pandemii COVID-19 i znaczącego spadku dochodów samorządów znów 
okazało się, że problemy j.s.t. są obecnemu rządowi Prawa i Sprawiedliwości 
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obce. Można wręcz stwierdzić, że samorządy zostały pozostawione same sobie, 
obcina się im dochody, zwiększa obowiązki i zobowiązania, a dodatkowo trudno 
jest mówić o konstruktywnej współpracy na linii rząd – samorząd. Jest to nie-
stety dramatyczna sytuacja, gdy samorządy, które przez ostatnich ponad 30 lat 
zdołały uzyskać uznanie i szacunek jako jeden z największych sukcesów polskiej 
transformacji ustrojowej, są traktowane obco, a nawet wrogo. Nie marnujmy 
dorobku, szans współpracy, ostatnich nici porozumienia i przysłowiowej dobrej 
woli prezydentów, burmistrzów i wójtów.

Podsumowując, powiem, że obawiam się, że COVID-19 w czarnym scenariu-
szu może w latach 2020–2021 dosłownie przeorać i bardzo mocno dotknąć nasz 
kraj na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym w wielu kwestiach spo-
łecznych i gospodarczych. Jeśli się nie porozumiemy, nie odłożymy spraw ambi-
cjonalnych i nie zaczniemy grać do 1 bramki, to COVID-19 zwycięży, a wówczas 
nasze społeczeństwo, osłabione wewnętrznie, społecznie, gospodarczo i mental-
nie, będzie odczuwało skutki obecnych zaniechań, sporów i poniesionej klęski 
przez wiele kolejnych lat. Rozpatrywany budżet ma szansę być jednym z klu-
czowych narzędzi walki z kryzysem COVID-19 – pod warunkiem, że narzędzie 
to będzie odpowiednio przygotowane, a my będziemy mogli z niego właściwie 
korzystać.

Nawiązując do procedowanej nowelizacji budżetu państwa oraz szerokich 
kontaktów z wyborcami i środowiskiem samorządowym, muszę przy tej okazji 
zwrócić uwagę na 3 bardzo istotne dodatkowe kwestie, które w szerokim kon-
tekście są związane z ustawą, nad którą debatujemy, a dotyczą szeroko rozu-
mianych inwestycji, środków unijnych i współpracy z sojusznikami, z którymi 
także ten budżet będzie realizowany.

Po pierwsze, należy z bardzo dużą rozwagą podejmować działania związane 
z problematyką wielkich inwestycji infrastrukturalnych. Uważam, że w obec-
nym okołocovidowym okresie należy skupić siły i środki na już realizowanych 
projektach typu program budowy dróg krajowych i autostrad czy krajowy pro-
gram kolejowy, a nie tworzeniu projektów, które pięknie wyglądają na prezenta-
cjach, ale są piekielnie trudne do realizacji. Powinny to być generalnie inwestycje 
rozłożone terytorialnie na całym obszarze kraju, a ich kontynuacja powinna 
mieć na celu podtrzymanie funkcjonowania sektorów gospodarki związanych 
np. z budownictwem, transportem, usługami. Takie projekty można byłoby re-
alizować tu i teraz. 

Uważam, że w dobie pandemii przygotowywanie, konsultowanie, a tym 
bardziej realizacja wielkich projektów centralnych typu Centralny Port 
Komunikacyjny nie jest właściwym wyzwaniem. Dokończmy to, co jest już 
rozpoczęte i jest obecnie realizowane, i nie rozciągajmy niepotrzebnie frontu 
inwestycyjnego. To jest po prostu zbyt ryzykowne dla naszego państwa i grozi 
marnowaniem środków. To niestety wydarzyło się w ramach budowy elektrowni 
w Ostrołęce, gdzie w sumie zmarnowano co najmniej 1 miliard zł.

Po drugie, jeśli nawet myślimy o dalszym rozwoju naszego kraju, to niezbęd-
ne jest zabezpieczenie wkładu finansowego do pozyskiwanych z takim trudem 
środków z UE. Z kolei by te środki otrzymać i uzyskać, konieczne jest spełnienie 
określonych wymogów związanych z traktatami unijnymi, a także umiejętności 
i możliwości negocjacyjne. I tu jest sytuacja wskazująca na nadchodzącą kata-
strofę – obecna większość polityczna razem z rządem, można powiedzieć, pę-
dzą na oślep na ścianę, nie zdając sobie sprawy ze skutków możliwej katastrofy. 
Traktaty unijne oraz prawodawstwo UE są jasne – praworządność to filar UE 
i jego podkopywanie po prostu wywoła absolutny sprzeciw większości państw 
członkowskich i rządów UE. Tu rząd może zderzyć się ze ścianą, a negocjowany 
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budżet UE oraz Program Odbudowy będą jak cukierek lizany przez papierek. 
Będziemy widzieć i czuć zapach tego finansowego cukierka, ale on może zo-
stać zabrany lub zamknięty w pięknym, lecz niedostępnym szklanym pudełku. 
Taki wstyd i hańbę własnego rządu wobec społeczeństwa trudno sobie nawet 
wyobrazić. 

Ostrzegam, że to może być sytuacja bezprecedensowa w historii UE i całego 
rozwiniętego świata – Polska przez głupotę własnego rządu skazana na banicję.

I po trzecie, nasz największy sojusznik – Stany Zjednoczone Ameryki – filar 
bezpieczeństwa świata zachodniego i państwo będące naszym sprzymierzeń-
cem. USA to kraj, w którym każdy od najmłodszych lat uczy się hymnu, szanuje 
flagę i konstytucję, a praworządność, prawa człowieka, wolność słowa i wyzna-
nia są dobrem najwyższym. Tam bez zgody i pełnej akceptacji żaden urzędnik, 
a zwłaszcza ambasador, nigdy nie podejmuje żadnych działań samodzielnie. 
Tam też, jak sądzę, jest to wyjątkowe poszanowanie obyczajów i standardów 
międzynarodowych, zwłaszcza w kontaktach z sojusznikami. A nasz polski 
rząd, być może nieświadomy konsekwencji, mimo najpierw delikatnych suge-
stii, następnie listów senatorów, potem komunikatów Sekretariatu Stanu, zaś 
następnie oficjalnych sygnałów i listów pani ambasador Georgette Mosbacher, 
brnie w spory i zupełnie bezsensowne kwestie polityczne, obyczajowe, moralne 
i prawodawcze. W USA i UE bardzo dobrze widoczne jest podjęcie sporu, a dziś 
właściwie już otwartej wojny większości parlamentarnej, władzy ustawodawczej 
przy poparciu władzy wykonawczej z władzą sądowniczą i dużą częścią społe-
czeństwa. Objawia się to bardzo głębokim kryzysem Trybunału Konstytucyjnego 
i Sądu Najwyższego, pogłębianiem sporu o związki LGBT, podważaniem wolno-
ści mediów i wolności wypowiedzi, ograniczaniem swobód obywatelskich i swo-
bód prowadzenia działalności gospodarczej, upolitycznieniem wielu instytucji 
publicznych, a zwłaszcza tzw. telewizji publicznej, zaś od dnia 22 października 
2020 r., w wyniku wyroku Trybunału Konstytucyjnego, w ramach niezwykle 
delikatnego i zupełnie niepotrzebnego sporu o zmiany zapisów ustawy o plano-
waniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności prze-
rywania ciąży z 7 stycznia 1993 r., który to spór okazał się szokujący dla całego 
świata zachodniego. Skutkiem tego wszystkiego są i będą coraz bardziej ograni-
czane kontakty i współpraca na różnych poziomach w ramach kontaktów mię-
dzynarodowych, spotkań, szczytów, gdzie właśnie Polska już nieomal zupełnie 
nie istnieje, a przecież jesteśmy ponoć 20 gospodarką świata i – zaznaczam  
– jeszcze największym formalnie demokratycznym państwem Europy 
Środkowo-Wschodniej. Nie tylko ja odnoszę wrażenie świadomego marnowa-
nia dorobku cywilizacyjnego, gospodarczego, politycznego, społecznego i oby-
watelskiego ostatnich 30 lat, co faktycznie zagraża znaczeniu i pozycji Polski 
w Europie i na świecie i jest działaniem przeciwko polskiej racji stanu. 

Najważniejsi sojusznicy, USA, Wielka Brytania, Niemcy, Francja, a ostatnio 
nawet Ukraina, są zirytowani postępowaniem obecnego rządu i jego przedstawi-
cieli. W wypowiedziach kluczowych polityków świata zachodniego zaczynamy 
być wymieniani obok reżimu białoruskiego, irańskiego czy podobnie zepsutych 
od środka Węgier. Skutki takiego postępowania możemy już niedługo odczuć po-
przez załamanie np. negocjacji budżetowych w UE czy brak wsparcia w ramach 
Programu Odbudowy. W dalszej perspektywie może to się odbić na współpracy 
międzynarodowej i militarnej z USA, gdzie możemy zostać wpisami na jakąś 
nieformalną karną listę. 

W ostatnim czasie byliśmy już świadkami ograniczenia uczestniczenia 
naszego kraju w podejmowaniu wielu decyzji i obsadzie istotnych stanowisk 
w UE, NATO i wielu innych organizacjach międzynarodowych. To są praktyczne 
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porażki obecnej ekipy rządzącej i dowody jej niekompetencji, braku samokryty-
cyzmu, megalomanii, zupełnego ignorowania próśb, opinii, propozycji i wnio-
sków, jakie składa szeroka opozycja, organizacje krajowe i międzynarodowe, 
wybitni politycy, a także społeczność międzynarodowa. Taki obraz naszego kra-
ju mamy dziś za granicą, a to z kolei stanowi zagrożenie dla, jak to się pięknie 
określa, ciągłości i niepodległości Rzeczypospolitej. Jest to sytuacja skrajnie nie-
bezpieczna i niedopuszczalna.

Kraj nasz przechodzi obecnie najgłębszy od czasu stanu wojennego kryzys 
funkcjonalny, społeczny i polityczny, a w czarnym, niestety realnym, scena-
riuszu to wszystko może przerodzić się także w najgłębszy kryzys gospodarczy 
po II wojnie światowej, gdy ojczyzna nasza zostanie pozbawiona wsparcia poli-
tycznego, finansowego i gospodarczego ze strony najważniejszych sojuszników. 
Mówię o tych sprawach właśnie dziś przy okazji podejmowania prób noweliza-
cji ustawy budżetowej, gdyż uważam, że wiarygodność polityczna i społeczna 
na forum międzynarodowym z całą pewnością przekłada się na finanse i mię-
dzynarodową sytuację gospodarczą. Jeśli jako kraj stracimy wiarygodność po-
lityczną, prawną i szacunek międzynarodowy, to nasz złoty polski jako waluta 
narodowa może także szybko stracić wiarygodność, nasze obligacje staną się 
bezwartościowe, a stąd już tylko krok do ostatecznego upadku. Wenezuela niech 
będzie tego tragicznym przykładem.

Jako senator RP wnoszę zatem apel o pilne przemodelowanie nowelizowanego 
budżetu, skierowanie dużych środków na ochronę zdrowia, wsparcie finansowe 
j.s.t., zabezpieczenie kluczowych silnie poszkodowanych lub dotkniętych kryzy-
sem sektorów gospodarki i stworzenie mechanizmów finansowych ogranicza-
jących możliwy pocovidowy spadek jakości i poziomu życia ludności. 
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Przemówienie senator Gabrieli Morawskiej-Staneckiej  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Rząd nie radzi sobie z epidemią. Przespał ostatnie miesiące. Nie przygoto-

wał nas na jesienną walkę z COVID-19. Przecież widzieliśmy i rząd wiedział 
– mówili o tym epidemiolodzy i alarmowali lekarze – że po wakacjach znów 
będziemy mieli do czynienia z większą liczbą zarażeń. Jak się okazało, z dra-
stycznie większą, bo w ostatnich dniach zatrważającą normą jest ponad 10 ty-
sięcy nowych zarażeń – łącznie ponad 260 tysięcy chorych, ponad 4 tysiące 
zgonów. I co robi w tym czasie rząd? Zajmuje się zmianami personalnymi, 
wewnętrznymi układami, aż wreszcie wytacza działa przeciwko kobietom, 
zabierając im, rękami swojego tzw. Trybunału Konstytucyjnego, wolność wy-
boru, zmuszając setki tysięcy osób w całym kraju do wyjścia na ulice i zama-
nifestowania swojego sprzeciwu. To rząd ze swoją skrajnie nieodpowiedzialną 
polityką za to odpowiada.

Co, oprócz totalnego nieprzygotowania państwa do walki z COVID-19, przy-
krywa rząd? Ogromny deficyt. Ponad 100 miliardów zł, a właściwie ponad 
300 miliardów zł, jeśli weźmiemy pod uwagę – a powinniśmy – zobowiązania 
Banku Gospodarstwa Krajowego czy chociażby Polskiego Funduszu Rozwoju. 
Żebyśmy mieli chociaż świadomość, że te środki idą na walkę z dwoma ogrom-
nymi kryzysami – zdrowotnym i gospodarczym – to można byłoby to jakoś 
wytłumaczyć. Niestety próżno szukać w tej nowelizacji strategii. Czy państwo 
zdiagnozowaliście problemy w obszarze służby zdrowia i edukacji? Czy poli-
czyliście, ile jeszcze pieniędzy trzeba będzie znaleźć? Ile samorządy dokładają 
do edukacji? A przypominam, że szkoły przechodzą w tryb zdalny. Czy są na to 
gotowe? Czy polskie rodziny i nauczyciele są na to gotowi?

Miesiące mijają, a ja nadal nie dostrzegam wśród rządzących jakiejkolwiek 
refleksji.

Pamiętacie jeszcze państwo, jak wmawiano nam, że będzie to pierwszy w hi-
storii budżet zrównoważony? Ja pamiętam. I co? Wspomniane ponad 100 mi-
liardów zł deficytu. Nie da się wszystkiego wytłumaczyć walką z pandemią i jej 
skutkami. 100 milionów wydaliście na maseczki i respiratory, które nigdy nie 
dotarły. 2 miliardy zł na TVP, bo chcieliście tuż przed wyborami dofinanso-
wać swoją tubę propagandową. Afera GetBack to koszt ok. 2 miliardów 500 mi-
lionów zł. 165 milionów dla pana Tadeusza Rydzyka. Tak można wymieniać. 
Wydajecie tam, gdzie środki publiczne są zwyczajnie zbędne. Gdzie dodatko-
we fundusze przeznaczone na subwencję oświatową? Gdzie środki na podwyż-
ki dla nauczycieli? Przyznaliście je – i dobrze – szkoda jedynie, że tak mało  
i że nie poszły za tym konkretne środki z budżetu państwa. Samorządy wszyst-
kiego same nie udźwigną. Cały system ochrony zdrowia? Większe środki dla 
gmin rekompensujące część utraconych przez nie dochodów w wyniku pan-
demii? Gdzie środki na programy związane z profilaktyką i leczeniem chorób 
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nowotworowych, chorób układu sercowo-naczyniowego, cukrzycy? Gdzie środki 
na zapobieganie depresji i dostępność świadczeń stomatologicznych?

Nie ma. Na te jakże ważne i pilne do dofinansowania obszary rząd środków 
nie znalazł, a powinien. To jest jego rola.
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Przemówienie senatora Janusza Pęcherza  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Nikt chyba na tej sali nie kwestionuje potrzeby nowelizacji ustawy budżetowej 
na rok 2020. Można tylko zadać pytanie, czy pierwsza nowelizacja ustawy bu-
dżetowej na rok 2020 powinna być dokonywana tak późno. Oczywiście, wszyst-
ko wytłumaczymy pandemią i ja także bez większych sprzeciwów przyjmę  
to tłumaczenie, gdyż sytuacja jest na tyle dynamiczna i mało przewidywalna, 
że nowelizacje budżetu musiałyby odbywać się praktycznie co miesiąc. Niczego 
by to i tak nie zmieniło w sytuacji finansów państwa, gdyż wszystkie zało-
żenia makroekonomiczne, które posłużyły do uchwalenia ustawy budżetowej  
na rok 2020, przestały być aktualne z chwilą wybuchu pandemii i wprowadze-
nia ograniczeń w funkcjonowaniu poszczególnych dziedzin życia społeczne-
go. Nikt jednak na tej sali nie wyobrażał sobie, uchwalając ustawę budżetową  
na rok 2020, ze zrównoważonym budżetem, że będzie zmuszony zagłosować 
w październiku tego samego roku za zmianami podstawowych wielkości bu-
dżetu państwa, w którym dochody ogółem zmniejszają się o prawie 37 miliar-
dów zł, a wydatki ogółem zwiększają się o prawie 73 miliardy zł, co w efekcie 
prowadzi do deficytu budżetowego przekraczającego niewyobrażalną kwotę 
109 miliardów zł. Jednocześnie w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom 
gospodarczym pandemii COVID-19 zwiększony został w art. 6 ustawy budże-
towej na rok 2020 limit poręczeń i gwarancji, które mogą być udzielane przez 
Skarb Państwa, z 200 miliardów zł do gigantycznej kwoty 500 miliardów zł.

Analizując poszczególne zapisy ustawy budżetowej, zawsze należy sobie za-
dać pytanie, czy uczyniono wszystko, co możliwe, aby zwiększyć dochody, a jed-
nocześnie zmniejszyć wydatki. Na tym etapie bardzo trudno jest tym, którzy 
bezpośrednio nie odpowiadają za realizację budżetu, ocenić ten stan i wskazać 
ewentualne możliwości poprawy wskaźników budżetowych. Łatwiej będzie to 
uczynić w przypadku budżetu na 2021 r., bo już dużo więcej wiemy na temat 
wpływu pandemii na gospodarkę, można także lepiej się przygotować do zmniej-
szenia wydatków budżetowych, które mogą zostać zaplanowane wyprzedzająco. 
Mając 12-letnie doświadczenie na stanowisku prezydenta miasta Kalisza, gdzie 
przygotowywałem w latach 2002–2014 kolejne budżety miasta i miasta na pra-
wach powiatu – budżet w zakresie dochodów na 2015 r. w granicach 500 mi-
lionów zł – doskonale zdaję sobie sprawę, że część wydatków budżetowych jest 
„sztywnych”. Muszą być zagwarantowane środki na płace, energię elektryczną, 
energię cieplną, funkcjonowanie obiektów itp. Nie oznacza to jednak, że nie moż-
na podejmować decyzji, które doprowadzą w efekcie do zmniejszenia wydatków, 
przesuwać środków pomiędzy działami budżetowymi, optymalizując w efekcie 
realizację budżetu. Tego także oczekujemy i będziemy oczekiwać od rządzących 
przy tworzeniu nowelizacji kolejnych ustaw budżetowych.

Na koniec swojej wypowiedzi pragnę zwrócić uwagę na środki niewygasa-
jące z końcem roku budżetowego. Znów odwołam się do swojego doświadczenia 
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w zarządzaniu miastem. Ten instrument oceniałem zawsze pozytywnie, mimo 
głosów krytycznych ze strony radnych rady miasta, a nawet regionalnej izby 
obrachunkowej. Środki niewygasające pozwalały w sposób elastyczny realizo-
wać przede wszystkim zadania inwestycyjne „w toku” oraz te, na które przetargi 
zostały rozstrzygnięte w końcu roku budżetowego, a rozpoczęcie prac uniemoż-
liwiają warunki atmosferyczne. Ta sytuacja sprzyjała także wykonawcom robót, 
którzy mogli elastycznie przygotować się do realizacji inwestycji. Niepokój bu-
dzi jednak listopadowy termin na wykorzystanie tych środków – to prawie cały 
rok! Będzie coraz trudniej „czytać” ustawę budżetową na dany rok budżetowy, 
pojawi się sporo niejasności, czy realizowane zadania są ze środków aktualnego 
budżetu, czy z budżetu roku poprzedniego. Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Projekt nowelizacji budżetu to projekt rządowy, a proponowane zmiany wy-

nikają z bieżącej sytuacji i walki rządu ze skutkami pandemii.
W nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2020 mowa jest o tym, że przewi-

duje się wydatki budżetowe na poziomie 508 miliardów zł, dochód na poziomie 
398,7 miliarda zł oraz deficyt na poziomie 109,3 miliarda zł. W ustawie zazna-
czono, że dochody podatkowe będą niższe o 40,3 miliarda zł, a przewidywany 
spadek PKB w br. wyniesie 4,6%.

Ponadto ustawa określa kwoty wydatków na uposażenie sędziów w stanie 
spoczynku – zmniejszono je o 11,4 miliona zł na rzecz świadczeń dla byłych 
pracowników Służby Więziennej. Przesunięto 10 milionów zł ze środków na fi-
nansowanie komend powiatowych Policji do budżetu Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego oraz 10 milionów zł ze środków dla Policji do Agencji Wywiadu. 
W ustawie zaznaczono także, że zwiększono dotacje dla parków narodowych.

Jak podkreślił premier Mateusz Morawiecki podczas prezentacji ustawy 
w Sejmie: dzięki tarczy finansowej i antykryzysowej utrzymaliśmy ponad 5 mi-
lionów miejsc pracy. Dzięki temu Polacy mogą dzisiaj spać spokojniej.
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Przemówienie senatora Ryszarda Świlskiego  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mamy jesień 2020 r. Myślę, że jest to moment historyczny nie tylko dlatego, 

że mamy eskalację pandemii w kraju, ale również dlatego, że obnażono – i to 
ponownie – słabość obecnie rządzących. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że pa-
miętam jesień ubiegłego roku. Moment, kiedy również w tej Izbie rozmawiano 
o budżecie państwa na rok 2020. I co wtedy słyszeliśmy? Jedno, podstawowe ha-
sło: budżet zrównoważony. Wtedy następował czas czarów. Jak jeden mąż, każdy 
wypowiadający się w sprawie budżetu – oczywiście przedstawiciel PiS – mówił 
o przełomowej chwili, o historycznym momencie w dziejach polskich finansów. 
I co? I to właśnie dzisiaj mamy ten historyczny moment: deficyt budżetowy 
wzrósł do 109 miliardów zł! Przez ostatnie miesiące wnosiliśmy o informacje 
na temat stanu finansów publicznych. Rząd nie raczył nawet takiej informacji 
tutaj, w Senacie przedstawić. Ukrywał tę informację. Rząd nie chciał obywate-
lom powiedzieć prawdy. Dzisiaj pod płaszczem pandemii przychodzicie państwo 
z nowelizacją ustawy budżetowej, ubierając to w szaty walki z koronawirusem. 
Ale to jest po prostu nieprawda. Wydatki zapisane w nowelizacji budżetu nijak 
nie przystają do walki z COVID-19. Do 109 miliardów zł dochodzą jeszcze wy-
datki, o których państwo nie mówicie: fundusze celowe, czyli Fundusz Pracy, 
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, NFZ. Sztucznie jesz-
cze obniżacie wydatki budżetu państwa poprzez użycie Banku Gospodarstwa 
Krajowego i Polskiego Funduszu Rozwoju. A tam przecież pochowaliście jeszcze 
kolejne 200 miliardów zł wydatków poza budżetem państwa! I jeszcze jedna kwe-
stia, VAT. Tak, ten VAT, o którym tak uwielbiacie mówić… a teraz praktycznie 
milczycie. Jaki będzie spadek dochodów z VAT? 27 miliardów? Spadek docho-
dów silniejszy od spadku aktywności gospodarczej oznaczać będzie ponowny 
wzrost luki VAT.

Ostatnie miesiące pokazują kłamstwa rządzących w sferze informacji o pan-
demii, przygotowania i stanu służby zdrowia czy stanu finansów publicznych. 
Chce się zadać pytanie: jak długo jeszcze?
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Przemówienie senatora Mariusza Gromki  
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W osiemdziesiątą rocznicę Bitwy o Anglię, którą obchodzimy w 2020 r., na-

leży podkreślać zasługi Polskich Bohaterów, którzy znacznie przyczynili się  
do wyniku tej bitwy, ale także sprawić, by o tym wydarzeniu mówiono w każ-
dą inną rocznicę, nie tylko w tę okrągłą. Z całą pewnością można stwierdzić, 
iż bitwa miała ogromny wpływ na wynik II wojny światowej, a wkład polskich 
lotników był bardzo istotny.

Przypomnijmy, że ewentualna wygrana Adolfa Hitlera utorowałaby mu 
drogę do inwazji na angielskie wybrzeża, a armia brytyjska w 1940 r. nie była 
w stanie przeciwstawić się potężnej armii niemieckiej. Lotnictwo brytyjskie 
również było słabe. Niemcy posiadali wówczas najlepsze lotnictwo w świecie. 
Sytuacja zaczęła się zmieniać na korzyść Anglii, kiedy to zdesperowane władze 
lotnictwa brytyjskiego zdecydowały się zaangażować polskich pilotów do walki 
z Niemcami. Polacy, stanowiąc niespełna 5% lotników, strącili ponad 10% nie-
mieckich samolotów. Ich duch walki, odwaga, a także wspaniałe kierownictwo 
doprowadziło do przechylenia szali zwycięstwa na stronę aliancką.

Rolę Polaków w tej bitwie docenił zarówno premier Wielkiej Brytanii 
Winston Churchill, jak i dowódca brytyjskiego lotnictwa myśliwskiego Marshall 
Hugh Dowding w wielu słowach uznania, pomimo wcześniejszego uprzedzenia 
wobec polskich pilotów. Na początku dowódca zarzucał Polakom, że latają na 
przestarzałych samolotach, nie znają języka angielskiego, a ponadto należą do 
armii rozbitej przez Niemców. Wszystkie te przeciwności nie stanęły jednak na 
drodze temu, aby pokonać silniejszego od siebie przeciwnika.

Polacy pokazali wielką klasę na niebie Anglii. Mimo niewielkiej liczby wal-
czących, mimo wielu przeciwności losu, dokonali czegoś, co według wielu było 
nieosiągalne – zestrzelili ponad 100 samolotów niemieckich, a kilkadziesiąt 
uszkodzili. Wygrał hart ducha oraz chęć pokonania wroga. Uznani zostali za jed-
ną z najlepszych i najskuteczniejszych jednostek myśliwskich w czasie II wojny 
światowej. Dlatego też pamięć o nich trwać musi zawsze. To dzięki nim jesteśmy 
teraz wolni. Oddajmy hołd naszym Bohaterom.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jak wiemy z historii II wojny światowej, dla nas pięknej i niestety często 

tragicznej, niespełna rok po bolesnej klęsce wrześniowej polscy lotnicy mieli 
okazję do rewanżu na niebie Anglii. W dniu 2 sierpnia 1940 r. sformowano pol-
ski Dywizjon 303. Wtedy to, zwłaszcza w pamiętnym dniu 15 września 1940 r. 
– w przełomowym dniu Bitwy o Anglię – to właśnie Polacy pokazali wielką kla-
sę. Podczas całej Bitwy o Wielką Brytanię nasz Dywizjon 303 zestrzelił łącznie  
110 niemieckich samolotów – najwięcej spośród dywizjonów myśliwskich bio-
rących udział w walkach. Polska formacja uznana została za jedną z najlep-
szych i najskuteczniejszych jednostek myśliwskich w czasie II wojny światowej.  
To właśnie polskim bohaterom, walczącym wówczas na niebie Anglii, oddaje-
my dzisiaj hołd.

Jak podkreślono w uchwale: „Bohaterskie działania polskich pilotów doce-
nił ówczesny premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill, który wspominając 
Bitwę o Anglię, wypowiedział znamienne słowa: «Nigdy w historii ludzkich kon-
fliktów tak wielu nie zawdzięczało tak dużo tak nielicznym». W Bitwie o Anglię 
wzięło udział 145 polskich pilotów. Walczyli zarówno w polskich dywizjonach 
myśliwskich i bombowych, jak i w jednostkach brytyjskich, zestrzeliwując ponad 
200 samolotów. Szczególną chwałą okrył się dywizjon 303, którego piloci strą-
cili 110 samolotów niemieckich przy stratach własnych wynoszących 8 pilotów. 
Łącznie w Bitwie o Anglię poległo 29 polskich pilotów. Senat Rzeczypospolitej 
Polskiej, przekonany o szczególnym znaczeniu Bitwy o Anglię dla losów II wojny 
światowej, oddaje hołd jej wszystkim Bohaterom, a szczególnie pilotom polskim”.

Dziękuję inicjatorom uchwały. Będę oczywiście głosował za niniejszym 
projektem.
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Przemówienie senatora Wiktora Durlaka  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Rewolucja cyfrowa, zwana również czwartą rewolucja przemysłową, to czas 
wielkich przemian spowodowanych informatyzacją i rozwojem nowoczesnych 
technologii, które mają wpływ niemal na każdą dziedzinę naszego życia.

Już dziś bez wychodzenia z domu możemy załatwić wiele spraw, m.in. spraw-
dzić swoje dane w różnego rodzaju rejestrach, rozliczyć się z fiskusem, zareje-
strować, zawiesić, wznowić i zakończyć działalność gospodarczą, złożyć wniosek 
o 500+ czy uzyskać kilka rodzajów wpisów i zaświadczeń.

Większość z nas codziennie korzysta z wielu udogodnień, jakie oferuje współ-
czesna technologia, robi zakupy na odległość, płaci w sklepie telefonem lub kartą 
oraz zawiera umowy ubezpieczenia online. Ponadto ostatnie miesiące uzmysło-
wiły nam, jak szczególnie ważna jest dziś możliwość załatwiania codziennych 
spraw na odległość czy możliwość pracy zdalnej.

Również administracja publiczna musi dostosowywać swoją działalność do 
wymogów współczesnych czasów, zapewniać bezpieczną i szybką komunikację 
z obywatelami, oferować nowe e-usługi, które umożliwiają załatwienie spraw 
urzędowych z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie, bez konieczności wy-
chodzenia z domu.

Dziś funkcjonuje wiele systemów i platform służących do komunikacji oby-
wateli z organami administracji publicznej, które są rozproszone i przewidziane 
do załatwienia określonego typu spraw. Przeważnie wymagają one rejestracji, 
haseł, loginów itp. Ponadto podmioty publiczne, obywatele i przedsiębiorcy nadal 
znaczącą liczbę spraw muszą załatwiać z wykorzystaniem metod tradycyjnych, 
przy użyciu listu poleconego za potwierdzeniem odbioru.

Przygotowana przez rząd ustawa o doręczeniach elektronicznych jest za-
tem kolejnym istotnym etapem cyfryzacji administracji publicznej. Przez wielu 
ekspertów uznawana jest za milowy krok w procesie informatyzacji państwa. 
Bez wątpienia wprowadzenie możliwości elektronicznego obiegu dokumentów 
w znaczny sposób przyspieszy i ułatwi załatwianie wielu spraw.

Głównym celem procedowanej ustawy jest umożliwienie obywatelom, przed-
siębiorcom i podmiotom sektora publicznego otrzymywanie i wysyłanie kore-
spondencji drogą elektroniczną. Tak zwane e-doręczenie ma być traktowane  
na równi z wysłaniem tradycyjnego listu poleconego za potwierdzeniem odbioru 
lub doręczeniem osobistym.

Doręczenia elektroniczne będą mogły być stosowane w przypadku większości 
procedur administracyjnych, sądowoadministracyjnych oraz w postępowaniach 
cywilnoprawnych. Z e-doręczeń będą mogli skorzystać zarówno obywatele, jak 
i przedsiębiorcy, którzy z dniem wpisania adresu do doręczeń w Bazie Adresów 
Elektronicznych będą mogli wymagać od podmiotów sektora publicznego ko-
munikacji w postaci elektronicznej.
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Ustawa przewiduje ponadto, że obywatel otrzyma tylko 1 adres dla całej ko-
munikacji z administracją, skrzynkę e-doręczeniową, która będzie służyła mu 
do wymiany korespondencji z wszystkimi urzędami. W praktyce będzie ona 
działać podobnie jak skrzynka mailowa, ale zostanie odpowiednio, dodatkowo 
zabezpieczona.

Dla obywateli niekorzystających z technologii cyfrowych przewidziano 
w ustawie wprowadzenie tzw. publicznej usługi hybrydowej, która ma polegać na 
przetworzeniu korespondencji nadanej elektronicznie do postaci papierowej oraz 
jej doręczeniu w takiej postaci lub na nadaniu korespondencji w postaci papie-
rowej, przetworzeniu jej do postaci elektronicznej i doręczeniu w takiej postaci.

Skutkiem wprowadzenia przepisów ustawy o doręczeniach elektronicznych 
będzie przede wszystkim możliwość załatwienia większości spraw urzędowych 
z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. Dzięki e-doręczeniom sprawy będą 
mogły być załatwiane szybciej, a obywatele nie będą musieli stać w kolejkach na 
poczcie, chcąc przesłać pismo lub odebrać awizo. Warto również zwrócić uwagę 
na fakt, że usługa e-doręczeń zapewni skuteczność doręczeń w przypadku, gdy 
ktoś czasowo przebywa poza stałym miejscem zamieszkania.

Nie ulega wątpliwości, iż wprowadzenie projektowanych rozwiązań będzie 
miało pozytywny wymiar ekologiczny – organy administracji państwowej nie 
będą musiały drukować oraz archiwizować setek milionów stron rocznie.

Doręczenia elektroniczne z powodzeniem funkcjonują już w wielu europej-
skich państwach, m.in. we Francji, Danii, Czechach i Estonii. Obecnie nic nie 
stoi na przeszkodzie, aby tego typu usługi, które w znaczący sposób ułatwiają 
obywatelom oraz podmiotom administracji publicznej załatwianie spraw urzę-
dowych, były dostępne również dla obywateli naszego państwa.
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Przemówienie senatora Beniamina Godyli  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Ustawa o doręczeniach elektronicznych zakłada stworzenie odpowiednich 

ram komunikacyjnych dla kontaktów między obywatelami a podmiotami ad-
ministracji. Ustawa stwarza możliwość dostarczania korespondencji, która 
aktualnie dociera wyłącznie w wersji papierowej, do specjalnych skrzynek elek-
tronicznych. Jest to dobry krok naprzód dla Polski. Takie rozwiązania funkcjonu-
ją już w wielu krajach europejskich, m.in. we Francji, w Czechach itp. Niemniej 
jednak należy zaznaczyć, że ustawa powinna uwzględniać to, aby wprowadzo-
nym zmianom przeświecała idea dostępu do jasnej i przejrzystej komunikacji 
elektronicznej obywatela z organami administracji publicznej. Zakładane zmia-
ny wprowadzają domyślność cyfrową, czyli prymat rozwiązań cyfrowych nad 
rozwiązaniami tradycyjnymi. E-doręczenie będzie miało moc prawną na równi 
z tradycyjnym listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub doręczeniem 
osobistym. Usługa doręczenia elektronicznego będzie dobrowolna i darmowa, 
co również powinno przyczynić się do korzystania z niej przez szersze grono 
odbiorców.

Należy zatem pozytywnie odnieść się do koncepcji elektronizacji doręczeń 
w polskim prawie. Jest to wyjście naprzeciw współczesnym oczekiwaniom wielu 
obywateli. Zakładam, iż pozwoli to również na przyspieszenie oraz usprawnie-
nie procesu doręczeń, jak również ułatwi funkcjonowanie podmiotom admini-
stracji państwowej.

Niemniej jednak oprócz pozytywnych aspektów ustawy o doręczeniach 
elektronicznych należy wskazać, iż okres vacatio legis w tym przypadku jest 
za długi. Ustawa zakłada, że różne instytucje państwowe będą mieć różny 
okres wprowadzenia w życie tych przepisów. W związku z tym wydłuża się on  
do 9 lat, co jest według mnie niepotrzebne. Należy skupić się na tym, aby przepi-
sy dotyczące różnych organów państwowych miały dla obywateli zastosowanie 
w tym samym czasie, tak aby nie powstał niepotrzebny dysonans. Okres vacatio 
legis powinien być zatem zbieżny dla wszystkich organów państwowych, które 
mają korzystać z doręczeń elektronicznych.

Wątpliwość budzi również model hybrydowy przesyłek. Należy zadać pyta-
nie, w jaki sposób zostanie zachowana tajemnica korespondencji.

Ponadto nasuwa się pytanie dotyczące konkurencji na rynku wskazanych 
usług. W ustawie zapisano, iż do roku 2025 usługa doręczenia elektronicznego 
będzie świadczona na polskim rynku przez Pocztę Polską, a następny operator 
zostanie wyłoniony w przetargu.

Biorąc pod uwagę całokształt ustawy, należy ocenić przyjęte rozwiązania 
jako pozytywne. Pozostaje zatem czekać na moment wejścia w życie ustawy 
i wdrożenie e-doręczeń, a potem ocenić wprowadzenie tych rozwiązań w prak-
tyce. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora Mariusza Gromki  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W dniu 7 października tego roku Sejm głosował nad przyjęciem ustawy o do-

ręczeniach elektronicznych. Poparło ją 442 posłów, co świadczy o potrzebie wpro-
wadzenia zawartych w niej regulacji.

Ustawa ta ma na celu przede wszystkim usprawnienie wymiany korespon-
dencji pomiędzy podmiotami publicznymi, a także podmiotami publicznymi 
i niepublicznymi, w tym z osobami fizycznymi, co wpłynie na szybsze uzyskiwa-
nie odpowiedzi, a co za tym idzie, czas załatwienia sprawy zostanie maksymal-
nie skrócony. Z pewnością przyczyni się to do zmniejszenia czasu oczekiwania 
na wyznaczenie terminu rozpraw sądowych, a także otrzymania wyroków oraz 
szybszego załatwienia spraw w urzędach i innych organach władzy publicznej, 
w tym organach administracji samorządowej, jednostkach samorządu teryto-
rialnego, organach kontroli państwowej i ochrony prawa. Ponadto zniweluje 
to kolejki obywateli i zaoszczędzi czas wielu z nas. Zostaną przy tym zachowa-
ne skutecznie prawnie dowody nadania bądź odebrania korespondencji w celu 
ochrony swoich praw. Oczywiście wskazać należy, że ustawa ta nie pozbawia 
prawa do komunikacji podmiotów niegotowych do wymiany korespondencji 
w formie elektronicznej dzięki usłudze hybrydowej. Usługa ta pozwoli przy za-
chowaniu wszelkich zasad ochrony tajemnicy pocztowej na otrzymanie bądź 
wysłanie korespondencji w tradycyjnej formie przesyłki papierowej.

Ponadto doręczenia elektroniczne przyczynią się do ochrony środowiska ze 
względu na znaczne zmniejszenie zużycia papieru do druku dokumentów, ko-
pert, formularzy urzędowych itp. Zaoszczędzimy nie tylko drzewa, ale także 
naturalne zasoby energii i wody.

Jestem pewien, że przewidywany czas wprowadzania odpowiedniego syste-
mu elektronicznego w poszczególnych podmiotach publicznych i niepublicznych 
pozwoli w sposób dostateczny, bez chaosu, wprowadzić powszechną cyfryzację 
państwa, co znacznie ułatwi życie każdemu z nas.

Warto również zauważyć, że elektroniczne doręczenia z powodzeniem funk-
cjonują w wielu innych krajach europejskich, takich jak: Francja, Niemcy czy 
Czechy, a forma ta nie budzi żadnych zastrzeżeń.

Podsumowując, ustawa o doręczeniach elektronicznych to gwarancja szyb-
kości korespondencji, wygody, dbałości o środowisko i czas, a także zachowania 
bezpieczeństwa danych. Dlatego wprowadzenie jej w życie uważam za zasadne.
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Przemówienie senatora Janusza Pęcherza  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Należy pozytywnie ocenić koncepcję elektronizacji doręczeń w polskim sys-

temie prawnym. Jest to rozwiązanie wychodzące naprzeciw potrzebom współ-
czesnego obrotu dokumentami elektronicznymi, pozwalające na przyspieszenie 
procesu doręczeń, zwiększenie ich skuteczności, ułatwienie funkcjonowania 
podmiotów publicznych i niepublicznych. Nie można także nie zauważyć ol-
brzymich oszczędności w zakresie zużycia papieru, a zatem większego posza-
nowania polskich lasów.

Okres pandemii, przygotowania do korespondencyjnych wyborów, praca 
zdalna i różne inne sytuacje pokazały konieczność pilnej informatyzacji urzędów 
administracji państwowej i samorządowej, sądów, ale i szkół wszystkich szczebli.

Kluczowe zadanie tejże ustawy dotyczy określenia zasad wymiany korespon-
dencji między podmiotami publicznymi oraz między podmiotami publicznymi 
a podmiotami niepublicznymi, w tym osobami fizycznymi. Ważną sprawą ure-
gulowaną w ustawie jest publiczna usługa hybrydowa, zapewniająca podmio-
tom publicznym wysyłkę korespondencji w domyślnej postaci elektronicznej 
również w kontaktach z osobami wykluczonymi cyfrowo lub osobami, które  
na wymianę korespondencji w postaci elektronicznej z różnych przyczyn nie są 
jeszcze gotowe. Osoby te uzyskają możliwość otrzymania korespondencji w po-
staci papierowej. Analizując to ostatnie uregulowanie, myślę, że w początkowym 
okresie funkcjonowania tych rozwiązań może ono budzić pewne niepokoje, gdyż 
elektroniczna przesyłka będzie przerabiana na przesyłkę papierową, co stworzy 
warunki do zakwestionowania tajemnicy korespondencji. Odpowiedzialność 
osób zaangażowanych w realizację usługi hybrydowej na tym etapie wydaje się 
kluczowa dla jej powodzenia.

Ustawodawca zakłada, że funkcjonowanie rynku kwalifikowanych usług re-
jestrowego doręczenia elektronicznego będzie możliwe z jednej strony ze wzglę-
du na określony przez ministra właściwego do spraw informatyzacji standard 
usługi, a z drugiej dzięki kwalifikowanym dostawcom usług zaufania, działa-
jącym na polskim rynku.

Cele szczegółowe ustawy są następujące: zapewnienie wszystkim, zarówno 
podmiotom publicznym, jak i niepublicznym, w szczególności zaś osobom fi-
zycznym, możliwości korzystania z 1 adresu do doręczeń elektronicznych, który 
będzie mógł być wykorzystywany do korespondencji ze wszystkimi pozostały-
mi podmiotami korzystającymi z usług rejestrowego doręczenia elektroniczne-
go; skrócenie czasu potrzebnego do realizacji procesu doręczenia; zapewnienie 
stronom doręczenia wzajemnej identyfikacji; zapewnienie stronom doręczenia 
skutecznych prawnie dowodów doręczenia w postaci dowodu wysłania oraz do-
wodu otrzymania korespondencji; zapewnienie osobom wykluczonym cyfrowo 
lub tym, które na wymianę korespondencji elektronicznej z różnych przyczyn 
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nie są jeszcze gotowe, komfortu korzystania z aktualnie dostępnej przesyłki li-
stowej; stworzenie podstaw prawnych, organizacyjnych i technologicznych do 
realizacji doręczeń transgranicznych.

Trzon nowego systemu doręczeń elektronicznych stanowić będą: prowa-
dzona baza adresów elektronicznych; udostępniane usługi zapewniające moż-
liwość wyszukiwania adresów do doręczeń elektronicznych w bazie adresów 
elektronicznych; informacja o kwalifikowanych dostawcach usług zaufania 
świadczących kwalifikowane usługi rejestrowanego doręczenia elektroniczne-
go; udostępnienie punktu dostępu do usług w ruchu transgranicznym.

Bardzo ważnym zagadnieniem uregulowanym w ustawie, zwłaszcza z punk-
tu widzenia zarządzania dostępem do rejestru doręczeń elektronicznych, jest to, 
że dane o nich będą dostępne bez ograniczeń tylko dla podmiotów publicznych. 
Podmioty niepubliczne i pozostali użytkownicy tego rozwiązania będą mieli 
swobodny dostęp jedynie do adresów do doręczeń elektronicznych podmiotów 
publicznych.

Zagadnienia prawne istotne z punktu widzenia podmiotów niepublicznych, 
w tym osób fizycznych, uregulowano w art. 32, 33, 34 i 35. Dotyczą one samych 
wpisów do bazy adresów elektronicznych, czasu, na jaki taki wpis jest doko-
nywany, zasad wykreślenia adresu elektronicznego i warunków ponownego 
wpisu do bazy.

Omawiana materia ustawowa jest skomplikowana, a przebrnięcie przez 
większość tych zapisów prawnych nie jest łatwe, ale wydaje się, że uwzględ-
nienie wielu uwag zgłoszonych przez zainteresowane podmioty na etapie kon-
sultacji, a także uwag i wniosków zgłoszonych w czasie prac komisji, pozwoli 
na właściwe funkcjonowanie systemu elektronicznych usług doręczeniowych. 
Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Projekt ustawy o  doręczeniach elektronicznych był projektem rządo-

wym. Ustawa służy realizacji przyjętej przez Radę Ministrów Strategii na 
rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w obszarze „e-Państwo”, w ramach celu 
„Skuteczne państwo i instytucje służące wzrostowi oraz włączeniu społeczne-
mu i gospodarczemu”.

W obszarze tym realizowane są działania usprawniające funkcjonowanie 
administracji publicznej świadczącej wysokiej jakości usługi z wykorzystywa-
niem nowoczesnych technologii informatycznych w celu rozwijania społeczeń-
stwa i gospodarki. Jednym z kierunków interwencji wskazanych w Strategii 
na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jest zapewnienie dominującego udziału 
elektronicznego obiegu dokumentów w administracji i obrocie gospodarczym. 
Wprowadzenie efektywnych e-usług publicznych stanowi również jeden z celów 
Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa.

Wprowadzenie nowych rozwiązań, zgodnie z informacją, jaką podano w uza-
sadnieniu projektu ustawy, ułatwi i usprawni kontakt między podmiotami pu-
blicznymi a podmiotami niepublicznymi, w szczególności poprzez zapewnienie 
możliwości korzystania z jednego, własnego adresu do doręczeń elektronicznych, 
umożliwienie wysyłania i odbierania korespondencji z dowolnego miejsca, a tak-
że skrócenie czasu potrzebnego na doręczenia.

Głównym celem ustawy o doręczeniach elektronicznych jest zapewnienie 
przejrzystej komunikacji elektronicznej. Dzięki ustawie każdy Polak będzie po-
siadał 1 adres dla całej komunikacji z administracją, skrzynkę e-doręczeniową, 
do której trafi wszelka elektroniczna korespondencja urzędowa. Oczywiście 
wszystko będzie odpowiednio zabezpieczone.

Ustawa wprowadzi tzw. domyślność cyfrową – wszelka korespondencja bę-
dzie nadawana i odbierana w postaci elektronicznej. Wychodząc naprzeciw oso-
bom, które nie korzystają z technologii cyfrowych, ustawodawca wprowadza 
tzw. publiczną usługę hybrydową pozwalającą na wybór formy papierowej bądź 
elektronicznej.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Informacja, której wysłuchamy na obecnym, siedemnastym posiedzeniu 

Senatu RP, o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej 
w okresie lipiec – grudzień 2019 r. zawiera prawie 120 stron merytorycznych 
informacji dotyczących przewodnictwa Finlandii w Radzie Unii Europejskiej. 
Jak podkreślono w przedstawionej informacji: „Finlandia sprawowała prezy-
dencję w Radzie UE w II półroczu 2019 r., po raz trzeci (poprzednio w 1999 r. 
i 2006 r.), w ramach tria Rumunia-Finlandia-Chorwacja. Prezydencja Finlandii 
miała miejsce w ważnym dla UE momencie. Istotnymi czynnikami warun-
kującymi jej aktywność były kontynowanie negocjacji Wieloletnich Ram 
Finansowych na lata (WRF) 2021–2027 oraz wdrażanie uzgodnionej przez 
Radę Europejską w czerwcu 2019 r. Agendy Strategicznej UE na lata 2019–2024. 
W dn. 26 czerwca 2019 r. prezydencja fińska opublikowała program prezyden-
cji, którego mottem przewodnim było «Zrównoważona Europa – zrównowa-
żona przyszłość»”.

Niniejsza informacja jest trzydziestym drugim półrocznym sprawozdaniem 
Rady Ministrów dla Sejmu i Senatu RP z udziału RP w pracach UE w okresach 
kolejnych prezydencji. Pierwsza jej część podsumowuje krótko, aczkolwiek tre-
ściwie, przebieg i dokonania prezydencji fińskiej poprzez pryzmat jej prioryte-
tów oraz kwestii kluczowych z punktu widzenia naszego kraju. Następna część 
zawiera opisy działań, a dokument koncentruje się na elementach współpracy 
Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w dziedzinach polityki, społeczeństwa oraz 
gospodarczego interesu Polski w Unii Europejskiej. Skupiono się na postulatach 
zmierzających do długofalowych pozytywnych interesów. W informacji szeroko 
opisano kwestie związane z celami priorytetowymi prezydencji fińskiej. Wśród 
nich wykazuje się m.in. wzmocnienie wspólnych wartości i praworządności, 
znaczenie Unii Europejskiej jako światowego lidera w dziedzinie klimatu oraz 
kompleksową ochronę bezpieczeństwa obywateli.

W informacji porusza się kwestie związane z prezydencją fińską i jej znacze-
niem dla interesów Polski, aktywności Polski w priorytetowych dla prezydencji 
fińskiej obszarach funkcjonowania UE, w tym: wzmocnienie wspólnych warto-
ści i praworządności, kompleksowej ochrony obywateli, a także kwestie związa-
ne z polityką regionalną, rybołówstwem oraz transportem. Polska była w czasie 
prezydencji fińskiej jednym z najaktywniejszych państw biorących udział  
we wszystkich obszarach, które były priorytetem dla Unii Europejskiej w tym 
okresie. Między innymi: „pozostając jednym z kluczowych państw członkow-
skich kształtujących kierunek debaty na temat budżetu UE, przedstawiła 5 grud-
nia 2019 r. swój non-paper dotyczący sprawiedliwego i ambitnego budżetu UE dla 
budowania zaufania do integracji europejskiej. W ocenie Polski przedstawione 
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przez prezydencję fińską propozycje były niewystarczająco ambitne i nie przy-
bliżyły UE do osiągnięcia kompromisu.”. Dzięki twardemu stanowisku wiele 
postulatów Polski zostało uwzględnionych.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 7. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Informacja dla Sejmu i  Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o  udziale 

Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń – czer-
wiec 2020 r. skupia się na przewodnictwie Chorwacji w Radzie Unii Europejskiej, 
w trakcie którego zarówno państwom Unii Europejskiej, jak i całego świata przy-
szło zmierzyć się z nowym zagrożeniem, jakim jest pandemia koronawirusa.

Sam obszerny dokument zawiera szereg informacji o prezydencji chorwac-
kiej i jej znaczeniu dla interesów Polski w UE, o aktywności Polski w priory-
tetowych dla prezydencji chorwackiej obszarach funkcjonowania UE, w tym 
o zrównoważonym rozwoju regionalnym, polityce klimatycznej UE, bioróżno-
rodności, turystyce etc. Informacja ta jest trzydziestym trzecim półrocznym 
sprawozdaniem Rady Ministrów dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
z udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresach ko-
lejnych prezydencji.

Pierwszy rozdział poświęcono na podsumowanie sposobu przebiegu i doko-
nań prezydencji chorwackiej przez pryzmat jej priorytetów z punktu widzenia 
Polski. Skupiono się również na najważniejszych działaniach UE w związku 
z pandemią COVID-19, a także wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. 
Chorwacja sprawowała prezydencję po raz pierwszy, w ramach tria Rumunia 
–Finlandia–Chorwacja, a decydującym o jej przebiegu czynnikiem był kryzys 
związany z pandemią COVID-19. Prezydencja podkreślała, że kluczowe jest po-
głębianie wspólnego rynku, postępy w cyfryzacji gospodarki, a także ciągłe in-
westycje w badania i rozwój. Jednocześnie zwracano uwagę na kwestie związane 
z polityką klimatyczną, w szczególności na porozumienie paryskie. W jej trakcie 
były także kontynuowane negocjacje w sprawie Wieloletnich Ram Finansowych 
(WRF) 2021–2027. To, co również ważne: „odbyły się 2 spotkania ministrów 
ds. polityki spójności w formule wideokonferencji, w których Polska aktywnie 
uczestniczyła. Przedmiotem wideokonferencji były zmiany do pakietów legi-
slacyjnych polityki spójności na lata 2014–2020 oraz 2021–2027”. Przeglądając 
obszerne informacje strony rządowej, widzimy, że Polska w czasie przewod-
nictwa Chorwacji aktywnie działała w każdym obszarze funkcjonowania Unii 
Europejskiej.
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Przemówienie senator Małgorzaty Kopiczko  
w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad

Najważniejszym aktem prawnym w demokratycznym państwie jest kon-
stytucja, zwana też ustawą zasadniczą. Zadaniem Trybunału Konstytucyjnego 
jest badanie zgodności stanowionych ustaw z jej niepodważalną treścią. Ostatni 
wyrok TK w sprawie tzw. ustawy aborcyjnej nie mógł być inny. Sugerowanie 
nielegalności TK, braku jego umocowania prawnego jest absurdem.

Ze zdziwieniem przyjmuję pewien rodzaj relatywizmu, jaki podejmują przed-
stawiciele opozycji. Wielokrotnie słyszeliśmy stwierdzenia typu „z wyrokami 
TK się nie dyskutuje”. Czy wobec tego można stosować, kolokwialnie mówiąc, 
prawo Kalego? Jeśli prawo odpowiada mojemu światopoglądowi, to jest dobre, 
a jeśli jest z nim sprzeczne, to jest bezprawiem?

Politycznym awanturnictwem jest dziś podgrzewanie i tak gorących nastro-
jów społecznych. Wynikiem tego zachowania jest rosnąca agresja protestujących. 
Rzeczywiście wydaje się, iż wspomniany wyrok TK jest jedynie pretekstem do 
destabilizacji państwa. Jest to tym bardziej przerażające, że mamy stan pande-
mii, który z dnia na dzień staje się coraz groźniejszy.

Warto może przypomnieć słowa św. Jana Pawła II skierowane do parlamen-
tarzystów: „Dziś, w tym miejscu, w sposób szczególny uświadamiamy sobie za-
sadniczą rolę, jaką w demokratycznym państwie spełnia sprawiedliwy porządek 
prawny, którego fundamentem zawsze i wszędzie winien być człowiek i pełna 
prawda o człowieku, jego niezbywalne prawa i prawa całej wspólnoty, której  
na imię Naród” – powiedział wtedy Jan Paweł II.

W trosce więc o każdego człowieka, tego nienarodzonego również, mającego 
swoje umocowanie w polskim prawie, proszę o powstrzymanie niepotrzebnych 
emocji.
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Przemówienie senatora Rafała Ślusarza  
w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad

Projekt uchwały w sprawie ograniczania praw obywatelskich to bardzo 
umiejętnie napisany tekst. Zdania są klarowne, dynamiczne, a fraza jest pięk-
nie zbudowana. Do niczego nie można się przyczepić. A dlaczego nie można się 
przyczepić? Dlatego że ten tekst jest szaradą, a rzeczy ważne i mogące budzić 
sprzeciw są w nim sprytnie poukrywane. Rozwikłajmy tę szaradę.

Oto według projektu uchwały Senat ma niepokoić się działaniem władz pu-
blicznych. Co ukrywa się pod określeniem „władze publiczne”? Jest to Trybunał 
Konstytucyjny. To dlaczego nie napisano, że chodzi o Trybunał Konstytucyjny? 
Ano dlatego, że ktoś, kto przez całą ubiegłą kadencję, stając w obronie sądów, 
szermował hasłem trójpodziału władzy, nie chce się złapać za własną rękę. 
Byłoby to jawnym złamaniem zasady rozdziału władz, gdyby władza ustawodaw-
cza, czyli Senat, krytykowała władzę sądowniczą, czyli Trybunał Konstytucyjny. 
Trzeba było tę rafę ominąć niejasnym określeniem „władza publiczna”.

Dalej w projekcie pada wezwanie, aby debaty w sprawach fundamentalnych 
toczyły się w sposób otwarty, z zachowaniem swobody wyrażania poglądów. 
A ja pamiętam, co się stało, gdy na sali senackiej przepytywaliśmy kandydata 
do komisji do spraw walki z pedofilią. Zapytałem wtedy o jego opinię na temat 
ideologii gender. Pamiętają państwo reakcję pana marszałka? Uciął dyskusję. 
W odniesieniu do takiego postulatu otwartej debaty można powiedzieć: Senacie, 
ulecz sam siebie.

Oto w tekście przemycana jest diagnoza, że w Polsce zagrożone jest państwo 
świeckie. Pomijając nierozstrzygniętą debatę, co to jest państwo świeckie, spró-
buję odgadnąć, jakie są intencje autorów. Boją się oni, że naszej ojczyźnie grozi 
przekształcenie się w państwo wyznaniowe, a postulowanym przez autorów 
projektu uchwały stanem rzeczy jest takie państwo, w którym stosunki spo-
łeczne kształtowane są w odniesieniu do kategorii rozumu, kategorii wiedzy, 
kategorii nauki.

Ja podzielam obawy dotyczące zagrożenia świeckości państwa polskiego, ale 
powody moich obaw ukryte są właśnie w tej projektowanej uchwale. Dlaczego? 
Dlatego że prawdziwe powody wniesienia tego projektu i jego cele są ukryte.  
Nie pada w nim słowo „aborcja”. Czytamy tylko o odbieraniu praw kobietom. 
Autorzy przemycają tezę, że aborcja jest prawem kobiety, i chcą, abyśmy tę 
tezę przyjęli. Wydaje się, że powód takiego zabiegu jest jasny. Na gruncie pań-
stwa świeckiego, opartego na osiągnięciach nauki, nie sposób obronić prawa 
do aborcji. Początek życia mógł błędnie identyfikować żyjący w średniowieczu 
św. Tomasz z Akwinu, ale od czasu odkrycia w XVII wieku komórki, od czasu 
odkrycia na początku XX wieku genomu, nie ma już wątpliwości, kiedy zaczy-
na się życie. Przy poczęciu. Oczywiście aborcja jest obecna w prawodawstwie 
wielu krajów, które przyjęły określone założenia ideologiczne. Zatem nie dajmy 
się zwieść. Tu nie ma lęku o to, że Polska staje się państwem wyznaniowym. 
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Przeciwnie, możemy pochwalić się wspaniałą tradycją rozdziału władzy świec-
kiej od duchowej. Wystarczy wspomnieć słynne słowa króla Zygmunta Augusta: 
„nie jestem królem waszych sumień”. Gra idzie o to, aby Polska stała się pań-
stwem ideologicznym opartym na wartościach lewicowych. To państwo ideolo-
giczne ma zastąpić nasze, zapisane w konstytucji, świeckie państwo. Brońmy 
Polski przed ideologią!
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Przemówienie senatora Wadima Tyszkiewicza  
w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Chciałbym zabrać głos w sprawie projektu uchwały dotyczącej ograniczania 

praw obywatelskich.
W ciągu ostatnich kilku dni jesteśmy świadkami fali protestów, która rozlała 

się na bardzo wiele polskich miast. Obywatele, mimo świadomości zagrożenia 
epidemiologicznego, postanowili wyjść na ulicę, by wyrazić swoje niezadowo-
lenie w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Zarówno do mnie, 
jak i do osób w moim otoczeniu docierają informacje o przypadkach nadużyć 
ze strony Policji. Doszło do sytuacji bezprecedensowej i absolutnie niedopusz-
czalnej w naszym kraju – stróże prawa w mundurach kojarzą się bardziej z za-
grożeniem aniżeli z bezpieczeństwem i ochroną obywateli, niczym w czasach 
słusznie minionego poprzedniego systemu. Funkcjonariusz ABW autem wjechał 
w tłum i potrącił 2 protestujące kobiety.

Oczywiście nie wszyscy funkcjonariusze i policjanci tak postępują, wielu za-
chowuje się przyzwoicie – chroni, a nie atakuje protestujących. Nikt nie neguje 
tego, że część środków przymusu bezpośredniego użytych przez policję w czasie 
ostatnich protestów jest uzasadniona, jednakże sytuacja, gdy zatrzymywani są 
przechodnie i osoby pokojowo protestujące jest niezrozumiała. Istnieją nagrania 
pokazujące, jak policja wyciąga z tłumu, przy pomocy brutalnej siły, poszczegól-
ne, często przypadkowe osoby i aresztuje je bez podania jakiejkolwiek podstawy 
prawnej oraz opóźnia lub nawet uniemożliwia skorzystanie z fundamentalnych 
praw takich jak prawo do kontaktu z obrońcą.

Stanowczo apeluję do wszystkich polityków i decydentów, niezależnie od tego, 
jaką stronę politycznego sporu reprezentują, o podjęcie dialogu i wyciągnięcie 
stanowczych konsekwencji wobec policjantów w sposób skandaliczny naduży-
wających władzy, dla dobra nas jako społeczeństwa oraz instytucji państwa 
jako całości.
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Bogdana Borusewicza

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury, 
dziedzictwa narodowego i sportu Piotra Glińskiego

Szanowny Panie Premierze!
W  2019 r. Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO wpisał na listę 

światowego dziedzictwa krzemionkowski region prehistoryczny górnictwa 
krzemienia pasiastego. Na obszar ten składają się: kopalnia krzemienia w re-
zerwacie archeologicznym „Krzemionki” oraz 3 stanowiska archeologiczne  
– „Borownia” w Rudzie Kościelnej, „Gawroniec” w Ćmielowie oraz „Korycizna” 
w Wojciechówce.

Nałożyło to na państwo polskie zobowiązanie do stworzenia parku kulturo-
wego oraz wprowadzenia takich zapisów w miejscowych planach zagospodaro-
wania przestrzennego, aby strefy buforowe stanowiły dodatkowy i efektywny 
poziom ochrony.

Na podstawie uchwały nr VI/38/2003 Rady Miejskiej w Ćmielowie w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego planowana jest eksplo-
atacja złoża wapienia metodą odkrywkową w bezpośrednim sąsiedztwie rezer-
watu „Krzemionki”.

W związku z tym chcę zapytać, czy zamierza Pan interweniować w powyż-
szej sprawie.

Bogdan Borusewicz
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Krzysztofa Brejzę

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów  
Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
W ubiegłym roku otrzymałem odpowiedź na interwencję dotyczącą działań 

polskiej dyplomacji w sprawie zwrotu wraku Tu-154, samolotu rozbitego w ka-
tastrofie pod Smoleńskiem. Z odpowiedzi wynikało, iż rząd PO-PSL składał  
aż 10 not dyplomatycznych domagających się zwrotu wraku, a rząd PiS złożył 
jedynie 1 taką notę.

W związku z tym, biorąc pod uwagę, że od poprzednich pytań w tej sprawie 
upłynął rok, będę Panu Premierowi wdzięczny za odpowiedź na następujące 
pytania:

1. Ile not wzywających do zwrotu wraku Tu-154 wystosowano w latach 
2010–2015?

2. Ile takich not wystosowano w latach 2016–2020?
Z góry dziękuję za odpowiedź.

Krzysztof Brejza
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Artura Dunina

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów  
Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
W związku ze zmianami, jakie Ministerstwo Finansów chce wprowadzić 

w ustawie podatkowej, należy sądzić, iż jednostki samorządu terytorialne-
go utracą olbrzymie kwoty finansowe, co dla samorządów w obecnej sytuacji 
zmniejszenia wpływów do budżetu będzie zabójcze. Zmiany w PIT, CIT i ry-
czałcie w planowanej formie doprowadzą do dużej obniżki operacyjnej netto,  
co będzie skutkowało zastojem samorządów, brakiem dalszego rozwoju i kolej-
nych inwestycji. Ponadto brak funduszy spowoduje trudności finansowe w wy-
konywaniu zadań publicznych zlecanych przez rząd.

W związku z tym proszę odpowiedzieć na następujące pytania.
Czy z tytułu utraty znacznych wpływów przez jednostki samorządu tery-

torialnego rząd planuje wypłacenie rekompensat i czy pokryją one całkowicie 
straty finansowe?

Czy w myśl zasady, iż zmiany zadań i kompetencji jednostek muszą iść w pa-
rze ze zmianami w podziale dochodów publicznych, zostanie zwiększona sub-
wencja na wykonanie zadań publicznych zlecanych przez rząd?

Czy zostanie zmniejszona liczba zadań publicznych zlecanych przez rząd i ja-
kie zadania przestaną wykonywać jednostki samorządu terytorialnego?

Z wyrazami szacunku 
Artur Dunin
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Artura Dunina

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów  
Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
Zwracam się do Pana Premiera z prośbą o zweryfikowanie obostrzeń epide-

micznych dotyczących zamknięcia basenów i aquaparków.
Decyzja ta ma bardzo duży wpływ na dalszy rozwój sportowców, którzy  

na co dzień trenują pływanie. Każdy dzień bez treningów powoduje spadek for-
my, gorsze rezultaty, a wśród młodzieży niechęć do kontynuowania treningów.

Specyfika tej dyscypliny uniemożliwia trening w domu czy na świeżym po-
wietrzu. Poza tym pływanie jest sportem bezkontaktowym, czego nie można 
powiedzieć np. o sztukach walki, piłce nożnej czy koszykówce, które podczas 
pandemii nadal się rozgrywają w halach i na stadionach. Nie można zapomi-
nać, że dyscypliny pływackie trenują dzieci i młodzież, które nadal uczęszczają  
na zajęcia szkolne. Biorąc pod uwagę, iż Pan Premier nie widzi powodu za-
mknięcia placówek oświatowych, trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego trenu-
jąca młodzież miałaby być bardziej zagrożona zakażeniem koronawirusem  
na basenie niż w szkole, w której reżim sanitarny jest trudniejszy do opanowa-
nia wśród dzieci.

Podczas zawodów pływackich, które również miałyby odbywać się z wyłą-
czeniem publiczności, wprowadzony odpowiednio rygor sanitarny zabezpieczy 
zawodników, a także sędziów tej dyscypliny.

W związku z powyższym, w imieniu zawodników i całego środowiska pły-
wackiego, żądam zweryfikowania zasad wprowadzonych z powodu panują-
cego COVID-19 i zmiany decyzji, która umożliwi dalsze treningi zawodników 
pływackich.

Z wyrazami szacunku 
Artur Dunin
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Zygmunta Frankiewicza

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów  
Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
4 lata temu, 16 listopada 2016 r., przyjęta została ustawa o zmianie ustawy 

o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ta miała na 
celu dostosowanie zapisów krajowych do dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2012/34/UE. Niestety nowelizacja zawierała błędy, które powodują,  
że zgodnie z aktualnym prawem w wielu gminach przedsiębiorstwa – posiadacze 
choćby niewielkiej, nawet nieczynnej infrastruktury kolejowej – uzyskują coraz 
większe zwolnienia podatkowe dotyczące podatku od nieruchomości. Nastąpiło 
rozszczelnienie systemu opodatkowania, co godzi w finanse gmin obciążonych 
już i tak ponad miarę.

Chodzi tu mianowicie:
— po pierwsze, o ustawę o transporcie kolejowym, art. 4 pkt 1 i pkt 1c, 

oraz o załącznik nr 1 do tej ustawy, określający elementy struktury kolejowej, 
a w szczególności pkt 12, gdzie jest mowa o działkach ewidencyjnych, a nie o po-
wierzchni gruntów, na których leży infrastruktura kolejowa. Zapis ten powoduje 
zarówno scalanie przez przedsiębiorców działek ewidencyjnych, jak i dobudo-
wywanie niewielkich, często niepotrzebnych elementów struktur kolejowych 
na sąsiadujących działkach, po to, by uzyskać większe zwolnienie podatkowe;

— po drugie, o ustawę z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lo-
kalnych, a głównie jej art. 7 ust. 1 pkt 1 w brzmieniu „Zwalnia się od podatku od 
nieruchomości: 1) grunty, budynki i budowle wchodzące w skład infrastruktury 
kolejowej w rozumieniu przepisów o transporcie kolejowym, która: a) jest udo-
stępniana przewoźnikom kolejowym lub b) jest wykorzystywana do przewozu 
osób, lub c) tworzy linie kolejowe o szerokości torów większej niż 1435 mm”. 
Słowo „udostępniana” powoduje, że zaliczana jest do zwolnień podatkowych 
każda część linii kolejowej, nawet nieużywana, również linii kolejowych, które 
służą tylko celom własnym prywatnego przedsiębiorcy, co jest niezgodne z dy-
rektywą unijną, a co pociąga za sobą zwolnienie z podatku całej działki ewi-
dencyjnej. Również słowo „lub” w art. 7 ust. 1 pkt 1 powoduje większą liczbę 
zwolnień podatkowych.

Problem ten jest doskonale znany Ministerstwu Finansów, Ministerstwu 
Infrastruktury oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dzięki wielokrotnym 
interpelacjom poselskim i interwencjom samorządów z kilkudziesięciu gmin. 
Również wyroki sądowe, korzystne dla nie do końca etycznych przedsiębior-
ców, wskazują na konieczność poprawy przepisów we wspomnianej noweliza-
cji, by była rzeczywiście zgodna z dyrektywą unijną oraz by nie powodowała 
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rozszczelnienia systemu podatkowego. Ważny jest czas. Już obecnie straty gmin 
szacowane są na kwotę 1 miliona 400 tysięcy zł, a problem szybko narasta.

W związku z tym zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie: 
czy rząd zamierza wnieść o pilną nowelizację przepisów ustawy o transporcie 
kolejowym oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych?

Z poważaniem 
Zygmunt Frankiewicz
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Stanisława Gawłowskiego

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów  
Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
W związku z rozpoczętymi działaniami na rzecz zrealizowania dużej in-

westycji w postaci budowy nowego terminala kontenerowego głębokowodnego 
w Świnoujściu […] zwracam się z prośbą o odpowiedzi na następujące pytania.

1. Jakie istniały wzajemne powiązania przy projekcie […] panów K. U., M. P. 
oraz ich firmy […] z panem J. S. i jego firmą […]?

2. W jaki sposób panowie K. U. i M. P. zostali wynagrodzeni przez pana J. S. 
lub firmy z nim powiązane za współpracę przy projekcie […]?

3. Jaką rolę wykonuje pan J. S. przy projekcie […] w relacji z […]?
4. Czy została zawarta umowa brokerska pomiędzy […] a panem J. S.? Jeśli 

tak, to jakie wynagrodzenie otrzymuje lub będzie otrzymywał pan J. S., firma 
[…] lub firmy z nim powiązane?

5. Czy prawdą jest, że pan J. S. doprowadził do wyrażenia przez brytyjski 
fundusz inwestycyjny zainteresowania projektem […] lub wyrażenia takiego 
zainteresowania przez inną instytucję finansową?

6. Czy panowie K. U. i M. P. zawarli indywidualne porozumienia z panem  
J. S. dotyczące realizacji projektu […] z określeniem wypłaty wynagrodzenia dla 
tychże panów przez J. S. i jednocześnie reprezentując […]?

Z poważaniem 
Stanisław Gawłowski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Stanisława Gawłowskiego

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów,  
ministra aktywów państwowych Jacka Sasina

Szanowny Panie Premierze!
W październiku br. w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady 

Ministrów pod numerem UC60 zamieszczony został rządowy projekt ustawy 
o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. 
Przyjęcie proponowanych w tej nowelizacji przepisów zapewnić ma skuteczniej-
sze objęcie podatkiem VAT towarów kupowanych w ramach transgranicznego 
handlu elektronicznego. Zgodnie z planem nowelizacja ma zostać przyjęta przez 
Radę Ministrów do końca bieżącego roku. O pracach legislacyjnych nad tym 
projektem informowały już media. W związku z tym zwracam się do Ministra 
Aktywów Państwowych, pana premiera Jacka Sasina sprawującego nadzór nad 
Pocztą Polską SA, z prośbą o udostępnienie danych dotyczących liczby przesyłek 
pocztowych trafiających do Polski spoza UE oraz ich opodatkowania podatkiem 
od towarów i usług.

Planowana nowelizacja, której rezultatem ma być większe uszczelnienie 
poboru podatku VAT, jest jednym z elementów przyjętego na poziomie Unii 
Europejskiej pakietu VAT e-commerce. Zwiększenie skuteczności poboru po-
datku od wartości dodanej ma nastąpić przy jednoczesnym ograniczeniu rela-
tywnie dużych obciążeń dla administracji skarbowej, które obecnie są ponoszone 
przy rozliczaniu i weryfikowaniu usług e-commerce, zwłaszcza w przypadku, 
gdy towar dla konsumentów z Unii Europejskiej sprzedawany jest przez pod-
mioty spoza Wspólnoty.

Kluczową rolę w procesie poboru podatku VAT, podobnie jak to ma miejsce 
obecnie, odgrywać będzie Poczta Polska SA. Zgodnie z art. 65a ustawy z dnia 
19 marca 2004 r. – Prawo celne w związku z art. 33c ustawy z dnia 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług w przypadku doręczania przez operatora 
(w tym przypadku przez Pocztę Polską) przesyłek pocztowych zawierających 
towary importowane, w stosunku do których istnieje obowiązek uiszczenia po-
datku od towarów i usług wg właściwej stawki, operator zobowiązany jest do 
pobrania podatku VAT od odbiorcy przed wydaniem rzeczonej przesyłki.

W związku z tym na potrzeby analizy porównawczej i aktualizacji wcze-
śniej udostępnionych mi danych, uzyskanych w ramach interpelacji poselskiej 
nr 33408, proszę o udostępnienie tożsamych zestawień dotyczących II półrocza 
2019 r. oraz I półrocza 2020 r., zawierających następujące wskaźniki i dane:

1. Liczbę przesyłek pocztowych nadanych z zagranicy spoza UE, z roz-
biciem na przesyłki listowe i paczki pocztowe, doręczonych na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej.
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2. Liczbę przesyłek pocztowych nadanych z terytorium Chińskiej Republiki 
Ludowej z rozbiciem na przesyłki listowe i paczki pocztowe, doręczonych na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Liczbę przesyłek pocztowych nadanych z zagranicy spoza UE, z rozbiciem 
na przesyłki listowe i paczki pocztowe, doręczonych przez Pocztę Polską SA jako 
operatora wyznaczonego z naliczeniem tzw. opłat końcowych (terminal dues) 
w wysokości ustalonej na podstawie Światowej Konwencji Pocztowej ustano-
wionej przez Światowy Związek Poczty (ang. Universal Postal Union, UPU), 
którego członkiem jest Rzeczpospolita Polska.

4. Liczbę przesyłek pocztowych nadanych z terytorium Chińskiej Republiki 
Ludowej z rozbiciem na przesyłki listowe i paczki pocztowe, doręczonych przez 
Pocztę Polską SA jako operatora wyznaczonego z naliczeniem tzw. opłat końco-
wych (terminal dues) w wysokości ustalonej na podstawie Światowej Konwencji 
Pocztowej ustanowionej przez Światowy Związek Poczty (ang. Universal Postal 
Union, UPU), którego członkiem jest Rzeczpospolita Polska.

5. Liczbę przesyłek pocztowych nadanych z zagranicy spoza UE, z rozbi-
ciem na przesyłki listowe i paczki pocztowe, doręczonych przez Pocztę Polską 
SA bez naliczenia tzw. opłat końcowych (terminal dues) w wysokości ustalonej 
na podstawie Światowej Konwencji Pocztowej ustanowionej przez Światowy 
Związek Poczty (ang. Universal Postal Union, UPU), którego członkiem jest 
Rzeczpospolita Polska.

6. Liczbę przesyłek pocztowych nadanych z terytorium Chińskiej Republiki 
Ludowej z rozbiciem na przesyłki listowe i paczki pocztowe, doręczonych przez 
Pocztę Polską SA bez naliczenia tzw. opłat końcowych (terminal dues) w wy-
sokości ustalonej na podstawie Światowej Konwencji Pocztowej ustanowionej 
przez Światowy Związek Poczty (ang. Universal Postal Union, UPU), którego 
członkiem jest Rzeczpospolita Polska.

7. Liczbę przesyłek nadanych z zagranicy spoza UE (i ich wartości), przed-
stawionych przez Pocztę Polską SA właściwym organom celnym Krajowej 
Administracji Skarbowej w celu realizacji procedury opisanej w treści art. 65a 
ustawy – Prawo celne, tj. pobrania podatku VAT wg właściwej stawki.

8. Liczbę przesyłek nadanych z terytorium Chińskiej Republiki Ludowej (i ich 
wartości), przedstawionych przez Pocztę Polską SA właściwym organom celnym 
Krajowej Administracji Skarbowej w celu realizacji procedury opisanej w treści 
art. 65a ustawy – Prawo celne, tj. pobrania podatku VAT wg właściwej stawki.

9. W stosunku do jakiej liczby przesyłek nadanych z zagranicy spoza UE 
(i o jakiej wartości), przedstawionych przez Pocztę Polską SA w celu realizacji 
procedury opisanej w treści art. 65a ustawy – Prawo celne, tj. pobrania podat-
ku VAT wg właściwej stawki, właściwe organy celne Krajowej Administracji 
Skarbowej określiły wysokość należnego podatku VAT, a także jaka była łączna 
wysokość naliczonego z tego tytułu podatku VAT?

10. W stosunku do jakiej liczby przesyłek nadanych z terytorium Chińskiej 
Republiki Ludowej (i o jakiej wartości), przedstawionych przez Pocztę Polską 
SA w celu realizacji procedury opisanej w treści art. 65a ustawy – Prawo celne, 
tj. pobrania podatku VAT wg właściwej stawki, właściwe organy celne Krajowej 
Administracji Skarbowej określiły wysokość należnego podatku VAT, a także 
jaka była łączna wysokość naliczonego z tego tytułu podatku VAT?

11. W stosunku do jakiej liczby przesyłek nadanych z zagranicy spoza 
UE (i o jakiej wartości), względem których właściwe organy celne Krajowej 
Administracji Skarbowej określiły wysokość należnego podatku VAT, w toku 
procedury opisanej w treści art. 65a ustawy – Prawo celne Poczta Polska SA 
dokonała pobrania podatku od odbiorcy, w ustalonej przez naczelnika urzędu 
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celno-skarbowego wysokości, przed wydaniem przesyłki odbiorcy, a także jaka 
była łączna wysokość pobranego z tego tytułu przez Pocztę Polską SA podatku 
VAT?

12. W stosunku do jakiej liczby przesyłek nadanych z terytorium Chińskiej 
Republiki Ludowej (i o jakiej wartości), względem których właściwe organy cel-
ne Krajowej Administracji Skarbowej określiły wysokość należnego podatku 
VAT, w toku procedury opisanej w treści art. 65a ustawy – Prawo celne Poczta 
Polska SA dokonała pobrania podatku od odbiorcy, w ustalonej przez naczelni-
ka urzędu celno-skarbowego wysokości, przed wydaniem przesyłki odbiorcy, 
a także jaka była łączna wysokość pobranego z tego tytułu przez Pocztę Polską 
SA podatku VAT?

Proszę także o odpowiedź na pytania dotyczące udziału Ministerstwa 
Aktywów Państwowych w procesie legislacyjnym dotyczącym rządowego pro-
jektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych 
innych ustaw (UC60):

1. Czy Ministerstwo Aktywów Państwowych jako nadzorca operatora pocz-
towego, spółki Poczta Polska SA, brało udział w dotychczasowych pracach le-
gislacyjnych nad przywołanym projektem ustawy? W jakim zakresie? Jakie 
stanowisko zaprezentowało Ministerstwo?

2. Czy Ministerstwo Aktywów Państwowych zamawiało lub przygotowywa-
ło ekspertyzy lub analizy dotyczące systemu poboru podatku VAT od przesyłek 
pocztowych nadawanych spoza obszaru UE i roli operatora pocztowego w tym 
systemie? Jeśli tak, to w jaki sposób można się z tymi ekspertyzami i analiza-
mi zapoznać?

Stanisław Gawłowski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Janusza Gromka 

Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi  
Grzegorza Pudy

Szanowny Panie Ministrze!
Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego 24 października br. wydał 

całkowity zakaz polowania zbiorowego do odwołania. Taka decyzja może do-
prowadzić do sytuacji, w której szalejący wirus afrykańskiego pomoru świń 
będzie nie do zatrzymania. To również decyzja, która może pogrzebać lokalne 
koła łowieckie, zobowiązane do wypłaty odszkodowań dla rolników.

W związku z tym proszę o odpowiedź na następujące pytania.
1. W jaki sposób myśliwi mają wykonywać odstrzał dzików w ramach walki 

z ASF w czasie zakazu polowań zbiorowych?
2. Czy planowane jest wsparcie finansowe kół łowieckich, które zobowią-

zane są do wypłaty rolnikom odszkodowań za szkody wyrządzone przez dziką 
zwierzynę?

Janusz Gromek
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Marię Jackowskiego

Oświadczenie skierowane do ministra edukacji i nauki  
Przemysława Czarnka

Pandemia COVID-19 zmusza różne instytucje społeczne i publiczne do zmia-
ny dotychczasowych sposobów funkcjonowania. W obszarze edukacji nastąpiły 
zmiany polegające na zdalnym nauczaniu. Poza oczywistymi utrudnieniami  
ta metoda nauczania rodzi też pytania ze strony grona nauczycielskiego.

Do mojego biura senatorskiego zwrócili się przedstawiciele środowiska na-
uczycielskiego z problemem, jaki stanowi utrzymanie anonimowości w sieci 
internetowej podczas prowadzenia lekcji online. Moi rozmówcy zwracają uwagę 
na fakt, że uczeń uczestniczący w zdalnych zajęciach ma możliwość wyłączenia 
kamery w urządzeniu, na którym pracuje, a nauczyciel prowadzący lekcję musi 
realizować zajęcia, demonstrując ćwiczenia za pomocą audio i video. Taka lekcja 
może być nagrana i rozpowszechniana w internecie lub na innych platformach 
w celach niezgodnych z procesem edukacyjnym.

W związku z tym czy są przedsięwzięte środki i procedury, aby takie nad-
użycia nie miały miejsca?

Jan Maria Jackowski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Marię Jackowskiego

Oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji 
Mariusza Kamińskiego

Panie Ministrze!
W dniu 23 października 2020 r. w Ciechanowie miały miejsce wydarzenia 

naruszające prawo i porządek publiczny. Tego dnia grupa ludzi wznoszących 
okrzyki przemierzyła centralną ulicę miasta, kierując się do siedziby mojego 
biura senatorskiego znajdującego się przy ul. Warszawskiej 3. Po dotarciu na 
miejsce uczestnicy manifestacji okleili bez mojej zgody drzwi wejściowe do biura. 
Zapalono też lampiony, zalewając stearyną chodnik przed wejściem do budyn-
ku. Podczas tych wydarzeń manifestantom towarzyszyli policjanci, którzy nie 
reagowali na te działania. Cały przebieg wydarzeń przedstawił miejscowy por-
tal, publikując relację filmową. Na filmie ewidentnie widać brak jakiejkolwiek 
reakcji ze strony funkcjonariuszy Policji na wydarzenia mające miejsce przed 
moim biurem senatorskim i przed biurem poselskim poseł Anny Cicholskiej, 
w tym również brak reakcji na ewidentne naruszanie przepisów sanitarnych 
związanych z pandemią.

Z kolei 28 października 2020 r. w godzinach rannych pracownik mojego biu-
ra senatorskiego stwierdził, że na drzwiach wejściowych zostały wymalowane 
obraźliwe hasła i znak swastyki, a zamki zostały zalane jakąś substancją, tak że 
nie można było dostać się do środka. Straty materialne zostały wstępnie osza-
cowane na ponad 500 zł.

W związku z tym proszę o wyjaśnienie, czy jest przyzwolenie na brak reakcji 
służb na takie zachowania.

Jan Maria Jackowski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Marię Jackowskiego

Oświadczenie skierowane do prezydenta miasta stołecznego Warszawy  
Rafała Trzaskowskiego

Zwrócili się do mnie z prośbą o interwencję mieszkańcy ul. Meissnera w spra-
wie postawienia znaku zakazu parkowania lub lustra w celu zwiększenia bez-
pieczeństwa na ul. Meissnera. Osoby wyjeżdżające z drogi osiedlowej znajdującej 
się pomiędzy budynkami Meissnera 1/3 oraz 5 mają znacznie ograniczoną wi-
doczność przez samochody parkujące na ul. Meissnera na wysokości budynków 
5, 7, 9. Dochodzi tam do wielu niebezpiecznych sytuacji przez notorycznie par-
kujące w tym miejscu pojazdy. Mieszkańcy sygnalizowali tę sprawę, ale nadal 
nic się nie dzieje.

Takie oświadczenie złożyłem w ubiegłym roku. W odpowiedzi z dnia 20 stycz-
nia 2020 r. otrzymałem informację, że na ul. Meissnera jest planowana reor-
ganizacja ruchu drogowego i bezpieczeństwo zostanie zwiększone. Prace były 
planowane na rok 2020. Rok się kończy, a na razie nie zaczęto prac na tej ulicy. 

Proszę o informację, kiedy ta inwestycja zostanie zrealizowana i dlaczego  
do czasu jej realizacji nie można postawić w stosowanej odległości od tego skrzy-
żowania znaku zakazu parkowania.

Jan Maria Jackowski
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Oświadczenie złożone 
przez senator Magdalenę Kochan

Oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji 
Mariusza Kamińskiego oraz do ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej 

Tadeusza Kościńskiego

Panie Ministrze!
Przedsiębiorcy zajmujący się importem alarmują o niezwykle przewlekłych 

odprawach granicznych na granicy polsko-ukraińskiej. Do niedawna przejazd 
przez granicę odbywał się płynnie, jednak – jak wskazują zgłaszający się do 
mojego biura senatorskiego przedsiębiorcy – od czerwca br. procedury odpraw 
samochodów ciężarowych wjeżdżających na terytorium RP i wyjeżdżających 
z niego prowadzone przez polskie służby graniczne trwają nawet do 9 godzin. 
Prowadzi to do powstawania nawet 20-kilometrowych kolejek samochodów 
ciężarowych. Prowadzony przez właścicieli firm transportowych monitoring 
ruchu samochodów na granicy wskazuje, że średni czas odprawy po stronie 
ukraińskiej trwa ok. 1 godziny, a odprawa graniczna po polskiej stronie trwa 
od 5 do nawet 9 godzin.

Samochody dostarczają do przedsiębiorstw podzespoły niezbędne do ich 
płynnego działania. Tak niespotykanie przewlekłe procedury graniczne powo-
dują ogromne opóźnienia dostaw, co z kolei rodzi zagrożenie zatrzymania pro-
dukcji i naraża firmy na ogromne straty, również finansowe.

W związku z powyższym proszę o informacje:
1. Co wpłynęło na tak znaczne wydłużenie czasu trwania odpraw granicz-

nych transportów wracających na teren Rzeczypospolitej z terytorium Ukrainy?
2. Jakie niezwłoczne działania mające na celu skrócenie czasu trwania od-

praw granicznych planujecie Państwo podjąć?
Proszę o udzielnie odpowiedzi na każde z zadanych pytań osobno.

Magdalena Kochan
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Marka Komorowskiego

Oświadczenie w 95. rocznicę powołania Diecezji Łomżyńskiej

Diecezja łomżyńska została powołana 28 października 1925 r. przez papieża 
Piusa XI bullą „Vixdum Poloniae unitas”. Powołanie diecezji łomżyńskiej po-
przedzone było rozwiązaniem diecezji sejneńskiej. Diecezję podzielono na 15 
dekanatów: Augustów, Czyżew, Jedwabne, Kolno, Łomża, Ostrołęka, Ostrów 
Mazowiecka, Sejny, Sokoły, Suwałki, Szczuczyn, Śniadowo, Teolin, Wąsosz 
i Wysokie Mazowieckie.

Pierwszym biskupem diecezjalnym został pochodzący z  miejscowo-
ści Łętowo-Dąb, gmina Kołaki Kościelne, powiat zambrowski, Romuald 
Jałbrzykowski – biskup pomocniczy sejneński w latach 1918–1025, sekretarz 
generalny Konferencji Episkopatu Polski w latach 1925–1926, a następnie ar-
cybiskup, metropolita wileński w latach 1926–1955. Aktualnie biskupem diece-
zjalnym od 2011 r. jest Janusz Stepnowski.

W 1992 r. bullą papieża Jana Pawła II „Totus Tuus Poloniae Populus” zosta-
ły zmienione granice diecezji łomżyńskiej. Aktualnie liczy ona ponad 500 ty-
sięcy wiernych, w jej skład wchodzą 24 dekanaty: Chorzele, Czyżew, Grajewo, 
Jedwabne, Kadzidło, Kobylin, Kolno, Krasnosielc, Łapy, Łomża – św. Brunona, 
Łomża – św. Michała Archanioła, Myszyniec, Ostrołęka – Nawiedzenia 
Najświętszej Maryi Panny, Ostrołęka – św. Antoniego, Ostrów Mazowiecka 
– Chrystusa Dobrego Pasterza, Ostrów Mazowiecka – Wniebowzięcia NMP, 
Piątnica, Różan, Rzekuń, Szczuczyn, Szepietowo, Wysokie Mazowieckie, 
Wyszków i Zambrów.

W granicach diecezji łomżyńskiej funkcjonuje 13 sanktuariów:
– Matki Boskiej Hodyszewskiej,
– Matki Boskiej Łomżyńskiej Pięknej Miłości,
– Matki Boskiej Osuchowskiej,
– Matki Boskiej Płonkowskiej,
– Matki Boskiej Wąsewskiej,
– Matki Boskiej Wąsoskiej,
– Najświętszej Maryi Panny Dąbrowskiej,
– Miłosierdzia Bożego w Łomży,
– Świętego Antoniego z Padwy w Ostrołęce,
– Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w Porządziu,
– Świętego Idziego w Wyszkowie,
– Świętej Rodziny w Wyszkowie,
– Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia Pani Małopłockiej, Kościół pw. 

Znalezienia Krzyża Świętego w Małym Płocku.
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Patronami diecezji łomżyńskiej są Święty Bruno Bonifacy z Kwerfurtu, bi-
skup i męczennik, on jest głównym patronem, i Święty Andrzej Bobola, prezbi-
ter i męczennik, zwany apostołem Polesia, autor tekstu ślubów lwowskich króla 
Jana Kazimierza, jeden z katolickich patronów Polski.

Błogosławieni pochodzący z diecezji łomżyńskiej to bł. ks. Adam Bargielski 
i bł. ks. Michał Piaszczyński.

Marek Komorowski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów,  
ministra aktywów państwowych Jacka Sasina

Szanowny Panie Premierze!
Spółki Skarbu Państwa, które pan nadzoruje, mają często ogromny wpływ 

nie tylko na zatrudnionych w nich pracowników i ich rodziny, z uwagi na sprawy 
finansowo-zawodowe, ale także na lokalne społeczności, w których funkcjonu-
ją. Jednym z największych pracodawców w Polsce jest spółka PGE – to trzeci co 
do wielkości zatrudnienia pracodawca w Polsce. Jego znaczenie jeszcze rośnie 
w miejscach, w których ma swoje zakłady, tak jest np. w województwie łódzkim, 
w powiecie bełchatowskim oraz często także w powiatach sąsiednich. Od wielu 
lat każde kolejne władze spółki PGE informowały, że z uwagi na wyczerpywa-
nie się węgla brunatnego w dotychczas eksploatowanych złożach (Bełchatów, 
Szczerców), planowane jest uruchomienie nowego pola wydobywczego w gmi-
nie Złoczew. W ostatnich dniach aktualny prezes PGE zasugerował, że wymogi 
związane z polityką klimatyczną Unii Europejskiej muszą skutkować odejściem 
od produkcji energii z węgla brunatnego w elektrowni „Bełchatów” dużo szybciej, 
niż początkowo zakładano. Będzie to skutkować nieuruchamianiem nowego pola 
wydobywczego w Złoczewie. PGE oczywiście ma prawo do takich decyzji, szcze-
gólnie jeśli pamięta się o poziomach zanieczyszczenia powietrza w Polsce, ale…

Proszę o informację, z jakiej pomocy finansowej będą mogli skorzystać gmina 
Złoczew i jej mieszkańcy. Mieszkańcy od wielu lat czekali na ostateczną decyzję 
w tej sprawie, a gmina nie mogła przyjmować całościowych planów zagospoda-
rowania przestrzennego. Pomoc ta może być przekazana zarówno bezpośrednio 
z budżetu państwa, jak i z budżetu spółki Skarbu Państwa (PGE). Oczywiście 
każda z tych form pomocy lub innych inwestycji, które mogłaby jako rekom-
pensatę zrealizować spółka PGE, np. jako inwestycje w energetykę wiatrową 
lub fotowoltaikę, musi być realizowana zgodnie z przepisami i procedurami 
obowiązującymi w Polsce.

Przy tej okazji chciałbym także dodatkowo zapytać, czy Pana resort lub spół-
ka PGE przygotowują się już do nowych inwestycji w przyszłości na terenie 
elektrowni „Bełchatów”, np. poprzez stopniowe uzupełnienie możliwości wy-
twarzania energii z innych źródeł niż węgiel brunatny. Kopalnia i elektrownia 
„Bełchatów” to kluczowy pracodawca w województwie łódzkim. Proszę o moż-
liwie jak najbardziej precyzyjne informacje o planach na kolejne lata dotyczące 
kopalni i elektrowni „Bełchatów”.

Krzysztof Kwiatkowski
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Oświadczenie złożone przez senatorów 
Krzysztofa Kwiatkowskiego i Wadima Tyszkiewicza

Oświadczenie skierowane do ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej 
Tadeusza Kościńskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracamy się z pytaniem, czy ministerstwo rozważa dokonanie zmian 

w ustawie o podatku od spadków i darowizn w zakresie darowizn dokonywa-
nych w I grupie podatkowej (w obrębie najbliższej rodziny).

Przepisy zawarte w obowiązującej ustawie są źle sformułowane, a ich sto-
sowanie jest jeszcze grosze.

Cel ustawy był jasny: każda niebudząca wątpliwości darowizna pieniężna 
w obrębie najbliższej rodziny miała być zwolniona z podatku od spadków i da-
rowizn. Nie ma też żadnego uzasadnienia dla tego, aby podatek płacił np. ojciec, 
który na stałe mieszka za granicą, jeśli, będąc w kraju, przekazał darowiznę 
w gotówce swoim dzieciom przed notariuszem.

Interpretacje dokonywane przez KAS zapominają o sprawie najważniejszej. 
Ochrona majątku dorobkowego rodziny była ratio legis dla zwolnienia z podat-
ku wszystkich spadków i darowizn w obrębie najbliższej rodziny. Wielokrotnie 
mówił o tym inicjator zmian przepisów – prezydent Lech Kaczyński. Polacy 
w wyniku zaborów i wojen są nadal relatywnie biedni w porównaniu do sąsia-
dów, zwłaszcza zachodnich. Tę nierówność w sporej części wyrównywać mia-
ło właśnie zwolnienie z podatku majątku przekazywanego w obrębie rodziny.

Od 2007 r. obowiązuje ustawa, która realizuje ten cel, ale jednocześnie pań-
stwo musi się skutecznie chronić przed legalizacją majątku pochodzącego z prze-
stępstw. Wprowadzono więc warunek przelewu bankowego, aby nie dochodziło 
do fikcyjnych darowizn.

Art. 4a ust. 1: „Zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw 
majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, 
ojczyma i macochę, jeżeli:

1) zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu na-
czelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obo-
wiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2–5, 7 i 8 oraz 
ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia – w terminie 6 miesięcy 
od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, 
z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, oraz

2) w przypadku, gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polece-
nia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej 
samej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie 
nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, 
przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 – udokumentują ich otrzymanie 
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dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny 
niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub 
przekazem pocztowym.”.

Obecne sformułowanie przepisu odczytywane literalnie zupełnie wypacza 
cel tej ustawy. Opinia publiczna nie słyszała, aby dzięki temu zapisowi „złapano 
za rękę” jakiegoś przestępcę, ale tysiące uczciwych obywateli wpadło w pułapkę 
zastawioną na oszustów.

Niewiele decyzji nakładających obowiązek zapłaty podatku od darowizny 
w gotówce, po zaskarżeniu do sądu administracyjnego, zostało uchylonych. Sąd, 
gdy stawał po stronie podatników, zawsze dokonywał wykładni celowościowej 
tego przepisu. Jednak administracja skarbowa nadal nakłada podatek, gdy da-
rowizna została przekazana w innej formie niż bezgotówkowo.

Sąd administracyjny już wiele lat temu winien był poinformować ustawodaw-
cę, że literalne sformułowanie przepisu musi zostać zmienione. Obowiązujące 
brzmienie przepisu czyni z państwa polskiego agenta komercyjnych instytucji 
finansowych, który dba o zwiększenie ich obrotów i zysków, zamiast chronić 
własnych obywateli. Co gorsza, robi to za darmo.

Nie ma tygodnia, aby media nie pisały o problemie, dowodząc jego ważkości.
Sprawa, z pozoru banalna, generuje tysiące decyzji nakładających obowiązek 

zapłaty podatku, którego w istocie państwo nie chciało nakładać, a obywatele 
płacić nie powinni. Zmiana brzmienia art. 4a ustawy o p.s.d., czyli warunku 
udokumentowania darowizny pieniężnej, jest niezbędna, gdyż wówczas rozwią-
że problem niesłusznego opodatkowywania na przyszłość.

Takich decyzji jest wydawanych zapewne tysiące każdego roku. Obecnie też 
jest pewnie wiele takich spraw w toku. Prosimy więc o dokładne dane co do 
liczby takich spraw.

Czy ministerstwo dostrzega to, że takie sformułowanie przepisu powoduje 
wątpliwości zarówno u podatników, jak i u organów skarbowych?

Przepis powinien zapobiegać praniu pieniędzy pochodzących z przestępstw. 
W związku z tym mamy prośbę o podanie, ile każdego roku wydawanych jest 
decyzji nakładających obowiązek zapłaty podatku, z podziałem na województwa, 
a także ile na podstawie tych decyzji wszczynanych jest postępowań karnoskar-
bowych i karnych? Prosimy o wnioskowane dane za lata 2010–2020 (I półrocze).

Przy założeniu, że przytaczany przepis służy do ochrony państwa przed pra-
niem pieniędzy pochodzących z przestępstw, każda decyzja skutkować winna 
wszczęciem postępowania karnego. A jeżeli niewiele jest wszczynanych na tej 
podstawie postępowań karnych, to będzie to stanowiło niezbity dowód na to, że 
przepisy, zamiast być ochroną przed praniem pieniędzy, stały się przez przy-
padek pułapką zastawioną na obywateli.

W bazie sądu administracyjnego jest ponad 3 tysiące wyroków w tych 
sprawach.

W większości postępowań obywatele płacą niechciany (nieprzewidywany) 
przez rząd podatek. Skargi do sądu kieruje bardzo nieliczna grupa obywateli. 
Szacuje się, że mniej niż 5%. Niestety w sporach sądowych orzecznictwo jest 
też rozbieżne.

Dlatego prosimy Pana Ministra o  odniesienie się do przedstawionego 
problemu.

Z poważaniem 
Krzysztof Kwiatkowski 
Wadim Tyszkiewicz
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Oświadczenie złożone 
przez senator Gabrielę Morawską-Stanecką

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów  
Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
Walka z pandemią COVID-19 wymaga szybkiego podejmowania zdecydo-

wanych działań, mających za zadanie zapewnić bezpieczeństwo oraz skuteczną 
ochronę życia i zdrowia naszych obywateli. W sytuacji, gdy tylko 1 dnia przy-
bywa około 10 tysięcy zarażonych, nie ma miejsca na niedopracowane przepisy 
i niewykorzystywanie dostępnych możliwości. Jedną z nich jest leczenie pacjen-
tów osoczem otrzymanym od ozdrowieńców.

Obowiązujące w Polsce przepisy ograniczają górnikom możliwość jego od-
dawania. To jedyna grupa zawodowa, która musi odpracować dzień, w którym 
oddała krew. Jak tłumaczyła na antenie Polsat News prof. Grażyna Rydzewska, 
kierownik kliniki gastroenterologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA, 
„z bazy pacjentów hospitalizowanych w szpitalu MSWiA wynika, że pacjenci 
leczeni osoczem mieli trzykrotnie mniejszą śmiertelność i dwukrotnie rzadziej 
potrzebują respiratorów”.

Górnicy są gotowi na oddawanie osocza. Nie mogą być jednak karani za chęć 
udzielenia pomocy obowiązkiem odpracowania danego dnia. Jak podkreślał 
Przewodniczący WZZ „Sierpień 80” Bogusław Ziętek, „górnicy to dziś jedyna 
grupa zawodowa w Polsce, która musi odrabiać każdy dzień honorowego krwio-
dawstwa celem uzyskania prawa emerytalnego” (Wirtualna Polska, artykuł 
pt. „Koronawirus. Górnicy chcą oddawać osocze. Proszą jednak o małą zmianę 
w prawie”, opublikowany 16 października 2020 r.).

Obowiązek ten wynika z przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o eme-
ryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 1998 nr 162 
poz. 1118, ze zmianami). Art. 50a–50f dokładnie precyzują, komu przysługuje 
emerytura górnicza, oraz okresy wykonywania pracy, które można zaliczyć do 
pracy górniczej, niezbędne do uzyskania prawa do wspomnianego górniczego 
świadczenia emerytalnego. Zatem dni, w których górnik decyduje się wziąć 
zwolnienie L4 – nawet na tak szczytny cel, jakim jest oddanie osocza – nie pod-
legają zaliczeniu do okresu pracy górniczej w celu ustalenia prawa i wysokości 
emerytur górniczych ze względu na brak podstaw prawnych.

Zwracam się zatem z apelem o rozpoczęcie prac nad przepisami umożliwiają-
cymi górnikom oddawanie osocza (przede wszystkim na cele walki z COVID-19) 
bez konieczności odpracowywania dni, w których pobrali na ten cel zwolnienie L4. 
Precyzuję: chodzi o to, aby te dni zostały im doliczone do okresu pracy górniczej.

Gabriela Morawska-Stanecka
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Oświadczenie złożone 
przez senator Gabrielę Morawską-Stanecką

Oświadczenie skierowane do wojewody śląskiego  
Jarosława Wieczorka

Szanowny Panie Wojewodo!
W ostatnim czasie niemal każdego dnia obserwujemy stały wzrost liczby 

nowych zakażeń wywołanych COVID-19. W całym kraju chorych jest już bli-
sko 300 tysięcy osób. Równie dramatycznie sytuacja wygląda w województwie 
śląskim – w dniu 27 października było 1868 nowych przypadków, od początku 
pandemii łącznie 41725. Z informacji, które przekazują epidemiolodzy i lekarze, 
wynika, że w najbliższych tygodniach krzywa zachorowań będzie dalej rosła. 
Jak donoszą media, w całym kraju (nie inaczej sytuacja wygląda w naszym woje-
wództwie) zaczyna brakować wolnych łóżek, leków oraz respiratorów. Problemy 
pojawiają się również w funkcjonowaniu stacji sanitarno-epidemiologicznych, 
które są niewydolne – brakuje pracowników do obsługi infolinii, przekazywa-
nia potencjalnie chorym informacji o obowiązku udania się na kwarantannę 
oraz przeprowadzania wywiadów środowiskowych. W związku z tym proszę 
o udzielenie informacji o następujących kwestiach.

1. Jaki jest obecnie stan przygotowań szpitali w województwie? Ilu lekarzy 
i ile pielęgniarek przebywa na kwarantannie, w samoizolacji bądź jest chorych 
z powodu SARS-CoV-2? Jaki stanowi to odsetek ogółu tzw. białego personelu? 
Ile wolnych łóżek dla pacjentów chorych z powodu SARS-CoV-2 znajduje się  
na terenie województwa? Ile jest respiratorów? Ile oddziałów wstrzymało dzia-
łalność i w jakim zakresie? Jak wojewoda chce rozwiązać problemy wynikające 
z braku kadry oraz wolnych łóżek?

2. Jakie działania podjął wojewoda i kiedy, aby wesprzeć funkcjonowanie 
stacji sanitarno-epidemiologicznych?

3. Ile izolatoriów funkcjonuje obecnie na terenie województwa?
4. Jaką strategię działania oddziałów szpitalnych dla osób z innymi choro-

bami w dobie pandemii ma wojewoda? Kto odpowiada za jej wdrożenie i jakie 
są jej główne założenia?

Gabriela Morawska-Stanecka
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Krzysztofa Mroza

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia  
Adama Niedzielskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura senatorskiego zwracają się rodzice, a zwłaszcza matki, któ-

re w dobie epidemii koronawirusa walczą o prawo do odwiedzin swoich dzieci  
na oddziałach neonatologicznych. Problem odwiedzin dotyczy szczególnie wcze-
śniaków. Przepisy w zakresie możliwości odwiedzin wydają osobno dyrekcje 
poszczególnych szpitali w formie regulaminu odwiedzin i są one zróżnicowa-
ne. Zdarzają się przypadki, w których matki wcześniaków, do momentu wypisu 
dziecka ze szpitala (a może to trwać nawet do 200 dni), widziały swoje dziecko 
zaledwie dwukrotnie.

Zgodnie z opiniami ekspertów rodzic w procesie zdrowienia dziecka jest nie-
zbędny, a jego brak ma dla noworodka długotrwałe skutki. Kontakt i bliskość 
dziecka z matką są też kluczowe przy ograniczaniu stresu, na który to stres roz-
wijający się układ nerwowy dziecka nie jest przygotowany.

Z informacji, jakie posiadam, wynika, że krajowy konsultant w dziedzinie 
neonatologii w czerwcu br. rekomendowała możliwość odwiedzin jednego z ro-
dziców według przygotowanego na oddziale grafiku godzinowego, pod nadzo-
rem personelu i pod warunkiem stosowania się do zaleceń dotyczących odzieży 
ochronnej i dezynfekcji rąk. Rekomendacje te w niektórych szpitalach nie są 
jednak wdrażane.

W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z prośbą o udziele-
nie odpowiedzi na poniższe pytanie.

Czy jest możliwe wprowadzenie przez Ministerstwo Zdrowia takich przepi-
sów, które przy zachowaniu reżimu sanitarnego umożliwią rodzicom regularny 
kontakt z dziećmi przebywającymi w szpitalach?

Z poważaniem 
Krzysztof Mróz
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Janusza Pęcherza

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów  
Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
W dobie nasilającej się pandemii, niewyobrażalnego wzrostu liczby zakażeń 

dziennie (dziś prawie 19 tysięcy nowych zakażeń i 236 zgonów), widma kryzy-
su gospodarczego, jakiego nie doświadczyliśmy nigdy w historii naszego kraju, 
zwracam się do Pana Premiera o przesunięcie terminów wprowadzenia w życie 
nowych rozwiązań prawnych, które dodatkowo obciążać będą polskich przed-
siębiorców. Wymienię tylko 2 nowe rozwiązania, które wejdą w życie w najbliż-
szym czasie. Są to:

1) objęcie spółek komandytowych podatkiem CIT,
2) podatek cukrowy.
Skupię się na podatku cukrowym, gdyż byłem jednym z senatorów, którzy 

w procesie legislacyjnym zgłosili do tzw. ustawy cukrowej poprawki, ale popraw-
ki te zostały następnie w całości odrzucone przez większość sejmową. Ustawa 
została następnie podpisana przez prezydenta RP i ma wejść w życie 1 stycznia 
2021 r. Wprowadzenie podatku cukrowego zahamuje rozwój polskich przedsię-
biorstw i uderzy w szereg segmentów gospodarki. Produkcja napojów opiera się 
na współpracy przedstawicieli wielu branż, wiąże ze sobą setki przedsiębiorców 
i tysiące pracowników produkcji, magazynierów, logistyków, dziesiątki tysięcy 
rolników, sadowników, plantatorów buraka cukrowego. Danina cukrowa bę-
dzie kolejnym, obok tzw. ustawy futerkowej, dotkliwym ciosem wymierzonym 
w polskiego rolnika. Dodatkowe opłaty zabiją też polskie firmy, a wizja wpływu 
do budżetu środków z tytułu podatku cukrowego pozostanie tylko złudzeniem. 
Wzrośnie inflacja, a i tak już wyczerpana polska gospodarka zostanie jeszcze 
bardziej poturbowana. Wizja bankructwa przedsiębiorstw, które są filarem pol-
skiego biznesu i zapewniają byt polskim rodzinom, stanie się faktem – i to nie 
może być pomijane i lekceważone. 

Odroczenie wprowadzenia w życie ustawy cukrowej pozwoliłoby przedsię-
biorcom ze spokojem przejść okres trudności gospodarczych spowodowanych 
pandemią, bez widma dodatkowych obciążeń i kłopotów. Rząd zapewnia dofi-
nansowania związane z pandemią wielu przedsiębiorcom, tym bardziej logiczne 
wydaje się odstąpienie w tym samym czasie od wprowadzenia nowego podatku. 

Pandemia to stan wyjątkowy, który wymaga decyzji podejmowanych w nad-
zwyczajnym trybie. Wszystko wskazuje na to, że zostanie wypracowany roz-
sądny kompromis pomiędzy branżą mięsną a rządem przy wprowadzeniu 
nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. W ustawie, która wyszła z Senatu RP 
i obecnie znajduje się w Sejmie, wprowadzono okresy przejściowe nawet do 
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2025 r. Podobny model mógłby być zastosowany wobec branży producentów 
napojów.

Wierzę, że jako państwo i społeczeństwo z tej trudnej sytuacji wyjdziemy sil-
niejsi i zjednoczeni, jak nigdy wcześniej, dlatego też powinniśmy zrobić wszyst-
ko, aby tak się stało. 

Jeszcze raz proszę Pana Premiera o przesunięcie w czasie terminów wpro-
wadzenia dodatkowych obciążeń ustawowych dla przedsiębiorców.

Z wyrazami szacunku 
Janusz Pęcherz
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Oświadczenie złożone 
przez senator Jadwigę Rotnicką

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów,  
ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Piotra Glińskiego  

oraz do ministra klimatu i środowiska Michała Kurtyki

W ostatnich dniach środowisko archeologów polskich poinformowało mnie 
o próbach uruchomienia eksploatacji złoża wapieni na terenie sołectwa Ruda 
Kościelna w powiecie ćmielowskim. Zaniepokojenie wzbudził fakt lokalizacji 
kopalni odkrywkowej w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu „Krzemionki”, 
w całości na terenie jego strefy buforowej, co wyeliminowałoby Krzemionkowski 
Region Prehistorycznego Górnictwa Krzemienia Pasiastego z listy światowego 
dziedzictwa UNESCO, na którą został wpisany w lipcu 2019 r. Region ten obej-
muje najlepiej zachowany i najbardziej technicznie zróżnicowany zespół pozo-
stałości prehistorycznego górnictwa, jaki znamy na świecie. Najważniejszym 
jego elementem są świetnie zachowane pozostałości neolitycznych kopalni krze-
mienia (sprzed 5900 – 3600 lat), chronione od lat w rezerwacie archeologicznym 
„Krzemionki”. Dołączono do nich 2 podobne, lecz mniejsze stanowiska arche-
ologiczne, „Borownia” w Rudzie Kościelnej oraz „Korycizna” w Wojciechówce, 
a także pozostałości rozległej osady górników i użytkowników tego surowca 
w stanowisku „Gawroniec” w Ćmielowie.

Godząc się na wpisanie Krzemionkowskiego Regionu Prehistorycznego 
Górnictwa Krzemienia Pasiastego na listę światowego dziedzictwa UNESCO, 
państwo polskie przyjęło na siebie szereg zobowiązań. Jest wśród nich m.in. 
stworzenie w tym regionie parku kulturowego, a także wprowadzenie takich 
zapisów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, by strefy 
buforowe stanowiły efektywny poziom ochrony. Zwracam się więc do Panów 
Ministrów o podjęcie pilnych i stanowczych działań zmierzających do:

– powstrzymania uruchomienia kopalni odkrywkowej wapieni w Rudzie 
Kościelnej;

– udzielenia pomocy dla Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu „Krze- 
mionki” przy tworzeniu parku krajobrazowego uwzględniającego walory pozo-
stałości prehistorycznych eksploatacji krzemieni pasiastych oraz 2 obszarów 
Natura 2000: „Krzemionki” i „Dolina Kamienna”.

Z poważaniem 
Jadwiga Rotnicka
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Oświadczenie złożone 
przez senator Jadwigę Rotnicką

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia  
Adama Niedzielskiego

Na moje ręce wpłynęło pismo Fundacji „eFkropka”, zrzeszającej osoby po 
kryzysach psychicznych oraz profesjonalistów zajmujących się leczeniem i te-
rapią osób z doświadczeniem kryzysów.

Aktualnie działające centra zdrowia psychicznego (31 ośrodków) stały się 
źródłem nadziei na podniesienie standardu opieki psychiatrycznej w Polsce. 
Pandemia COVID-19 znacząco opóźniła działania związane z reformą psychia-
trii, a więc także plany rozwoju centrów zdrowia psychicznego (CZP). Rozumiem 
ograniczone możliwości finansowe budżetu państwa, jednak głęboki niepokój 
budzą we mnie informacje, że skuteczny – zarówno w ocenie pacjentów, jak 
i lekarzy – program CZP ma mieć zmniejszone finansowanie albo wręcz zo-
stanie zakończony. Aby zapewnić dostępność i poprawę jakości leczenia psy-
chiatrycznego, konieczne wydaje się nie tylko zwiększenie finansowania opieki 
psychiatrycznej w Polsce, ale także znowelizowanie ustawy o ochronie zdrowia 
psychicznego. Oczekują tego pacjenci, ale także opiekujący się nimi lekarze, pie-
lęgniarki środowiskowe, psychoterapeuci, psychologowie, terapeuci zajęciowi, 
pracownicy socjalni oraz asystenci zdrowia.

Zwracam się z prośbą o odpowiedź na pytania dotyczące przyszłości pilota-
żowego programu centrów zdrowia psychicznego:

1. Czy ministerstwo przewiduje zakończenie lub spowolnienie wdrażania 
pilotażowego programu centrów zdrowia psychicznego?

2. Do kiedy planowane jest objęcie obszaru całej Polski siecią centrów zdro-
wia psychicznego?

3. Czy zakłada się zmianę formy finansowania centrów zdrowia psychicz-
nego z ryczałtu na populację na inną formę finansowania? Jeżeli tak, to na jaką 
i dlaczego?

4. Czy ministerstwo przewiduje zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia 
psychicznego co najmniej do poziomu średniej europejskiej, tj. do 5% udziału 
w całości nakładów na ochronę zdrowia?

5. Czy ministerstwo zakłada wprowadzenie trzystopniowego systemu ochro-
ny zdrowia psychicznego, w którym centra zdrowia psychicznego zapewniają 
pomoc podstawową, dopełnianą w koniecznych przypadkach przez specjali-
styczne programy zdrowotne (pomoc profilowana) i ośrodki wysokospecjali-
styczne (akademicki poziom referencyjny)?

Z poważaniem 
Jadwiga Rotnicka
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Sławomira Rybickiego

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów,  
ministra rozwoju, pracy i technologii Jarosława Gowina

Starosta pucki w porozumieniu z samorządowcami powiatu puckiego wy-
stosował pismo do prezesa Rady Ministrów, pana Mateusza Morawieckiego, 
w sprawie regulacji prawnych dotyczących prowadzonych prac budowlanych 
na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych roz-
wiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzy-
sowych (Dz.U. 2020 r. poz. 374, z późn. zm.). Liczne apele w niniejszej spra-
wie samorządowcy powiatu puckiego zgłosili również podczas wyjazdowego 
konsultacyjnego spotkania parlamentarzystów z samorządowcami powiatu 
puckiego, w którym brałem udział. Należy wyraźnie podkreślić, iż problema-
tyka tzw. budów covidowych dotyczy nie tylko powiatu puckiego, a całej Polski. 
W związku z tym, jako że minister rozwoju, pracy i technologii jest m.in. mini-
strem właściwym do spraw działu: budownictwo, planowanie i zagospodaro-
wanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, proszę o odpowiedź na następujące 
pytania, wystosowane również w wymienionym tu piśmie starosty puckiego 
do premiera.

1. Czy zamierzeniem ustawodawcy było umożliwienie prowadzenia robót 
budowlanych w celu budowy obiektów mieszkaniowych, letniskowych lub re-
kreacyjnych bądź też obiektów wielolokalowych, w których możliwe będzie od-
płatne zakwaterowanie osób zakażonych COVID-19 bądź odbywanie przez nie 
kwarantanny, mimo że podmioty realizujące takie obiekty nie posiadają zakon-
traktowanych umów na prowadzenie tego typu działalności?

2. Czy zamierzeniem ustawodawcy było wykonanie i zakończenie robót bu-
dowlanych do daty obowiązywania przepisu art. 12 wskazanej ustawy, czy też 
umożliwi się ich prowadzenie po 5 września 2020 r.?

3. Czy w przypadku realizowania robót na podstawie złożonej informacji 
zgodnie z art. 12 ww. ustawy, a po upływie terminu jego obowiązywania, przy-
wrócone zostało stosowanie ustaw, o których mowa w ust. 1 tego artykułu, w tym 
m.in. konieczność uzyskania pozwolenia na użytkowanie budowlanych obiek-
tów w trybie przewidzianym w ustawie – Prawo budowlane po zakończeniu 
ich budowy?

4. Czy w przypadku realizowania budynku na podstawie złożonej informacji 
zgodnie z art. 12 wymienionej ustawy, a po upływie terminu jego obowiązywa-
nia, możliwe będzie prowadzenie robót budowlanych związanych m.in. z wyko-
naniem sieci bądź przyłączy wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej 
umożliwiającymi funkcjonowanie wzniesionych obiektów, jeżeli ich budowa nie 
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została wskazana w złożonej informacji, a obowiązujące przepisy prawa nie do-
puszczają na danym terenie możliwości ich wykonania?

5. Który organ posiada kompetencje do kontroli obiektów wznoszonych  
na podstawie złożonej informacji zgodnie z art. 12 wymienionej ustawy?

6. Czy w przypadku realizowania robót na podstawie złożonej informacji 
zgodnie z art. 12 wskazanej ustawy, a po upływie terminu jego obowiązywania, 
jakikolwiek organ może wstrzymać roboty budowlane prowadzone niezgodnie 
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

7. Czy w przypadku realizowania robót na podstawie złożonej informacji 
zgodnie z art. 12 wymienionej ustawy, a po upływie terminu jego obowiązy-
wania, jakikolwiek organ może wstrzymać roboty budowlane przy wznoszeniu 
inwestycji związanych z COVID prowadzone niezgodnie z obowiązującymi prze-
pisami ustaw, a niewyłączonymi ze stosowania zgodnie z art. 12, m.in. ustawa 
– Prawo wodne, ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych, a także obowią-
zujące akty prawa miejscowego inne niż miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego, np. uchwały sejmików, zarządzenia regionalnych dyrektorów 
ochrony środowiska?

8. Kto i jakie czynności powinien podjąć wobec kierownika budowy – oso-
by zaufania publicznego, mającego obowiązek prowadzenia budowy zgodnie 
z obowiązującemu przepisami, w przypadku prowadzenia robót na podstawie 
złożonej informacji zgodnie z art. 12 wymienionej ustawy, a naruszających inne 
regulacje prawne, niewyłączone przepisem art. 12 tej ustawy?

9. Który organ po zrealizowaniu nowego obiektu na podstawie złożonej in-
formacji, zgodnie z art. 12 wymienionej ustawy, będzie posiadał uprawnienia do 
sprawdzenia faktycznego sposobu użytkowania obiektu, a czy po stwierdzeniu 
niezgodności z zadeklarowanym przeznaczeniem zastosowanie znajdzie art. 48 
ustawy – Prawo budowlane, chodzi o budowę bez wymaganego pozwolenia na 
budowę? I czy zmiana zdeklarowanej funkcji, niezwiązanej z przeciwdziałaniem 
COVID, będzie podlegała innym przepisom naprawczym, a jeżeli tak, to jakim?

Z poważaniem 
Sławomir Rybicki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Sławomira Rybickiego

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury  
Andrzeja Adamczyka

W związku ze złożonym przeze mnie na 43. posiedzeniu Senatu X kadencji 
w dniu 22 czerwca 2017 r. oświadczeniem, skierowanym do ministra gospodarki 
morskiej i żeglugi śródlądowej oraz otrzymaną na niniejsze oświadczenie od-
powiedzią, proszę o następujące informacje.

1. Jakie działania podjęło ministerstwo w celu stworzenia systemu PCS?
2. W 2017 r. powołano spółkę „Polski PCS Sp. z o.o.”, której udziałowcami 

są zarządy morskich portów w Gdańsku, Gdyni oraz Szczecinie i Świnoujściu.  
Na jakim etapie są prace prowadzone przez spółkę i jakie są konkretne efekty 
dotychczasowego, 3-letniego, funkcjonowania spółki?

3. W jakiej wysokości i na co wydatkowano publiczne środki finansowe prze-
znaczone na ten cel, w tym środki wspomnianych zarządów morskich portów?

4. Czy administracja państwowa w pełni kontroluje wydatki oraz prace nad 
zasobami przyszłego PCS? Czy rada nadzorcza spółki wypełnia swą rolę w spo-
sób efektywny i zgodnie z obowiązującymi przepisami?

5. Kiedy planowane jest pełne wdrożenie w zarządach morskich portów 
o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej systemu PCS?

Z poważaniem 
Sławomir Rybicki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Adama Szejnfelda

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów  
Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
W aspekcie trwającego obecnie kryzysu zasadniczym wyzwaniem na przy-

szłość jest odbudowanie, a następnie wzmocnienie i rozwój polskiej gospodarki. 
Wydaje się, że jednym z koniecznych instrumentów mających służyć osiągnięciu 
tego celu powinno być pogłębienie integracji Polski z pozostałymi krajami w ra-
mach Unii Europejskiej, w tym wejście Polski do strefy wspólnej waluty euro.

Jest to trudne zadanie nie tylko ze względów ekonomicznych (konieczność osią-
gnięcia określonych kryteriów konwergencji), lecz także z powodów politycznych. 
Pamiętać należy, że Polska, podpisując układ akcesyjny do Unii Europejskiej, zo-
bowiązała się jednak do zastąpienia swojej waluty przez euro. Obecnie jesteśmy 
członkiem Unii Monetarnej i Walutowej, ale nie należymy do strefy euro. Naszym 
obowiązkiem jest jednak dążenie do przyjęcia wspólnej waluty, a to oznacza osią-
gnięcie kryteriów nominalnych zbieżności zapisanych w układzie z Maastricht.

Wielu ekonomistów jest w zasadzie zgodnych, że plusy przyjęcia euro przez 
nasz kraj zdecydowanie przeważają nad minusami. Potwierdzają to także wcze-
śniejsze wyniki studiów Narodowego Banku Polskiego oraz Międzynarodowego 
Funduszu Walutowego, które również wskazują, iż korzyści z przyjęcia przez 
Polskę euro przeważają nad ewentualnymi kosztami tego procesu. Podstawowe 
argumenty przyjęcia euro mają zresztą charakter nie tylko ekonomiczny (ma-
kroekonomiczny i mikroekonomiczny), lecz także polityczny. Jest tak, ponie-
waż aktualnie euro wprowadzone jest już w większości państw członkowskich 
Wspólnoty – euro jest prawnym środkiem płatniczym aż w 19 państwach, które 
razem tworzą strefę euro obejmującą swym obszarem gigantyczny rynek i około 
341 milionów ludzi w Europie. Waluta ta używana jest zresztą także w 11 kra-
jach oraz terytoriach nienależących do UE. Ponadto, co nie jest bez znaczenia, 
na euro przypada aż 27% światowych rezerw walutowych. 

Kraje członkowskie strefy euro generują około 80% PKB całej Unii Europejskiej 
i dlatego strefa euro w ramach Unii Europejskiej, w odróżnieniu od pozostałych 
krajów UE, ma ogromne znaczenie polityczne, ekonomiczne i gospodarcze, skut-
kiem czego jest ona osobno zarządzana na planie gospodarczym, zwłaszcza w za-
kresie polityki gospodarczej i pieniężnej. Pozostawanie zatem Polski poza tym 
obszarem, poza kręgiem państw wspólnej waluty grozi nam oderwaniem się od 
unijnego jądra i byciem państwem jedynie satelitarnym, państwem poza sferą 
zasadniczych decyzji ekonomicznych, gospodarczych i politycznych Wspólnoty. 
To z kolei z politycznego, a nie tylko gospodarczego punktu widzenia nie może 
być dla nas korzystne.
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Co jest również ważne, waluty narodowe, niezależnie od zwykłych zagrożeń 
wynikających z wahań kursowych czy skoków wartości będących skutkiem wy-
stępujących okresów koniunktury czy dekoniunktury, są niekiedy także celem 
ataków spekulacyjnych oraz nieuczciwej gry na rynkach finansowych. Taka sy-
tuacja jedynie w minimalnym stopniu grozi z kolei silnym walutom, uznanym 
za międzynarodowe środki płatnicze używane do międzynarodowych rozliczeń, 
takim jak euro czy dolar USA. Zresztą co dzieje się z narodową walutą w dobie 
kryzysu i ekonomicznej niepewności, widzimy np. obecnie. Złoty wobec dolara 
czy euro osłabia się od miesięcy, osiągając aktualnie wartości niespotykane do 
tej pory, ale w przeszłości były już i sytuacje zupełnie odmienne. Takie skoki 
wartości kursowych bardzo utrudniają planowanie efektywnej działalności 
gospodarczej przedsiębiorców, ale nie są też obojętne dla wszystkich obywateli.

Wyeliminowanie zatem ryzyka kursowego sprzyjałoby stabilizacji i pewno-
ści gospodarczej, a także integracji krajowego rynku finansowego z rynkiem 
w strefie euro oraz otworzyłoby przed polskimi przedsiębiorstwami nowe moż-
liwości finansowania swojej działalności. W rezultacie wspomnianych korzyst-
nych procesów Polska mogłaby śmielej sięgać po pulę oszczędności światowych. 
Wprowadzenie euro ułatwiałoby także porównywalność cen u nas i w pozosta-
łych krajach wspólnej waluty, dzięki czemu zwiększyłaby się konkurencja na 
krajowym rynku dóbr i usług, co zachęciłoby do poprawy wydajności produkcji 
przedsiębiorstw oraz wyrównywania płac pracowników.

Wydaje się, że przyjęcie euro stanowiłoby również bodziec do osiągnięcia 
lepszego układu polityki makroekonomicznej niż w przypadku odkładania tego 
terminu. Jak wiadomo, dobre zrównoważenie gospodarki jest warunkiem szyb-
kiego i długotrwałego wzrostu gospodarczego. Opóźnianie akcesji do strefy euro 
może zaś spowodować pogorszenie konkurencyjnej pozycji Polski – i tej gospo-
darczej, i tej politycznej – zwłaszcza gdyby pozostałe kraje członkowskie w Unii 
Europejskiej, niebędące obecnie w strefie wspólnej waluty, zaczęły przyjmować 
euro wcześniej niż my. Groziłoby to m.in. utratą znacznej części inwestycji bez-
pośrednich, które mogłyby być kierowane do tych krajów, gdzie nie istniałoby 
ryzyko walutowe, a stopy procentowe byłyby niższe.

Nawiązując do przedstawionych kwestii, pragnę zapytać Pana Premiera, czy 
polityka obecnej ekipy rządzącej, z Radą Ministrów i Panem Premierem na cze-
le, całkowicie i bezwarunkowo nie przewiduje działań na rzecz przyjęcia przez 
Polskę wspólnej waluty euro, czy też przyjmujecie państwo taką ewentualność? 
Jeśli tak, to kiedy i pod jakimi warunkami?

Z wyrazami szacunku 
Adam Szejnfeld
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Aleksandra Szweda

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury  
Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z licznymi prośbami o interwencję, kierowanymi do mojego biura 

senatorskiego w Kłodzku, wnoszę o rozważenie budowy sygnalizacji świetlnej 
na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 8 z ul. Zajęczą w Kłodzku. 

Pragnę w tym miejscu jednocześnie bardzo serdecznie podziękować Panu 
Ministrowi i GDDKiA we Wrocławiu za uwzględnienie moich postulatów i re-
alizację przebudowy skrzyżowania przy ul. Zajęczej z drogą krajową nr 8 w ra-
mach kluczowej dla miasta i powiatu kłodzkiego inwestycji budowy obwodnicy 
miasta Kłodzka.

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 dniu 4 listopada 2016 r. Sejm uchwalił ustawę o wsparciu kobiet w ciąży 

i rodzin „Za życiem”. Celem ustawy jest uregulowanie w sposób kompleksowy 
wsparcia dla kobiet w ciąży i rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet 
w ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych, a także dzieci, 
u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczal-
ną chorobę zagrażającą ich życiu, które powstały w prenatalnym okresie roz-
woju dziecka lub w czasie porodu. Na podstawie tej ustawy opracowany został 
program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, przyjęty uchwałą 
Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. Wpisuje się on idealnie w polity-
kę rządu Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy wsparcia dla rodzin 
i dzieci, zapoczątkowanego olbrzymim programem prospołecznym, jakim jest 
program 500+.

W związku z licznymi nieprawdami, jakie pojawiają się w przestrzeni pu-
blicznej w ostatnim czasie, związanymi z atakami na stronę rządową za rzekomy 
brak wsparcia dla kobiet w ciąży i rodzin zajmujących się dziećmi niepełno-
sprawnymi, proszę o udzielenie kompleksowej informacji o sztandarowym pro-
gramie rządu „Za życiem”. 

Proszę o informacje, w jakich obszarach wsparcia i jacy beneficjenci korzy-
stali i mogą korzystać z programu, ile środków już skierowano do beneficjen-
tów w ramach programu, jak rozwijał się program i jakie są plany dalszego jego 
rozszerzania, zapowiedziane już wstępnie przez rząd.

Z poważaniem 
Aleksander Szwed
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Aleksandra Szweda

Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi  
Grzegorza Pudy

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z licznymi zapytaniami kierowanymi przez rolników i miesz-

kańców terenów wiejskich do mojego biura senatorskiego w zakresie programu 
„Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” finansowanego z PROW, 
w ramach którego rolnik będzie mógł otrzymać nawet 250 tysięcy zł, jeżeli biz-
nesplan będzie przewidywał utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy, zwracam się 
o wyjaśnienia. Obecnie, zgodnie z ogłoszonym naborem, premia jest jednakowa, 
tj. 100 tysięcy zł przewidziano dla tych osób, które w ramach PROW rozpoczną 
działalność pozarolniczą.

Proszę o informację, w jakich obszarach wsparcia i jacy beneficjenci będą 
mogli korzystać z programu, jakie będą warunki uzyskania dotacji i czy poza ak-
tualnym naborem ogłoszonym do końca listopada będą kolejne edycje programu.

Z poważaniem 
Aleksander Szwed
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Ryszarda Świlskiego

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia  
Adama Niedzielskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W imieniu pacjentów po transplantacjach wątroby, dla których COVID-19 

stanowi śmiertelne zagrożenie, zwracam się z apelem o interwencję.
Do długiej listy problemów związanych z losem pacjentów po przeszczepach, 

a także z trudnościami polskiej transplantologii, w tym donacjami i transplan-
tacjami w wymiarze systemowym, czy kwestii ogólnej świadomości społeczeń-
stwa co do tych zagadnień, dodać należy alarmująco niepokojące zagrożenia dla 
tychże pacjentów wynikające z pandemii COVID-19. Jak wiadomo, tacy pacjenci 
poddawani są leczeniu immunosupresyjnemu, czyli zażywają dzienną dawkę 
leków zapobiegających poprzez celowe obniżenie odporności odrzuceniu ciała ob-
cego, co skutkuje ogromnym podwyższeniem ryzyka zwykłych infekcji, zakażeń 
wirusami, zakażeń grzybiczych czy bakteryjnych. Pojawienie się bardzo niebez-
piecznego wirusa Sars-CoV-2 stanowiącego ogromne zagrożenie dla zdrowych 
ludzi jest dla pacjentów, u których świadomie obniża się odporność, bez wątpie-
nia o wiele większym wyzwaniem, które może się okazać śmiertelną pułapką.

W mojej ocenie działania administracyjne wobec obecnych zagrożeń pan-
demicznych dalece nie chronią tychże pacjentów. W związku z tym zwracam 
się uprzejmie do Pana Ministra o podjęcie możliwych działań w ramach swoich 
kompetencji oraz dostępnych narzędzi, aby zmienić ten stan rzeczy dla dobra 
pacjentów po transplantacjach, których zdecydowaną większość stanowią osoby 
niezamożne, żyjące z bardzo skromnych rent czy emerytur, gdyż ogromna ich 
część nie wraca do życia zawodowego.

Do najpilniejszych i palących kwestii, które moim zdaniem wymagają bez-
zwłocznego działania w obliczu zagrożeń związanych z COVID-19, należą:

– umożliwienie pacjentom po przeszczepach (a może nawet i wszystkim gru-
pom wysokiego ryzyka, jak np. osobom w trakcie chemioterapii itp.) korzysta-
nia ze wszystkich przywilejów czy ułatwień, które przysługują seniorom, jak 
choćby z godziny dla seniorów;

– zagwarantowanie zabezpieczenia i dostępu do szczepionek na grypę dla 
pacjentów ze wskazaniem, a docelowo do szczepionki na COVID-19;

– przesunięcie pacjentów po transplantacji do grupy, której przysługuje peł-
na refundacja kosztów szczepionki;

– zapewnienie refundacji środków ochrony osobistej (maseczki, rękawicz-
ki itp.).

Oczywiście są to tylko bieżące, najpilniejsze zagadnienia wymagające in-
terwencji, które obok innych, docelowych, jak choćby zapewnienia gwarancji 
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refundacyjnej – niezmienności cen leków immunosupresyjnych – aktywizacji 
zawodowej pacjentów czy koniecznych zmian systemowych, mają przełożenie 
na kondycję transplantologii w naszym kraju.

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 prezesa Rady Ministrów  
Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
Mając na uwadze apele kierowane przez m.in. środowisko samorządowe, 

odnoszące się do zamknięcia z dniem 17 października 2020 r. obiektów, tj m.in. 
basenów prowadzonych przez jednostki i spółki komunalne, wnoszę o jak naj-
szybsze odwołanie ww. zakazu.

Jak powszechnie wiadomo, liczne instytucje zdrowia publicznego (w tym 
Centers for Disease Control and Prevention czy Światowa Organizacja Zdrowia) 
nie wykazały, iż do przypadków zakażenia SARS-CoV-2 dochodzi poprzez wodę, 
w szczególności wodę w basenach kąpielowych. Powyższe potwierdził także 
dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu 
Higieny.

W świetle powyższego wnoszę o umożliwienie działalności obiektów na 
dotychczasowych zasadach – oczywiście z zachowaniem należytego reżimu 
sanitarnego.

Z poważaniem 
Wadim Tyszkiewicz
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Oświadczenie złożone przez senatorów 
Wadima Tyszkiewicza i Krzysztofa Kwiatkowskiego

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów  
Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
W ostatnich miesiącach bezpieczeństwo zdrowotne i sanitarne obywate-

li stało się niezwykle istotne. Pomimo kilku aktów prawnych nakładających 
obowiązki i obostrzenia zmierzające do zapobiegania epidemii spowodowanej 
COVID-19 nie ma regulacji wskazujących, jakie wymagania winien spełniać 
lokal, w którym kwarantannę odbywają obywatele Ukrainy i innych państw 
spoza terenu Unii Europejskiej, którzy przekraczają granice naszego kraju celem 
podjęcia pracy. Otrzymaliśmy wiele wniosków o pomoc w rozwiązaniu opisa-
nych niżej problemów.

W kamienicy z kilkoma mieszkaniami jeden z właścicieli przeznaczył lokal 
mieszkalny na wynajem – kwateruje w nim od 16 do 21 osób, obywateli państw 
spoza UE. Osoby te nie znają języka polskiego, nie wiedzą, jak postępować w ra-
mach wspólnot mieszkaniowych, nie znają zasad kwarantanny, kontrolowani 
są wyłącznie raz dziennie przez funkcjonariuszy Policji. Opuszczają lokal celem 
zrobienia zakupów, przebywają w mieszkaniu wraz z osobami, które codziennie 
pracują. Właściciel lokalu nie sprawuje żadnego nadzoru nad osobami, którym 
udostępnił lokal na kwarantannę. Mieszkańcy wspólnego budynku pozbawieni 
zostali możliwości korzystania ze swojego podwórka i piwnic, bowiem lokal ten 
jest w suterenie, na poziomie wspólnych pomieszczeń.

Kolejny przykład. Na osiedlu domów jednorodzinnych właściciel przezna-
czył dom na wynajem. Ponad 20 osób, obywateli państw spoza UE, odbywa tam 
kwarantannę. Problemy mieszkańców są podobne do tych, jakie opisano wyżej.

Funkcjonariusze Policji wzywani na interwencje odpowiadają w takich sy-
tuacjach, że mają uprawnienia wyłącznie do kontroli, czy osoba wskazana na 
liście przekazanej przez służby powiatowych inspektorów sanitarnych przebywa 
w lokalu. Wnioski o ukaranie za naruszenie zasad kwarantanny mogą skiero-
wać, jeśli stwierdzą taki przypadek. Pracownicy służb sanitarnych odpowiada-
ją z kolei, że w ich kompetencjach nie leży sprawdzanie warunków lokalowych, 
jeśli chodzi o kwarantannę.

Zasadne jest zatem pytanie, do jakich służb lub organów mogą zwrócić się 
o pomoc mieszkańcy narażeni na konieczność zamieszkiwania w domach lub na 
osiedlach domów jednorodzinnych, w których właściciele wynajmują mieszkania 
lub domy na kwarantannę. Jaki akt prawny reguluje warunki bezpieczeństwa 
sanitarnego pomieszczeń przeznaczonych na kwarantannę? Czy osoba pry-
watna ma prawo wynajmować w domach wielorodzinnych np. 4 lokale miesz-
kalne i wspólny ogrodzony teren na kwarantannę? Jakie uprawnienia i środki 
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ochrony prawnej przysługują pozostałym właścicielom lub lokatorom w domach, 
w których wynajmowane są lokale na kwarantannę? Czy Rada Ministrów, jeżeli 
brakuje stosownych regulacji prawnych, opracuje i wdroży stosowne regulacje 
prawne zabezpieczające uprawnienia osób, które wbrew swojej woli narażone 
są na bezpośrednie zagrożenie sanitarne?

Uprzejmie prosimy Pana Premiera o  odniesienie się do poruszonych 
zagadnień.

Z wyrazami szacunku 
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 rozprzestrzeniającą się w Polsce i na świecie pandemią wywo-

łaną przez koronawirus SARS - CoV-2, prosimy o informację, jakie ośrodki ba-
dawcze w Polsce pracują oficjalnie nad wynalezieniem leku na chorobę COVID-19 
powodowaną ww. koronawirusem oraz nad opracowaniem szczepionki przy 
pomocy programów pomocowych oferowanych przez agendy państwowe.

Prosimy również o informację, na jakim etapie są te badania i kiedy zaj-
mujące się ww. badaniami ośrodki przewidują realną możliwość rozpoczęcia 
produkcji.

Z wyrazami szacunku 
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 ewidentnymi brakami dotyczącymi kadr lekarskich i pielę-

gniarskich w Polsce, które to braki w drastyczny sposób uwidoczniły się w sy-
tuacji pandemii koronawirusa, prosimy o udzielenie następujących informacji:

1. Ilu lekarzy i ile pielęgniarek przypada na 1 tysiąc mieszkańców w Polsce 
i jak te wskaźniki mają się do pozostałych krajów Unii Europejskiej oraz do 
średniej unijnej?

2. Jaki jest współczynnik aktywności zawodowej lekarzy i pielęgniarek 
w okresie styczeń – październik 2020 r.?

3. Ilu lekarzy o specjalizacji chorób zakaźnych oraz ile pielęgniarek o specja-
lizacji chorób zakaźnych przypada w Polsce na 1 tysiąc mieszkańców?

4. Jaki jest miesięczny współczynnik aktywności zawodowej lekarzy o spe-
cjalizacji chorób zakaźnych oraz pielęgniarek o specjalizacji chorób zakaźnych 
w okresie styczeń – październik 2020 r.? Prosimy o podanie wymienionych in-
formacji na tle pozostałych krajów UE oraz średniej unijnej.

5. Jaki jest średni wiek pielęgniarki i lekarza w Polsce w 2020 r. i jak to się ma 
do sytuacji w pozostałych krajach unijnych oraz do średniej unijnej?

Z wyrazami szacunku 
Wadim Tyszkiewicz  
Krzysztof Kwiatkowski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jerzego Wcisłę

Oświadczenie skierowane do marszałka Senatu  
Tomasza Grodzkiego

Szanowny Panie Marszałku!
W dniu 18 sierpnia 2020 r. skierowałem oświadczenie do ministra obrony 

narodowej Mariusza Błaszczaka. Zgodnie z art. 49 pkt 5 Regulaminu Senatu 
RP w ciągu 30 dni powinienem otrzymać odpowiedź na oświadczenie. Dzisiaj 
mija siedemdziesiąty pierwszy dzień od złożenia oświadczenia i nie otrzyma-
łem żadnej odpowiedzi.

Ponawiam oświadczenie i proszę Pana Marszałka o spowodowanie, by od-
powiedź została mi udzielona.

„Oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej Mariusza 
Błaszczaka

Szanowny Panie Ministrze!
Minęło 10 lat od tragicznej katastrofy smoleńskiej i mija piąty rok, gdy rządy 

PiS próbują udowodnić, że ta katastrofa była efektem wybuchu bomby na pokła-
dzie samolotu. W tym celu pracuje, pochłaniając publiczne pieniądze, specjalna 
podkomisja. Niestety, poza chętnie powtarzanymi frazesami i zapewnieniami, 
że zbliżamy się do prawdy, nie poznajemy żadnych dowodów na potwierdzenie 
wspomnianej tezy, a dokonania podkomisji nie są poddawane żadnej niezależnej 
weryfikacji. Proszę zatem o odpowiedzi na następujące pytania, które prawdo-
podobnie więcej powiedzą o tym, w jakim miejscu się znajdujemy, niż niczym 
niepotwierdzane oświadczenia. Oto pytania.

1. Czym zajmuje się Podkomisja do spraw Ponownego Zbadania Wypadku 
Lotniczego, skoro ostatnia informacja na stronie podkomisji pochodzi z 10 wrze-
śnia 2018 r., a ostatnia informacja z działalności podkomisji – z 8 czerwca 2018 r.? 
Czy mogę otrzymać informację, raport, sprawozdania z prac podkomisji za lata 
2019 i 2020?

2. Informacja z 8 czerwca 2018 r. zawiera stwierdzenie, że liczne części sa-
molotu i ciało przynajmniej jednej ofiary wykazały obecność materiałów wy-
buchowych. Gdzie są dostępne analizy i wyniki badań, które są podstawą do 
takich sformułowań? Czy są one dostępne do zweryfikowania przez niezależne 
instytucje badawcze i naukowe?

3. Jakim budżetem dysponowała podkomisja w latach 2018 i 2019? Jak te pie-
niądze zostały rozliczone? Czy mogę otrzymać takie sprawozdania finansowe?

4. Budżet podkomisji na 2020 r. wynosi ok. 3 milionów zł. Na jakie cele te 
środki mają być wydane? Czy mogę otrzymać preliminarz budżetowy podko-
misji na ten rok?
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5. Dlaczego do tej pory nie ogłoszono wyników badań próbek pobranych pod-
czas sekcji zwłok ofiar katastrofy smoleńskiej, mimo że wyniki badań już dawno 
dotarły z zagranicznych laboratoriów do Prokuratury Krajowej? Przypomnę, 
że ekshumacje zwłok i badania podjęto przede wszystkim po to, by określić, czy 
na pokładzie samolotu doszło do wybuchu bombowego.

6. Jakie działania podjął polski rząd po 2015 r. w celu odzyskania wraku sa-
molotu znajdującego się w Smoleńsku?

7. Niemal dokładnie 3 lata temu z trybuny Senatu RP pytałem o publicznie 
stawiane zarzuty o niejasne powiązania Antoniego Macierewicza ze stroną ro-
syjską, w tym ze służbami GRU, z sugestią, by Antoni Macierewicz został odsu-
nięty od wszelkich funkcji do czasu wyjaśnienia zarzutów. Otrzymałem wówczas 
odpowiedź, że przygotowywany jest proces wobec dziennikarza publikującego te 
oskarżenia. Dziennikarz nigdy nie stanął przed sądem, co uwiarygadnia zarzu-
ty stawiane Antoniemu Macierewiczowi. W związku z tym pytam, czy – a jeśli 
tak, to na jakiej podstawie – oczyszczono Antoniego Macierewicza z zarzutów”.

Z poważaniem 
Jerzy Wcisła
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Bogdana Zdrojewskiego

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów  
Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
Nawiązując do szczegółowych regulacji prawnych, które weszły w życie 

rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie 
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystą-
pieniem stanu epidemii, zmieniającym rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 
9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, naka-
zów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 1758, 1797 
i 1829), uważam za celowe zwrócenie Pana uwagi na konieczność wyprzedzają-
cego wprowadzenia dodatkowych przepisów, regulujących organizację rozma-
itych imprez sportowych, artystycznych, ale też np. sylwestrowych.

Dyscyplina obywateli w przestrzeganiu rozmaitych obostrzeń musi wyni-
kać z ich adekwatności, sensowności, konsekwencji i finalnej logiki. Zamykanie 
lasów, kiedy otwarte są sklepy, zamykanie teatrów, kiedy otwarte są stadiony, 
a ostatnio odwrotnie, zamykanie stadionów, kiedy otwarte są teatry, nie budzi 
zaufania do wszystkich decyzji władz.

Dziś chciałbym zwrócić uwagę na logikę i potrzebę wyprzedzania pande-
mii, a nie pogoni za jej skutkami. Obywatele powinni być uprzedzani albo przy-
najmniej informowani o zagrożeniu obostrzeniami w przypadku spełnienia 
określonych warunków. Np.: jeśli przez 3 kolejne dni będzie ponad 10 tysięcy 
zakażeń, to… Albo odwrotnie: jeśli odnotujemy w takim i takim okresie spadek 
liczby chorych na COVID-19, to… Można przyjąć inne kryteria, ale te kryteria 
powinny być znane i mieć charakter warunkowy.

Dla podmiotów gospodarczych logika zdarzeń, wyprzedzanie w czasie ma 
niezwykle istotne znaczenie. Daje szansę ograniczyć koszty, straty, ale też 
zmniejsza zwykły stres. Wchodzimy w najtrudniejszy okres pandemii. Może 
się ona połączyć za kilka, kilkanaście tygodni z grypą. Już dziś trzeba wyprze-
dzać czas i mieć wyobraźnię co do najbliższych tygodni.

Grudzień to czas wielu rozmaitych aktywności, przede wszystkim rodzin-
nych, ale też artystycznych, w tym np. imprez sylwestrowych. Jak wynika 
z wieloletnich doświadczeń, imprezy te organizowane były w latach ubiegłych 
zarówno przez podmioty państwowe (np. TVP), jak i samorządowe (gminy, 
gminne jednostki kultury, itp.), a także przez przedsiębiorców i osoby fizycz-
ne. Stały się trwałym elementem wieloletniej tradycji, odbywały się zarówno 
w przestrzeni otwartej, jak i w zamkniętych obiektach, np. w lokalach gastro-
nomicznych, a także w jednostkach kultury, np. operach, teatrach itp. Imprezy 
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te gromadziły wiele osób. Należy też pamiętać, że były atrakcyjnym źródłem 
dochodu dla podmiotów je organizujących.

Obecna regulacja prawna, zawarta w §28 ust. 9 przywołanego rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r., brzmi: „Do odwołania zakazuje 
się organizowania innych niż określone w ust. 1 zgromadzeń, w tym imprez, spo-
tkań i zebrań, niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem: 1) spotkań lub zebrań 
służbowych i zawodowych; 2) imprez i spotkań do 20 osób, które odbywają się 
w lokalu lub budynku wskazanym jako adres miejsca zamieszkania lub pobytu 
osoby, która organizuje imprezę lub spotkanie”. Regulacja ta nie wydaje się wy-
starczająca. Przestrzegam jednak przed zaskakiwaniem nowymi regulacjami, 
wprowadzaniem ich w ostatniej chwili.

Podkreślić należy, że w najnowszej wersji cytowanego rozporządzenia nie 
ma słowa o kolejnych ograniczeniach w ramach działalności kulturalnej. Ma to 
szczególne znaczenie wobec faktu, że skreślono w całości regulujący poprzednio 
te kwestie rozdział 5 (tj. §29 i 30) z rozporządzenia w pierwotnej wersji z dnia 
9 października 2020 r. (vide: §1 pkt 18 rozporządzenia z 23 października 2020 r., 
– „18) uchyla się rozdział 5”). Podkreślić należy, że w rozporządzeniu z dnia 
23 października br. dodano odrębne regulacje odnośnie do np. targów, wystaw, 
miasteczek i parków rozrywki, itp. (vide: §6 ust. 15 i 16).

Zorganizowanie np. imprezy sylwestrowej z planowanym udziałem większej 
liczby osób wymaga licznych działań podjętych z odpowiednim wyprzedzeniem, 
a ponadto wiąże się z koniecznością zaciągania zobowiązań, ponoszeniem kosz-
tów zaliczek itp. Obecny stan niepewności nie sprzyja ani interesom podmiotów 
zajmujących się taką organizacją, ani budowaniu wiarygodności władzy pań-
stwowej, i tak już znacznie nadwyrężonej.

Nie mam pewności co do konieczności przyjmowania takich czy innych ure-
gulowań prawnych. Wiem jednak, że ich wprowadzanie nie powinno mieć miej-
sca w ostatniej chwili, powinno być dobrze skonsultowane, adekwatne i logiczne. 
Ważne także, by z ewentualnymi ograniczeniami związane były stosowne od-
szkodowania lub rekompensaty.

Bogdan Zdrojewski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Bogdana Zdrojewskiego

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów  
Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
Przedstawiam zbiór propozycji, jak uratować finanse samorządów tery-

torialnych, a także usprawnić proces radzenia sobie ze skutkami pandemii. 
Samorządowcy oczekują rozmów oraz wyprzedzających, adekwatnych, logicz-
nych i konsekwentnych działań, a także solidarności w obrębie administracji 
publicznej. Nie kwestionują oni konieczności partycypacji w obecnej trudnej 
sytuacji państwa, niemniej jednak nie powinni pozostawać w izolacji, bez istot-
nego, znaczącego wsparcia.

Z tych powodów poddaję Panu Premierowi pod rozwagę następujące propo-
zycje wsparcia samorządów terytorialnych:

1. Przekazywanie adekwatnych środków na przerzucane do samorządów za-
dania. Powstrzymanie osłabiania bazy podatkowej samorządów. Powstrzymanie 
powolnej recentralizacji kraju.

2. Ustawowe poluzowanie terminów procedur i postępowań realizowa-
nych przez j.s.t., na wzór przepisów wprowadzonych wiosną w ramach tarcz 
antycovidowych.

3. Ustawowe poluzowanie terminów i wskaźników ograniczających finanse 
j.s.t. Zawieszenie „janosikowego”.

4. Zapewnienie gminom większego wpływu na decyzje o obostrzeniach epi-
demicznych, w tym te dotyczące funkcjonowania szkół i przedszkoli. Samorządy 
mogłyby być przynajmniej pytane o zdanie przed ogłoszeniem kolejnych 
obostrzeń.

5. Wzmocnienie współpracy sanepidu z samorządami, np. w zakresie wspól-
nego analizowania rozprzestrzeniania się epidemii. Partycypacja samorządu 
mogłaby stanowić swoistą pomoc dla tej nadmiernie obciążonej instytucji.

6. Uwzględnianie opinii samorządów w zakresie kluczowych decyzji doty-
czących edukacji. Złe przykłady z ostatnich dni to liczne, podejmowane przez 
rząd bez konsultacji z samorządami, decyzje dotyczące rozmaitych aspektów 
aktywności szkół.

7. Współpraca w zakresie transformacji cyfrowej państwa, np. poprzez uru-
chomienie przez rząd pilotaży wybranych e-usług w poszczególnych miastach, 
a za ich pośrednictwem – na całych obszarach metropolitalnych. Te pilotaże 
polegałyby przede wszystkim na rozbudowie i poprawie jakości e-usług, z wy-
korzystaniem systemów rządowych.

8. Dokończenie prac nad zapowiadanymi zmianami w przepisach o pla-
nowaniu przestrzennym i w prawie budowlanym – oczywiście po konsultacji 
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z samorządami – w taki sposób, by powstrzymać chaos przestrzenny (w tym 
bezładne rozlewanie się zabudowy mieszkaniowej). Do tego dochodzą likwida-
cja szkodliwych specustaw (choćby lex deweloper) oraz zapewnienie spójności 
planowania przestrzennego z zarządzaniem strategicznym (plany i strategie 
muszą być spójne). Ustawy dotyczące COVID-19 nie powinny stanowić furtki 
do rozmaitych naruszeń prawa.

9. Ustawy metropolitalne dla największych ośrodków miejskich. Powoływane 
tą drogą związki metropolitalne powinny mieć wspólne wpływy z podatków 
i własną administrację. Pandemia nie zna granic!

10. Uwzględnianie interesów i uwag samorządów (jako ośrodków przemy-
słu, nauki i innowacyjności) w polityce transportowej państwa, szczególnie 
w zakresie decyzji dotyczących inwestycji w najważniejsze szlaki transporto-
we (drogi, kolej, transport rzeczny) oraz towarzyszącą im infrastrukturę (np. 
huby transportowe).

11. Powstrzymanie planów pełnego podporządkowania ochrony zabytków 
w miastach konserwatorom wojewódzkim. Taka centralizacja w obecnych wa-
runkach może przynieść dodatkowe straty i koszty. Sensowne dzielenie się 
odpowiedzialnością za stan dziedzictwa materialnego jest bardzo potrzebne, 
szczególnie dziś.

Samorządy nie tylko oczekują wsparcia, ale też je deklarują. Deklaracje te 
dotyczą następujących obszarów:

1. Jeszcze większy udział w zapewnianiu środków ochrony przed pandemią.
2. Wsparcie transformacji cyfrowej państwa poprzez rozmaite pilotaże, 

zwłaszcza w większych miastach, a następnie wdrażanie wypracowanych tą 
drogą rozwiązań w gminach i powiatach w ramach obszarów metropolitalnych.

3. Pomoc (poprzez odpowiednio ukierunkowane i prowadzone polityki i in-
westycje samorządowe) w osiągnięciu kluczowych dla państwa wskaźników 
strategicznych, zwłaszcza tych, które wynikają ze zobowiązań międzynarodo-
wych (choćby w ramach UE), np. w zakresie dekarbonizacji, gospodarowania 
odpadami, poprawy jakości powietrza.

4. Przygotowanie dla rządu (lub wspólnie z rządem) Koncepcji Rozwoju 
Kraju (w rozumieniu zaktualizowanej ustawy o zasadach prowadzenia poli-
tyki rozwoju – patrz: art. 8a–8c – za przygotowanie takiej koncepcji formalnie 
odpowiada rząd) z wykorzystaniem: zasobów (także kadrowych) i doświadczeń 
samorządów, zwłaszcza dużych miast i obszarów metropolitalnych; dorobku 
i know-how w zakresie identyfikacji trendów i prognostyki; stałej współpracy 
z innymi sektorami, w tym z biznesem, nauką i organizacjami pozarządowymi, 
a także z uwzględnieniem: rosnącej urbanizacji Europy i rosnącej roli miast; 
postępującej cyfryzacji życia (jej głównymi ośrodkami i promotorami są wszak 
duże miasta); reindustrializacji Europy; pluralizmu lokalnych wizji i rozwią-
zań; migracji, które również dotyczą głównie miast; wszelkich innych wyzwań 
współczesności, które koncentrują się w miastach, a wpływają na wizerunek 
i wskaźniki całych państw – vide: gospodarka obiegu zamkniętego, adaptacja 
do zmian klimatu, zużycie energii, epidemie, polityki dotyczące nauki, eduka-
cji, ochrony zdrowia itd.

5. Wyraźna poprawa dbałości o wysoką jakość najważniejszych przestrzeni 
i obiektów publicznych jako wizerunkowych ikon Polski (przykłady: rynki miast, 
trakty handlowe w miastach, zabudowa śródmiejska itp.), oczywiście w zgodzie 
z poszanowaniem dziedzictwa kulturowego i ochroną krajobrazu, przy jedno-
czesnym wykorzystaniu ich do podnoszenia jakości życia mieszkańców, popra-
wy dostępności i osiągania wskaźników z zakresu dekarbonizacji, adaptacji do 
zmian klimatu, poprawy jakości powietrza itp. Taka dbałość nie zawsze musi 
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wiązać się z publicznymi inwestycjami (te zależą od właścicieli konkretnych 
przestrzeni i obiektów), gdyż po stronie samorządów mogą jej służyć takie in-
strumenty, jak wypracowywanie i promocja standardów estetycznych i budow-
lanych, odpowiednie zapisy w dokumentach planistycznych, dobra współpraca 
administracji samorządowej i rządowej w zakresie ochrony zabytków, plano-
wanie i utrzymanie zieleni przez gminy.

Rozmawiając z samorządowcami, będąc z nimi w stałym kontakcie, rząd 
może niezwykle wiele zyskać. Ważne, by była wola autentycznego kontaktu.

Bogdan Zdrojewski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Bogdana Zdrojewskiego

Oświadczenie skierowane do ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej 
Tadeusza Kościńskiego

Informacja uzupełniająca pozyskana od prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka

Szanowny Panie Ministrze!
Skutki gospodarcze epidemii mają odzwierciedlenie w znacznym ograni-

czeniu dochodów jednostek samorządu terytorialnego, co istotnie pogarsza ich 
sytuację finansową. Skala strat na pewno będzie duża.

1. Sytuacja finansowa Wrocławia
Na podstawie aktualnych szacunków przewidujemy, że w związku z epide-

mią do budżetu Wrocławia wpłynie o blisko 265 milionów zł mniej. Największy 
ubytek w dochodach odnotujemy z tytułu udziału miasta w PIT. Pierwotnie 
planowana kwota wpływów na 2020 r. z tego tytułu to 1,5 miliarda zł, jednak 
teraz szacujemy, że będzie to o ponad 100 milionów zł mniej. Prognozujemy 
także niższe wpływy z tytułu CIT – jaka to będzie skala, pokażą najbliższe  
3 miesiące. Ponadto tracimy wpływy z tytułu komunikacji miejskiej oraz po-
zostałych usług realizowanych przez miasto. Aktualnie ubytek w tym zakresie 
szacujemy na poziomie 80 milionów zł, w tym tylko z tytułu mniejszych wpły-
wów ze sprzedaży biletów z komunikacji miejskiej dochody będą niższe o bli-
sko 60 milionów zł. Do tego przewidujemy niższe wpływy z tytułu podatku od 
nieruchomości, czynszów oraz najmu, przede wszystkim w związku z pomocą, 
jakiej miasto udzieliło przedsiębiorcom, których sytuacja finansowa w czasie 
epidemii uległa pogorszeniu. Dodatkowo w związku z obecnie niepewną sytuacją 
na rynku nieruchomości nie uda się też zrealizować zaplanowanych dochodów 
ze sprzedaży majątku, których niewykonanie szacujemy na poziomie 75 milio-
nów zł. To tylko najważniejsze pozycje, w których miasto odnotuje niespotykane 
dotychczas ubytki dochodów. Niewątpliwie niższe (niż pierwotnie planowano) 
wykonanie obejmie praktycznie wszystkie pozycje dochodów własnych miasta, 
przy praktycznie niezmiennie wysokich kosztach jego bieżącego utrzymania 
i funkcjonowania.

Od samego początku epidemii miasto przeznacza też dodatkowe środki na 
walkę z COVID-19. Aktualnie kwota wydatków, jaka została przeznaczona na 
ten cel, to ponad 32 miliony zł. Środki te zostały przeznaczone m.in. na: dosto-
sowanie miejsc użyteczności publicznej do nowych standardów sanitarnych, 
dezynfekcję ulic, budynków czy urządzeń użyteczności publicznej, zakup spe-
cjalistycznego sprzętu dla wrocławskich szpitali, zakup środków ochrony oso-
bistej, a także zabezpieczenie w zakresie pomocy społecznej dla ludzi starszych.
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Niestety skutki finansowe panującej epidemii będą miały charakter długoter-
minowy. Jak daleko idący, zależy od tego, jak długo potrwa epidemia. Niemniej 
jednak już teraz widzimy, że jej skutki będą widoczne w budżetach j.s.t. co naj-
mniej do końca 2023 r. Aktualnie, tj. w 2020 r., Wrocław, podobnie jak pozostałe 
j.s.t., może skorzystać z zapisów tarczy antykryzysowej dla samorządów, która 
dopuszcza m.in. ujemny wynik bieżący budżetu, ale tylko do wysokości utraco-
nych wybranych dochodów podatkowych oraz wydatków bezpośrednio ponie-
sionych na przeciwdziałanie COVID-19. Takie rozwiązanie pozwoli jedynie na 
częściowe ustabilizowanie sytuacji w roku bieżącym, ale – co trzeba podkre-
ślić – znacząco jej nie poprawi. Ujemna nadwyżka bieżąca, nawet jeśli mieścić 
się będzie w ramach ww. limitu, będzie miała negatywny wpływ na poziom 
wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach kolejnych, bo-
wiem zgodnie z obowiązującymi przepisami wskaźnik ten jest obliczany jako 
średnia z ostatnich 3 lat.

2. Rekomendacje
Biorąc pod uwagę, iż skutki finansowe epidemii nie ograniczą się tylko 

i wyłącznie do roku bieżącego, a także fakt, iż ujemny deficyt bieżący w 2020 r. 
znacznie ograniczy możliwości w zakresie spełnienia ustawowej relacji z art. 243 
u.o.f.p. w latach kolejnych, niezbędne jest podjęcie przez rząd dalszych zmian 
w obowiązujących przepisach. Ich celem powinno być zarówno realne wspar-
cie dla sektora samorządowego polegające np. na zawieszeniu wpłat do budżetu 
państwa w ramach tzw. janosikowego czy rozszerzenie programu z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych na kolejne lata, jak i dalsze poluzowanie obo-
wiązujących wskaźników zadłużenia (art. 242 i art. 243 ustawy) co najmniej do 
2023 r. W tym miejscu należy podkreślić, że jako ubytek dochodów j.s.t. powin-
ny być brane pod uwagę wszystkie ubytki dochodów własnych, jakie miasto 
utraciło wskutek panującej epidemii, a nie, jak jest w obowiązujących w 2020 r. 
przepisach, tylko dochodów podatkowych.

Ponadto w czasie, w którym kryzys finansowy dotyka wszystkie samorządy, 
idea, na jakiej opiera się zasada naliczania tzw. janosikowego, jest mocno nie-
aktualna. Trudno bowiem wymagać od miasta, które samo utraciło znaczną 
część budżetu, żeby pomimo tego odprowadzało dodatkowe środki do budżetu 
państwa. Stąd też nasz apel o zawieszenie jego naliczania.

Samorządy już od kilku lat stoją przed wyzwaniem związanym z coraz więk-
szą partycypacją w finansowaniu zadań, które nie zawsze należą do nich jako 
zadania własne. Jednocześnie to właśnie samorządy w ostatnich latach były 
liderem w zakresie inwestycji sektora publicznego. Realizacja dużych planów 
inwestycyjnych była możliwa tylko i wyłącznie dzięki wypracowanemu wyso-
kiemu poziomowi nadwyżki bieżącej. Stąd w przypadku jej nagłego ograniczenia 
poziom planowanych wydatków inwestycyjnych j.s.t. na najbliższe lata także 
ulegnie znacznemu ograniczeniu. Aby tak się nie stało, niezbędne jest podjęcie 
dalszych działań ze strony rządu w zakresie dofinansowania zadań inwesty-
cyjnych, które są kluczowym elementem rozwoju gospodarczego w aspekcie 
lokalnym i krajowym.

Bogdan Zdrojewski
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senator Grzegorz Bierecki.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 79
senator Kazimierz Kleina .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 79
senator Jadwiga Rotnicka . . . . . . . . . . . . . . . . 80
senator Wojciech Skurkiewicz . . . . . . . . . . . . . 80
senator Kazimierz Kleina .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 80
senator Barbara Zdrojewska . . . . . . . . . . . . . . 81
senator Kazimierz Kleina .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 81

Wystąpienie przedstawiciela rządu
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Sebastian Skuza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Zapytania i odpowiedzi
senator Bogdan Zdrojewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 83
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Sebastian Skuza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . . 84
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów 
Sebastian Skuza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . . 85
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów 
Anna Chałupa .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 85
senator Aleksander Szwed  . . . . . . . . . . . . . . . 86
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów 
Sebastian Skuza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
senator Ewa Matecka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów 
Sebastian Skuza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
senator Barbara Zdrojewska . . . . . . . . . . . . . . 87
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów 
Sebastian Skuza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
senator Barbara Zdrojewska . . . . . . . . . . . . . . 87
senator Jan Maria Jackowski . . . . . . . . . . . . . . 88
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów 
Sebastian Skuza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
senator Jerzy Czerwiński . . . . . . . . . . . . . . . . 88
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów 
Sebastian Skuza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej 
Wojciech Skurkiewicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
senator Kazimierz Kleina .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 89
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej 
Wojciech Skurkiewicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
senator Jadwiga Rotnicka . . . . . . . . . . . . . . . . 90
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów 
Sebastian Skuza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
senator Stanisław Lamczyk.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 91
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów 
Sebastian Skuza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
senator Bogdan Zdrojewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 91
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów 
Sebastian Skuza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
senator Aleksander Szwed  . . . . . . . . . . . . . . . 92
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sekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów 
Sebastian Skuza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
senator Aleksander Szwed  . . . . . . . . . . . . . . . 92
senator Ewa Matecka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów 
Sebastian Skuza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
senator Adam Szejnfeld . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów 
Sebastian Skuza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
senator Adama Szejnfeld . . . . . . . . . . . . . . . . 94
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów 
Sebastian Skuza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
senator Jan Maria Jackowski . . . . . . . . . . . . . . 94
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów 
Sebastian Skuza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
senator Aleksander Szwed  . . . . . . . . . . . . . . . 95
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów 
Sebastian Skuza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
senator Jan Maria Jackowski . . . . . . . . . . . . . . 96
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów 
Sebastian Skuza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów 
Anna Chałupa .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 96
senator Bogdan Zdrojewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 96
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów 
Sebastian Skuza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

Wznowienie posiedzenia
Głosowanie nr 60  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

Uzupełnienie porządku obrad
Punkt 4. porządku obrad: drugie czytanie projektu 
uchwały w  sprawie upamiętnienia 80. rocznicy Bitwy 
o Anglię i Polskich Bohaterów

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Marek Komorowski . . . . 111

Otwarcie dyskusji
senator Jan Maria Jackowski . . . . . . . . . . . . . 113

Zamknięcie dyskusji
Przystąpienie do trzeciego czytania projektu
Gło so wa nie nr  61  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Podjęcie uchwały

senator Marek Komorowski  . . . . . . . . . . . . . 114
Punkt 5. porządku obrad: ustawa o doręczeniach elek-
tronicznych

Sprawozdanie Komisji Infrastruktury
senator sprawozdawca Stanisław Lamczyk  . . . . 114

Zapytania i odpowiedzi
senator Aleksander Szwed  . . . . . . . . . . . . . . 115
senator Stanisław Lamczyk.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  115

senator Jan Maria Jackowski . . . . . . . . . . . . . 115
senator Stanisław Lamczyk.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  115
senator Jerzy Czerwiński . . . . . . . . . . . . . . . 115
senator Stanisław Lamczyk.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  116
senator Aleksander Szwed  . . . . . . . . . . . . . . 116
senator Stanisław Lamczyk.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  116
senator Jerzy Czerwiński . . . . . . . . . . . . . . . 117
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Adam Andruszkiewicz.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  117
senator Jerzy Czerwiński . . . . . . . . . . . . . . . 118
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Adam Andruszkiewicz.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  118
senator Jan Maria Jackowski . . . . . . . . . . . . . 119
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Adam Andruszkiewicz.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  119
senator Jan Maria Jackowski . . . . . . . . . . . . . 120
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Adam Andruszkiewicz.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 120

senator Wadim Tyszkiewicz . . . . . . . . . . . . . . 97
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów 
Sebastian Skuza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
senator Aleksander Szwed  . . . . . . . . . . . . . . . 98
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów 
Sebastian Skuza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
senator Stanisław Lamczyk.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 98
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów 
Sebastian Skuza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów 
Anna Chałupa .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 99

Otwarcie dyskusji
senator Bogdan Zdrojewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 99
senator Barbara Zdrojewska . . . . . . . . . . . . . 101
senator Kazimierz Kleina .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 102
senator Krzysztof Mróz . . . . . . . . . . . . . . . . 104
senator Grzegorz Bierecki.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 106

Zamknięcie dyskusji
Komunikaty
Wznowienie obrad
Punkt 3. porządku obrad: ustawa o  zmianie ustawy 
budżetowej na rok 2020 (cd.)

Sprawozdanie Komisji Budżetu i  Finansów Publicz-
nych

senator sprawozdawca Kazimierz Kleina.  .  .  .  .  . 108
Głosowanie nr 54.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 108
Głosowanie nr 55.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 108
Głosowanie nr 56  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Głosowanie nr 57.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 108
Głosowanie nr 58.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 109
Głosowanie nr 59.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 109
Podjęcie uchwały

(Obrady w dniu 28 października)
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senator Aleksander Szwed  . . . . . . . . . . . . . . 121
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Adam Andruszkiewicz.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  121
senator Jerzy Czerwiński . . . . . . . . . . . . . . . 121
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Adam Andruszkiewicz.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 122
senator Aleksander Szwed  . . . . . . . . . . . . . . 123
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Adam Andruszkiewicz.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 123
senator Wiktor Durlak.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 123
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Adam Andruszkiewicz.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 124
senator Wadim Tyszkiewicz . . . . . . . . . . . . . 124
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Adam Andruszkiewicz.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 125
senator Mariusz Gromko . . . . . . . . . . . . . . . 125
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Adam Andruszkiewicz.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 125
senator Janusz Pęcherz . . . . . . . . . . . . . . . . 126
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Adam Andruszkiewicz.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 126
senator Władysław Komarnicki . . . . . . . . . . . 126
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Adam Andruszkiewicz.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  127
senator Michał Kamiński . . . . . . . . . . . . . . . 127
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Adam Andruszkiewicz.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 128
senator Michał Kamiński . . . . . . . . . . . . . . . 128
zastępca prezesa  
Urzędu Komunikacji Elektronicznej  
Karol Krzywicki  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

Komunikaty
Wznowienie obrad

senator Marek Martynowski . . . . . . . . . . . . . 129
Gło so wa nie nr  62 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 129

Uzupełnienie porządku obrad
Punkty 6. i  7. porządku obrad: informacja dla Sej-
mu i  Senatu RP o  udziale Rzeczypospolitej Polskiej 
w  pracach Unii Europejskiej w  okresie lipiec – gru-
dzień 2019 r. (przewodnictwo Finlandii w Radzie Unii 
Europejskiej); informacja dla Sejmu i  Senatu Rzeczy-
pospolitej Polskiej o  udziale Rzeczypospolitej Polskiej 
w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń – czer-
wiec 2020 r. (przewodnictwo Chorwacji w Radzie Unii 
Europejskiej)

minister do spraw Unii Europejskiej  
Konrad Szymański .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 130

Zapytania i odpowiedzi
senator Alicja Chybicka . . . . . . . . . . . . . . . . 134
minister do spraw Unii Europejskiej  
Konrad Szymański .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 134
senator Jan Maria Jackowski . . . . . . . . . . . . . 135
minister do spraw Unii Europejskiej  
Konrad Szymański .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  135

senator Jan Maria Jackowski . . . . . . . . . . . . . 136
minister do spraw Unii Europejskiej  
Konrad Szymański .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 136
senator Jan Maria Jackowski . . . . . . . . . . . . . 137
minister do spraw Unii Europejskiej  
Konrad Szymański .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  137
senator Jerzy Chróścikowski . . . . . . . . . . . . . 137
minister do spraw Unii Europejskiej  
Konrad Szymański .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  138
senator Jerzy Czerwiński . . . . . . . . . . . . . . . 138
minister do spraw Unii Europejskiej  
Konrad Szymański .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  138

Otwarcie dyskusji
senator Bogdan Klich . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
senator Danuta Jazłowiecka.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  141

Zamknięcie dyskusji
minister do spraw Unii Europejskiej  
Konrad Szymański .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 142

Punkt 5. porządku obrad: ustawa o doręczeniach elek-
tronicznych (cd.)

Otwarcie dyskusji
senator Danuta Jazłowiecka.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 144
senator Władysław Komarnicki . . . . . . . . . . . 145
senator Wadim Tyszkiewicz . . . . . . . . . . . . . 145

Zamknięcie dyskusji
Wznowienie obrad

Punkt 8. porządku obrad: drugie czytanie projektu 
uchwały w sprawie ograniczania praw obywatelskich

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Pe-
tycji

senator sprawozdawca  
Gabriela Morawska-Stanecka.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  147

Zapytania i odpowiedzi
senator Grzegorz Bierecki.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 148
senator Gabriela Morawska-Stanecka.  .  .  .  .  .  .  . 148
senator Jan Maria Jackowski . . . . . . . . . . . . . 149
senator Gabriela Morawska-Stanecka.  .  .  .  .  .  .  . 150
senator Jan Maria Jackowski . . . . . . . . . . . . . 151
senator Gabriela Morawska-Stanecka.  .  .  .  .  .  .  .  151
senator Krzysztof Brejza  . . . . . . . . . . . . . . . 151
senator Gabriela Morawska-Stanecka.  .  .  .  .  .  .  . 152
senator Jerzy Czerwiński . . . . . . . . . . . . . . . 153
senator Gabriela Morawska-Stanecka.  .  .  .  .  .  .  .  153
senator Aleksander Szwed  . . . . . . . . . . . . . . 155
senator Gabriela Morawska-Stanecka.  .  .  .  .  .  .  .  155
senator Aleksander Szwed  . . . . . . . . . . . . . . 155
senator Gabriela Morawska-Stanecka.  .  .  .  .  .  .  . 156
senator Wojciech Konieczny . . . . . . . . . . . . . 156
senator Gabriela Morawska-Stanecka.  .  .  .  .  .  .  . 156
senator Grzegorz Bierecki.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  157
senator Gabriela Morawska-Stanecka.  .  .  .  .  .  .  .  158
senator Bogusława Orzechowska  . . . . . . . . . . 158
senator Gabriela Morawska-Stanecka.  .  .  .  .  .  .  .  158
senator Jerzy Czerwiński . . . . . . . . . . . . . . . 159
senator Marek Borowski  . . . . . . . . . . . . . . . 159
senator Gabriela Morawska-Stanecka.  .  .  .  .  .  .  .  159
senator Michał Kamiński . . . . . . . . . . . . . . . 160
senator Gabriela Morawska-Stanecka.  .  .  .  .  .  .  . 160
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . 161
senator Gabriela Morawska-Stanecka.  .  .  .  .  .  .  .  161
senator Marek Komorowski  . . . . . . . . . . . . . 161
senator Gabriela Morawska-Stanecka.  .  .  .  .  .  .  .  161
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senator Krzysztof Brejza  . . . . . . . . . . . . . . . 161
senator Gabriela Morawska-Stanecka.  .  .  .  .  .  .  . 162
senator Aleksander Szwed  . . . . . . . . . . . . . . 162
senator Gabriela Morawska-Stanecka.  .  .  .  .  .  .  . 162
senator Marek Martynowski . . . . . . . . . . . . . 163
senator Gabriela Morawska-Stanecka.  .  .  .  .  .  .  . 163
senator Marek Martynowski . . . . . . . . . . . . . 163
senator Gabriela Morawska-Stanecka.  .  .  .  .  .  .  . 164
senator Grzegorz Bierecki.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 164
senator Gabriela Morawska-Stanecka.  .  .  .  .  .  .  . 164
senator Bogusława Orzechowska  . . . . . . . . . . 164
senator Gabriela Morawska-Stanecka.  .  .  .  .  .  .  . 165
senator Aleksander Szwed  . . . . . . . . . . . . . . 165
senator Gabriela Morawska-Stanecka.  .  .  .  .  .  .  . 166

Otwarcie dyskusji
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . 166
senator Aleksander Szwed  . . . . . . . . . . . . . . 167
senator Marcin Bosacki . . . . . . . . . . . . . . . . 168
senator Beata Małecka-Libera . . . . . . . . . . . . 169
senator Magdalena Kochan . . . . . . . . . . . . . . 170
senator Jerzy Wcisła . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
senator Michał Kamiński . . . . . . . . . . . . . . . 173
senator Bogdan Borusewicz  . . . . . . . . . . . . . 174
senator Jan Maria Jackowski . . . . . . . . . . . . . 176
senator Alicja Chybicka . . . . . . . . . . . . . . . . 178
senator Agnieszka Gorgoń-Komor.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  179
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