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Porządek obrad
18. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 25, 26, 27 i 28 listopada  
oraz 2 i 3 grudnia 2020 r.

1. Drugie czytanie projektu uchwały wzywającej Radę Ministrów do wycofa-
nia się z gróźb zawetowania budżetu Unii Europejskiej.

2. Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz 
niektórych innych ustaw. 

3. Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowa-
nym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez 
osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. 

4. Ustawa o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciw-
działaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19. 

5. Ustawa o zawodzie farmaceuty. 

6. Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowa-
nych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

7. Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z za-
pobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych cho-
rób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektó-
rych innych ustaw. 

8. Ustawa o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa. 

9. Ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących po-
mocy publicznej. 

10. Ustawa o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. 

11. Ustawa o zmianie ustawy o paszach. 

12. Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

13. Ustawa o ratyfikacji Konwencji o ochronie podwodnego dziedzictwa kul-
turowego, przyjętej w Paryżu dnia 2 listopada 2001 r.

14. Ustawa o ratyfikacji Umowy o partnerstwie strategicznym między Unią 
Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kanadą,  
z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 30 października 2016 r. 

15. Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczo-
nym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie udziału 
w niektórych wyborach przez obywateli jednego Państwa zamieszkują-
cych na terytorium drugiego Państwa, podpisanej w Warszawie dnia 29 
maja 2020 r. 



16. Ustawa o ratyfikacji Poprawek do Konwencji o pracy na morzu, przyjętej 
w Genewie dnia 23 lutego 2006 r., zatwierdzonych przez Międzynarodową 
Konferencję Pracy w Genewie w dniu 5 czerwca 2018 r.

17. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych.

18. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gmin-
nym oraz niektórych innych ustaw.

19. Drugie czytanie projektu ustawy o uchyleniu ustawy o Radzie Mediów Na-
rodowych.

20. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o informowaniu pra-
cowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji.

21. Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.

22. Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2021 Ro-
kiem Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

23. Drugie czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2021 Rokiem Cy-
priana Norwida.

24. Drugie czytanie projektu uchwały o ustanowieniu roku 2021 Rokiem Pra-
cowników Ochrony Zdrowia.

25. Drugie czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2021 Rokiem Po-
wstań Śląskich.

26. Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2021 Ro-
kiem Polskiej Tradycji Konstytucyjnej.

27. Drugie czytanie projektu uchwały w 650-tą rocznicę śmierci Króla Kazi-
mierza Wielkiego.

28. Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia rewolucji 
1905 roku oraz poprzedzającego ją zrywu polskich robotników w walce  
z carskim zaborcą.

29. Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o działaniach 
policji wobec uczestniczek i uczestników protestów po ogłoszeniu decyzji 
Trybunału Konstytucyjnego.

30. Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z za-
pobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych cho-
rób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektó-
rych innych ustaw.

31. Ustawa o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usłu-
gi, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw*.

32. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwią-
zaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kry-
zysowych.

33. Ustawa o zmianie nazwy Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

34. Ustawa o zmianie nazwy Akademii Muzycznej w Krakowie.

* Zgodnie z art. 123 ust. 1 Rada Ministrów wniosła projekt ustawy jako projekt pilny.



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

Obecni senatorowie: według załączonej do protokołu listy obecności.

Obecni goście i przedstawiciele urzędów:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich  – rzecznik Adam Bodnar 
 – zastępca rzecznika Hanna Miłkowska

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej  – poseł Agnieszka Dziemianowicz-Bąk  
 – poseł Ewa Kołodziej 
 – poseł Wanda Nowicka 
 – poseł Andrzej Rozenek 
 – poseł Krzysztof Śmiszek  
 – poseł Michał Szczerba 
 – poseł Wiesław Szczepański  
 – poseł Cezary Tomczyk  
 – poseł Monika Wielichowska  
 – poseł Jacek Żalek 
 – poseł Anna Maria Żukowska 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów  
 – minister– członek Rady  
     Ministrów Łukasz Schreiber  
 – podsekretarz stanu Jarosław Wenderlich 

Rządowe Centrum Legislacji  – prezes Krzysztof Szczucki

Urząd Zamówień Publicznych  – prezes Hubert Nowak

Główny Urząd  Nadzoru Budowlanego  – p.o. głównego inspektora budowlanego  
    Dorota Cabańska

Krajowy Zasób Nieruchomości  – prezes Bartłomiej Drudziński

Urząd Ochrony Konkurencji  
i Konsumentów – prezes Tomasz Chróstny

Ministerstwo Finansów  – podsekretarz stanu Jan Sarnowski

Ministerstwo Infrastruktury  – sekretarz stanu Andrzej Bittel 

Ministerstwo Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego  – sekretarz stanu Jarosław Sellin  
 – podsekretarz stanu Magdalena Gawin

Ministerstwo Obrony Narodowej  – sekretarz stanu Wojciech Skurkiewicz 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  – sekretarz stanu Ryszard Bartosik

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii  – podsekretarz stanu Anna Kornecka 
 – podsekretarz stanu Olga Semeniuk  
 – podsekretarz stanu Marek Niedużak

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych  
i Administracji  – sekretarz stanu Paweł Szefernaker 
 – podsekretarz stanu Bartosz Grodecki 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych  – sekretarz stanu Piotr Wawrzyk



Ministerstwo Sprawiedliwości  – sekretarz stanu Michał Woś 

Ministerstwo Zdrowia  – podsekretarz stanu Sławomir Gadomski   
 – podsekretarz stanu Maciej Miłkowski

Zaproszeni goście:

 – prof. dr hab. Tomasz Korpysz, 
    kierownik Katedry Historii Języka  
    Polskiego na Uniwersytecie Kardynała 
    Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 – obywatelka Katarzyna Augustynek





18. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 25 listopada 2020 r.

nr 217 – pan senator Rafał Ambrozik. Senatorom 
sekretarzom proszę również przekazywać wnioski 
o charakterze legislacyjnym i przemówienia w dys-
kusji oraz oświadczenia.

Proszę również o nieprzemieszczanie się mię-
dzy salami. Zarówno zabieranie głosu, jak i udział 
w głosowaniach są możliwe z miejsc, które pań-
stwo zajmują.

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

Czy wszyscy państwo znajdujący się w sali po-
siedzeń oraz w sali nr 217 mają wyłączone aplika-
cje do zdalnego udziału w posiedzeniu? Mniemam, 
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 dyskusji poprzez czat w aplikacji. Wnioski 
o charakterze legislacyjnym, przemówienia w dys-
kusji oraz oświadczenia prosimy przesyłać za 
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 
przesłany państwu uprzednio przez Kancelarię 
Senatu.

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

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

Informuję także, że za 15 minut zablokujemy 
możliwość przyłączania się do posiedzenia. Jeżeli 
ktoś z państwa senatorów nie zdąży dołączyć do 

(Początek posiedzenia o godzinie 11 minut 19)

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

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Otwieram osiemnaste posiedzenie Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej X kadencji.

Laska się zacięła.
(Głos z sali: Trzeba naoliwić tę laskę.)
To jest sabotaż.
(Głos z sali: O podłogę!)
(Marszałek trzykrotnie uderza laską marsza- 

łkowską)
(Wesołość na sali) (Oklaski)
Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam panią 

senator Agnieszkę Gorgoń-Komor oraz pana se-
natora Rafała Ambrozika. Listę mówców w sali po-
siedzeń prowadzić będzie pani senator Agnieszka 
Gorgoń-Komor, a w sali nr 217 – pan senator Rafał 
Ambrozik.

Proszę senatorów sekretarzy o zajęcie wyzna-
czonych miejsc.

Szanowni Państwo!
W związku ze stanem epidemii po zasięgnię-

ciu opinii Konwentu Seniorów podjąłem decyzję 
o nadaniu temu posiedzeniu specjalnej formuły. 
Obrady będą toczyć się jednocześnie w sposób tra-
dycyjny oraz z wykorzystaniem środków porozu-
miewania się na odległość, w sposób zdalny. Zasady 
udziału senatorów w posiedzeniach Senatu w spo-
sób zdalny zostały określone w art. 67b Regulaminu 
Senatu.

Państwo senatorowie zgromadzeni w sali posie-
dzeń oraz w sali nr 217 proszeni są o zapisywanie 
się do pytań i do głosu w dyskusji u senatorów se-
kretarzy. Przypominam, że w sali posiedzeń będzie 
to pani senator Agnieszka Gorgoń-Komor, a w sali 



8

18. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 25 listopada 2020 r.

Wnioski w sprawie porządku obrad Senatu

posiedzenia przed zablokowaniem sesji w aplika-
cji bądź ktoś z państwa straci połączenie, prosimy 
o kontakt telefoniczny pod numer uprzednio pań-
stwu przekazany.

Szanowni Państwo, przystąpimy teraz do gło-
sowania, które ma na celu wyłącznie ustalenie li-
sty senatorów biorących udział w posiedzeniu. Za 
chwilę poproszę o oddanie jakiegokolwiek głosu 
w celu potwierdzenia obecności.

Przypominam senatorom korzystającym z apli-
kacji do zdalnego udziału w posiedzeniu, że rozpoczę-
cie głosowania, tzw. ankietowanie w systemie Webex, 
spowoduje pojawienie się komunikatu. Aby wziąć 
udział w głosowaniu, klikamy „OK”. Przypominam 
również o konieczności wciśnięcia 2 przycisków 
„Przekaż” lub w niektórych iPadach „Submit” po od-
daniu głosu, w oknie głosowania raz i w odpowiedzi 
na pytanie o potwierdzenie drugi raz.

Bardzo proszę o oddanie w tej chwili jakiego-
kolwiek głosu.

Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 94 senatorów i tylu aktualnie bierze 

udział w posiedzeniu. (Głosowanie nr 1)
Panie i Panowie Senatorowie!
6 listopada 2020 r. zmarł pan senator Andrzej 

Owczarek, senator VI, VII i  VIII  kadencji. 
W Senacie VI kadencji był członkiem Komisji 
Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu 
Terytorialnego i  Administracji Państwowej. 
W VII kadencji był zastępcą przewodniczącego 
Komisji Obrony Narodowej i członkiem Komisji 
Gospodarki Narodowej. W  VIII  kadencji peł-
nił funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji 
Obrony Narodowej, był także członkiem Komisji 
Gospodarki Narodowej.

10 listopada z kolei zmarł pan senator Jerzy 
Derkacz, senator III kadencji. W Senacie III ka-
dencji pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego 
Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia.

Proszę o powstanie i uczczenie minutą ciszy pa-
mięci zmarłych panów senatorów.

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

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

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

w pokoju wiecznym.)
(Zgromadzeni odpowiadają: Amen.)
Dziękuję.
Wysoki Senacie, informuję, że w dniu 17 lip-

ca 2020 r. minister sprawiedliwości przekazał 

Senatowi informację na temat przetwarzania 
danych telekomunikacyjnych, pocztowych i in-
ternetowych oraz wyników przeprowadzonych 
kontroli w 2019 r. Jest ona zawarta w druku nr 173. 
Marszałek Senatu skierował tę informację do 
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. 
Informuję, że komisja na posiedzeniu w dniu 4 li-
stopada 2020 r. zapoznała się z informacją.

Informuję, że 6 października 2020 r. prezes 
Rady Ministrów przekazał Senatowi sprawoz-
danie Rady Ministrów z realizacji ustawy z dnia 
4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 
lat 3 w 2019 r. Jest ona zawarta w druku nr 230. 
Marszałek Senatu skierował ten dokument do 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej oraz Komisji Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej. Informuję, że Komisja 
Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej na po-
siedzeniu w dniu 20 listopada zapoznała się z do-
kumentem, a Komisja Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej uczyniła to na posie-
dzeniu w dniu 24 listopada 2020 r.

Informuję także, że w  dniu 6 październi-
ka 2020  r. prezes Rady Ministrów przekazał 
Senatowi sprawozdanie Rady Ministrów z  re-
alizacji ustawy o  pomocy państwa w  wycho-
wywaniu dzieci w  2019  r. Jest ona zawarta 
w druku nr 231. Marszałek Senatu skierował ten 
dokument do Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej oraz Komisji Rodziny, 
Polityki Senioralnej i Społecznej. Komisja Rodziny, 
Polityki Senioralnej i Społecznej zapoznała się 
z tym dokumentem na posiedzeniu w dniu 20 li-
stopada, a Komisja Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej – w dniu 24 listopada.

Informuję, że Sejm na dwudziestym posiedze-
niu w dniu 28 października 2020 r. przyjął część 
poprawek Senatu: do ustawy o zmianie niektó-
rych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytu-
acjom kryzysowym związanym z wystąpieniem 
COVID-19, do ustawy o zmianie ustawy o cudzo-
ziemcach oraz niektórych innych ustaw, do ustawy 
o zmianie ustawy o wspieraniu termomoderniza-
cji i remontów oraz niektórych innych ustaw, do 
ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020.

Ponadto Sejm na dwudziestym pierwszym po-
siedzeniu w dniu 18 października 2020 r. przyjął 
większość poprawek Senatu do ustawy o doręcze-
niach elektronicznych.

Wobec niewniesienia zastrzeżeń do protokołu 
piętnastego posiedzenia stwierdzam, że protokół 
tego posiedzenia został przyjęty.
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Informuję, że protokół szesnastego posiedze-
nia Senatu, zgodnie z Regulaminem Senatu, jest 
przygotowany do udostępnienia pleno titulo pań-
stwu senatorom. Jeżeli nikt z państwa senatorów 
nie zgłosi do niego zastrzeżeń, to zostanie on przy-
jęty na kolejnym posiedzeniu.

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

W projekcie porządku obrad, który został pań-
stwu wysłany drogą elektroniczną, znajdował 
się punkt: ustawa o zmianie niektórych ustaw 
wspierających rozwój mieszkalnictwa. W związ-
ku z nieprzygotowaniem przez komisje senackie 
sprawozdań w tej sprawie punkt ten nie został 
uwzględniony w projekcie porządku obrad do za-
twierdzenia przez Senat. Po przygotowaniu przez 
komisje sprawozdania w tej sprawie porządek ob-
rad zostanie uzupełniony o ten punkt.

Proponuję rozpatrzenie punktów drugiego, 
trzeciego, siódmego, dziewiątego oraz punktów 
od dwunastego do piętnastego projektu porządku 
obrad, pomimo że sprawozdania komisji zostały 
dostarczone w terminie późniejszym niż określony 
w art. 34 ust. 2 Regulaminu Senatu.

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

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

Proponuję uzupełnienie porządku obrad 
o punkty: drugie czytanie projektu uchwały wzy-
wającej Radę Ministrów do wycofania się z groźby 
zawetowania budżetu Unii Europejskiej – i rozpa-
trzenie go jako punktu pierwszego porządku obrad; 
ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiąza-
niach związanych z zapobieganiem, przeciwdzia-
łaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzy-
sowych oraz niektórych innych ustaw – i rozpa-
trzenie go jako punktu siódmego porządku obrad; 
drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy 
o podatkach i opłatach lokalnych – i rozpatrzenie 
go jako punktu piętnastego porządku obrad; dru-
gie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany 
Regulaminu Senatu – i rozpatrzenie go jako punk-
tu dwudziestego porządku obrad; drugie czytanie 
projektu uchwały w 650-tą rocznicę śmierci Króla 
Kazimierza Wielkiego – i rozpatrzenie go jako 
punktu dwudziestego siódmego porządku ob-
rad; drugie czytanie projektu uchwały w sprawie 
upamiętnienia rewolucji 1905 roku oraz poprze-
dzającego ją zrywu polskich robotników w walce 
z carskim zaborcą – i rozpatrzenie go jako punktu 

dwudziestego ósmego porządku obrad. Jeśli nie 
usłyszę sprzeciwu, uznam, że Wysoka Izba przy-
jęła przedstawione propozycje.

Pan senator Pęk.

SenatoR 
marek Pęk 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Zgłaszam sprzeciw wobec wprowadzenia do po-

rządku obrad punktu pierwszego: drugie czytanie 
projektu uchwały wzywającej Radę Ministrów do 
wycofania się z gróźb zawetowania budżetu Unii 
Europejskiej. Obserwowałem rozpoczęcie posie-
dzenia Senatu i mam wrażenie, że nawet laska 
marszałkowska buntuje się przeciwko temu, co 
ostatnio dzieje się w Senacie…

(Głosy z sali: Ooo!)
To prawdziwy bunt materii.
A mówiąc poważnie… Ta uchwała jest szkodli-

wa, ta uchwała jest sprzeczna z kierunkami dzia-
łań wyznaczonymi polskiemu rządowi, ta uchwała 
jest sprzeczna z analogiczną uchwałą polskiego 
Sejmu, której celem było wzmocnienie stanowi-
ska negocjacyjnego i działań premiera Mateusza 
Morawieckiego w Brukseli. Ta uchwała jest też 
sprzeczna z  konstytucyjnymi uprawnieniami 
Senatu, gdyż to Sejm, a nie Senat sprawuje kon-
trolę nad rządem i to premier i minister spraw 
zagranicznych pod kontrolą Sejmu sprawują po-
litykę zagraniczną. Senat takich uprawnień nie 
ma. W związku z tym, jeżeli rzeczywiście jest taka 
sytuacja, że obecna większość w Senacie ma inny 
pogląd na tego typu sprawy, Senat nie powinien 
w tym momencie podejmować uchwały tak kontro-
wersyjnej i sprzecznej z kierunkami działań rządu. 
Ta uchwała jest również…

(Marszałek Tomasz Grodzki: Panie Marszałku, 
wniosek przyjmuję. Rozumiem, że w dyskusji…)

Dobrze, jeszcze dwa zdania i kończę. Panie 
Marszałku, nie składam często takich wniosków, 
to jest zbyt poważna sprawa, żebyśmy wszystko 
szybko załatwiali.

Wreszcie ta uchwała jest skandaliczna co do 
samej swojej formy i treści. W niej po raz kolejny 
konsekwentnie, umyślnie lekceważy się instytu-
cje państwa polskiego, używając chociażby, pisa-
nej małą literą, nazwy „rząd PiS”, zamiast „Rada 
Ministrów” czy „rząd Rzeczypospolitej Polskiej”. 
Jeżeli Senat chce zasługiwać na, wielokrotnie przy-
taczany przez pana marszałka, szacunek i cieszyć 
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się poważaniem, to proszę zacząć od szacunku 
wobec innych instytucji państwowych. Dziękuję. 
(Oklaski)

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Przyjmuję wniosek pana marszałka.
Rozumiem, że ten sprzeciw dotyczy tylko tego 

jednego punktu, a pozostałe nie wzbudzają…
(Senator Marek Pęk: Ja składam sprzeciw wobec 

wprowadzenia tego punktu pierwszego.)
Dziękuję bardzo.
Wobec głosu sprzeciwu zarządzam głosowanie 

nad wprowadzeniem do porządku obrad punktu 
– i rozpatrzeniem go jako punktu pierwszego – 
drugie czytanie projektu uchwały wzywającej Radę 
Ministrów do wycofania się z groźby zawetowania 
budżetu Unii Europejskiej.

Kto jest za tym, aby wprowadzić ten punkt do 
porządku obrad i rozpatrzyć go jako punkt pierw-
szy? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie odpo-
wiedniego przycisku.

Kto jest przeciwny?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania
Głosowało 97 senatorów, 50 – za, 47 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 2)
Projekt uchwały został wprowadzony do 

porządku.
Proponuję zmianę kolejności rozpatrywania 

punktu: drugie czytanie projektu uchwały w spra-
wie ustanowienia roku 2021 Rokiem Prymasa 
Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego – 
i rozpatrzenie go jako punktu dwudziestego pierw-
szego. Był to dotychczas punkt dwudziesty ósmy 
porządku obrad. Ta zmiana jest związana z timin-
giem, bo będzie brał udział w obradach w tej materii 
rektor uczelni im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

I proponuję zmianę kolejności rozpatrywania 
punktu: drugie czytanie projektu uchwały w 80. 
rocznicę prawnej likwidacji organizacji mniejszo-
ści polskiej w III Rzeszy – i rozpatrzenie go jako 
punktu dwudziestego szóstego. Był to dotychczas 
punkt dwudziesty trzeci porządku obrad.

Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Wysoka 
Izba przyjęła propozycję dotyczącą kolejności.

Na końcu zadam pytanie: czy ktoś z państwa 
senatorów pragnie jeszcze zabrać głos w sprawie 
przedstawionego porządku obrad? 

Pan senator Martynowski, pan senator Bosacki.

SenatoR 
marek marTynowski 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja składam wniosek o wykreślenie punktu 

ostatniego w tym porządku obrad, czyli punk-
tu: informacja Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji o działaniach policji wobec uczest-
niczek i uczestników protestów po ogłoszeniu de-
cyzji Trybunału Julii Przyłębskiej.

Ja chciałbym tylko powiedzieć, że nie ma 
czegoś takiego jak „Trybunał Julii Przyłębskiej”, 
jest Trybunał Konstytucyjny. Liczę tutaj na po-
wagę, refleksję Senatu i odrzucenie po prostu 
tego punktu. A jeżeli państwo chcecie wysłu-
chać informacji, to proszę to dobrze napisać. 
(Oklaski)

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.
Tu posypię głowę popiołem, bo rzeczywiście 

używanie języka zwyczajowego czy stosowane-
go dość powszechnie nie powinno mieć miejsca 
w Senacie.

A pana wniosek oczywiście poddamy pod głoso-
wanie, tylko posłuchamy jeszcze, czy pan senator 
Bosacki ma…

SenatoR 
marcin Bosacki 

Panie Marszałku, ja mam 2 wnioski w imieniu 
klubu Koalicji Obywatelskiej o zdjęcie z porząd-
ku obrad 2 punktów. Te punkty to, po pierwsze, 
punkt obecnie siedemnasty, czyli drugie czyta-
nie projektu ustawy o zmianie ustawy o samo-
rządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie 
województwa – chodzi o rady młodzieżowe i mło-
dzieżowe sejmiki województwa – oraz, po dru-
gie, punkt obecnie dwudziesty szósty, czyli drugie 
czytanie projektu uchwały w 80. rocznicę praw-
nej likwidacji organizacji mniejszości polskiej 
w III Rzeszy.

Klub bardzo prosi o zdjęcie obu tych punktów 
z porządku obrad bieżącego posiedzenia i prze-
sunięcie ich na jedno z najbliższych posiedzeń, 
uznawszy, że konieczne są dalsze konsultacje i pra-
ce nad oboma tymi projektami.
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MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Jeszcze pani senator Bieda i  pan senator 
Czerwiński.

SenatoR 
Halina Bieda 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja też chciałabym poprosić o zmianę w porząd-

ku obrad, jeśli chodzi o kolejność. Prosiłabym, żeby 
punkt dwudziesty piąty mógł być procedowany po 
punkcie dwudziestym pierwszym. Ponieważ go-
ściem posiedzenia w tym punkcie będzie też je-
den z inicjatorów ustanowienia roku 2021 rokiem 
Cypriana Norwida, prof. Tomasz Korpysz, kierow-
nik Katedry Historii Języka Polskiego Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Czyli pani senator proponuje, żeby ten punkt 
zamiast numeru dwudziestego piątego miał 
numer…

(Senator Halina Bieda: Dwudziesty drugi.)
…dwudziesty drugi. Czyli po kardynale Wyszyń- 

skim.
(Senator Halina Bieda: Tak.)
Okej.
(Senator Halina Bieda: Dziękuję.)
Pan senator Czerwiński.

SenatoR 
Jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Chciałbym złożyć wniosek przeciwny, a wła-

ściwie sprzeciwić się jednemu z wniosków pana 
senatora Bosackiego, który chce przenieść drugie 
czytanie projektu uchwały w 80. rocznicę praw-
nej likwidacji organizacji mniejszości polskiej 
w III Rzeszy na bliżej nieokreśloną przyszłość.

Przyczyna jest bardzo prosta: prace nad tą 
uchwałą trwają od 25 lutego. Została ona ostatecz-
nie przyjęta na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej 
w dniu 28 września, jednomyślnie. 12 osób, które 
głosowały, było za przyjęciem tej uchwały. Opinie 

rządu co do tej uchwały, z marca i z września tego 
roku, są pozytywne. To tak, jeśli mówimy o kon-
sultacjach. Z opinii marcowej, żeby państwa nie 
katować, zacytuję tylko jedno zdanie: „Z ogrom-
nym uznaniem odnosimy się do podjętej w ramach 
Komisji Ustawodawczej inicjatywy przyjęcia spe-
cjalnej uchwały” – właśnie tej uchwały. Opinia 
z września: „Z uwagi na powyższe Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych nie zgłasza uwag do przed-
łożonego projektu uchwały”. I ostatnia kwestia. 
Obecny na posiedzeniu komisji przedstawiciel 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych podtrzymał 
opinię pisemną. Nie wiem, co jeszcze stoi na prze-
szkodzie, żeby Wysoka Izba mogła podjąć tę uchwa-
łę, przy takiej jednomyślności, bo ona, jak mówię, 
nie wzbudzała większych wątpliwości, większych 
problemów w trakcie rozpatrywania w komisji.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Ostatni głos; przewodniczący Komisji Ustawo- 
dawczej.

Nie otwieram dyskusji, tylko krótkie wyjaśnie-
nie, Panie Przewodniczący.

SenatoR 
krzyszTof kwiaTkowski 

Krótkie wyjaśnienie, że prace rozpoczęliśmy 
rzeczywiście na początku roku i wystąpiliśmy 
o opinię MSZ. Pierwsza opinia nie była opinią, 
MSZ nie ustosunkował się do treści, tylko wyrażał 
uznanie. Jedyna opinia, która naprawdę jest opi-
nią, to opinia z września tego roku, która wpłynęła 
po 6 miesiącach oczekiwania na stanowisko rzą-
du. I po otrzymaniu tego stanowiska, gdzie MSZ 
pierwszy raz zapisał wprost, że nie zgłasza uwag 
do przedłożonego projektu… Umożliwiło to dalsze 
procedowanie uchwały, w tym samym miesiącu, 
w którym wpłynęła opinia MSZ. Dziękuję bardzo.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo za to wyjaśnienie.
Mamy zatem kilka spraw. Pozwólcie państwo, 

że zacznę od takiej, która, wydaje się, nie wzbudzi 
sprzeciwu, aby punkt dwudziesty piąty zamienić 
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na punkt dwudziesty drugi. To jest uchwała doty-
cząca Cypriana Kamila Norwida. Jeżeli nie usłyszę 
głosów sprzeciwu, to zrobię to bez głosowania.

Ale mamy kwestie, nad którymi powinniśmy 
głosować, ponieważ są głosy sprzeciwu.

Zacznę po kolei, od punktu siedemnastego. 
Jest wniosek o zdjęcie z porządku obrad obecne-
go posiedzenia projektu ustawy o zmianie usta-
wy o  samorządzie powiatowym oraz ustawy 
o  samorządzie województwa, dotyczącego rad 
młodzieżowych.

Kto jest za przyjęciem…
(Głos z sali: W tej sprawie nie było…)
(Senator Bogdan Borusewicz: Nie było 

sprzeciwu.)
(Głos z sali: Nie, nie było.)
Nie było sprzeciwu? Okej, przepraszam bardzo.
To w związku z tym ten punkt zostanie zdjęty 

z porządku.
Zostały nam 2 punkty, co do których były głosy 

sprzeciwu, a mianowicie punkt dwudziesty szó-
sty… To jest projekt uchwały w 80. rocznicę praw-
nej likwidacji organizacji mniejszości polskiej 
w III Rzeszy.

Chciałbym zapewnić pana senatora publicz-
nie, że nie odkładam tego na święty nigdy, jak to 
pan piękną polszczyzną wyraził, wpłynęły jednak 
do mnie głosy obecnej Polonii niemieckiej, która 
prosiła o możliwość przedstawienia jeszcze swo-
ich wątpliwości, dlatego padła taka propozycja. Ale 
publicznie się zobowiązuję, że jeżeli tylko te do-
datkowe kwestie zostaną wyjaśnione, to wrócimy 
do procedowania. O ile oczywiście Senat zdecyduje 
o zdjęciu tego punktu z porządku obrad.

Kto jest…
(Senator Jerzy Czerwiński: Jeśli można, Panie 

Marszałku…)
Może już nie…
(Głos z sali: Już nie, głosujemy.)
Głosujemy.
Kto jest za zdjęciem z porządku obrad punktu 

dwudziestego szóstego? Proszę o podniesienie ręki 
i wciśnięcie odpowiedniego przycisku.

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowały 62 osoby…
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Co jest z tym głosowaniem…)
Panie Informatyku, czy spłynęły dane ze 

wszystkich źródeł?
(Rozmowy na sali)

Widzę, że głosy z sali obrad spłynęły w pełni. 
Jednak są to tylko, Szanowni Panowie, głosy zliczo-
ne z sal obrad. Na jednej i drugiej sali głosowało 62 
senatorów. Proszę panów o informację, co z głosa-
mi zdalnymi, bo na ekranie…

(Rozmowy na sali)
Na ekranie miałem informację, że głosy zdalne 

spłynęły, jednak w sumie ich nie widzę, bo suma 
głosów to 62. Jest dokładnie 48 głosów z jednej sali 
i 14 głosów z drugiej, co daje razem 62 głosy.

Jeżeli macie państwo wynik głosowania zdalne-
go, to poproszę, podliczę to dalej.

(Rozmowy na sali)
Pan mi napisze na kartce.
W głosowaniu na salach – podam to, co widzę 

– głosowało 62 senatorów, w tym za…
(Rozmowy na sali)
Słucham?
(Rozmowy na sali)
Zaraz je podsumuję.
Na salach głosowało 62 senatorów, 38 – za, 24 – 

przeciw, nikt się nie wstrzymał. Dodatkowo zdalnie 
głosowało 34 senatorów, co daje nam 96 głosów. 14 
było za, czyli… 38 dodać 14 to jest 52…

(Rozmowy na sali)
Jeden w rozumie. Przeciw było 24 senatorów 

na salach plus 19 zdalnych, co daje 43. 1 senator ze 
zdalnych wstrzymał się od głosu.

Głosowało 96 senatorów, 52 było za, 43 – prze-
ciw, 1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 3)

Proszę sprawdzić sprawność systemu, bo cze-
ka nas następne głosowanie – nad punktem dwu-
dziestym ósmym, tj. nad wnioskiem pana senatora 
Martynowskiego o zdjęcie tego punktu z porządku 
obrad.

(Rozmowy na sali)
Dwie minuty przerwy i zaczynamy.
(Rozmowy na sali)
Czy oczekują państwo głosowania testowego, 

czy możemy…
(Głos z sali: Nie, nie…)
(Rozmowy na sali)

 
(Przerwa w obradach od godziny 11 minut 48  

do godziny 11 minut 50)

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

2 minuty wykorzystane.
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Przypominam… Proszę o  powrót na swoje 
miejsca.

Przypominam, że głosujemy w tej chwili nad 
wnioskiem pana senatora Martynowskiego o zdję-
cie z porządku obrad punktu dwudziestego dzie-
wiątego: informacja Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji o działaniach policji wobec uczest-
niczek i uczestników protestów po ogłoszeniu de-
cyzji Trybunału Konstytucyjnego.

(Senator Aleksander Szwed: Panie Marszałku…)
Tak?

SenatoR 
aleksander szwed 

Panie Marszałku, ja jeszcze tutaj… Przeglądam 
stronę Senatu i widzę, że na stronie Senatu mamy 
wyniki głosowania bez głosów osób, że tak powiem, 
zdalnych, tak że wyniki na stronie Senatu podane 
są błędnie. Nie wiem, czy system to zarejestrował… 
Tak że będę prosił o reasumpcję głosowania w kwe-
stii punktu dwudziestego szóstego.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

System zarejestrował, ale wniosek o reasump-
cję też… Ja podałem wyniki z…

(Senator Aleksander Szwed: System zarejestro-
wał, ale na stronie Senatu mamy podane błędne 
wyniki głosowania.)

(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Marszał- 
ku…)

Ale…
Te wyniki będą natychmiast skorygowane.
(Głos z sali: Są zarejestrowane…)
One są zarejestrowane jako imienne, może pan 

senator sprawdzić, kto jak głosował.

SenatoR 
aleksander szwed 

No właśnie, Panie Marszałku, sprawdzam, 
m.in. wyniki naszego klubu. Jest pokazane, że 25 
senatorów z naszego klubu nie głosowało…

(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Marszał- 
ku…)

…a  nie jest to prawda. Dlatego proszę 
o reasumpcję.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Kiedy będą skorygowane te wyniki?
(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Marszał- 

ku…)
Tak?

SenatoR 
BoGdan Borusewicz 

Jestem przeciwny temu wnioskowi, dlatego że 
rezultat głosowania podaje marszałek, marsza-
łek podał rezultat tego głosowania i jest on jed-
noznaczny. A jakieś zapisy gdzieś indziej, no, są 
dodatkową sprawą. I to nie może być przedmiotem 
reasumpcji. Pana wniosek w ogóle nie powinien 
być poddawany pod głosowanie, dlatego że nie ma 
argumentów za reasumpcją. Marszałek podał osta-
teczny wynik.

SenatoR 
aleksander szwed 

Panie Marszałku, ma pan prawo się ze mną 
nie zgadzać. Ja złożyłem formalnie wniosek o re-
asumpcję. Jeżeli ewentualnie jest głos przeciwny, 
to proszę o przegłosowanie tego.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Panie Senatorze, art. 56 regulaminu mówi: 
„Reasumpcja uchwały jest dopuszczalna tylko 
w trakcie tego samego posiedzenia Senatu i wy-
łącznie w przypadku ujawnienia oczywistego błędu 
w uprzednio podjętej uchwale” – a nie w wyniku 
głosowania. Głosowanie zostało przeprowadzone 
prawidłowo. Jedyna różnica polegała na tym, że 
ręcznie zliczyłem głosy zdalne. Jest to już skorygo-
wane, dostałem taką informację, proszę sprawdzić.

Przystępujemy… Proszę o  skupienie. 
Przystępujemy do głosowania nad zdjęciem 
z  porządku obrad informacji Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji o działaniach po-
licji wobec uczestniczek i uczestników protestów 
po ogłoszeniu decyzji Trybunału Konstytucyjnego.

Kto jest za zdjęciem tego punktu? Proszę pod-
nieść rękę i nacisnąć przycisk.
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Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 46 było za, 50 – prze-

ciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 4)
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Panie Marszał- 

ku!)
Punkt pozostaje.

SenatoR 
woJciecH skurkiewicz 

Jak rozumiem, pan marszałek, wywołując przed 
głosowaniem ten punkt, użył właściwej nazwy: 
Trybunał Konstytucyjny. Jak rozumiem, w porząd-
ku obrad, tym, który będzie za chwilę wydruko-
wany, znajdzie się również, zgodnie z wolą pana 
marszałka i przynajmniej części Senatu, właściwa 
nazwa organu konstytucyjnego.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Wie pan, wola ministra, zwłaszcza do spraw 
wojskowych, musi być poważnie brana pod uwagę.

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Niech pan sobie 
nie dworuje…)

Tak jak powiedziałem panu przewodniczącemu 
Martynowskiemu, ja to skoryguję i będzie użyta nie 
nazwa zwyczajowa, tylko nazwa prawidłowa.

(Głos z sali: Tylko budynek Trybunału…)
Dziękuję bardzo.
(Senator Bogdan Borusewicz: Tylko budynek 

jest.)
Czy ktoś z państwa jeszcze pragnie zabrać głos 

w sprawie przedstawionego porządku obrad?
Pan senator Szwed.

SenatoR 
aleksander szwed 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Odświeżyłem stronę i nie ma tego głosowania, 

że tak powiem, na nowo, po prostu zniknęło.
(Senator Marek Borowski: Teraz nie ma go 

w ogóle, ponieważ…)

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Panie Senatorze, przeczytałem panu punkt 
regulaminu. Ostatecznej wykładni dokonuje 

marszałek. A ten wynik się pojawi, proszę mi wie-
rzyć. W żadnym momencie nie przyświeca nam 
idea oszukania ani pana senatora, ani kogokolwiek 
innego. Jesteśmy w tej materii pryncypialni.

Stwierdzam, że Senat zatwierdził porzą-
dek obrad osiemnastego posiedzenia Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej X kadencji.

Informuję, że po rozpatrzeniu punktu pierw-
szego, a jest to drugie czytanie projektu uchwa-
ły wzywającej Radę Ministrów do wycofania się 
z gróźb zawetowania budżetu Unii Europejskiej, 
odbędzie się głosowanie w tej sprawie. Pozostałe 
głosowania zostaną przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu, z wyjątkiem 5 głosowań nad 
uchwałami rocznicowymi, które będą przepro-
wadzane bezpośrednio po rozpatrzeniu każdej 
uchwały.

Dziś o godzinie 12.30 zostanie ogłoszona półgo-
dzinna przerwa w obradach.

Informuję państwa senatorów, że punkty od 
czwartego do szóstego porządku obrad zostaną roz-
patrzone jutro. Jest to pakiet ustaw zdrowotnych. 
Punkty porządku obrad dotyczące drugich czytań 
projektów uchwał okolicznościowych i rocznico-
wych zostaną rozpatrzone w piątek.

Chciałbym zwrócić uwagę państwa senato-
rów na to, że Komisja Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności oraz Komisja Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej w trakcie rozpatrywania 
ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiąza-
niach związanych z zapobieganiem, przeciwdzia-
łaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzy-
sowych oraz niektórych innych ustaw, tj. ustawy 
z punktu ósmego porządku obrad, dostrzegły po-
trzebę wprowadzenia zmian legislacyjnych wy-
kraczających poza materię ustawy i na podstawie 
art. 69 ust. 1 Regulaminu Senatu przedstawiły wnio-
sek o podjęcie inicjatywy ustawodawczej. Inicjatywa 
ta zawarta jest w druku nr 271. Proszę wszystkich 
państwa senatorów o obecność w czasie rozpatry-
wania tego punktu porządku obrad, ponieważ wtedy 
w głosowaniu rozstrzygniemy o ewentualnym roz-
szerzeniu porządku obrad o tę inicjatywę.

Dodam jeszcze, że po przygotowaniu sprawozda-
nia w sprawie ustawy o zmianie ustawy o paszach za-
proponuję uzupełnienie porządku obrad o ten punkt.

Przystępujemy do rozpatrzenia punk-
tu pierwszego porządku obrad: drugie czytanie 
projektu uchwały wzywającej Radę Ministrów do 
wycofania się z gróźb zawetowania budżetu Unii 
Europejskiej.
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Przypominam, że projekt ten został wniesio-
ny przez grupę senatorów i zawarty jest w druku 
nr 270, a sprawozdanie – w druku nr 270 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Spraw Zagranicznych i  Unii 
Europejskiej, pana senatora Marcina Bosackiego, 
o przedstawienie wspólnego sprawozdania komisji 
o projekcie uchwały.

SenatoR SPRaWozDaWca 
marcin Bosacki 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Dzisiaj rano połączone komisje, Komisja 

Ustawodawcza oraz Komisja Spraw Zagranicznych 
i Unii Europejskiej, rozpatrywały wniosek gru-
py senatorów, projekt uchwały wzywającej Radę 
Ministrów do wycofania się z gróźb zawetowania 
budżetu Unii Europejskiej.

Dyskusja była bardzo ożywiona, dotyczy-
ła spraw podstawowych, fundamentalnych. 
Uważam, że to bardzo dobrze, że w Senacie takie 
dyskusje się odbywają, mimo że część senatorów 
z klubu Prawa i Sprawiedliwości uważała, argu-
mentowała, że Senat nie ma prawa – co zresz-
tą przed chwilą powtórzył marszałek Pęk – do 
zajmowania się tego typu sprawami. Chodzi 
o rzecz absolutnie kluczową, czyli o groźbę weta 
wobec pakietu budżetowego – bo tak to trze-
ba nazwać – Unii Europejskiej ze strony rządu 
Rzeczypospolitej. Jak mówię, ta dyskusja dotyczy-
ła spraw podstawowych. Padały kluczowe, bardzo 
poważne argumenty dotyczące interesu naro-
dowego, racji stanu, suwerenności, jak również 
tego, w jakich sytuacjach weta ze strony państw 
narodowych – w tym wypadku oczywiście cho-
dzi o Polskę – są lub nie są w Unii Europejskiej 
uzasadnione. 

Nie była to dyskusja o pieniądzach, chociaż 
część senatorów Prawa i Sprawiedliwości podnosi-
ła argument, iż nasza uchwała, ewentualna uchwała 
Senatu, przeszkodziłaby w negocjacjach premiero-
wi Mateuszowi Morawieckiemu. Kontrargumenty 
były takie, że negocjacje budżetowe się zakończyły, 
a w lipcu tego roku premier Morawiecki ogłaszał, 
iż budżet ten i jego pochodne, powiązane z nim 
rozwiązania finansowe, są dla Polski korzystne. 
Kiedy mówię o powiązanych z nim rozwiązaniach 
finansowych, chodzi mi np. o fundusz transforma-
cji, dotyczący obszarów będących w trakcie trans-
formacji z energetyki węglowej na inne źródła, ale 

przede wszystkim o tzw. Fundusz Odbudowy, czyli 
Instrument Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy  
i Zwiększania Odporności,j, który ma zapewnić ko-
lejnych kilkaset miliardów – w tym ponad 70 mi-
liardów dla Polski – na walkę ze skutkami kryzysu 
wywołanego pandemią koronawirusa. Te środki 
z całą pewnością – i tutaj nie było polemiki z oceną 
przedstawioną podczas dyskusji przez kilku sena-
torów – są Polsce potrzebne podczas obecnej rece-
sji, która jest największą recesją od 1989 r.

Inne kwestie, inne argumenty, wzbudzały 
mocne kontrowersje i polemiki. Przykładem jest 
kwestia tego, czy składając weto, a raczej grożąc 
wetem – musimy być cały czas precyzyjni – pre-
mier Morawiecki i rząd polski będą bronić pol-
skiej suwerenności, czy też wręcz przeciwnie, bo 
w rozwiązaniach, które wiążą praworządność z bu-
dżetem europejskim, nie ma nic, co by tej suweren-
ności zagrażało.

Była również poważna dyskusja na temat 
tego, czy weto jest zgodne z polską racją stanu, 
czy też nie jest z nią zgodne. Ja pozwolę sobie 
zaprezentować poglądy większości, poglądy wy-
rażone również w tym projekcie uchwały. Otóż 
grożenia wetem wobec rozwiązań finansowych, 
które są dla Polski korzystne, nie da się wytłu-
maczyć inaczej jak tylko wąskimi interesami 
partii rządzącej, które nie mają nic wspólne-
go z interesami całego państwa, kraju czy na-
rodu. Naturalnie ze strony senatorów Prawa 
i Sprawiedliwości argumentacja była odwrotna, 
tzn. że łączenie mechanizmu praworządności 
z budżetem Unii Europejskiej i pakietem bu-
dżetowym jest zarówno teraz, jak i długofalowo 
szkodliwe dla suwerenności kraju.

Bardzo mocno wybrzmiała część dyskusji, 
w której jeden z senatorów, senator Kwiatkowski, 
mówił o tym, że narody również mają swoje ma-
rzenia i że kilkanaście lat temu, 20 lat temu jednym 
z marzeń narodu polskiego było nie tylko wejście 
do Unii Europejskiej, ale też mocne usadowienie 
w centrum Unii Europejskiej i osiągnięcie przez 
Polskę statusu jednego z liderów Unii Europejskiej. 
Senator zakończył wezwaniem, abyśmy poprzez 
tego typu nieprzemyślane kroki, jak to veto, nie 
rozstawali się z Unią Europejską, nie rozstawali 
się z naszymi narodowymi marzeniami.

Chciałbym, Wysoki Senacie, skonkludować, że 
stosunkiem głosów 22 za i 11 przeciw połączone 
komisje zarekomendowały Wysokiemu Senatowi 
przyjęcie uchwały w  przedłożonej mu treści. 
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
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MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 

nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdaw-
cy komisji oraz do upoważnionego przedstawiciela 
wnioskodawców. Przypominam, że wnioskodawcy 
upoważnili do ich reprezentowania również pana 
senatora Marcina Bosackiego.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Pan senator Ambrozik jako pierwszy, później 
pani senator Czudowska.

SenatoR 
rafał amBrozik 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, chciałbym zapytać o kwe-

stię kryteriów oceny praworządności. Jako że jest 
próba powiązania budżetu unijnego i Funduszu 
Odbudowy z tzw. praworządnością, to chciał-
bym zapytać o kryteria, według których będzie 
oceniana praworządność w poszczególnych pań-
stwach członkowskich. Niestety jest tu próba 
politycznego, pozatraktatowego i bezprawnego 
połączenia funduszy unijnych z zasadą prawo-
rządności, jest to także bezprecedensowe ude-
rzenie w  beneficjentów tych funduszy, czyli 
w państwa członkowskie. O tym mówiły służ-
by prawne Rady Unii Europejskiej, o tym mó-
wił Europejski Trybunał Obrachunkowy, który 
wskazywał właśnie na brak tych kryteriów. Czy 
może pan określić, jakimi kryteriami będą się 
kierować instytucje Unii Europejskiej, oceniając 
praworządność w poszczególnych krajach człon-
kowskich? Dziękuję.

SenatoR 
marcin Bosacki 

Panie Senatorze, te kryteria są ustalone 
w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
który został podpisany w Lizbonie przez pre-
zydenta Lecha Kaczyńskiego, i należą do nich: 
niezależność rządów, wolność od wpływu poli-
tycznego, przestrzeganie praw człowieka i za-
sady równości wobec prawa oraz trójpodział 
władzy.

(Senator Rafał Ambrozik: A które z tych kryte-
riów jest naruszane w Polsce czy w innych krajach 
członkowskich? Bo…)

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Panie Senatorze, to jest sprawozdanie komisji, 
pytania do wnioskodawcy będą w drugiej kolejno-
ści. Jeżeli chce pan się zapisać drugi raz, to bardzo 
proszę.

W tej chwili pytanie zadaje pani senator Czudow- 
ska.

SenatoR 
doroTa czudowska 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, proszę o taką informację: czy 

w traktacie Unii Europejskiej jest taki zapis, że kra-
je mogą grozić wetem, czy jest zapis, że kraje mają 
prawo weta? Pytam, bo to jest zasadnicza różnica. 
Bardzo proszę o wyjaśnienie, czy jest użyte w trak-
tatach wyrażenie „groźba weta”, czy „prawo weta”. 
Dziękuję.

SenatoR 
marcin Bosacki 

Pani Senator, to – w tej wersji, o którą pani 
pyta – nie było przedmiotem dyskusji na posie-
dzeniu komisji. Było zaś przedmiotem to, czy pań-
stwa mają prawo zarówno do groźby weta, jak i do 
weta. Oczywiście mają. Większość senatorów – 
dwóch na ten temat się wypowiedziało – uznało, 
że w tej sytuacji, z punktu widzenia interesu na-
rodowego Polski, nie mówiąc o całej Unii, weto 
jest bezprzedmiotowe, a wręcz szkodliwe, ponie-
waż wetuje się rozwiązania, na które państwo pol-
skie, rząd polski już się zgodził, czyli cały pakiet 
budżetowy Unii Europejskiej. Przypominam, że 
nie wetujemy… rząd polski nie wetuje, bo już nie 
ma takiej możliwości, powiązania praworządno-
ści z budżetem, tylko grozi zawetowaniem same-
go budżetu.

(Senator Dorota Czudowska: Czy mogę dopytać, 
Panie Marszałku?)

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Bardzo proszę krótko, bo są następne…
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SenatoR 
doroTa czudowska 

Nie zrozumiał mnie pan senator. Ja nie pytam 
o opinię klubu Platformy Obywatelskiej wobec sta-
nowiska polskiego rządu co do sprawy, która teraz 
się toczy…

(Senator Marcin Bosacki: Ja też nie o tym mówi-
łem, ja sprawozdaję przebieg prac komisji.)

Chodzi mi po prostu – krótko – o to, czy… No, 
ale jeżeli się sprawozdaje w takich ważnych spra-
wach, to, jak myślę, podstawową wiedzę trzeba 
mieć na ten temat.

Czy w traktatach jest napisane o groźbie weta, 
czy prawie weta? Tylko tyle chciałabym wiedzieć.

SenatoR 
marcin Bosacki 

Oczywiście jest prawo do weta, to jest… Tak.
(Senator Dorota Czudowska: Prawo, czyli nie 

groźba. Tak. Dziękuję.)

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pan senator Czerwiński.

SenatoR 
Jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Senatorze 
Sprawozdawco!

Pierwsza kwestia. Stwierdził pan, że jakoby 
już nie można w tym zakresie nic zrobić, czyli że 
procedura jest zakończona. W czasie 17–21 lip-
ca tego roku Rada Europejska, czyli najwyż-
szy organ, w konkluzjach – pkt 23 załącznika 
do konkluzji – stwierdziła: „W tym kontekście 
Komisja zaproponuje środki w przypadku naru-
szeń przyjmowane przez Radę większością kwa-
lifikowaną”. I zdanie ostatnie: „Rada Europejska 
szybko powróci do tej kwestii”. Czyli konkluzje 
o kształcie tego rozporządzenia, które my kwe-
stionujemy jako państwo i które kwestionuje 
rząd, i słusznie, miały być… Te konkluzje wska-
zują, że to rozporządzenie miało być szybko 
uchwalone przez Radę Europejską, planowano 

powrócić do tej kwestii. No, to tak à propos koń-
czenia procedury.

Ja mam jednak ważniejsze pytanie, bo pan 
mi przecież nie musi tutaj mówić o  Komisji 
Europejskiej ani prezydencji. Mianowicie projekt 
tego rozporządzenia został podany po raz pierw-
szy w roku 2018 przez Komisję Europejską, pro-
jekt pierwotny jest z tego roku, i wtedy, w 2018 r., 
na temat tego rozporządzenia… Przypominam, 
że w zamyśle miało ono chronić interesy unij-
ne przy wydawaniu unijnych pieniędzy. Mówiąc 
krótko, praworządność znaczyła tutaj w najprost-
szym ujęciu zgodność, legalizm, gospodarność, 
celowość wydawania środków. Konsultowano to 
z Europejskim Trybunałem Obrachunkowym, in-
stytucją, która po prostu tym się zajmuje, skupia 
grupę fachowców, jest jedną z instytucji unijnych, 
traktatowych. Trybunał wydał swoją opinię. To jest 
opinia nr 1/2018. Ja nie będę państwa katował cy-
towaniem całości, wystarczy przytoczyć same na-
główki: „Nowy mechanizm przewidujący szeroką 
swobodę decyzyjną dla Komisji”…

(Marszałek Tomasz Grodzki: Panie Senatorze, 
minuta na pytanie.)

Ale proszę, żeby pan marszałek mi nie prze-
szkadzał, tak jak innym nie przeszkadzał…

(Marszałek Tomasz Grodzki: Ooo, Panie 
Senatorze…)

Bo pomyślę, że pan się na mnie uwziął. 
Przepraszam, Panie Marszałku.

(Marszałek Tomasz Grodzki: Senatorowie mogą 
zgłaszać pytania trwające nie dłużej niż minutę – 
przypominam panu – a pan mówi już 3 minuty.)

Nie przeprowadzono szczegółowych konsultacji 
z zainteresowanymi stronami, nie przeprowadzo-
no oceny skutków regulacji, nie wskazano źródeł 
ani nie określono jasnych kryteriów…

(Marszałek Tomasz Grodzki: Może pytanie pan 
zada?)

Brak terminów dla Komisji, brak wyraźnego zo-
bowiązania Komisji… Ja już kończę. To jest ocena 
Europejskiego Trybunału Obrachunkowego doty-
cząca tego rozporządzenia. Nawiasem mówiąc, to 
rozporządzenie jeszcze bardziej, nazwałbym to, 
skierowane zostało przeciwko interesom państw, 
które się nie zgadzają z ogólną linią polityczną.

(Marszałek Tomasz Grodzki: Panie Senatorze…)
I teraz konkretne pytanie: czy była mowa o tym 

na posiedzeniu komisji? Dlaczego państwo nie 
umieściliście tego, tak żeby być obiektywnymi, 
w treści projektu uchwały? Mówię o Europejskim 
Trybunale Obrachunkowym. Tego potem już nie 
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konsultowano, był zbyt obiektywny… Ani słowa tu-
taj nie ma. Czy mógłby pan coś na ten temat po-
wiedzieć, pan jako przedstawiciel wnioskodawców 
także?

SenatoR 
marcin Bosacki 

Jak najbardziej. Panie Senatorze, najpierw 
sprostuję podaną przez pana informację, że 
pierwszy raz tym mechanizmem Unia Europejska 
czy Rada Europejska zajmowała się w 2018 r. 
Ta dyskusja toczy się od 2013 r., kiedy to grupa 
5 państw poprosiła o rozmowę na ten temat. Były 
to państwa nordyckie i północy Europy, m.in. 
Finlandia i Holandia.

Odpowiadam na pana pytanie. Jak pan czy-
ta… Intencją wnioskodawców jest jasne powie-
dzenie, dlaczego Senat uważa – mamy nadzieję, 
że większość Senatu to stanowisko poprze – że 
taka taktyka stosowania gróźb, grożenia wetem 
wobec budżetu Unii Europejskiej czy pakietu 
budżetowego Unii Europejskiej jest sprzecz-
na z polską racją stanu, z polskimi interesami 
narodowymi.

Nie, nie zajmowaliśmy się stanowiskiem try-
bunału obrachunkowego.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pan senator Majer.

SenatoR 
ryszard maJer 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Panie Senatorze Sprawozdawco, króciutkie py-

tanie. Dobrą praktyką Senatu było do tej pory to, 
że projekty uchwał konsultowane były z przedsta-
wicielami polskiego rządu. Proszę mi powiedzieć, 
Panie Senatorze, czy projekt tej uchwały, która jed-
nak dotyka spraw zagranicznych i pozycji Polski 
na arenie międzynarodowej, był konsultowany 
z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Czy na po-
siedzenie Komisji Ustawodawczej był zaproszony 
przedstawiciel komisji spraw zagranicznych, czy 
też nie?

SenatoR 
marcin Bosacki 

Panie Senatorze, wczoraj sprawą weta zaj-
mowała się Komisja Spraw Zagranicznych i Unii 
Europejskiej. Część wniosków z dyskusji, które ja 
prezentuję czy które padały dzisiaj na posiedze-
niu komisji, również pochodzi z tamtej dyskusji, 
dyskusji z licznymi ekspertami – europeistami, 
politologami czy praktykami dyplomacji, byłymi 
ambasadorami. Był na to posiedzenie zaproszo-
ny minister do spraw europejskich, pan Konrad 
Szymański, ale w ostatniej chwili poinformował, 
że nie może być obecny.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Rozumiem, że…
Pan senator Szwed jeszcze raz? Bardzo proszę.

SenatoR 
aleksander szwed 

Pierwszy raz, Panie Marszałku. Dziękuję 
bardzo.

Panie Senatorze…
(Marszałek Tomasz Grodzki: Jakoś tak mi się 

utrwaliło, że…)
To było wcześniej, w sprawie głosowania.
Panie Senatorze, mam pytanie. Chodzi mi 

o weto budżetowe. Czy według pana wiedzy weto 
budżetowe było wcześniej stosowane? Jeśli tak, 
to przez jakie państwa? Jak się skończyła sprawa 
weta, które wobec budżetu było wcześniej stoso-
wane? Dziękuję.

SenatoR 
marcin Bosacki 

Panie Senatorze, tak, były w przeszłości stoso-
wane groźby weta. Kończyło się to kompromisem 
co do ostatecznego kształtu budżetu. Ale przedmio-
tem pracy komisji nie była kwestia tego – bo tego 
też nie ma w tej uchwale czy w projekcie uchwały 
– czy państwo ma prawo lub czy w tym wypadku 
rząd polski ma prawo użyć weta, bo oczywiście ma 
do tego prawo, tego nikt nie neguje. Przedmiotem 
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dyskusji komisji było fundamentalne pytanie, 
czy w tej sytuacji polski rząd takiego weta używa 
w polskim, narodowym interesie. I większość za-
równo dyskutantów, jak i głosujących senatorów 
obu komisji stwierdziła, popierając tę uchwałę, że 
„w najgłębszym polskim interesie narodowym jest 
praworządna, suwerenna i silna Polska w centrum 
zjednoczonej Europy”, że weto czy groźba weta jest 
„sprzeczna z polską racją stanu” i że „poświęca-
nie kluczowych interesów państwa – zarówno go-
spodarczych, politycznych, jak i strategicznych, 
o czym jeszcze nie mówiliśmy, ale jestem gotów 
na taką rozmowę – dla ochrony interesów partii 
rządzącej jest sprzeczne z polską racją stanu”.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Nie ma…
(Głos z sali: Pan marszałek Borusewicz.)
Pan marszałek Borusewicz ma jeszcze pytanie, 

tak?
(Senator Bogdan Borusewicz: Tak.)
Proszę bardzo.

SenatoR 
BoGdan Borusewicz 

Panie Marszałku! Panie Sprawozdawco!
Czy to jest tak, że weto w zasadzie nie dotyczy 

budżetu, tylko jest wynikiem niezadowolenia z cze-
goś innego, a mianowicie z rozporządzenia? Czyli 
groźba wetowania budżetu w zasadzie nie wyni-
ka z zastrzeżeń do budżetu, tylko z zastrzeżeń do 
czegoś innego, do rozporządzenia łączącego budżet 
z praworządnością, a więc jest w zasadzie jakby 
w zastępstwie.

SenatoR 
marcin Bosacki 

Dokładnie tak jest. Zresztą według informa-
cji, które posiadam, ale które były też omawia-
ne na wczorajszym posiedzeniu Komisji Spraw 
Zagranicznych i Unii Europejskiej, Polska czy rząd 
polski dał kanałami dyplomatycznymi Brukseli ja-
sno do zrozumienia, że nie chodzi o sprawę mery-
toryczną, czyli wetowanie rozwiązań budżetowych, 

ale o to, że jest to element gry po to, aby nie wszedł 
w życie mechanizm praworządności, mechanizm 
wymagania od państw członkowskich przestrze-
gania zasad państwa prawa zawartych zarówno 
w traktatach europejskich, o czym mówiłem, jak 
i w Konstytucji Rzeczypospolitej. Ta groźba weta 
wobec pakietu budżetowego ma osiągnąć wła-
śnie te cele, tak aby w tym kształcie rozporządze-
nie łączące praworządność z budżetem nie weszło 
w życie.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Pytanie zadaje pan senator, marszałek 
Borowski.

SenatoR 
marek Borowski 

Dziękuję bardzo.
Ja nawiązuję do tego ostatniego pytania. 

Wcześniej padło pytanie o to, czy znane są panu 
senatorowi przypadki, że jakieś kraje stosowały 
może nie samo weto, ale groźbę weta, i odpowiedź 
była taka, że tak, były takie przypadki. Czy więc 
znany jest panu przypadek, żeby którykolwiek kraj 
stosował groźbę weta w stosunku do budżetu, do 
planu budżetowego dlatego, że był niezadowolony 
z zupełnie innych rozwiązań? Czy taki przypadek 
jest panu znany? To jest pierwsze pytanie.

I  drugie. Czy rozporządzenie, które zosta-
ło na razie uzgodnione w  tzw. trilogu, po jego 
wydaniu może być zaskarżone do Trybunału 
Sprawiedliwości? Dziękuję.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Bardzo proszę…
(Senator Marek Borowski: I czy Polska może to 

uczynić, jeżeli jej się ono nie podoba?)

SenatoR 
marcin Bosacki 

Zacznę od drugiego pytania. Tak, Polska może 
zaskarżyć do Trybunału Sprawiedliwości Unii 
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Europejskiej to rozporządzenie. To jest pierwsza 
wiadomość i odpowiedź.

A odpowiedź na poprzednie pytanie brzmi: 
nie, nigdy do tej pory w historii żaden kraj, przed 
Polską i Węgrami, nie groził wetem z powodu in-
nych rozwiązań. Co więcej, nigdy w historii żaden 
kraj nie groził wetem wobec budżetu po wyrażeniu 
zgody na tenże budżet. Jak wszyscy pamiętamy – to 
jest wiedza, której nawet telewizja państwowa nie 
jest w stanie przykryć – sam rząd chwalił się tym 
budżetem nie dalej niż 4 miesiące temu.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Ostatnie pytanie przed przerwą zadaje pan se-

nator Czerwiński. Jeżeli zmieści się w minucie, to 
damy jeszcze szansę panu senatorowi Majerowi.

Minuta, Panie Senatorze.

SenatoR 
Jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Oczywiście uśmiecham się pod maseczką. No, 

niech będzie minuta.
Panie Senatorze, odnoszę się już teraz do tek-

stu projektu uchwały. „Senat Rzeczypospolitej 
Polskiej zapewnia współobywateli, a także narody, 
z którymi współtworzymy Unię, że dołoży wszel-
kich starań, by rząd naszego państwa skończył 
z politycznym awanturnictwem”. Rozumiem, że 
przez polityczne awanturnictwo rozumiecie głów-
ny przedmiot tej uchwały, tzn. groźbę zawetowa-
nia budżetu Unii Europejskiej. Czy korzystanie 
ze swoich praw w trakcie uzgadniania, ucierania 
stanowisk – z tych narzędzi korzystała już chyba 
większość państw europejskich – można nazwać 
politycznym awanturnictwem? Dlaczego tak nega-
tywną, pejoratywną ocenę działań rządu państwo 
prezentujecie?

SenatoR 
marcin Bosacki 

Dziękuję, Panie Senatorze, za to pytanie. Ono 
jest dosyć kluczowe. Oceniamy to w ten sposób 
właśnie dlatego, że uważamy, iż weto, którego 

groźbą każdy kraj może grać w trakcie negocjacji, 
tym razem nie jest używane w zgodzie z interesa-
mi państwa polskiego, czyli np. w celu zwiększenia 
tego budżetu albo przesunięcia takich czy innych 
środków na inne cele. A to by się zresztą przydało. 
Przypominam, że w tym nowym, niedawno wyne-
gocjowanym budżecie fundusze na rolnictwo male-
ją, zamiast rosnąć, co wielokrotnie obiecywano. Ale 
rząd polski nie używa tego weta w tym celu, tylko 
po to, żeby móc dalej, mówiąc kolokwialnie, brać 
za twarz polskie sądy, deptać niezależność sądów, 
tak jak to robi krok po kroku, coraz mocniej, od 
5 lat. I dlatego my uważamy, że jest to sprzeczne 
z polskim interesem. Nie chodzi o samą intencję 
czy o mechanizm weta, do którego każdy kraj ma 
prawo, tylko o to, że używamy tego nie w interesie 
narodowym, ale w interesie partii rządzącej, co nas 
jeszcze bardziej alienuje, co powoduje, że Polska 
jest jeszcze bardziej samotna. Nie jesteśmy już na 
marginesie Unii, tylko powoli zaczynamy poza ten 
margines wychodzić. To jest jasno wytłumaczone 
w pierwszych 4 czy 5 akapitach projektu uchwały. 
Dlatego w podsumowaniu, w puencie, nazywamy 
to politycznym awanturnictwem.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Jeszcze pan senator Majer zada 1 pytanie.

SenatoR 
ryszard maJer 

Ja króciutko.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Senatorze 

Sprawozdawco!
Wrócę do tej odpowiedzi, której udzielił pan 

panu senatorowi, marszałkowi Borowskiemu. 
Czy znane są panu przypadki… Albo inaczej: czy 
komisji znane są inne przypadki uzależniania 
kwestii budżetu od jakichś rozwiązań pozatrakta-
towych? No, to tak jakby wynika z tej odpowiedzi. 
Pan udzielił takiej odpowiedzi panu senatoro-
wi Borowskiemu, a była to odpowiedź na pyta-
nie o stosowanie tego mechanizmu. Czy znane są 
panu wcześniejsze przypadki uzależniania kwestii 
budżetu od jakichś dodatkowych elementów, któ-
re nie są zapisane w traktatach Unii Europejskiej?

(Senator Marek Borowski: To jest zapisane.)
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MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Tak, jest.
Bardzo proszę. Jeśli mogę, proszę o w miarę 

krótką odpowiedź.

SenatoR 
marcin Bosacki 

Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, budżet był wielokrotnie wiąza-

ny z wymogami traktatowymi, a wymogiem trak-
tatowym jest również wymóg przestrzegania zasad 
państwa prawa przez państwa członkowskie. Tak, 
to jest w traktatach. A więc nigdy wcześniej nie było 
to wiązane z pozatraktatowymi wymogami i tym 
razem też nie jest to wiązane z pozatraktatowymi 
przepisami.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, zgodnie z zapowiedzią dosta-

nie pan szansę po przerwie.
Ogłaszam przerwę do godziny 13.00.

 
(Przerwa w obradach od godziny 12 minut 30  

do godziny 13 minut 15)

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Powracamy do rozpatrzenia punktu pierwszego 
porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwa-
ły wzywającej Radę Ministrów do wycofania się 
z gróźb zawetowania budżetu Unii Europejskiej.

Kontynuujemy zadawanie pytań do sprawoz-
dawcy komisji, a  zarazem do upoważnionego 
przez wnioskodawców, pana senatora Marcina 
Bosackiego.

Pytanie zadaje pan senator Wiktor Durlak.

SenatoR 
wikTor durlak 

Dziękuję, Panie Marszałku.

Panie Przewodniczący, jak już ustaliliśmy 
w toku pytań, każde państwo ma prawo weta i wie-
lokrotnie zapowiedź takiego weta była używana 
przez państwa Unii Europejskiej. Dlatego też moje 
pytanie jest konkretne i dotyczy takiej sprawy: czy 
którakolwiek z izb parlamentów krajowych kiedy-
kolwiek podjęła podobną uchwałę do tej, która ma 
być podjęta tutaj, w Senacie? Czy jest pan w stanie 
odpowiedzieć mi na to pytanie? Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Proszę bardzo.

SenatoR 
marcin Bosacki 

Dziękuję za to pytanie.
Jeśli chodzi o  innych członków Unii 

Europejskiej, to nie mam takiej wiedzy, ale podob-
ną, tylko odmienną w treści i przekazie uchwałę 
podjął Sejm Rzeczypospolitej w zeszłym tygodniu.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Pan senator Czerwiński. Proszę bardzo.

SenatoR 
Jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy w odnie-

sieniu do tej uchwały, to warto też wiedzieć, jakie 
są rzeczywiste – nie medialne, ale przede wszyst-
kim rzeczywiste – opinie na jej temat różnych ciał, 
w szczególności europejskich. Z jednej opinii już 
tutaj pana senatora przepytywałem – mianowicie 
Europejskiego Trybunału Obrachunkowego – ale 
są też opinie znacznie bardziej predystynowanej do 
tego organizacji… czy też instytucji, przepraszam, 
czyli Służby Prawnej Rady Europejskiej.

Czy pan mógłby nam przedstawić, jaka jest 
treść tych opinii? Pozytywna? Negatywna? 
Rozporządzenie, o które tutaj chodzi zarówno 
rządowi, jak i nam, jak rozumiem… Ile było takich 
opinii i dlaczego na pewno jedną z nich, tę z paź-
dziernika 2018 r., utajniono?
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WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

SenatoR 
marcin Bosacki 

Panie Senatorze, nie mam takiej wiedzy. Wiem, 
że projekt rozporządzenia w 2018 r. był innym pro-
jektem niż ten, który ostatecznie jest rozpatrywa-
ny w tej chwili. Bo ten powstał zaledwie 3 tygodnie 
temu. I nie było to, muszę powiedzieć, przedmio-
tem prac połączonych komisji senackich dzisiaj 
rano.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Więcej pytań nie ma.
Przystępujemy do dyskusji…
Dziękuję, Panie Senatorze Sprawozdawco.
Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Michała 

Kamińskiego.

SenatoR 
micHał kamiński 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
To nie jest niestety pierwszy raz w polskiej hi-

storii, kiedy bardzo ważna dla przyszłości naszego 
kraju sprawa bardzo antagonizuje Polaków. I, co 
ciekawe, w tej debacie, o czym za chwilę powiem, 
niestety w nieunikalny dla historii Polski sposób 
po obu stronach co do spraw generalnych pada-
ły bardzo podobne argumenty. Otóż jedna strona 
mówi, że broni polskiego interesu narodowego, 
druga strona mówi to samo.

Warto zadać sobie pytanie, czy jest to pierw-
szy raz w polskiej historii. Otóż nie. Sięgnijmy 
ponad 200 lat wstecz, Konstytucja 3 maja i kon-
federacja targowicka. Konfederacja targowic-
ka, wspierana autorytetem ówczesnego papieża, 
wspierana autorytetem biskupów i prymasa, pro-
si Rosję o  interwencję przeciwko Konstytucji 
3 maja, która zbliżała Polskę do rewolucyjnej wte-
dy Europy. Zgodnym chórem caryca Katarzyna, 

ówczesny papież i duża część polskich biskupów 
mówią: to sprzeczne z polską tradycją, bo przecież 
liberum veto, które znosiła Konstytucja 3 maja, to 
nasza polska tradycja. Tej tradycji broni i papież, 
i najjaśniejsza caryca Rosji. I część, dziś już wiemy, 
zdrajców, a część jak najszczerszych polskich pa-
triotów poszła za tą argumentacją i, podobnie jak 
papież, witała z radością armię rosyjską wkraczają-
cą w granice wolnej wtedy jeszcze Rzeczypospolitej. 
Tak, tej armii, która przyszła odpychać nas od 
Europy, towarzyszyły modły polskich biskupów 
i głos z Watykanu – wspaniale, że caryca tłumi 
polską wolność.

Co było 100 lat później, ponad 100 lat później, 
podczas rewolucji 1905 r.? Nawet dziś, gdy zobaczy-
my, choćby w Wikipedii, jak jest opisana rewolucja 
1905 r. w Królestwie Polskim… Mamy zestawienie, 
widzimy, kto był po której stronie. Po jednej stro-
nie mamy polski ruch robotniczy, Polską Partię 
Socjalistyczną Józefa Piłsudskiego, a po drugiej 
stronie – to jest w Wikipedii –przeciwnicy: ca-
rat, Ochrana, polscy konserwatyści i Narodowa 
Demokracja. Dodajmy do tego wielu biskupów 
wzywających wtedy Polaków do walki z rewolu-
cją, razem z carem. I znowu czynili to w poczuciu, 
że są patriotami.

Dzisiaj po raz trzeci w kontekście stosunku 
do Unii Europejskiej stawiamy to fundamental-
ne pytanie: kto jest patriotą, kto działa w interesie 
Polski? Czy ci, którzy ponad 200 lat temu w obro-
nie tradycyjnych wartości razem z Rosją odpychali 
nas od Europy, czy ci, którzy przeciwko ruchowi 
robotniczemu, walce o postęp i walce o lepszą przy-
szłość byli po stronie caratu, czy wreszcie dzisiaj 
ci, którzy razem z Putinem chcą rozwalać Unię 
Europejską? Znowu to fundamentalne pytanie o to, 
gdzie leży polski interes, przed nami stoi.

A ja, wiedząc, że mówię dziś także do swoich 
przeciwników politycznych, którzy w sercu są pol-
skimi patriotami, mówię wam: Bracia i Siostry, 
opamiętajcie się, bo znowu jesteście po tej samej 
stronie, co Putin, po tej samej stronie, co człowiek, 
który powiedział, że największą tragedią XX w. był 
upadek Związku Radzieckiego. On dzisiaj jednym 
tchem mówi, że dziś najgorszą instytucją jest Unia 
Europejska, którą razem z nim krytykujecie.

I oto rząd polski sięga po argument weta, przeciw-
ko czemu wszyscy po naszej stronie się buntujemy. 
Zadajemy wam pytanie – mówię to bez ironii – wam, 
Bracia i Siostry, Polacy, zadaję pytanie: w imię czego 
polski rząd chce tego weta użyć? Czy dlatego, że roz-
strzygnięcia tego budżetu są złe dla Polski? Czy dlatego, 
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że rozstrzygnięcia tego budżetu i tej perspektywy fi-
nansowej nie dają szansy wyjścia z kryzysu, nie dają 
szansy milionom Polaków, którzy dzięki tym pienią-
dzom będą mogli poradzić sobie z tą największą go-
spodarczą klęską, jaka nas nawiedza? Przecież nie, 
bo rząd mówił, że zapisy tego budżetu są dobre dla 
Polski. A jednak chce je wetować. Chce je wetować tyl-
ko i wyłącznie z jednego powodu – z powodu zapisów 
dotyczących praworządności. Ale przecież i wy wiecie, 
Drodzy Przyjaciele z PiS, i my wiemy, że ten spór doty-
czy tylko jednej kwestii – sądów, prokuratury, nieza-
leżności wymiaru sprawiedliwości. I tylko po to, by już 
nigdy żaden polski sąd nie mógł powiedzieć polskiej 
prokuraturze, że aresztuje kogoś bez dowodów prze-
stępstwa, jak stało się to nie dalej jak parę tygodni temu 
w przypadku znanych, medialnych osób, tylko po to, 
by w Polsce prokuratura mogła robić to, co chce pro-
kuratura, a tak naprawdę to, co chce robić prokurator 
generalny i jego polityczny zwierzchnik, tylko w imię 
tego chcecie zaryzykować przyszłość Polaków? Bo nie 
w imię interesu narodowego Rzeczypospolitej kłócicie 
się dziś z Europą. W imię tego interesu Europa chce 
nam dać pieniądze, dzięki którym wyjdziemy z kło-
potów, które mamy. A wy dzisiaj idziecie na wojnę 
z Europą tylko i wyłącznie z powodu waszych party-
kularnych, i to złych, intencji dotyczących polskiego 
wymiaru sprawiedliwości.

Jasną jest rzeczą, że chcielibyśmy… Jest nor-
mą, że w sprawach europejskiej polityki powin-
niśmy być razem i powinniśmy popierać wspólne 
stanowisko. Dobrze by było, gdyby rząd starał się 
wypracować takie stanowisko z opozycją w przy-
padku największych wyzwań, wypracować je choć-
by z nami, tutaj, w Senacie, a nie lekceważyć, jak 
uczynił to minister Szymański wobec zaprosze-
nia pana senatora Klicha. Tam notorycznie… Jest 
to najbardziej pracowita komisja, która bez prze-
rwy zaprasza kogoś z rządu właśnie po to, żebyśmy 
rozmawiali. Wy tej rozmowy nie chcecie, a później 
jest zdziwienie, że nie jesteśmy z rządem, podczas 
gdy ten rząd nawet nie podjął próby racjonalnego 
uzgodnienia z nami danego stanowiska.

A przecież były w polskiej historii sytuacje – 
mówię tu bez złośliwości – kiedy wszyscy, od lewa 
do prawa, popieraliśmy polski rząd. To był rząd 
Jarosława Kaczyńskiego. Polski prezydent, śp. Lech 
Kaczyński wystąpił w obronie systemu nicejskiego. 
Pamiętacie hasło „Nicea albo śmierć!”? Wszyscy 
byli wtedy za rządem Jarosława Kaczyńskiego, cała 
opozycja. I wszyscy byli za prezydentem, który zre-
zygnował z systemu lizbońskiego… Przepraszam, 
z systemu nicejskiego. Taki, a nie inny system 

liczenia głosów i układ władzy w Unii Europejskiej 
jest dzisiaj dlatego, że rząd Jarosława Kaczyńskiego 
pozwolił Lechowi Kaczyńskiemu na wynegocjo-
wanie takiego, a nie innego traktatu lizbońskiego, 
o którym sam świętej pamięci prezydent mówił, 
że jest jego wielkim sukcesem. I o którym ten sam 
prezydent w wywiadzie powiedział, że był jego oso-
bistym ustępstwem na rzecz Niemiec, jeśli chodzi 
o liczenie głosów wewnątrz Unii Europejskiej. Tak 
też wygląda prawda, jeśli chodzi o naszą bytność 
w Unii Europejskiej.

Dzisiaj tak wielu z państwa, z senatorów PiS, 
używa tych waszych zaklęć antyeuropejskich. 
Mówicie o  suwerenności i  cały czas traktuje-
cie Unię Europejską jako byt obcy wobec państwa 
polskiego. Ale, Kochani, mam dla was, szczerze 
wam powiem, bardzo dobrą wiadomość. Panie 
Senatorze, Pani Senator, i pan, i pani jesteście oby-
watelami Unii Europejskiej, a nie tylko obywatela-
mi Rzeczypospolitej. A jesteście obywatelami Unii 
Europejskiej dlatego, że traktat lizboński wprowadził 
i doprecyzował to pojęcie. Co więcej, fakt, że wszyscy 
jesteśmy obywatelami Unii Europejskiej, daje nam 
w tej Unii Europejskiej prawa dotyczące nie tylko te-
rytorium Rzeczypospolitej. To jest wielka wartość. 
I mamy ją dzięki krokowi do przodu w dziedzinie 
integracji europejskiej, jaką był traktat lizboński.

Kończąc to przemówienie, chcę dzisiaj zaapelo-
wać do państwa, bo jeszcze nie jest za późno… Mamy 
prawo do różnic w sprawach ideowych, politycznych 
i z całą pewnością, jak długo Polska będzie istniała 
– miejmy nadzieję, że istnieć będzie wiecznie – za-
wsze Polacy o coś będą się kłócili. Ale, na Boga, prze-
stańmy się kłócić o imponderabilia, o naszą wolność, 
o nasze bezpieczeństwo! A nie ma lepszego sposobu 
zabezpieczenia lepszej przyszłości naszym dzieciom 
niż Unia Europejska. Nie wymyślimy lepszego spo-
sobu. Dalece niedoskonałego, zgodzę się, ale chcę 
wyraźnie powiedzieć z tej trybuny: wiem, że moje 
dzieci chcą zostać w Unii Europejskiej. Polskie dzie-
ci i polska młodzież swoją przyszłość widzą w Unii 
Europejskiej. Chcemy zostać w Unii i prosimy was: 
nie wyprowadzajcie Najjaśniejszej Rzeczypospolitej 
z Unii Europejskiej. (Oklaski)

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

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

Bogdana Klicha.
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SenatoR 
BoGdan klicH 

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
To chwila szczególna, więc warto przypo-

mnieć tamte dni sprzed 16, 17 lat, kiedy wszyscy 
byliśmy w euforii. Byliśmy w euforii, kiedy więk-
szość Polaków w referendum opowiedziała się za 
przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. To 
była chwila podniosła. To był moment, od którego 
właściwie można było liczyć nowy czas, nastawiać 
od nowa zegarki. A potem, rok później, nadszedł 
ten moment, kiedy w Unii znaleźliśmy się już 
oficjalnie.

Co to było? Czy to był powrót do Europy? No 
nie, bo przecież geograficznie Polska przez cały 
czas w Europie była. Czy to był powrót do war-
tości europejskich? No, też nie, dlatego że w na-
szych sercach, a także w programach politycznych 
„Solidarności” i wszystkich postsolidarnościowych 
ugrupowań, jak również w programie politycznym 
lewicy, która wynegocjowała ten traktat, i PSL, któ-
ry tenże traktat poparł, a nawet w programie wielu 
przedstawicieli dzisiejszej władzy, zapisane były 
takie kotwice, jak praworządność, wolność obywa-
telska, prawa człowieka.

Wydaje mi się, że najważniejszym powodem 
naszej radości było to, że w końcu dotarliśmy do 
celu, a tym celem była Unia Europejska. Wcześniej 
celem było NATO, a jeszcze wcześniej – niepod-
ległość. To był ostatni z 3 wielkich projektów zre-
alizowanych w latach ubiegłych. To był ostatni 
z celów, które osiągnęliśmy wspólnymi siłami. 
Scenariusz tego projektu był pisany w języku pol-
skim. Scenariusz tego, co w tej chwili proponuje 
rząd, jest pisany cyrylicą.

(Senator Jerzy Czerwiński: …To Bułgaria.)
Scenariusz tego weta, które ma być złożone, jest 

pisany cyrylicą, bo jest to w interesie tych, którzy 
są naszymi przeciwnikami, w interesie naszego 
głównego przeciwnika na arenie międzynarodowej, 
jakim jest Rosja Władimira Putina. Polska dzięki 
przystąpieniu do Unii wyrwała się zza żelaznej 
kurtyny, znalazła się pod parasolem ochronnym 
NATO i Unii Europejskiej. Podważenie polskiej 
pozycji w Unii Europejskiej, osłabienie tej pozy-
cji, oznacza osamotnienie Polski, a w historii osa-
motnienie Polski oznaczało zawsze jedno – utratę 
niepodległości, utratę suwerenności, o której w tej 
chwili tak dużo mówią zwolennicy weta.

To przecież jest cynizm, to przecież jest obłu-
da, to przecież jest wielkie kłamstwo europejskie. 

Próbujecie swoje partyjne interesy ubrać w szaty 
suwerennościowego interesu Polski. Czy ktoś da 
się na to nabrać? Nie wierzę. I prawdopodobnie 
dlatego 2/3 Polaków odrzuca to weto, którym gro-
zi w tej chwili rząd PiS. To odrzucenie jest racjo-
nalne, bo Polacy wiedzą o tym, że zarówno środki 
z budżetu, jak i środki z Funduszu Odbudowy są 
Polsce potrzebne, tak jak deszcz jest potrzebny 
spalonej ziemi. No, nasza ziemia jest spalona epi-
demią koronawirusa. Te środki będą służyły odbu-
dowie gospodarki, ale także każdej Polce i każdemu 
Polakowi z osobna. Te środki są po to, żeby Polacy 
faktycznie stanęli na nogi. One są po to, żeby od-
budować bankrutujące firmy, żeby pomóc zwalnia-
nym z pracy pracownikom, żeby pomóc rolnikom, 
którzy nie mają w tej chwili swoich rynków zbytu, 
żeby pomóc, jak to mówił jeden z naszych gości, 
przedsiębiorca, bankrutującym branżom – branży 
hotelarskiej, przewoźniczej, transportowej – re-
stauratorom, tym wszystkim, którzy są dotknię-
ci skutkami epidemii. Taka jest istota Funduszu 
Odbudowy. To o taką odbudowę chodzi. To chodzi 
o odbudowę polskiej gospodarki i polskich branż. 
I co? I rząd polski chce taki fundusz zawetować? 
Przecież to jest sabotaż. Przecież to jest działanie 
wbrew interesom Polski i Polaków.

Fundusz Odbudowy to jeszcze jedno – to 
przejaw europejskiej solidarności. Z tą europej-
ską solidarnością mamy do czynienia od same-
go początku wielkiego projektu europejskiego. 
My zwłaszcza w tej chwili doświadczamy tej soli-
darności dzięki uruchomieniu środków na walkę 
z koronawirusem, na bieżące potrzeby. To już się 
dzieje. Unia ostatnimi decyzjami podejmowany-
mi od marca tego roku potwierdziła, że jest unią 
solidarności, że solidarność jest podstawą, na 
której opiera się projekt unijny. I co? Rząd PiS 
chce tę solidarność europejską zanegować? Chce 
być tym detonatorem, który wysadzi w powie-
trze europejską solidarność, ten wielki projekt, 
którym jest Fundusz Odbudowy? Czy rząd PiS 
chce przyczynić się do agonii europejskiej soli-
darności? To wszystko są pytania, które cisną się 
na usta. Bo przecież niewyobrażalne jest to, żeby 
ten wielki, nowy projekt, który ma służyć wszyst-
kim Europejczykom i wszystkim gospodarkom, 
został wysadzony w powietrze. A rząd PiS chce to 
zrobić. Obawiam się, że jeśli w dalszym ciągu bę-
dzie podtrzymywał swoje weto, to Europejczycy 
na to nie pozwolą i wtedy Polska znajdzie się poza 
Funduszem Odbudowy. I wtedy Polska – już nie 
Węgry, bo Viktor Orbán nie jest naiwniakiem, bo 



25

18. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 25 listopada 2020 r.

Drugie czytanie projektu uchwały wzywającej Radę Ministrów do wycofania się  
z gróźb zawetowania budżetu Unii europejskiej (cd.)

Victor Orbán Jarosława Kaczyńskiego pozostawi 
w samotności, tak jak pozostawił go wtedy, kie-
dy było głosowanie nad kandydaturą Donalda 
Tuska na przewodniczącego Rady Europejskiej – 
zostanie kompletnie osamotniona i pozbawiona 
dostępu do środków, które nam się należą, które 
nam, Polakom i Polkom, się należą. Nie, jak mó-
wiła pani premier Szydło, politykom, ale należą 
się Polkom i Polakom.

I wreszcie trzecia kwestia, o której chciałbym 
powiedzieć. Jeśli ta groźba zostałaby zrealizowa-
na, to oznaczałoby, że rząd PiS przykłada rękę do 
stworzenia Europy wielu prędkości. Już w tej chwi-
li Europa posuwa się do przodu z różnymi pręd-
kościami. Bo przecież nie wszystkie kraje należą 
do strefy Schengen, nie wszystkie kraje należą do 
strefy euro. My szczęśliwie w strefie Schengen je-
steśmy, ale w strefie euro nie jesteśmy. W związku 
z tym należymy do tej Europy drugiej prędkości. 
Jeżeli rząd PiS zanegowałby budżet oraz Fundusz 
Odbudowy, oznaczałoby to dalszą marginalizację 
Polski i wsparcie tych różnych prędkości w pro-
jekcie europejskim. A kto będzie się z tego cieszył? 
Ten, który liczy na rozwalenie Unii Europejskiej, 
czyli Władimir Putin.

Proszę państwa, to są 3 powody. Po pierwsze, 
interes Polski i Polaków związany z odbudową po 
pandemii. Po drugie, europejska solidarność. Czyli: 
daję coś, żeby coś uzyskać w przyszłości. I wresz-
cie po trzecie, ta potrzeba europejskiej jedności, 
przeciwstawiania się różnym prędkościom w Unii 
Europejskiej, dla których ten pomysł na wetowa-
nie budżetu oraz Funduszu Odbudowy, żeby uzy-
skać bezkarność dla siebie, dla polityków i swoich 
urzędników z PiS łamiących prawo w Polsce… Ten 
pomysł jest nie tylko ohydny, ale jest też zgubny dla 
Polski. Dlatego też wsparcie dla dzisiejszej uchwały 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej jest tak naprawdę 
wsparciem dla uczciwej, pisanej w języku polskim 
drogi Polski do sukcesu. Niewsparcie tej uchwa-
ły oznacza wsparcie dla polityki pisanej cyrylicą. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Michał Kamiński)

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

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

Krzysztofa Kwiatkowskiego.

SenatoR 
krzyszTof kwiaTkowski 

Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Dla wielu Polaków Unia Europejska przez lata 

była marzeniem, marzeniem i symbolem, sym-
bolem i synonimem demokracji, poszanowania 
praw człowieka, bezpieczeństwa w ramach dobro-
wolnych, a nie narzuconych systemów zbiorowe-
go bezpieczeństwa, a także dobrobytu, dobrobytu 
i rozwoju gospodarczego. Polacy z zazdrością pa-
trzyli na to, jak szybko państwa Europy Zachodniej 
odbudowują się po zniszczeniach II wojny świato-
wej na podstawie planu Marshalla z 1947 r., z któ-
rego polskie władze nie skorzystały.

Dziś jesteśmy w wyjątkowym momencie. Sami 
możemy podjąć decyzję o korzystaniu z dobro-
dziejstw Unii Europejskiej na kolejne lata w zakre-
sie budżetowym i Funduszu Odbudowy. Polacy tę 
decyzję podjęli, wyrazili ją w referendum, godząc 
się na przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. 
Wyrażają tę zgodę każdego dnia, kiedy są pyta-
ni o swoją ocenę polskiego członkostwa w Unii 
Europejskiej i gremialnie mówią o tym, jak wie-
le dobrodziejstw i korzyści tego członkostwa do-
strzegają. Polska przez ostatnie 15 lat wspomniane 
marzenia realizowała. Byliśmy członkami Unii 
Europejskiej… Nie tylko byliśmy członkami, ale 
współtworzyliśmy tę strukturę, będąc inicja-
torami ważnych inicjatyw, jak np. ta dotycząca 
Partnerstwa Wschodniego. Polacy nie mieli narzu-
canych opinii instytucji europejskich, jak na tej sali 
słyszeliśmy, my te opinie przez wiele lat współtwo-
rzyliśmy. To Polacy kierowali przez te lata insty-
tucjami europejskimi, Parlamentem Europejskim 
czy Radą Europejską. Sam miałem zaszczyt kie-
rować pracami Komitetu Kontaktowego grupują-
cego szefów organów kontroli wszystkich państw 
Unii Europejskiej. Oczywiście można powiedzieć, 
że niestety w ostatnich latach Polaków jako sze-
fów europejskich instytucji już nie ma. Polacy są 
tylko tam, gdzie są nasze przedstawicielstwa, że 
tak powiem, z klucza, na miejscu, które przyna-
leżą się nam jako państwu członkowskiemu Unii 
Europejskiej. Ale to akurat może się zmienić.

Dzisiaj oceniamy efekty i następstwa decyzji 
oraz negocjacji dotyczących budżetu. Te negocjacje 
były prowadzone na lipcowym 4-dniowym szczycie 
Unii Europejskiej w sposób absolutnie niekonfron-
tacyjny, w sposób, który – mam nadzieję – skłoni 
do refleksji w kontekście oceny tego, co udało się 
wynegocjować.
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Jak oceniać budżet na najbliższe 7 lat? Warto tu 
przypomnieć liczby. Ten budżet to 1 bilion 74 mi-
liardy euro. Do tego dochodzi wart 750 miliar-
dów euro Fundusz Odbudowy, który ma pomóc 
unijnym gospodarkom stanąć na nogi po pandemii 
koronawirusa. Dla Polski w tym nowym pakiecie 
finansowym jest ok. 123 miliardów euro dotacji, 
w tym 27 miliardów z Funduszu Odbudowy, któ-
ry blokujecie w sposób skuteczny, bo tu nie ma 
nawet rozwiązań takich jak prowizorium budże-
towe. Ponadto Polska może liczyć na ok. 32 miliar-
dów euro tanich pożyczek z Funduszu Odbudowy. 
Razem jest to ponad 150 miliardów euro. Przy dzi-
siejszym kursie to ok. 750 miliardów zł, których 
Polska, Polacy, polscy przedsiębiorcy oczekują. 
Co o tym budżecie, który dziś się nie zmienił ani 
o jednego eurocenta, powiedział premier Mateusz 
Morawiecki w lipcu w polskim Sejmie, kiedy przed-
stawiał efekty tych negocjacji? Zacytujmy: „Polska 
wraca ze szczytu Unii jako wielki zwycięzca, je-
steśmy największym beneficjentem Funduszu 
Spójności, a budżet Unii oznacza, że jest to ogrom-
na szansa dla Polski na złotą dekadę i ta szansa jest 
znacząco wyższa”, jak powiedział premier. Dalej 
mówił o sukcesie negocjacyjnym Polski, o tym, 
że zdecydowały twarde, liczbowe, merytoryczne 
argumenty. Czy te twarde, liczbowe, merytorycz-
ne argumenty zmieniły się przez kilka miesięcy? 
Nie. Premier dalej mówił na mównicy sejmowej, 
że to te argumenty zdecydowały o naszym zwy-
cięstwie, przyczyniły się do tego, że Polska wraca 
z tego szczytu europejskiego jako wielki zwycięzca. 
„Możemy być bardzo dumni ze skuteczności całej 
naszej dyplomacji, skuteczności Rady Ministrów, 
bo to wspólna sprawa i  wspólne zwycięstwo”. 
Proszę więc nam tego zwycięstwa nie odbierać. 
Premier dalej mówił, że nasze zwycięstwo to nie 
tylko zwycięstwo Polski, że to zwycięstwo europej-
skiej solidarności i że Polska wśród 27 krajów jest 
na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o łączną pulę 
dostępnych środków.

Szanowni Państwo, nie mamy tak krótkiej pa-
mięci, żeby o tych słowach nie pamiętać. Warto je 
dzisiaj zacytować, szczególnie wszystkim tym, któ-
rzy chcieliby nam to zwycięstwo odebrać.

Dzisiaj w pierwszej części dyskusji nad naszą 
uchwałą, w pytaniach, które były kierowane do 
senatora sprawozdawcy, powoływano się na opi-
nię Europejskiego Trybunału Obrachunkowego 
w kontekście projektu budżetu. Mam przed sobą 
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. Tam opi-
nia Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, na 

którą się powoływano, czyli opinia nr 1/2018, jest 
przedstawiona w całości. Co czytamy w tej opinii? 
Opinia odnosiła się do wniosku dotyczącego oceny 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie ochrony budżetu Unii w przypadku 
uogólnionych braków w zakresie praworządności 
w państwach członkowskich. Państwo nie cytowa-
liście szczegółowo tej opinii, cytowaliście w spo-
sób szczególny opinię jednego członka Trybunału. 
A w opinii co możemy przeczytać? Przedstawię tu-
taj fragment zawarty w „Uwagach ogólnych” tego 
dokumentu w części „Ogólny cel ochrony budżetu 
Unii Europejskiej”. W dokumencie tym czytamy: 
„Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej i  Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka, a także dokumenty sporządzone przez 
Radę Europy, które opierają się w szczególności na 
wiedzy eksperckiej Komisji Weneckiej, zapewniają 
wskazówki co do podstawowego znaczenia prawo-
rządności”. Życzyłbym sobie, żebyście państwo po-
woływali się na dokumenty, a później realizowali 
wytyczne w nich zawarte. Komisja Wenecka już kil-
kakrotnie oceniała sytuację w Polsce i przedstawi-
ła swoje rekomendacje. Czas je teraz zrealizować.

Dalej w tym dokumencie czytamy, że te wska-
zówki co do podstawowego znaczenia praworząd-
ności są wspólną wartością Unii Europejskiej 
zgodną z  art.  2 Traktatu o  Unii Europejskiej. 
„Uzgodnione zasady obejmują: zasadę legalizmu, 
która oznacza przejrzysty, odpowiedzialny, de-
mokratyczny i pluralistyczny proces uchwalania 
prawa; pewność prawa; zakaz arbitralności w dzia-
łaniu władz wykonawczych; niezależne i  bez-
stronne sądy; skuteczną kontrolę sądową, w tym 
kontrolę poszanowania praw podstawowych, oraz 
równość wobec prawa”. Czy prawa podstawowe są 
niezdefiniowane? Bo mówiliście o nieostrych po-
jęciach. Są zdefiniowane bardzo precyzyjnie. Art. 2 
Traktatu o Unii Europejskiej mówi, że tymi warto-
ściami są: poszanowanie godności człowieka, wol-
ność, demokracja, równość, poszanowanie praw 
człowieka, w tym praw osób należących do mniej-
szości, i praworządność. Jak państwo widzicie, sta-
ram się w sposób absolutnie niekontrowersyjny 
przekonać was do tego, że jedyną dobrą decyzją jest 
decyzja, iż polski rząd uczestniczy w tym szerokim 
finansowym projekcie odbudowy europejskiej go-
spodarki po negatywnych następstwach pandemii 
gospodarczej, a także że temu właśnie ma służyć 
nasza uchwała, uchwała Senatu, wyraźnie wskazu-
jąca, że decyzje stojące przed nami to nie zagroże-
nia, ale ogromna szansa i los na loterii, który mamy 
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jako państwo członkowskie Unii Europejskiej. 
Robię to po to, żeby Polak był mądry przed szko-
dą, a nie po szkodzie.

Dziś przed Polską jedna z najważniejszych de-
cyzji. Czy razem z resztą Unii Europejskiej bę-
dziemy odbudowywać Polskę po pandemii, czy 
wpadniemy w geopolityczny dryf samotności? 
Mam nadzieję, że wybierzemy dobrze. Naszą de-
cyzję będą oceniać przyszłe pokolenia Polaków. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

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

Adama Szejnfelda.

SenatoR 
adam szeJnfeld 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Rozmawiamy na temat groźby weta, weta, ja-

kie rząd polski chce złożyć w Unii Europejskiej, 
w Brukseli. Ale sprawa wydaje się niezwykle dziw-
na, ponieważ to weto jest czy też byłoby wetem do 
niczego. Czy może być weto do niczego? Oczywiście 
nie mam tu na myśli pojęcia, przynajmniej kolo-
kwialnego, „do niczego”, które oznacza, że coś jest 
kiepskie, słabe, niewartościowe – bo to jest oczy-
wiste. Ale to weto jest skierowane, przynajmniej 
deklaratywnie, przez rząd, po pierwsze, do bu-
dżetu Unii Europejskiej – a tenże przecież jest już 
przyjęty, ustalony, i to, jak już była tutaj mowa, 
w przeogromnej kwocie ponad 1 biliona euro, 
prawie 1 biliona 50 miliardów euro. Czy to może 
być weto do europejskiego programu odbudowy, 
kolokwialnie i na co dzień zwanego Funduszem 
Odbudowy? No nie, ponieważ to jest 750 miliar-
dów euro, a w tym prawie 60 miliardów jest tyl-
ko dla Polski, dla polskich rolników, dla polskich 
przedsiębiorców, dla polskiej gospodarki, dla pol-
skich samorządowców, którzy budują drogi, szkoły, 
hale gimnastyczne. To jest dla państwa polskiego, 
które potrzebuje teraz pieniędzy na szpitale, na 
ochronę zdrowia, na pomoc społeczną tym, którzy 
cierpią z powodu epidemii. Czyli nie może to być 
weto wobec tego, ponieważ ta kwota i ten budżet 
są już uchwalone. Czy może to być w takim razie 
weto wobec rozporządzenia, które wiąże fundusze 

Unii Europejskiej z przestrzeganiem zasad prawo-
rządności? No, też nie, ponieważ to rozporządze-
nie już jest przyjęte, uchwalone przez Parlament 
Europejski. A więc pytanie – na które być może 
padłaby tu odpowiedź, ja spróbuję ją zaryso-
wać – brzmi: co wetuje Prawo i Sprawiedliwość? 
Co wetuje rząd Prawa i  Sprawiedliwości? No, 
w tym przypadku trudno mówić o tym, że to rząd 
Polski, rząd Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ 
rząd Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiąza-
ny dbać o interes Polski i społeczeństwa. Rząd 
Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązany dbać 
o interes stanu, a to weto jest sprzeczne z inte-
resem państwa, sprzeczne z interesem narodu, 
sprzeczne z interesem stanu państwa. A więc co 
chce osiągnąć rząd Prawa i Sprawiedliwości? Co 
negocjujecie? Ciągle mówicie, że to jest instrument 
negocjacji, mało tego, dzisiaj tu, na tej sali, co chwi-
lę padało, że to jest naturalny, zgodny z przepisa-
mi prawa Unii Europejskiej instrument. Tak, tego 
nikt nie neguje, tylko jest pytanie: co wy chcecie 
negować?

Słyszę, że rozporządzenie, które jest belką 
w waszym oku, jest niezgodne z traktatami. No to 
odsyłam państwa do traktatu o Unii Europejskiej, 
do art. 17, art. 7 i oczywiście tego, który jest kluczo-
wy w tej sprawie, art. 2, określających, primo, war-
tości Unii Europejskiej, secundo, właśnie podstawy 
praworządności, której to zasady mają przestrze-
gać wszystkie państwa, nie tylko Polska, ale wszyst-
kie państwa. Odsyłam państwa także do art. 322 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ba!, 
szczególnie do tego artykułu, ponieważ na bazie 
tego artykułu od dawna funkcjonują i obowiązują 
także Polskę, i przestrzegamy ich, podobne rozpo-
rządzenia, a dotyczą one funduszy strukturalnych 
i Funduszu Spójności. A więc nie ma tu nawet 
precedensu i kłamstwem czy, delikatnie mówiąc, 
nieprawdą jest mówienie, że rozporządzenie nie 
ma uzasadnienia prawnego, podstaw prawnych 
w traktatach i przepisach Unii Europejskiej. Nadal 
nie wiemy, o co chodzi, co negocjujecie, co chcecie 
w takim razie i dlaczego wetować. Bo chyba tych 
60 miliardów na odbudowę Polski po pandemii 
chcemy wszyscy, tych 139 miliardów na fundu-
sze spójności, strukturalne etc. chcemy wszyscy. 
A więc czego wy nie chcecie? Czego wy nie chce-
cie, czego chce prawie 90% obywateli w Polsce? Bo 
we wszystkich sondażach między 85 a 90% obywa-
teli opowiada się za członkostwem Polski w Unii 
i wyraża pogląd dotyczący pozytywnej oceny efek-
tów naszego członkostwa. Coś mi się wydaje, że 
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chodzi o coś innego. Stawiam taką oto tezę, że, po 
pierwsze, rozpętaniem tej wojny, teraz już nie tylko 
polsko-polskiej, ale i polsko-europejskiej, polsko-
-unijnej, chcecie przykryć nieudolność waszych 
rządów i nieudolność w walce z epidemią korona-
wirusa. Po drugie, rozpętaniem tej polsko-unijnej 
wojny chcecie przykryć nieudolność w zarządzaniu 
państwem w dobie kryzysu i negatywne skutki dla 
gospodarki, przedsiębiorców i ich pracowników. Po 
trzecie, i to jest chyba najgorsze, chcecie przykryć 
kryzys wewnętrzny Zjednoczonej Prawicy, to, że 
się wam to wszystko rozchodzi w rękach, sypie się. 
Pewnie długo to już nie potrwa i trzeba to zasłonić, 
rzucić jakąś kurtynę, odciągnąć zainteresowanie 
opinii publicznej od własnego kryzysu, tworząc 
inny kryzys. To wasza stara zasada: gaszenie po-
żaru innym, większym pożarem. Ale dlaczego mó-
wię, że to jest najgorsze? Bo to znaczy, że interes 
partyjny, partyjniactwo stawiacie ponad interes 
państwa, ponad interes społeczny, ponad interes 
nas wszystkich.

Kończąc, chciałbym dołączyć się do wszystkich 
tych, którzy apelują – chociaż nie wiem, czy apel 
jest dobrą formą nawiązywania relacji z wami, 
bo do tej pory te wszystkie apele były jak rzuca-
nie grochem o ścianę – żebyście się opamięta-
li. Politycy mijają, partie polityczne mijają, rządy 
mijają. Państwo ma trwać! A państwo polskie bę-
dzie trwało wtedy, kiedy będzie pełnoprawnym, 
silnym, wiarygodnym, rzetelnym członkiem Unii 
Europejskiej. Dziękuję. (Oklaski)

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę o zabranie głosu panią senator 

Danutę Jazłowiecką.

SenatoR 
danuTa Jazłowiecka 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Od 5 lat arogancją, obrażaniem wszystkich rząd 

Prawa i Sprawiedliwości sprawia, że Polska traci 
pozycję w Unii Europejskiej. Dzisiejszą groźbą weta 
Prawo i Sprawiedliwość potęguje tę utratę pozycji 
nie tylko wśród polityków unijnych, ale także wśród 
wszystkich obywateli Unii Europejskiej. Bo jakże to 

możliwe, że w czasie pandemii, która dziesiątkuje 
Europejczyków, nas, Polaków, która odbiera pracę 
naszym obywatelom, która prowadzi do likwidacji, 
do bankructwa tysięcy firm, znalazł się kraj, może 
2 kraje członkowskie, które właśnie w tak trudnym 
czasie, wymagającym olbrzymiej pomocy, zapo-
wiadają weto wobec udzielenia tej tak potrzebnej 
pomocy?

Można powiedzieć: przecież weto to prawo każ-
dego kraju. Tak. Ale czy czas pandemii jest najlep-
szym czasem, by je stosować? Czy stosowanie go 
w czasie pandemii dobrze świadczy o rozumie i od-
powiedzialności wobec swoich, a nawet wszystkich 
europejskich obywateli? Rząd PiS bardzo często 
tłumaczy swoją decyzję tak, że konieczność po-
stawienia weta jest wynikiem konieczności walki 
o suwerenność. Straszy Unią, która ma wymusić 
na nas akceptację małżeństw homoseksualnych, 
starszy adopcją dzieci przez pary jednopłciowe, ba, 
nawet handlem dziećmi na targach. Jak to możli-
we, by rząd XXI w. opowiadał społeczeństwu takie 
dziewiętnastowieczne banialuki?

Doświadczenie ostatnich 5 lat wymusza py-
tanie, czy suwerenność w ustach rządzących nie 
oznacza czasem zapewnienia sobie bezkarności 
kosztem społeczeństwa. Zapewniam państwa: 
przez Fundusz Odbudowy nie stracimy suweren-
ności. W 2003 r. Polacy zgodzili się na przystąpienie 
do Unii Europejskiej i zgodzili się na współzależ-
ność w niektórych dziedzinach życia – podkreślę: 
współzależność w niektórych dziedzinach życia – 
na przekazanie kompetencji decyzyjnych w tych 
dziedzinach na poziom unijny. Nie oznacza to jed-
nak, jak twierdzą politycy Zjednoczonej Prawicy, 
że to urzędnicy brukselscy za nas te decyzje po-
dejmują. Jest to kolejna nieprawda. Czemu kar-
mieni jesteśmy takimi nieprawdami? Czy zatem 
przedstawiciele rządu kompletnie nie rozumieją, 
na czym polega nasze członkostwo? Otóż, proszę 
państwa, w podjęciu każdej decyzji przedstawiciele 
Polski uczestniczą i od silnej pozycji Polski zależą 
efekty tych decyzji. Decydujemy w głosowaniach 
i pracą polskich parlamentarzystów w Parlamencie 
Europejskim. Decydujemy w głosowaniach i siłą 
argumentów premiera i  ministrów w  Radzie, 
decydujemy siłą i pozycją polskiego komisarza 
w Komisji Europejskiej.

Dzisiaj na posiedzeniu komisji usłyszałam, że 
słabą pozycję Polski wykorzystują silne państwa 
członkowskie. To jak wygląda wstawanie z kolan 
rządu PiS na arenie międzynarodowej? Czy jest to 
podpisywanie na stojąco przy biurku prezydenta 
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Stanów Zjednoczonych porozumień międzynaro-
dowych? Czy to wymachiwanie szabelką w Unii 
Europejskiej, w której standardem jest negocjowa-
nie? Co się stało, że w ciągu ostatnich 5 lat Polska 
z drugiej, trzeciej pozycji wśród liderów spadła do 
drugiej dziesiątki? Czy celem jest spadnięcie na 
ostatnie miejsce?

Tracimy pozycję w Unii Europejskiej, a natura 
nie znosi próżni. Tę pozycję, którą my pozostawia-
my w Unii, zajmują Rumuni. To Rumunia poucza 
nasz rząd, jak powinien postępować. Nie dziwię 
się zatem, że zdenerwowani i niechętni są politycy 
Zjednoczonej Prawicy, że zniechęceni są do nasze-
go członkostwa w Unii Europejskiej.

Politycy Zjednoczonej Prawicy bardzo często do 
swoich adwersarzy zwracają się słowami: proszę 
czytać ze zrozumieniem. Zachęcałabym, by sami to 
stosowali. Otóż ostatnia, wrześniowa wersja rozpo-
rządzenia dotyczącego warunkowości korzystania 
z budżetu unijnego wyraźnie wskazuje, czego ma 
dotyczyć ta praworządność. Podkreśla zapewnie-
nie legalności wykorzystywania środków, przejrzy-
stość, odpowiedzialność, demokrację i pluralizm 
w ich podziale – a więc niemożliwe jest dziele-
nie się nimi przez rodzinę, kolegów i znajomych, 
odwrotnie: zapewnienia ono całemu społeczeń-
stwu możliwość korzystania z nich – i oczywi-
ście w przypadku pożyczek podkreśla gwarancję 
zwrotu.

Czy nie jest oczywiste, że obywatele krajów 
płatników netto, którzy przekazują nam, Polakom, 
część swoich podatków, byśmy dynamiczniej się 
rozwijali i podnosili standard naszego życia, chcą 
być pewni, że ich pieniądze nie zostaną zmarno-
wane przez nieodpowiedzialne rządy? Każdy z nas, 
darując lub pożyczając swoje pieniądze, dbałby 
o rzetelność ich wykorzystania. Co zatem kryje się 
pod niechęcią naszego rządu do akceptacji rzetel-
nej, pluralistycznej, adresowanej do całego społe-
czeństwa, wszystkich Polaków, pomocy?

Proszę państwa, co może się stać, jeżeli rząd 
PiS rzeczywiście zawetuje rozporządzenia, które 
dają nam, Polakom, szansę na dobre i szybkie od-
bicie się po pandemii? Możliwych jest kilka sce-
nariuszy. I tak np. 25 krajów, tworząc Fundusz 
Odbudowy – do podziału jest 750 miliardów euro 
– może zawrzeć, podobnie jak miało to miejsce 
przy pakcie fiskalnym w 2013 r., międzynarodo-
we porozumienie i podzielić te pieniądze między 
25, a nie między 27 krajów. Bzdurne jest odgraża-
nie się polityków Zjednoczonej Prawicy, że może-
my sobie sami w ramach Grupy Wyszehradzkiej 

utworzyć taki fundusz. Ciekawa jestem, kto 
z Grupy Wyszehradzkiej przystąpi do projektu, 
który obciążony będzie olbrzymim dodatkowym 
kosztem. Ciekawa jestem, gdzie znajdą się banki, 
które będą chciały uczestniczyć w projekcie, w ra-
mach którego przynajmniej jeden z krajów nie chce 
przestrzegać praworządności.

Inny scenariusz? Kraje strefy euro przygotują 
dla strefy euro, dla swoich członków, europejski 
program odbudowy i zaproszą do niego kraje, które 
aplikują do strefy euro, a więc zaproszą Rumunię 
i Bułgarię. Poza strefą pozostają Dania, Szwecja, 
Polska, Węgry, Czechy. Dania i Szwecja sobie jakoś 
poradzą. A co się stanie z Czechami, którym my 
zgotujemy los bez tej pomocy?

Kolejny scenariusz? Co się stanie, jeżeli za-
padnie decyzja, by połączyć procedury rozpoczę-
te wobec polskiego rządu i rządu węgierskiego 
w związku z naruszeniem prawa i odbierze się 
nam prawo głosu w Radzie? Czy rząd PiS swoim 
wetem naprawdę chce wywołać tak drastyczne dla 
Polaków rozstrzygnięcia?

Coraz częściej słyszymy z ust przedstawicieli 
rządu, że w polskim budżecie brakuje pieniędzy 
na pomoc dla tych wszystkich, którzy w związku 
z decyzjami rządu musieli zamknąć swoje firmy, 
szkoły, zlikwidować w szpitalach łóżka dla chorych 
na inne niż COVID choroby. Słyszymy, że nie ma 
pieniędzy dla wszystkich lekarzy, którzy od mar-
ca w opłakanych warunkach ratują nasze zdrowie 
i życie. Otrzymujemy wyraźny sygnał, że do końca 
pandemii i po niej bez Funduszu Odbudowy nie po-
radzimy sobie z wyjściem z kryzysu, w który swo-
imi chaotycznymi decyzjami wprowadził nas rząd.

Po co rząd grozi wetem rzekomo doskonale 
wynegocjowanego budżetu? Celowo mówię „rze-
komo”, a na poparcie moich słów przytoczę jeden 
przykład, dotyczący rolników i terenów wiejskich, 
który świadczy o tej rzekomej doskonałości wyne-
gocjowanego budżetu. Bardzo rzadko wchodzimy 
w szczegóły dotyczące ustaleń na poziomie Unii 
Europejskiej. Być może w tym przypadku warto 
do nich sięgnąć. Nie mówi się o tym, że dopła-
ty dla rolników na lata 2021–2027 zmaleją o 2%. 
Również o 2% zmaleją te dotacje dla rolników w na-
szym kraju. Nasz komisarz do spraw rolnictwa nie 
potrafił zadbać o to, by budżet dla rolnictwa zo-
stał na tym samym poziomie, jak wynegocjowa-
ny w 2014 r. przez rząd Platformy Obywatelskiej 
i PSL budżet na kolejne 5 lat. Polskiemu komisa-
rzowi nie udało się nawet wywalczyć wysokiego 
budżetu, na poziomie poprzedniego, na obszary 
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wiejskie. Jak wyglądać będzie sytuacja w Polsce? 
Otóż w Europie ten budżet jest zmniejszony o 6%, 
a w przypadku Polski zmniejszony jest o 16%. Tak 
wygląda prawda o rzekomych sukcesach negocja-
cji budżetowych rządu PiS, tak rząd Zjednoczonej 
Prawicy dba o interesy Polaków. Czy naprawdę 
my, Polacy, tego chcemy? Czy czasem nie mamy 
dość stawiania interesu partyjnego ponad interes 
Polaków? Dziękuję. (Oklaski)

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana marszałka 

Bogdana Borusewicza.

SenatoR 
BoGdan Borusewicz 

Weto ma być w stosunku do budżetu, ale w ogó-
le nie chodzi o budżet. I to jest jasne. Ale też jest 
jasne… Jeżeli rząd PiS uważa, że nie narusza za-
sad praworządności, podziału władzy i  innych 
zasad fundamentalnych zapisanych w traktacie 
z Lizbony, to po co te zapowiedzi weta? Jeżeli rząd 
PiS uważa, że wszystko jest w porządku, to po co 
mówi, że zawetuje? Ta argumentacja jest dziwna.

My wiemy i  wy wiecie także, że prawo-
rządność w Polsce niszczona jest od roku 2015. 
Wielokrotnie na ten temat dyskutowaliśmy w tej 
Izbie. Dyskutowaliśmy na temat zmian usta-
wy o Trybunale Konstytucyjnym, a potem zmia-
ny w ogóle sytuacji Trybunału Konstytucyjnego. 
Z tego Trybunału Konstytucyjnego został tylko 
budynek Trybunału, ale nie zawartość tego bu-
dynku. Tego już nie ma. Dyskutowaliśmy o zmia-
nach ustawy o Sądzie Najwyższym. Przecież te 
kolejne ustawy były po to, żeby podporządkować 
sobie Sąd Najwyższy, podporządkować władzy 
politycznej, podporządkować PiS-owi. A Krajowa 
Rada Sądownictwa, która została podporządko-
wana… Przecież widzimy, kto tam jest, i widzimy, 
jak ci ludzie głosują, jakie podejmują decyzje. Sąd 
Najwyższy, nowe izby, które są powołane z naru-
szeniem prawa, z naruszeniem konstytucji… Co to 
jest? To jest naruszenie praworządności.

I w obronie tego, w obronie podważania nie-
zależności sądów, rząd grozi wetem budżetu Unii 
Europejskiej. Czyli grozi i, można powiedzieć 

inaczej, bierze za zakładników tych wszystkich, 
którzy chcieliby i powinni skorzystać z tego bu-
dżetu. Bierze za zakładników państwa Południa: 
Włochy, Grecję, Francję, no, oczywiście Hiszpanię. 
Tych, którzy oczekują na ten budżet, oczekują na 
Fundusz Odbudowy, ten nowy, dodatkowy, jeszcze 
poza budżetem. Ale bierze też za zakładników nas, 
Polaków. Dla swojego widzimisię, bo tak to nale-
ży określić, jeżeli chodzi o praworządność, jeżeli 
chodzi o sądownictwo, również o prokuraturę, bie-
rze nas także za zakładników i ryzykuje. Ryzykuje 
pieniądze, które Unia Europejska ma przeznaczyć 
dla Polski. Ryzykuje także miejsce Polski w Unii 
Europejskiej, bo jeżeli będzie weto, a ja rozumiem, 
że jak jest groźba weta, to jest także możliwość re-
alizacji tej groźby… Ryzykuje miejsce Polski w Unii 
Europejskiej, bo nie wyobrażam sobie, nawet jeżeli 
nie będzie żadnych działań w Unii Europejskiej, że 
atmosfera wokół Polski będzie taka sama. Ona już 
jest zła, a jeszcze znacznie się pogorszy.

Ale przecież już wiemy, jakie mogą być konse-
kwencje, jakie mogą być kontrpropozycje. Może 
być stworzenie Unii dwóch prędkości, czyli stre-
fa euro i pozostali. Przeciwko temu od wielu lat 
protestowaliśmy, blokowaliśmy to. I także Niemcy 
blokowali te propozycje, które były. Możecie do-
prowadzić tym wetem do realizacji tej propozycji 
i wtedy naprawdę będziemy zepchnięci na bok. Nie 
wiem, gdzie się możemy znaleźć w rezultacie tej 
sytuacji. Oczywiście to jest osłabienie Unii, to jest 
podział Unii Europejskiej. I do końca nie znamy 
konsekwencji tego podziału.

A więc my jesteśmy zakładnikami – my, Polacy 
– pozostałe państwa, pozostałe społeczeństwa Unii 
Europejskiej są zakładnikami, ale zakładnikami są 
także pieniądze, które mają dotrzeć do nas wszyst-
kich. To są 123 miliardy dla Polski w tej perspek-
tywie finansowej, w sumie ponad bilion euro dla 
całej Unii. I to są 123 miliardy euro – dopowiem 
– nie złotych. Ponadto do tych 123 miliardów dla 
Polski trzeba dodać 32 miliardy euro ewentualnych 
niskooprocentowanych pożyczek i jeszcze dodatko-
we 27 miliardów z Funduszu Odbudowy w sytuacji 
pandemii. Nie potrzebujemy tego? Nie potrzebu-
jecie tego? Rząd chce z tego zrezygnować? Bo baj-
ki, że nic się nie stanie, jeżeli będzie weto, jeżeli ta 
zapowiedź zostanie zrealizowana, to jest fantazja. 
To jest jakaś fantazja. Jeżeli ktoś w to wierzy, to 
naprawdę wierzy w jakieś fantastyczne opowieści.

Ta decyzja, która jest zapowiedziana, to jest 
groźba, ale – co chcę powiedzieć – to jest zapo-
wiedź. To jest groźba wystosowana w stosunku do 
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tych państw Unii Europejskiej, które szczególnie 
potrzebują pomocy, czyli państw południa Unii 
Europejskiej. To jest także groźba w stosunku do 
nas, do Polaków. I na to my się nie zgadzamy. Na 
to się nie zgodzimy. A więc niech przedstawiciel 
rządu czy rząd nie mówi, że to się da jakoś zaklaj-
strować, będzie prowizorium budżetowe, jakoś tam 
z tego wyjdziemy. Nie, proszę państwa, to będzie 
miało znaczące konsekwencje finansowe, ale to bę-
dzie miało także dla Polski znaczące konsekwen-
cje polityczne i geopolityczne. Unia Europejska nie 
tylko jest dla nas gwarancją funkcjonowania w tej 
nowoczesnej, sprawnej i bogatszej części Europy, 
do której dobijają się inne państwa, ale także jest 
dla nas gwarantem geopolitycznym.

I nie chciałbym być tylko biernym obserwato-
rem wyprowadzania Polski z Unii. Już wyprowa-
dzacie Unię z Polski, łamiąc praworządność, łamiąc 
wartości unijne. I teraz co? No, to jest kolejny krok 
w ramach wyprowadzania Unii z Polski, tak? Teraz 
to już będzie raczej wyprowadzanie Polski z Unii. 
No, bo jeżeli to weto zafunkcjonuje, to będzie to już 
wyprowadzanie Polski z Unii, to będzie już inna sy-
tuacja, jeżeli chodzi o stronę jakościową. Tak więc 
nie możemy do tego dopuścić.

I nie sądźcie też, że tego typu decyzja pozosta-
nie bez odpowiedzi, tej odpowiedzi, której Polacy 
wam udzielą. A  ponad 80% Polaków chce być 
w Unii. Jeżeli wy nie chcecie, to weźcie swój rząd 
i opuśćcie Unię. My pozostajemy, razem z naszym 
narodem, który popiera Unię, chce być w Unii i bę-
dzie bronić Unii, podobnie jak my. (Oklaski)

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

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

Jerzego Wcisłę.

SenatoR 
Jerzy wcisła 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Polacy ciągle nie dowierzają, że nasz polski rząd 

chce zablokować unijny budżet. Mają do tego pod-
stawy, bo specjalizacją tego rządu jest mówienie 
czegoś, a później robienie czegoś zupełnie inne-
go. Ale jeśli nawet pod groźbami prezesa PiS, po-
wtarzanymi bezwolnie przez premiera polskiego 

rządu, kryje się jakaś tajna strategia, to przypo-
mnę, że ponoć premier Wielkiej Brytanii David 
Cameron, przeprowadzając referendum, też 
wcale nie myślał o tym, że wyprowadza Wielką 
Brytanię z Unii Europejskiej. I mu się to udało. 
Spodziewam się, że polskiemu rządowi też może 
się udać nie tylko zablokowanie budżetu, lecz tak-
że wyprowadzenie Polski z Unii Europejskiej. Ten 
rząd ma bowiem wyjątkową umiejętność osiąga-
nia celów odwrotnych do tych, które deklaruje. 
I choć zabrzmi to mało patetycznie, to ja nie mam 
wątpliwości, że Polacy nie chcą takiej polityki, bo 
kochają Unię także dla pieniędzy, które otrzymu-
jemy na rozwój i na lepsze życie. Gdy w 2003 r. 77% 
Polaków opowiedziało się za przystąpieniem Polski 
do Unii Europejskiej, to przede wszystkim dlate-
go, że chcieli żyć jak Europejczycy: jeździć lepszy-
mi samochodami, po lepszych drogach, mieszkać 
w lepiej wyposażonych mieszkaniach, mieć ocie-
plane domy, większe telewizory. I dzisiaj, 16 lat po 
przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej ten en-
tuzjazm jest jeszcze większy. Dzisiaj ponad 80% 
Polaków chce nadal być w Unii i korzystać z przy-
należności do tej części Europy. To znaczy, że do-
strzegają te korzyści, potwierdzane przez twarde 
fakty: nasz kraj się rozwija, żyjemy lepiej, właśnie 
dzięki pieniądzom z Unii Europejskiej. Wyjazd 
do Niemiec nie jest już dziś wyjazdem do innego 
świata. Nasze domy i niemieckie domy, nasze ulice 
i niemieckie ulice, nasze szkoły i niemieckie szko-
ły są dzisiaj do siebie podobne. 20 lat temu tak nie 
było, to były dwa różne światy. I statystyki te wra-
żenia potwierdzają. W 2004 r. polskie PKB per ca-
pita, liczone na jedną osobę, wynosiło zaledwie 40% 
PKB niemieckiego. Dzisiaj jest to 60%. 20% nadgo-
niliśmy. Doganiamy Europę, doganiamy europejski 
poziom życia. Bez względu na to, jak chcielibyście 
z tego kpić, to tak jest.

A budżet, który chcecie zawetować, jest wyjąt-
kowy. W ciągu najbliższych 7 lat Polska ma szansę 
otrzymać środki podobne do tych, które otrzyma-
ła w ciągu minionych 14 lat, w ciągu 2 perspek-
tyw finansowych. I, o ironio, polski rząd to widzi 
i docenia. Premier Morawiecki jeszcze w lipcu 
chwalił się, że to jest jego zasługa, że mamy taki 
duży budżet. A teraz chce blokować ten budżet? 
Alogiczność takiej postawy jest porażająca, podej-
rzewam, że na poziomie trzeciej klasy szkoły pod-
stawowej. Co ważniejsze, Polacy na te pieniądze 
niecierpliwie czekają.

W ramach nowego instrumentu, Funduszu 
Odbudowy, zgłoszono już ponad 1  tysiąc 200 
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projektów, ok. 600 z nich to są projekty samo-
rządowe. Co ciekawe? Polski rząd sam namawia, 
aby składać projekty, które można by realizować 
z Funduszu Odbudowy, i sam je składa. Na moje 
pytanie, kto ma zapłacić, kto ma dać pieniądze na 
dokończenie przekopu kanału przez mierzeję, mi-
nister powiedział: piszcie wniosek o finansowanie 
z Funduszu Odbudowy. I nasze miasto składa taki 
wniosek, do tego dodaje 4 inne wnioski. A teraz 
prezydent mnie pyta: o co tu chodzi? Kazali składać 
wnioski, a teraz nie chcą wziąć pieniędzy na reali-
zację tych wniosków? W Elblągu, gdzie z udziałem 
środków unijnych zrealizowano inwestycje o war-
tości 1 miliarda zł, nie da się ludziom wytłumaczyć, 
dlaczego my nie chcemy zaakceptować budżetu 
unijnego. Podobnie jest w innych miastach.

Jest długa lista problemów, na których rozwią-
zanie też potrzeba miliardów euro. Rokrocznie 
40–50 tysięcy Polaków umiera z powodu zanie-
czyszczonego powietrza. Wśród 50 miast z najwięk-
szymi zagrożeniami z powodu zanieczyszczenia 36 
miast to miasta w Polsce. Bez środków unijnych nie 
uda nam się tego problemu rozwiązać. Pytam: kto 
będzie miał na swoich rękach krew tych dziesiątek 
tysięcy Polaków, których nie uratujemy, bo robi-
my jakiś myk z zablokowaniem budżetu unijnego?

Polskę nękają susze, nękają powodzie. PiS za-
trzymał już program przeciwpowodziowy dla 
Żuław. Rząd PO-PSL zdążył zrealizować w ramach 
tego programu zadania za 600 milionów, ale na 
realizację czekają zadania za 1,5 miliarda zł. Skąd 
weźmiecie pieniądze na realizację tego projektu? 
Poczekacie, aż Żuławy zatoną? Jeśli chodzi o pol-
skie rzeki, by mogły po nich pływać barki, by fale 
powodziowe miały gdzie wpłynąć, by w okresach 
suszy można było tę wodę wykorzystywać, trzeba 
zainwestować od 100 do 140 miliardów zł. Polski 
rząd mówi, że zrealizuje ten program do 2030 r. 
z pieniędzy unijnych. Jak chcecie zrealizować to za-
mierzenie? Blokując budżet unijny? To tylko kilka 
przykładów potrzebnych w Polsce inwestycji, któ-
rych nie zrealizujemy, jeżeli zablokujemy budżet 
unijny.

I z tej perspektywy, o której mówię, w zapowie-
dzi weta najgorsze jest to, że w przeciwieństwie 
do innych obietnic tę akurat jesteście w stanie 
spełnić. Może to pójść tym łatwiej, że kraje Unii 
Europejskiej mają już dość awantur wszczynanych 
przez polski rząd i nie będą uginały się pod cięża-
rem naszego tzw. wstawania z kolan. Już nie może-
my też tłumaczyć się tak, że to Jałta nam zgotowała 
taki los, że winny jest Tusk czy Niemcy, winny jest 

jeden – polski rząd. Już dziś traktują ten rząd jak 
europejskiego dziwoląga, czego dowodem jest to, 
że znowu bijemy się z całą Europą prawie osamot-
nieni. Pomaga nam Orbán, chroniąc się przed ta-
kimi samymi oskarżeniami, przed jakimi my się 
chronimy.

Walczymy z czymś, co 77% Europejczyków po-
piera i czego wręcz się domaga. Co ciekawe, Polacy 
też zgadzają się na wiązanie budżetu Unii ze stoso-
waniem zasad praworządności, 73% Polaków popie-
ra powiązanie budżetu z praworządnością, a tylko 
16% się temu sprzeciwia. Polacy już wiedzą, że 
duże pieniądze w rękach polityków nieszanujących 
praworządności to większe zagrożenie niż szansa. 
Wiedzą, że program wyborczy Kaczyńskiego, po-
legający na przejmowaniu władzy nad sferami ży-
cia, nad którymi politycy nigdy nie powinni mieć 
władzy, że przejęcie władzy nad sądownictwem, sa-
morządami, mediami jest niebezpieczne i może być 
powstrzymane tylko przez solidarność europejską 
dla ochrony wartości demokratycznych.

Ale ja nie mam złudzeń. Budżet możecie zawe-
tować, ze szkodą dla Polski, ale wasz prawdziwy 
program, z powodu którego chcecie nas od Unii 
odsunąć, jest nie do zrealizowania. Nie z Polakami. 
Dajecie tylko Polakom kolejny powód, by zno-
wu wyszli na ulicę. Polacy nie dadzą się wypchać 
z Europy wartości. Apeluję więc do senatorek i se-
natorów Prawa i Sprawiedliwości: wezwijcie ra-
zem z nami polski rząd do wycofania się z groźby 
zawetowania budżetu unijnego i tym samym nie-
uchronnego wejścia Polski na drogę do polexitu 
albo przynajmniej absolutnego zmarginalizowa-
nia pozycji naszego kraju. Tego oczekuje od was 
suweren. (Oklaski)

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

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

ka Marka Pęka.

SenatoR 
marek Pęk 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Przysłuchuję się tej debacie, w której wypowia-

dają się głównie senatorowie większości senackiej, 
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i tak sobie myślę: ile trzeba wypowiedzieć słów, 
żeby przedstawić rzeczywistość w sposób nieod-
powiadający prawdzie? Cały czas w tej debacie pań-
stwo promujecie całkowicie fałszywy obraz obecnej 
sytuacji, fałszywy, bardzo infantylny obraz Unii 
Europejskiej jako instytucji, jej polityki, polityki 
finansowej, zasad, które w niej panują. Nie toczy 
się tak naprawdę w Senacie poważna dyskusja na 
temat obecnej sytuacji, sytuacji bardzo ważnej, sy-
tuacji bezprecedensowej, sytuacji wręcz przełomo-
wej i decydującej o przyszłości Unii Europejskiej. 
Oto bowiem instytucje europejskie, wolą tych naj-
mocniejszych, najbardziej wpływowych państw 
europejskich, ze szczególną dominacją Niemiec, 
postanowiły wykorzystać negocjacje wieloletniej 
perspektywy finansowej, dodatkowo jeszcze w bar-
dzo szczególnej sytuacji pandemii, do tego, ażeby 
takie kraje jak Polska, ale de facto wszystkie kra-
je Unii Europejskiej, postawić pod ścianą, nie dać 
wyboru i stworzyć taką oto narrację, że sprzeciw 
wobec ewidentnie niezgodnej z traktatami i ze 
wszystkimi dotychczasowymi zasadami funkcjo-
nowania Unii Europejskiej procedury praworząd-
ności jest zamachem na polskie społeczeństwo, na 
budżet europejski, jest jakąś szczególną nikczem-
nością, bowiem odbiera się pieniądze potrzebne 
na walkę z kryzysem. Tak nie funkcjonują i tak nie 
działają wobec siebie przyjaciele, tak nie funkcjo-
nują i nie działają wobec siebie partnerzy, którzy 
w traktatach mają zapisany równy status, którzy 
w traktatach mają zapisaną jednomyślność co do 
decydowania o tego typu sprawach.

Państwo wypowiedzieli tutaj tyle słów troski 
o pieniądze europejskie. A czy państwo nie dostrze-
gacie, że podstawowym zagrożeniem całej tej pra-
worządności jest właśnie doprowadzenie do takiej 
sytuacji, że oto pieniądze, które się nam słusznie 
i zgodnie z prawem należą, które zostały wyne-
gocjowane, które zostały wynegocjowane przez 
rządy, mogą teraz arbitralnie być wstrzymywane, 
ograniczane, zabierane za pomocą procedury, na 
którą myśmy się nie zgodzili, wstępując do Unii 
Europejskiej i na poszczególnych etapach naszego 
członkostwa w Unii Europejskiej nad tymi aspek-
tami debatując? To jest, proszę państwa, po pro-
stu procedura bezczelna, bezczelna pod względem 
prawnym i bezczelna pod względem politycznym. 
I to trzeba jasno powiedzieć Polakom. I Polacy, 
Szanowni Państwo Senatorowie Większości 
Senackiej, tak jak w zdecydowanej większości opo-
wiadają się za członkostwem w Unii Europejskiej, 
oceniają pozytywnie członkostwo Polski w Unii 

Europejskiej, tak również w większości opowia-
dają się za obecnym wetem, bo uważają, że takie 
powiązanie tych spraw jest po prostu haniebne, 
skandaliczne i najzwyczajniej w świecie niepra-
worządne. A o tej praworządności, odmienianej 
przez wszystkie przypadki, bez przerwy tutaj słu-
chamy. Problem Unii Europejskiej obecnie polega 
właśnie na tym, że staje się ona coraz bardziej nie-
praworządną instytucją. Staje się instytucją, w któ-
rej nie rządzi prawo, tylko rządzi polityka. A jeżeli 
jakieś prawo rządzi, to rządzi prawo silniejszego, 
tego, który ma większe możliwości wpływania – 
politycznego, finansowego, gospodarczego – na 
innych.

Pieniądze europejskie, fundusze europejskie 
nie są żadną łaską Unii Europejskiej. Nawet je-
śli w niektórych aspektach członkostwa jesteśmy 
płatnikiem netto i  beneficjentem ogromnych 
środków europejskich, to one nie biorą się zni-
kąd. Przypominam państwu o wielomiliardo-
wej składce, przypominam państwu o kosztach 
otwarcia rynku europejskiego, o tym wszystkim, 
co stanowi wspaniały biznes dla tych krajów Unii 
Europejskiej, które kilkanaście lat temu zgodzi-
ły się na kolejne poszerzenie Unii Europejskiej. 
Przestańmy wreszcie być tak naiwnie infantyl-
ni. Zarówno sama Unia Europejska, jak i kolejne 
rozszerzenia wynikają przede wszystkim z wy-
kalkulowanych interesów wielkich graczy Unii 
Europejskiej. I my w grze tych interesów uczest-
niczymy. Mamy jednak uczestniczyć na zasadach 
równości, bez kompleksów, bez tej całej nadbudo-
wy, która bez przerwy ustawia nas w jakimś sze-
regu, w związku z czym albo mamy prawo nic nie 
mówić, albo mamy prawo milczeć, a tak naprawdę 
bez przerwy ktoś chce decydować za nas.

Kiedyś jeden z  czołowych polityków lewi-
cy powiedział: wczoraj Moskwa, dziś Bruksela. 
No, z takim myśleniem nie można się zgodzić. 
To jest zupełnie inny związek, związek suweren-
nych państw. I dla nas ta suwerenność jest abso-
lutnie kluczową wartością, wartością najwyższą. 
A z ogromnym niepokojem obserwujemy, że ta 
suwerenność jest coraz bardziej ograniczana. My, 
podpisując traktat, zgodziliśmy się na ograniczenie 
tej suwerenności w niektórych aspektach – z tym 
się liczyliśmy, wiedzieliśmy, byliśmy tego świado-
mi, bo taka jest specyfika wchodzenia do tak roz-
budowanej organizacji międzynarodowej, jaką jest 
Unia Europejska – ale nigdy nie godziliśmy się na 
państwo europejskie, na konstytucję europejską, 
na przekształcenie Unii Europejskiej w federację. 
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Ten pomysł, przypominam państwu, upadł kilka-
naście lat temu, nie zyskał poparcia innych państw 
członkowskich, a więc Unia Europejska nadal jest 
organizacją suwerennych, niepodległych państw 
działających na zasadzie równości i podejmują-
cych kluczowe decyzje na zasadzie jednomyślności. 
Wszystko inne jest po prostu uzurpacją instytu-
cji europejskich i  tych dominujących państw 
europejskich.

Mówiłem to dzisiaj w komisji, ale powtórzę 
to jeszcze raz. Przez poprzednie 4 lata w Senacie 
byłem członkiem Komisji Spraw Zagranicznych 
i Unii Europejskiej. Na różnych poziomach ob-
serwowałem wtedy ten świadomy, przemyślany 
i w sumie – jeszcze raz to podkreślę, celowo uży-
wam mocnego słowa – bardzo bezczelny i cyniczny 
sposób wprowadzania właśnie tych równych i rów-
niejszych w ramach Unii Europejskiej. Dotyczyło 
to czy to specjalnego statusu państw euro, czy to 
specjalnego statusu państw, które dominują go-
spodarczo. Tak naprawdę wtedy, kiedy im coś nie 
pasuje, to np. ograniczają poszczególne swobody 
w Unii Europejskiej, takie jak swobodny przepływ 
towarów, usług, osób, transport itd. Tutaj nie ma 
sentymentów. Jest to bardzo przemyślane i konse-
kwentne działanie, ażeby cały czas utrzymać do-
minację w Unii Europejskiej.

Przyszedł czas, żeby się temu mocno przeciw-
stawić. Weto jako jedno z uprawnień przysługują-
cych traktatowo każdemu z państw członkowskich 
jest dobrym instrumentem, ażeby w sposób sta-
nowczy się przeciwstawić. Oczywiście, że to rodzi 
pewne trudności, bo dopóki się nie porozumiemy, 
będzie obowiązywało prowizorium budżetowe, ale 
to też nie jest tak, że zawala się cała wieloletnia per-
spektywa finansowa. Po prostu trzeba poważnie 
siąść do stołu negocjacyjnego i wyjść z tego impasu. 
Jeżeli nie postawimy weta, to znowu zaczną się po-
lityczne kruczki, zacznie się używanie trybunału, 
używanie Komisji Europejskiej. No, znowu będzie 
tak, jak było, a na to po prostu zgody nie ma.

Unia Europejska cierpi na ogromny deficyt de-
mokracji, jeśli chodzi o sposób swojego funkcjo-
nowania. Poza Parlamentem Europejskim żadna 
kluczowa instytucja nie pochodzi z powszechnego 
wyboru. Ogromna liczba decyzji o kluczowym zna-
czeniu podejmowana jest przez eurokratów, przez 
ludzi, którzy nie mają nic wspólnego z poszcze-
gólnymi państwami członkowskimi. Te problemy 
się pogłębiają, a w naszych elitach politycznych 
i prawniczych nie ma żadnej refleksji, ażeby to 
powstrzymać, ażeby to ograniczyć. Takie procesy 

muszą doprowadzić do coraz większych dyspro-
porcji, nierówności, konfliktów, problemów praw-
nych i politycznych.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Gabriela Morawska-Stanecka)

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Panie Marszałku, 10 minut już minęło.)

Ostatnie zdanie.
Dodatkowo coraz większa jest rola instytucji, 

które są szczególnie istotne w kontekście proce-
dury praworządności. Chodzi mianowicie o pra-
wotwórczą rolę trybunałów europejskich, rolę 
nieznaną zupełnie prawu europejskiemu, prawu 
kontynentalnemu. Trybunały te tak naprawdę 
tworzą prawo na zasadzie precedensów, a prze-
cież prawo zawarte jest w traktatach.

Podsumowując, powiem tak: taka uchwała jest 
nie do przyjęcia. Jest nie do przyjęcia, ponieważ 
wchodzi w kompetencje polskiego rządu, w kom-
petencje polskiego Sejmu, który jest uprawniony 
do prowadzenia polityki zagranicznej. To jest ko-
lejny przejaw alternatywnej polityki Senatu, poli-
tyki, która jest sprzeczna z polityką Sejmu i rządu. 
Jest to szkodliwe i nie przyniesie żadnych efektów 
– ani politycznych, ani prawnych – poza wielkim 
zamętem na arenie wewnętrznej i zagranicznej. 
Obserwuję politykę europejską od wielu lat i na-
prawdę nie znajduję żadnego kraju, w którym opo-
zycja odgrywałaby na arenie międzynarodowej tak 
negatywną i cyniczną rolę jak w Polsce. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Dziękuję bardzo.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Kazimie-

rza Michała Ujazdowskiego.

SenatoR 
kazimierz micHał uJazdowski 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Zacznę od tej ostatniej kwestii, którą poru-

szył pan marszałek Pęk. Otóż kładę nacisk na to, 
że polityka europejska nie jest polityką realizo-
waną jedynie przez rząd. Ustawa kooperacyjna, 
którą uchwaliliśmy w powszechnym konsensu-
sie – była co do tego zgoda wszystkich sił politycz-
nych sprzed naszej akcesji do Unii Europejskiej 
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– powiada, że rząd ma obowiązek współpracy 
z Sejmem i Senatem w sprawach polityki europej-
skiej, a Senat i jego organy mają prawo do zabiera-
nia głosu. No, na pewno dotyczy to zabierania głosu 
w sprawach istotnych dla polityki polskiej w Unii 
Europejskiej. O ile sobie przypominam, to właśnie 
Prawo i Sprawiedliwość głośniej niż inne partie 
opowiadało się za wzmocnieniem roli parlamen-
tów narodowych w relacjach z Unią Europejską, 
za wzmocnieniem ich roli w Unii Europejskiej. 
Notabene był to jeden z  postulatów premiera 
Camerona, który miał uzasadniać głosowanie na 
tak w referendum brexitowym. A więc my mamy 
prawo do zabrania głosu w tej sprawie. Właściwie 
byłoby to zaniedbanie jednego z ważnych elemen-
tów naszej misji ustrojowej, gdyby Senat milczał 
w takich kwestiach.

Ja w przeciwieństwie do wielu zasiadających tu-
taj osób nie jestem przeciwnikiem stosowania weta 
w Unii Europejskiej. Nie mówię o nadużywaniu, 
ale samo w sobie nie jest to nic nadzwyczajnego. 
Tylko że weto powinno być stosowane w spra-
wach ważnych dla interesu narodowego. Polska 
parę razy spierała się w ramach Unii Europejskiej 
o kluczowe kwestie, np. o utrzymanie mechanizmu 
nicejskiego. Pamiętamy hasło „Nicea albo śmierć!”. 
Udało się utrzymać ten mechanizm przez kilka lat. 
Tego typu jedność istnieje w takich kwestiach jak 
bezpieczeństwo energetyczne, sprzeciw wobec 
rurociągu Nord Stream 2. Tego typu jedność była 
w Parlamencie Europejskim – mówię o polskich 
przedstawicielach do Parlamentu Europejskiego 
w kontekście pracowników delegowanych. Jednak 
ta sprawa, która w ostatnich latach wywołała kon-
flikt i doprowadziła do tak głębokiego uwikłania 
polskiej polityki, no, nie ma nic wspólnego z inte-
resem narodowym. Destrukcja sądownictwa nie 
ma nic wspólnego z interesem narodowym, nie ma 
nic wspólnego z dobrem państwa. Dzisiaj gołym 
okiem widać również to, że hucznie ogłaszana re-
forma nie przyniosła obywatelom żadnych korzy-
ści. Sądownictwo jest bardziej niefunkcjonalne niż 
przed 2015 r. Oczywiście można głosić poglądy zu-
pełnie niedorzeczne, że trzeba je jeszcze bardziej 
podporządkować, żeby było funkcjonalne. Ale hi-
storia ludzkości nie zna sądownictwa pozbawione-
go niezależności i zarazem efektywnego. Owszem, 
zna rozmaite systemy efektywne i nieefektywne, 
ale szanujące zasadę niezależności.

Wreszcie, naprawdę nie chodzi o obronę Unii 
jako związku suwerennych państw przeciw przej-
ściu do modelu federalistycznego, jak mówi pan 

marszałek Pęk. Dlatego że pan premier Morawiecki 
w ostatnich lat zaakceptował cały szereg decyzji, 
które oznaczają pogłębienie integracji. Sam ogła-
szał w Parlamencie Europejskim ideę nowego unij-
nego podatku jako rodzaj oferty w stosunku do 
państw europejskich. Godzi się on przecież, pań-
stwo też się godzicie, na mechanizm Funduszu 
Odbudowy, funduszu następnego pokolenia, który 
zakłada, że spłacimy długi z nowych źródeł, także 
z nowego unijnego podatku. No, każdy wie, a szcze-
gólnie ekonomiści to wiedzą, że wspólne podatki, 
uwspólnotowienie długów oznacza raczej pogłębie-
nie, a nie rozluźnienie integracji.

Mówię o tym w kategoriach po prostu opisu sy-
tuacji. Nie chodzi o żadną klarowną koncepcję po-
lityki polskiej w Unii Europejskiej. No, nie chodzi 
też o to, by powstrzymać dyktat silnych, bo cały ten 
mechanizm jest skonstruowany tak, że on nie dzia-
ła bez państw małych. Chodzi o to, że doszło do ra-
dykalnego osamotnienia Polski, porzucenia przez 
państwa naszego regionu. Ale trudno wymagać, 
by państwa, takie jak Słowacja, Czechy, Rumunia, 
traciły swoje wpływy w Unii Europejskiej dla jedy-
nego celu tej operacji, jakim jest osłona destrukcji 
sądownictwa w Polsce.

Senat nie ma innego wyjścia. Musi przemówić 
zgodnie z zaprojektowaną uchwałą. Przy czym mó-
wię to z nadzieją, że ostateczny werdykt szczytu 
będzie korzystny dla Polski i że dojdzie do kom-
promisu, wycofania się z weta, a być może do wy-
dania dodatkowej interpretacji co do stosowania 
mechanizmu z rozporządzenia dotyczącego prawo-
rządności. To jest bardzo prawdopodobne wyjście 
i rozumiem, że premier tego chce. Jest pytanie, czy 
będzie miał siłę polityczną, żeby to zrealizować. No, 
wtedy oczywiście te argumenty pana marszałka 
Pęka, że to jest walka o być albo nie być, o kwestie 
ustrojowe, walka z dyktatem niemieckim, odpad-
ną, jeśli będzie porozumienie. Porozumienie jest 
korzystne, będzie korzystne dla Polski, więc… Tym 
bardziej sensowna jest nasza uchwała, bo ona wy-
musza sensowne porozumienie.

Na koniec chcę jeszcze powiedzieć, że wypra-
cowaliśmy pozycję w Unii Europejskiej mocą wy-
siłków rozmaitych sił politycznych. Pamiętam 
taki moment, w którym bardzo silnie współpra-
cowały ze sobą Platforma Obywatelska oraz Prawo 
i Sprawiedliwość i potrafiły wymuszać na rządzie 
SLD sensowne, racjonalne decyzje.

Środki unijne nie są środkami rządowymi, są 
środkami publicznymi. Mamy prawo domagać się 
tego, by były wydawane w Polsce, i mamy prawo 
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domagać się tego, żeby były wydawane transpa-
rentnie oraz zgodnie z interesem obywateli i przed-
siębiorców. To nie jest zwykły rodzaj polityki – to 
jest polityka państwowa, a nie polityka rządowa, 
i trzeba mieć szczególny rodzaj odpowiedzialno-
ści za jej realizowanie. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Bardzo dziękuje, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Jana 

Marię Jackowskiego.

SenatoR 
Jan maria Jackowski 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Będę w sposób oczywisty głosował przeciwko 

uchwale o tej treści, którą proponują wnioskodaw-
cy. Chciałbym użyć 2 argumentów.

Pierwszy, moim zdaniem najważniejszy, to jest 
osłabianie pozycji negocjacyjnej rządu w kluczowej 
sytuacji, kiedy 10 i 11 grudnia ma się odbyć posie-
dzenie Rady Europejskiej, na którym mogą zapaść 
decyzje w tym zakresie. A jesteśmy jeszcze w fa-
zie negocjacji. To normalne, że w fazie negocjacji 
strony usztywniają stanowiska i jest to oczywista 
taktyka negocjacyjna. Inicjatywa Senatu działa jak 
koń trojański, osłabiając pozycję polskiego rządu 
w tych negocjacjach, i co do zasady uważam, że od-
grywa ona wyjątkowo negatywną rolę, bez względu 
na to, co kto uważa o argumentacji zawartej w tym 
projekcie uchwały.

I drugi element, moim zdaniem istotny – nie 
wiem, czy już padł, ale wydaje mi się, że nie padł 
jeszcze w toku tej debaty. Otóż 17 listopada zostały 
ogłoszone wyniki sondażu, który został przeprowa-
dzony dla RMF FM i „Dziennika Gazeta Prawna”, 
i z tego sondażu wynika, że 57% respondentów jest 
za użyciem weta w sytuacji, gdyby nastąpiło po-
wiązanie wypłat tych wspominanych środków unij-
nych z kwestią tzw. praworządności. Oczywiście 
ten sondaż wywołał już komentarze różnych tam 
specjalistów, że jest zmanipulowany itd., ale nie był 
on robiony na zlecenie Prawa i Sprawiedliwości, 
więc pozwoliłem sobie zacytować jego wynik.

Wysoka Izbo, w związku z tą projektowaną 
uchwałą już wiele argumentów zostało tu przed-
stawionych. Ja chciałbym, w imieniu pana senatora 

Jerzego Czerwińskiego i moim własnym, złożyć 
poprawki, których treść pozwolę sobie skrótowo 
odczytać.

Pierwsza. W tytule uchwały ogólne określenie 
przedmiotu uchwały otrzymuje brzmienie: „wspie-
rająca działania Rady Ministrów w zakresie nego-
cjacji budżetowych w Unii Europejskiej”.

Druga. Treść uchwały otrzymuje następujące 
brzmienie: „Senat Rzeczypospolitej Polskiej odno-
towuje i przypomina, że:

1) Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym 
i suwerennym państwem prawa, stanowiącym 
wspólnotę polityczną wszystkich obywateli;

2) jako członek Unii Europejskiej Rzeczpospolita 
Polska i jej obywatele mają prawo do poszanowania 
swoich praw i suwerenności, na równi z wszystki-
mi innymi państwami i ich obywatelami, w opar-
ciu o przepisy Traktatu o Unii Europejskiej oraz 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz 
zgodne z nimi prawo wtórne Unii Europejskiej;

3) zasada państwa prawnego sformułowana 
w art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej zawiera w so-
bie zasadę pewności prawa, która oznacza między 
innymi, że wszelkie działania władz publicznych 
muszą być oparte o jasne, jednakowe dla wszyst-
kich, precyzyjne, z góry określone przepisy pra-
wa; dotyczy to zarówno polskiego, jak i unijnego 
porządku prawnego;

4) tak jak niedopuszczalne jest tworzenie pra-
wa, które mogłoby prowadzić do dyskryminacji 
i gorszego traktowania jednych obywateli wzglę-
dem drugich, tak niedopuszczalna jest dyskrymi-
nacja wobec państw członkowskich i stosowanie 
wobec nich różnych standardów postępowania; za-
kazują tego wprost Konstytucja Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz Traktat o Unii Europejskiej;

5) w ostatnich latach organy Unii Europejskiej 
wielokrotnie naruszały tę zasadę, twierdząc, że re-
formy wprowadzane w Polsce łamią unijne przepi-
sy – przy jednoczesnym braku krytyki tożsamych 
regulacji obowiązujących w innych państwach 
członkowskich Unii Europejskiej;

6) wielokrotne stosowanie podwójnych stan-
dardów przez Komisję Europejską podważa zaufa-
nie do rzetelności tej instytucji jako bezstronnego 
strażnika traktatów i rodzi obawy o nadużywanie 
przez nią prawa w przyszłości;

7) tym ważniejsza staje się dziś zasada pewno-
ści prawa i konieczność stworzenia precyzyjnych, 
niepodatnych na arbitralne interpretacje regulacji 
dotyczących Wieloletnich Ram Finansowych Unii 
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Europejskiej oraz Instrumentu na rzecz Odbudowy 
i Zwiększania Odporności;

8) jest to szczególnie istotne, gdyż w konse-
kwencji nadużycie tych regulacji przez Komisję 
Europejską może doprowadzić do całkowitego 
wstrzymania wsparcia finansowego dla państw 
członkowskich – jeżeli tylko Komisja Europejska 
postanowi uruchomić procedurę w oparciu o ar-
bitralne, a  także być może zmienne w  czasie, 
kryteria;

9) wszelkie propozycje zawierające przepisy 
nieostre, nieprecyzyjne, podatne na stronniczą 
interpretację muszą zostać zdecydowanie odrzu-
cone – w przeciwnym razie istnieje niebezpieczeń-
stwo, że wypłaty z unijnego budżetu mogą zostać 
całkowicie zablokowane arbitralną decyzją Komisji 
Europejskiej;

10) liczne wypowiedzi polityków z wielu euro-
pejskich krajów nie pozostawiają wątpliwości, że 
to właśnie Polska ma stać się celem takich działań; 
kwestia ta ma więc kluczowe znaczenie z punktu 
widzenia polskiego interesu narodowego.

Mając to na uwadze, Senat Rzeczypospolitej 
Polskiej:

1) wzywa rządy wszystkich państw człon-
kowskich Unii Europejskiej oraz organy Unii 
Europejskiej do powrotu do rozmów i do osiągnię-
cia porozumienia zgodnego z unijnymi traktatami 
oraz konkluzjami Rady Europejskiej z 17–21 lipca 
2020 r.;

2) deklaruje, że nie wyrazi zgody na jakiekol-
wiek rozwiązania, które nie zapewnią państwom 
członkowskim Unii Europejskiej gwarancji prze-
strzegania ich praw zapisanych w traktatach;

3) apeluje do wszystkich sił społecznych i po-
litycznych w Polsce, aby w sprawach dotyczących 
strategicznych interesów państwa powstrzymały 
się od prowadzenia sporów, które mogą zostać wy-
korzystane do osłabiania międzynarodowej pozy-
cji Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności zaś, 
aby nie wspierały ani tym bardziej nie inspirowały 
działań przedstawicieli innych państw sprzecznych 
z polskim interesem narodowym;

4) podkreśla, że tworzenie podziałów między 
państwami członkowskimi Unii Europejskiej jest 
wielką nieodpowiedzialnością – szczególnie w cza-
sie globalnej pandemii, gdy jako Europejczycy po-
winniśmy solidarnie zmobilizować wszystkie 
nasze siły do walki o życie naszych obywateli i po-
konania grożącego nam kryzysu;

5) wyraża nadzieję, że rozsądne podejście do 
tych kwestii wszystkich państw członkowskich 

Unii Europejskiej oraz organów Unii Europejskiej 
pozwoli na wspólne wypracowanie jasnych, 
obiektywnych, zgodnych z traktatami przepisów 
oraz umożliwi szybkie osiągnięcie porozumienia 
i wdrożenie instrumentów, których potrzebuje eu-
ropejska gospodarka.

Uchwała podlega ogłoszeniu w  Dzienniku 
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej «Monitor 
Polski»”.

Przypomnę, że jest to treść poprawek, jakie 
proponujemy do projektu tej uchwały. Zgłaszam 
je w imieniu pana senatora Czerwińskiego i moim 
własnym. Mam nadzieję, że Wysoka Izba te po-
prawki przyjmie, a wtedy polski parlament jednym 
głosem będzie wspierał polski rząd w tych nieła-
twych, kluczowych dla naszej przyszłości negocja-
cjach, które będą w grudniu tego roku. Dziękuję. 
(Oklaski)

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Dziękuję bardzo.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Roberta 

Dowhana.

SenatoR 
roBerT dowHan 

Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Nie chcę przedłużać pracy nad tym pierw-

szym punktem, która trwa i tak już dość długo. 
Chcę powiedzieć, że wiele osób, z którymi rozma-
wiam, wiele osób, które toczą dyskusje w interne-
cie, zastanawia się, czemu to służy – czy to jest 
jakaś wyższa polityka, której my nie rozumiemy, 
czy są tu jakieś ukryte cele, których też nie może-
my zrozumieć. Bo jaki cel ma takie działanie, żeby 
dzisiaj cała Europa patrzyła na Polskę, patrzyła na 
Węgry… Tyle krajów nie boi się słowa „praworząd-
ność” czy innych podobnych słów, a Polska i Węgry 
chcą to zawetować. No, nie mogę tego zrozumieć. 
I też młode pokolenie – w tym mój syn – pyta, dla-
czego akurat tak jest. No trudno odpowiedzieć. Być 
może ta dzisiejsza dyskusja pozwoli nam to w jakiś 
sposób zrozumieć.

Chcę jasno powiedzieć, że urodziłem się 
w Polsce. Dzisiaj jestem Polakiem, ale też jestem 
już Europejczykiem. Mam obywatelstwo polskie, 
ale też mam obywatelstwo Europy. I nie chcę, będąc 
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w kraju europejskim, spotkać się z ludźmi i odpo-
wiadać na dziwaczne pytania, w jakim kraju żyję 
i dlaczego Polska jako jedyny kraj przeciwstawia się 
praktycznie całej Unii. No, jest to niezrozumiałe.

I apeluję tutaj o rozsadek, o to, aby się nie wy-
głupiać z poprawkami i innymi rzeczami, które 
są tutaj szykowane, bo prosta matematyka… czy 
proste zrozumienie tego, co się dzieje, nie pozwala 
nam patrzeć na to ze spokojem. I jest to meganie-
przychylne. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

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

Zdrojewskiego.

SenatoR 
BoGdan zdroJewski 

Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Ja zacznę od ważnego dla mnie stwierdzenia 

– stwierdzenia związanego z referendum, jakie 
odbyło się 17 lat temu w czerwcu 2003 r. Wziąłem 
udział w tym referendum i głosowałem za przy-
należnością Polski do Unii Europejskiej, ale nie 
z powodu pieniędzy. Chcę od razu zaznaczyć, że 
oczywiście te środki finansowe, które Polska mia-
ła otrzymać, były nieznane – ani ich wielkość, ani 
warunki. Ja wziąłem udział w tym referendum 
i powiedziałem „tak” ze względu na inne warto-
ści, których spodziewałem się poprzez przyna-
leżność do Unii Europejskiej. Były one związane 
z otwartością świata, z edukacją, z dostępem do 
nowych technologii, a także do tych wartości, na 
które zza berlińskiego muru patrzyliśmy, krót-
ko mówiąc, z zazdrością. Środki finansowe, we-
dług mojej oceny, były drugorzędne. Jest to ważne 
stwierdzenie, dlatego że podczas dzisiejszej de-
baty bardzo wiele słów padło o tym, dlaczego te 
środki finansowe są tak bardzo ważne. Są ważne. 
Pomagają pokonać bariery cywilizacyjne, poma-
gają nam dogonić świat zachodni, także w zakre-
sie infrastruktury. Ale chcę wyraźnie powiedzieć, 
że są także inne wartości, na które warto zwrócić 
uwagę. To po pierwsze.

Po drugie, sama treść tej uchwały budzi pewne 
moje wątpliwości. Chciałbym się podzielić tymi 
wątpliwościami przede wszystkim dlatego, że 

chciałbym, aby intencja, która przyświeca nam 
w określonej aktywności, nie była wykrzywio-
na, była jasna, klarowna i nie budziła wątpliwo-
ści innych. Chcę wyraźnie podkreślić, że ja nie 
jestem za ograniczaniem, zwłaszcza w tym wy-
padku, Polsce, prawa do stosowania narzędzi, 
jakie stosują inne państwa w negocjacjach budże-
towych czy w innych sprawach, które są przed-
miotem negocjacji. W związku z tym uważam, 
że sam tytuł jest niefortunny, bo można z niego 
domniemać, że jesteśmy zwolennikami ograni-
czania weta w tym konkretnym przypadku. A ja 
wyraźnie chcę podkreślić to, o czym mówił sena-
tor Kazimierz Michał Ujazdowski, że to narzędzie 
jest dostępne wszystkim państwom i nie powinno 
być kwestionowane.

Inna rzecz: logika. Przy tak sformułowanym 
tytule, można domniemać, że jesteśmy przede 
wszystkim przeciwko groźbie, a nie wetu. Wydaje 
mi się, że ta logika jest taka, niestety, łamana. Rząd 
może powiedzieć, że wycofa groźbę, ale zastosuje 
weto. Czy wtedy będziemy zadowoleni? Uważam 
w związku z tym, że tytuł powinien być zmieniony. 
I taką poprawkę zgłoszę.

Chcę także podkreślić, że zawsze wolę, gdy ty-
tuły – chodzi o to, co nam przyświeca, o intencję 
– mają charakter pozytywny, a nie negatywny. 
W związku z tym moja poprawka będzie nadawa-
ła taki tytuł tej uchwale: uchwała wzywająca Radę 
Ministrów do przyjęcia wynegocjowanego projektu 
budżetu Unii Europejskiej. Dla wszystkich będzie 
wtedy jasne, że opowiadamy się przede wszystkim 
za faktografią, która w chwili obecnej jest bardzo 
prosta do wyjaśnienia: rząd wynegocjował budżet, 
który jest przyzwoity czy, jak twierdzi premier, 
bardzo dobry, w związku z czym należy go przyjąć, 
a wątpliwości dotyczące innych kwestii przesunąć 
na te tory postępowań, które w Unii Europejskiej 
są znane, łącznie z wykorzystaniem Trybunału 
Sprawiedliwości, aby je ewentualnie rozstrzygnąć. 
Uważam, że akapit piąty powinien być skreślony, 
a akapit siódmy powinien otrzymać bardziej kla-
rowne brzmienie, tak aby nie wprowadzać wątpli-
wości co do odbioru tekstu.

Teraz troszeczkę historii, ale też uzasadnienia 
tych moich uwag. Trzeba pamiętać, że w grudniu, 
o ile pamiętam, 2011 r. David Cameron zastosował 
weto w kilku przypadkach. Nie były to przypad-
ki związane z tym, co w danym momencie ne-
gocjował. Przypomnę, co on wtedy negocjował. 
On negocjował czy miał wątpliwości dotyczące 
wprowadzenia dyscypliny fiskalnej w strefie euro. 
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Przypomnę: David Cameron, premier Wielkiej 
Brytanii, w której euro nie obowiązuje, występo-
wał nie w tej sprawie, w której składał weto… wte-
dy kilka wet… Rozpoczęło to proces brexitu. Sam 
Cameron nie chciał brexitu, ale jak to się skończy-
ło, wiemy dziś doskonale. Nie intencja jest więc 
w tym wypadku ważna, ale działanie, konkret-
ny zapis, właściwa treść. Chciałbym, aby opinia 
publiczna nie miała wątpliwości, dlaczego Senat 
podjął ten temat i dlaczego Senat tak, a nie inaczej 
go formułuje.

Trzecia sprawa, bardzo ważna. Nie chcę się 
wypowiadać w  imieniu Polaków i  wolałbym, 
aby w tym tekście wypowiedzi Senatu w imie-
niu wszystkich Polaków, z zastosowaniem duże-
go kwantyfikatora nie miały miejsca. Zawsze o to 
dbam, staram się reprezentować swoich wybor-
ców, czasami także innych, ale generalnie rzecz 
biorąc, uważam, że stosowanie wielkich kwanty-
fikatorów jest, krótko mówiąc, nie na miejscu.

Czwarta uwaga. Ja znam instytucje unijne, po 
5 latach pracy w Brukseli wiem, jak wiele wad te 
instytucje mają. Nie oznacza to, że jestem euro-
sceptykiem. Jestem realistą, patrzę na te insty-
tucje także poprzez pryzmat działania instytucji 
w Polsce. Obserwowałem opieszałość, powolność, 
nieadekwatność, pogubienie pryncypiów. To 
wszystko ma miejsce. Ale generalnie rzecz biorąc, 
chcę podkreślić, że najwyższym szacunkiem darzę 
tę decyzję – decyzję narodu, którego jestem człon-
kiem – która zapadła właśnie 7, 8 czerwca 2003 r., 
i do tego wolę się odnosić.

Jeżeli chodzi o kwestię kluczową, dotyczącą in-
strumentów, to dla mnie bardzo istotne jest, aby 
ten budżet rzeczywiście jak najszybciej został przy-
jęty, z akceptacją Polski, bez czynienia tego rumo-
ru, który psuje niestety nasz wizerunek. Wolałbym, 
aby negocjacje dotyczyły samego budżetu. I mu-
szę powiedzieć, że poparłbym weto rządu, gdy-
by dotyczyło ono kluczowych kwestii związanych 
z budżetem, np. wspomnianego w tej sali party-
cypowania w  środkach unijnych przez polską 
wieś. Te środki wydają się niewystarczające, ale, 
jak rozumiem, gdzie indziej osiągnęliśmy więcej, 
w związku z czym gdzieś trzeba było, krótko mó-
wiąc, odpuścić.

Jestem zwolennikiem przyjęcia takiej uchwa-
ły, która będzie sformułowana w sposób prawidło-
wy, adekwatny, z tytułem, który nie będzie tytułem 
mylącym, uchwały, w której nie pozostawi się moż-
liwości negatywnych interpretacji.

Składam poprawki. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

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

Czerwińskiego.

SenatoR 
Jerzy czerwiński 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Na posiedzeniu komisji koncentrowałem się 

raczej na tekście uchwały. Określiłem go jako nie-
chlujny, jako posługujący się obraźliwymi, wręcz 
napastliwymi sformułowaniami w stosunku do 
rządu, jako głoszący nieprawdziwe tezy, czy to bez-
pośrednio, czy to pośrednio, a przede wszystkim 
jako gołosłowny, bo są w nim głównie pewne tezy 
z szeroko rozumianej beletrystyki politycznej, bez 
dowodów, bez konkretów, to jest najlepsze okre-
ślenie. Jeśli chodzi o część tych zarzutów, to one 
zostały jakby wyczyszczone w trakcie posiedzenia 
komisji, trzeba to przyznać, ale niestety te najwięk-
sze pozostały. 

Proszę państwa, ja państwu zacytuję jedno zda-
nie, które mówi o całości tej uchwały. Nawiasem 
mówiąc, zgadzam się z niektórymi tezami wy-
głoszonymi przez pana senatora Zdrojewskiego, 
z tymi ze wstępnej części. Cytat z tej uchwały: 
„Senat zapewnia współobywateli, a także narody, 
z którymi współtworzymy Unię, że dołoży wszel-
kich starań, by rząd naszego państwa skończył 
z politycznym awanturnictwem”. Proszę państwa, 
nie wiem, czy należy zapewniać współobywateli, bo 
badania opinii publicznej mówią, że 57% z nich nie 
chce waszych zapewnień, uważa, że to jest słusz-
ne narzędzie, mówimy o tym wecie. Ale być może 
chcecie mieć większy procent, więc będzie to w ja-
kiś sposób forsowane. Ale czemu narody z innych 
państw? A cóż one winne? Przecież sami twierdzi-
cie, to są wasze tezy, żeby było jasne, że jeśli będzie 
prowizorium budżetowe, to Polska na tym straci. 
Czyli domyślnie inni zyskają, bo przecież te pie-
niądze, fundusze budżetowe nie giną. Mało tego, 
instrument odbudowy, według waszych założeń… 
tzn. państwa wetujące, Węgry i Polska, będą omi-
nięte przez porozumienia międzyrządowe pozosta-
łej dwudziestki piątki, przepraszam, dwudziestki 
szóstki. Co to oznacza? To też oznacza, że dla nich 
tych pieniędzy będzie więcej. O czym wy chce-
cie zapewnić wszystkie narody? To trochę takie 
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prężenie muskułów. Nawiasem mówiąc: jakie wy 
macie – mówię o tych, którzy próbują przeforso-
wać ten tekst uchwały – narzędzia… Albo inaczej: 
jakie Senat ma narzędzia do tego, żeby wpływać 
na rząd w tym zakresie? To jest właśnie to pusto-
słowie, prężenie muskułów. Być może chodzi o to, 
żeby zrobić jeszcze kilka konferencji prasowych. 
Parcie niektórych na szkło jest niemierzalne, nie 
ma takiej skali. Tyle na temat tego tekstu.

Teraz do konkretów. Źródłem, nazwałbym to, 
kontrowersji i różnicy zdań jest postawa rządu 
polskiego w sprawie tak naprawdę trójpaku, czyli 
rozporządzenia warunkującego pomoc finansową, 
budżetu, no i Funduszu Odbudowy. Dopóki wszyst-
ko nie jest wynegocjowane, to nic nie jest wyne-
gocjowane, prosta zasada. Dlaczego tak się stało, 
że my obecnie nie mamy bezpośrednich możli-
wości prawnych wpłynięcia na rozporządzenie, to 
jest inna kwestia, za chwilę do tego dojdziemy. Ale 
pozostały nam te narzędzia, które stosujemy. One 
są bardzo daleko idące i nikt nie mówi, że chcemy 
ich użyć za wszelką cenę, w sposób bezwzględny. 
Dajemy pewne pole do kompromisu. Mówię oczy-
wiście o rządzie.

Najpierw kwestia natury historycznej: 
skąd się wzięło to rozporządzenie? No, projekt 
z 2018 r… Ja nie mówię o tym, jakie były wcze-
śniej pomysły polityczne, sam projekt Komisji 
Europejskiej jest z 2 maja 2018 r. On został od 
razu w sposób bardzo rzetelny, ale jednocześnie 
kategoryczny oceniony. Służba Prawna Rady oce-
niła go w sposób jednoznacznie negatywny. Ten 
raport Służby Prawnej Rady został utajniony. 
Mało tego, Europejski Trybunał Obrachunkowy, 
czyli ta instytucja europejska, która powinna za-
chować zdrowy rozsądek, powinna być jak naj-
mniej polityczna i  powinna się zajmować po 
prostu rozliczaniem i kontrolą finansów, i tym 
się zajmuje, też skrytykował to rozporządzenie, 
przepraszam, wtedy jeszcze projekt.

Ja państwu przeczytam jeszcze raz. To jest 
tylko spis treści, to każdy może sobie wygooglo-
wać. Proszę bardzo, co ETO, Europejski Trybunał 
Obrachunkowy sądzi na temat tego rozporzą-
dzenia. „Nowy mechanizm przewidujący szero-
ką swobodę decyzyjną dla Komisji”. No, dlaczego 
to Komisja ma decydować w tak newralgicznych 
sprawach jak pieniądze dla poszczególnych państw, 
i to jeszcze na odbudowę po COVID? A któż to jest 
ta Komisja? Urzędnicy wybrani przez państwa? 
A gdzież są wybory bezpośrednie? Tak dużo mówi-
cie o demokracji. Jakby Komisja była bezpośrednio 

wybierana, to być może… Dlaczego to kilkunastu 
czy kilkudziesięciu urzędników ma decydować 
o tym, co ma się dziać z pieniędzmi, które nam 
przysługują? Nawiasem mówiąc, to nie są jakieś 
pieniądze unijne. Jeśli chodzi o europejski Fundusz 
Odbudowy, to są to pieniądze z pożyczek, na któ-
re my się także złożymy i które będziemy musieli 
spłacać. To ciekawe. Zaciągniemy pożyczki, pod-
żyrujemy je, a potem kilkunastu panów – a także 
pań – będzie decydowało, czy możemy dostać te 
pieniądze z powrotem, czy też nie. No, to wyjątko-
wo praworządne i demokratyczne.

Lećmy dalej. Ocena Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego: „Nie przeprowadzono szczegó-
łowych konsultacji z zainteresowanymi stronami”. 
Cały czas oceniano rozporządzenie. „Nie przepro-
wadzono oceny skutków”. „Nie wskazano źródeł 
wskazówek ani nie określono jasnych kryteriów”. 
„Brak terminów dla Komisji”. „Brak wyraźnego 
zobowiązania Komisji do oceny możliwości znie-
sienia środków z własnej inicjatywy”. „Brak zobo-
wiązania Komisji do oceny potencjalnego wpływu 
na beneficjentów końcowych i budżet krajowy”. 
Proszę państwa, ta ocena jest jednoznaczna: do 
kosza z takim projektem.

On przetrwał. Przetrwał do roku 2020 i na-
brał przyspieszenia za prezydencji niemieckiej. 
No, tak się akurat złożyło. Zbliża się okres 7-letni 
2021–2027, trzeba uchwalić budżet, no i to rozpo-
rządzenie przy okazji przepchnąć. No ale wcześniej 
zajmuje się tym Rada Europejska, w lipcu tego roku 
konkretnie. I konkluzje tej Rady z 21 lipca są jed-
noznaczne. Przeczytam państwu pkty 22–24, bo 
najlepiej odwołać się do źródeł, a nie do tego, co 
my sobie wyobrażamy o źródłach.

„22. Interesy finansowe Unii są chronione zgod-
nie z ogólnymi zasadami zawartymi w Traktatach 
Unii, w szczególności zgodnie z wartościami zapi-
sanymi w art. 2 TUE.

Rada Europejska podkreśla znaczenie ochrony 
interesów finansowych Unii. Rada Europejska pod-
kreśla znaczenie poszanowania praworządności” 
– praworządności również.

„23. Na tej podstawie zostanie wprowadzony 
system warunkowości w celu ochrony budżetu 
i instrumentu Next Generation EU” – to jest to, co 
nazywamy Funduszem Odbudowy. I dalej: „W tym 
kontekście Komisja zaproponuje środki w przy-
padku naruszeń przyjmowane przez Radę więk-
szością kwalifikowaną”. Ale jest następne zdanie: 
„Rada Europejska szybko powróci do tej kwestii”. 
Czy powróciła? Na razie nie.
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Dalej: „24. Komisja jest proszona o przed-
stawienie dalszych środków służących ochronie 
budżetu UE i instrumentu Next Generation EU 
przed nadużyciami finansowymi i nieprawidło-
wościami”. Jak widać, to miało służyć ochronie 
budżetu Unii przed nadużyciami w wydawa-
niu pieniędzy. Chodziło po prostu o ochronę 
finansową. Proszę zauważyć: już nie poproszo-
no o następną opinię Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego. No bo po co? A nuż widelec 
znowu skrytykuje to rozporządzenie, które ma 
obowiązywać. Mało tego, wycięto go nie tyl-
ko z procedury samego uchwalania tego roz-
porządzenia, ale także z procedury oceny, czy 
praworządność w zakresie finansowym zosta-
ła naruszona, czy też nie. To tak, jakby naszą 
Najwyższą Izbę Kontroli usunąć z procesu ba-
dania wykonania budżetu. To jest bardzo dobry 
przykład, analogiczny. I to jest demokracja euro-
pejska. A wprowadzono nieostre kryteria.

Proszę państwa, powiem w ten sposób. My nie 
musimy mieć racji, jesteśmy w pewnym sensie in-
teresariuszami. Dlaczego? Bo utworzyły się nieja-
ko 2 strony – skąpcy plus prezydencja niemiecka 
oraz ci, którzy mogą być poszkodowani przez to 
rozporządzenie.

Mam przed sobą fragment listu premiera 
Słowenii, który w ten sposób ocenia to, do czego 
doszło przy formułowaniu tego rozporządzenia. 
Przypominam: formułowaniu wbrew konklu-
zjom Rady Europejskiej, a mówiąc wprost, przy 
nadużyciu mandatu przez prezydencję nie-
miecką. Otóż doszło do próby technicznej koor-
dynacji. Chodzi tylko i wyłącznie o techniczną 
koordynację między kierownictwem Parlamentu 
Europejskiego a  państwem przewodniczą-
cym Radzie Unii Europejskiej, czyli Niemcami, 
w celu ustanowienia dodatkowego instrumentu. 
Słowenia, która głosowała za, twierdzi… Dalej: 
dzięki temu instrumentowi większość polityczna 
w Radzie Europejskiej będzie decydowała o tym, 
czy praworządność jest przestrzegana, czy też 
nie. Jeśli do tego dojdzie, będzie to koniec Unii 
Europejskiej.

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Panie Senatorze…)

To jest właśnie konkluzja tej części wystąpie-
nia. To właśnie o to chodzi. Polska broni podsta-
wowych zasad, na których jest zbudowana Unia 
Europejska. Nawet postronni obserwatorzy to wi-
dzą, tylko Senat Rzeczypospolitej nie potrafi tego 
dostrzec. (Oklaski)

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Wadim Tyszkiewicz.
Proszę bardzo.

SenatoR 
wadim Tyszkiewicz 

Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Ja rozpocznę może od nawiązania do wypo-

wiedzi mojego przedmówcy. Nie mogę wyjść 
z podziwu, jak wybiórczo pan senator traktuje 
pewne wypowiedzi. Słyszę o tym, jaki to dobry jest 
Europejski Trybunał Obrachunkowy, on jest okej, 
ale już np. Komisja Wenecka jest be. Wybieracie 
państwo tylko to, co wam odpowiada i co jest zgod-
ne z waszą linią, a nie kierujecie się dobrem kraju. 
Takie jest moje zdanie. Mówi pan o tym, żeby in-
stytucje były jak najmniej polityczne, a upolitycz-
niliście państwo instytucje w kraju tak, jak jeszcze 
nikt dotąd. Tak więc to jest hipokryzja naprawdę 
kosmiczna.

Ale nie o tym chciałem mówić. Chciałbym pań-
stwu opowiedzieć pewną historię. Padło tu wiele 
argumentów. Ja posłużę się historią, moją historią. 
W roku 2002, kiedy Polska jeszcze nie była człon-
kiem Unii Europejskiej, zostałem prezydentem 
pewnego miasta na zachodnich rubieżach nasze-
go kraju. Rok 2002: brud, strach, bieda, 42% bez-
robocia, puste ulice, smutni ludzie. Tak wyglądał 
rok 2002. W moim mieście powstało 300 zakładów 
produkujących krasnale ogrodowe. Nie wiem, czy 
państwo kojarzycie takie czerwone ludki stojące 
przy granicach. Ludzie ratowali się jakąkolwiek 
pracą, szukali jakiejkolwiek szansy, żeby przeżyć, 
żeby nakarmić swoje dzieci. To był rok 2002.

(Senator Dorota Czudowska: Rządy SLD.)
Upadek wielkich zakładów przemysłowych, 

upadek firm. Wtedy rzeczywiście matki nie miały 
za co nakarmić swoich dzieci. Ja nie zapomnę do 
końca swojego życia, kiedy przyszły do mnie ko-
biety, z płaczem, błagając o to, żeby przedsiębiorca, 
wtedy polski przedsiębiorca, nie obcinał im pen-
sji, bo dostawały 500 zł na rękę. To był rok 2002. 
Wtedy marzyliśmy o tym, żeby ta Unia Europejska, 
która była dla nas odległa i która była tylko ma-
rzeniem, przyszła do nas. Nie wiem, czy państwo 
pamiętacie, bo łatwo o tym zapominamy, ale wte-
dy były środki przedakcesyjne, było Phare CBC 
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i wiele innych. Nowa Sól, moje miasto, była aku-
rat w trzeciej strefie przygranicznej i czuliśmy się 
trochę pokrzywdzeni, bo powiaty czy takie miasta 
jak Słubice, Kostrzyń albo Gubin sięgały po te pie-
niądze. Europa nam po prostu pomagała. Wtedy te 
pieniądze dostawaliśmy bezzwrotnie. Wtedy oni 
nas ciągnęli, żebyśmy wyszli z tego marazmu i z tej 
tragedii, tego dramatu, który przeżywaliśmy. Taki 
był wtedy świat. To nie było tak dawno. Wtedy ta 
Unia Europejska była dla nas marzeniem. My o niej 
marzyliśmy. Wyjeżdżaliśmy do zaprzyjaźnionych 
miast za granicą i patrzyliśmy na tych spokojnych 
Niemców, którzy sobie spacerowali, naszych przy-
jaciół, od razu zaznaczam. Mówię o tym, bo ja tu 
często słyszę o czymś takim jak opcja niemiecka. 
Tego nie mogę pojąć. To są nasi przyjaciele, to nie 
są nasi wrogowie.

W ostatnim czasie też obserwuję taką retory-
kę, próbę wmówienia Polakom, że my jesteśmy 
dumnym narodem. Tak, my jesteśmy dumnym 
narodem, ale nie jesteśmy jedynym dumnym 
narodem. Dumnymi narodami są też Rumuni, 
Czesi, Bułgarzy, to też są dumne narody. Nam się 
wmawia, że jesteśmy narodem wybranym. Nie, 
Szanowni Państwo, nie jesteśmy narodem wybra-
nym. Unia Europejska nam pomogła, wyciągnęła 
do nas rękę, a my teraz próbujemy odwrócić się do 
Unii Europejskiej plecami.

Proszę państwa, nie mogę pojąć tego, że rząd 
reprezentujący naród, który przelewał krew za 
wolność i demokrację, dzisiaj uwiera praworząd-
ność. Ja tego nie rozumiem, ja nie mogę tego pojąć. 
Jeżeli na jednej szali stawiamy przyszłość Polski, 
fundusze, na które czekają samorządy, fundusze 
na rozpoczęte inwestycje… My czekamy na kolejne 
transze pieniędzy, które pozwolą nam doścignąć tę 
Europę, a może i kiedyś prześcignąć, o ile kraj bę-
dzie normalny. Na ten budżet czekają Polacy, cze-
kają samorządy. Ja nie mogę pojąć, dlaczego my, ten 
dumny polski naród, cieszymy się z tego, że prze-
grywamy 25:2. Może pan Czerwiński, pan sena-
tor mi wytłumaczy – wymieniłem pana nazwisko 
– jak to jest, że Czesi, Rumuni, Bułgarzy, Słowacy 
rozumieją to, że wspólnota to jest gra w drużynie, 
że wchodząc do Unii Europejskiej, myśmy przejęli 
pewne zasady, a jedną z elementarnych zasad jest 
zasada praworządności.

I na koniec już taka sprawa, ostatnie zdanie. 
Proszę państwa, mówię w imieniu polskich samo-
rządów, miast i wsi, tysięcy Polaków, szczególnie 
tych starszych, którzy pamiętają Polskę przedunij-
ną: nie róbcie nam tego, nie cofajcie nas. My nie 

chcemy powrotu do przeszłości, nie chcemy po-
wrotu do tego, co było. Unia Europejska dała nam 
ogromną szansę rozwojową, więc dzisiaj nie prze-
grywajmy 25:2. Polacy nie zrozumieją tego, dlacze-
go narażacie nasz kraj na powrót do przeszłości. 
Dziękuję. (Oklaski)

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Bardzo dziękuję.
Proszę o zabranie głosu…
(Głos z sali: 26:1.)
…panią senator Lidię Staroń, zdalnie.
(Senator Lidia Staroń: Już, już. Szanowni 

Państwo, czy mnie słychać?)
Słychać panią senator.
Proszę bardzo.

SenatoR 
lidia sTaroń 

Dobrze, bo ja nie słyszałam.
Szanowni Państwo!
Uważam, że wsparcie Rady Ministrów w nego-

cjacjach w sprawie budżetu Unii Europejskiej jest 
obowiązkiem każdego polskiego parlamentarzysty. 
Tu nie chodzi o taki czy inny budżet, tu nie chodzi 
wyłącznie o pieniądze, chodzi o zasady, na których 
jest budowana Unia Europejska, a przede wszyst-
kim o poszanowanie traktatu, a więc prawa.

W przestrzeni publicznej krążą nieprawdziwe 
informacje: rzekomo Polska domaga się uzyska-
nia przyzwolenia na łamanie prawa. Nic bardziej 
mylnego. Każdy, kto zna zapisy traktatu, nieza-
leżnie od poglądów politycznych, wie, że w kwe-
stii negocjacji budżetowych racja leży akurat po 
stronie polskiej władzy. Otóż Polska sprzeciwia 
się przyjęciu mechanizmu powiązania wypłaty 
środków unijnych ze spełnieniem kryteriów tzw. 
praworządności, rozumianej jako konkretne roz-
wiązania ideologiczne, polityczne, a nie poszano-
wanie dla prawa, podkreślam, poszanowanie dla 
prawa. Ten mechanizm jest zawarty w projekcie 
unijnego rozporządzenia. Projekt ten mówi o moż-
liwym odbieraniu środków w przypadku ryzyka 
– tak, ryzyka – naruszenia praworządności, przy 
czym rządy prawa oznaczają wartości wyznaczo-
ne w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, a więc 
poszanowanie godności osoby ludzkiej, wolność, 
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demokracja itd., itd. Nikt nie kwestionuje tego, że 
to te wartości, te zasady powinny być przez Polskę 
przestrzegane. Chodzi jednak o to, że prawo pier-
wotne Unii Europejskiej określa szczegółowo pro-
cedurę zapewnienia przestrzegania tych wartości 
przez państwa członkowskie. 

Każdy prawnik wie, że procedura jest niezwy-
kle ważna. Procedura gwarantuje, że przy stoso-
waniu prawa nie będzie dochodziło do nadużyć, 
które czasami się zdarzają. W tym wypadku cho-
dzi o to, aby pod hasłem demokracji czy równości 
nie były nam narzucane z zewnątrz obce wzorce 
kulturowe, np. prawo do aborcji na życzenie, pra-
wo do adopcji dzieci przez pary homoseksualne, 
liczba uchodźców czy inne. Takie hasła jak demo-
kracja, równość czy prawa człowieka są rozumia-
ne zupełnie inaczej, w zależności od wyznawanych 
przekonań. Niektórzy uważają, że prawem czło-
wieka jest prawo do przerywania ciąży w każdym 
przypadku i w każdym czasie, np. w dziewiątym 
miesiącu, czyli tzw. aborcja na życzenie. Dla nas, 
Polaków, dla większości naszego społeczeństwa tak 
rozumiane prawo nie istnieje. Jest nasza polska 
konstytucja. Zdaniem Polaków nie ma też czegoś 
takiego jak prawo do adopcji dzieci przez pary ho-
moseksualne. Niestety, decydenci w Brukseli mają 
zupełnie inne zdanie na ten temat i w przyszłości 
najpewniej uznają, że brak możliwości adopcji 
dzieci przez pary homoseksualne narusza prawa 
człowieka, a także zasadę równości i niedyskry-
minacji. Konsekwencją tego będzie stwierdzenie 
przez Brukselę, że Polska nie jest krajem – jakim? 
– praworządnym. Właśnie takie uprawnienia chce 
się przyznać brukselskim decydentom w ramach 
projektu unijnego rozporządzenia. Przyznanie 
Brukseli takich uprawnień jest sprzeczne z naszą 
racją stanu. My stracimy przez to suwerenność 
w bardzo ważnych dla milionów Polaków obsza-
rach, w tak ważnych sprawach jak choćby wycho-
wanie dzieci. Jednak najważniejsze i ważne jest to, 
że takie rozporządzenie byłoby niezgodne z pra-
wem unijnym, ze wspomnianą już procedurą, która 
też jest elementem, i to kluczowym, prawa unijne-
go. Już z tego tylko powodu rząd powinien uzyskać 
szerokie wsparcie polskich parlamentarzystów, 
niezależnie od opcji politycznych.

Sięgnijmy do traktatu. Art. 7 Traktatu o Unii 
Europejskiej przewiduje możliwość zawieszania 
państwa członkowskiego w prawach wynikających 
z traktatów w drodze decyzji politycznej podję-
tej na szczeblu szefów państw i rządów, czyli na 
szczeblu Rady Europejskiej. To jednak wymaga 

jednomyślności. W przypadku braku jednomyśl-
ności nie można pozbawić państwa praw wy-
nikających z prawa unijnego. Drugą procedurą 
jest możliwość wniesienia sprawy do Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jest to upraw-
nienie Komisji. Wówczas o  tym, czy doszło do 
naruszenia prawa unijnego, czy nie, decyduje try-
bunał. Przewiduje to art. 258 Traktatu o funkcjo-
nowaniu Unii Europejskiej. Czyli tylko te 2 organy, 
Trybunał Sprawiedliwości i Rada Europejska, jed-
nomyślnie mogą orzec, że dane państwo człon-
kowskie jest niepraworządne – nie urzędnicy, nie 
urzędnicy. Niedopuszczalne jest zatem przyznanie 
unijnym rozporządzeniem innym organom pra-
wa do decydowania o tym, czy państwo jest pra-
worządne, czy nie. Mało tego, oni będą decydować 
o blokowaniu wypłaty środków tylko pod tym pre-
tekstem. A zatem o czym? O zawieszeniu państwa 
w prawach członka. Takie rozporządzenie byłoby 
złamaniem traktatów.

Brukselscy urzędnicy w projekcie rozporządze-
nia odwołują się do art. 322 ust. 1 Traktatu o funk-
cjonowaniu Unii Europejskiej. O czym mówi ten 
przepis? O zasadach finansowych, odpowiedzial-
ności podmiotów finansowych, a zatem o zapobie-
ganiu nadużyciom finansowym, defraudacji, nie 
zaś o prawie do narzucania państwom członkow-
skim, jak należy definiować rodzinę, prawa czło-
wieka. Ogromnym nadużyciem jest odwołanie się 
do tego przepisu celem wprowadzenia regulacji, 
które mogą posłużyć do narzucenia Polsce cho-
ciażby wprowadzenia prawa – mówiłam o tym – 
czy to dotyczącego aborcji na życzenie, czy liczby 
uchodźców itd., itd. I wtedy jest tak bez względu na 
to, czy polskie społeczeństwo sobie tego życzy, czy 
nie, czyli decyzja jest w rękach Brukseli.

Podsumowując: forsowany przez elity bruksel-
skie projekt rozporządzenia nie tylko jest sprzeczny 
z prawem, ale może też prowadzić do ogranicze-
nia suwerenności Polski. I w tej chwili weto wydaje 
się jedynym sensownym środkiem, tym bardziej 
że weto jest naszym prawem, przewidzianym 
w przepisach unijnych, i możemy wykorzystać je 
do ochrony naszych interesów za każdym razem, 
kiedy uznamy to za stosowne. Nie jest więc praw-
dą, jak twierdzą niektóre środowiska polityczne, iż 
jest to niszczenie Unii. Obrona własnych interesów, 
z wykorzystaniem legalnych środków, nie może być 
traktowana jako coś moralnie niedopuszczalnego. 
To jest podstawa prawdziwej praworządności.

A jeśli chodzi o prowizorium budżetowe, to jest 
to co prawda tzw. opcja atomowa i z tego powodu, 
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wydaje mi się, nikt z Brukseli jej nie bierze poważ-
nie pod uwagę, bo pewnie będzie jakaś zgoda czy 
ugoda… Tym bardziej że nikomu się to nie opła-
ca, jest to bowiem związane z dużą liczbą niewia-
domych. Z końcem tego roku kończą się bowiem 
również wieloletnie ramy finansowe, zaś zdaniem 
części ekspertów przepisy o prowizorium budże-
towym mogłyby znaleźć zastosowanie wówczas, 
gdyby chodziło jedynie o przyjęcie budżetu na ko-
lejny rok, ale w ramach tej samej wieloletniej per-
spektywy. Tu zaś rozmowy toczą się…

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Szanowna Pani Senator…)

Kończę, staram się naprawdę szybciutko.
Innymi słowy: jeżeli prezydencja niemiecka nie 

wycofa się z forsowanej przez siebie, bezprawnej 
propozycji nowego rozporządzenia, może doprowa-
dzić do takiej sytuacji, że w początku nowego roku 
nie będzie żadnych ram finansowych. Najwięcej 
stracą na tym niewątpliwie same Niemcy. Dość po-
wiedzieć, że jeśli obecnie niemieckie stanowisko 
wywołuje niezadowolenie w samych Niemczech, 
a tamtejsza prasa – nawet dzisiaj o tym czytałam 
– nie ma wątpliwości…

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

Dobrze, to inaczej… Okej, ja kończę, ale jeszcze 
poproszę o 5 minut. Dobrze?

(Głos z sali: No nie, 3 minuty.)
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

3  minuty, bo już pani wykorzystała 2. Jeszcze 
3 minuty.)

No dobrze. Proszę więc jeszcze o 3 minuty. 
Dobrze?

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Proszę bardzo.)

Dziękuję bardzo.
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Pani Senator, ale czy pani teraz wykorzysta te 
3 minuty?)

Tak. I potem nie będę już jeszcze raz… Dobrze.
Będę już kończyła.
Dość powiedzieć, że już obecnie niemieckie 

stanowisko wywołuje niezadowolenie. Mówiłam 
o tamtejszej prasie, która o tym właśnie pisze. 
Nieugięta postawa Berlina zaszkodzi nie tyle 
Polsce – środki na projekty są już uruchomio-
ne, one u nas są, także dla rolników, i są one za-
gwarantowane – ile przede wszystkim samym 
Niemcom. Dlaczego? Dla innych krajów unijnych 
stanie się bowiem jasne, że dla forsowanych przez 
siebie, bezprawnych propozycji Niemcy są gotowi 

pozbawić środków unijnych także inne kraje człon-
kowskie, a więc zaszkodzić tym krajom. To wszyst-
ko budzi jak najgorsze skojarzenie historyczne, 
związane z nieodległymi czasami. Dlatego sta-
nowisko polskie ratuje Unię Europejską, trakta-
ty i cały porządek prawny Unii. To Polska dąży do 
zapewnienia w Unii praworządności, a Niemcy 
i ci, którzy wspierają wprowadzenie bezprawnych 
przepisów – trzeba podkreślić, że to są przecież 
bezprawne przepisy – walnie przyczyniają się do 
dalszej erozji Unii Europejskiej. Mimo licznych za-
sadnych zastrzeżeń dotyczących polityki krajowej 
prowadzonej przez rząd w tej akurat kwestii Rada 
Ministrów powinna uzyskać wsparcie wszystkich 
sił politycznych w kraju. Dzisiaj chodzi bowiem 
o interes Polski. Dlatego będę głosowała oczywiście 
przeciwko tej uchwale. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

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

Aleksandra Szweda.

SenatoR 
aleksander szwed 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Zanim powiem o samej uchwale, chciałbym 

wskazać na tryb jej procedowania. Ponownie do-
staliśmy projekt uchwały na posiedzenie połączo-
nych komisji na 3 godziny przed rozpoczęciem 
obrad. Dyskusję wyznaczoną w ograniczonym 
limicie czasowym ze względu na ten krótki czas 
wcześniej zamknięto. Widzimy, że są 2 standar-
dy tutaj w Senacie – w zależności od tego, czy 
projekt uchwały składa senator z klubu Prawa 
i Sprawiedliwości, czy z rządzącej tu większości. 
Dobrym przykładem jest uchwała zaproponowana 
przez pana senatora Jerzego Czerwińskiego, która 
po blisko roku, na bieżącym posiedzeniu… Praca 
nad nią nadal odsuwana jest w czasie, państwo 
prosicie już w zasadzie o opinię do opinii. A uchwa-
ła obecna podejmowana jest z dnia na dzień, z go-
dziny na godzinę.

Co do samej treści tej uchwały, to wiele uwag 
merytorycznych już tutaj padło. Z jednej strony jest 
ona pełna sprzeczności, a z drugiej pisana jest nie-
dopuszczalnym, w mojej ocenie, językiem i godzi 
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w stanowisko negocjacyjne polskiego rządu. Z jed-
nej strony zarzucacie państwo utratę miliardów 
złotych z funduszy unijnych przez nasz kraj w ra-
mach wynegocjowanych środków z budżetu Unii 
Europejskiej w nowej perspektywie finansowej, 
a z drugiej strony jeszcze wczoraj, jeszcze niedaw-
no mówiliście o marnych środkach wynegocjowa-
nych przez rząd w tym budżecie. Z jednej strony 
mówicie państwo o rzekomej trosce o te miliardy 
z budżetu unijnego, a z drugiej krytykujecie pań-
stwo rząd za twarde stanowisko w stosunku do 
wprowadzenia subiektywnego mechanizmu po-
wiązania praworządności z wypłatą tych pieniędzy 
z budżetu unijnego, czyli, mówiąc wprost, mecha-
nizmu, który przy subiektywnej ocenie Komisji 
Europejskiej może nam te pieniądze odebrać. 
Dzisiaj jako opozycja twierdzicie, że weto budże-
towe jest takie groźne, a przecież to za waszych 
rządów, kiedy szefem komisji do spraw budżetu był 
pan Janusz Lewandowski, w 2010 r. Dania, Szwecja 
i Holandia zagroziły wetem. Wielka Brytania rów-
nież groziła wetem budżetu, wielokrotnie. Czy coś 
się stało komuś w związku z tym? Nie, po prostu 
dopasowano budżet, czyli państwa, które postulo-
wały pewne zmiany, poprzez groźbę wetem swoje 
cele osiągnęły.

Na koniec chcę podkreślić, że w pełni popie-
ram stanowisko rządu. Mamy prawo domagać 
się, żeby Unia Europejska nie była unią podwój-
nych standardów, żeby była unią równych, a nie 
unią równych i równiejszych. Nie powinniśmy 
akceptować uznaniowych mechanizmów, które 
są oparte na arbitralnych i motywowanych poli-
tycznie kryteriach. Blokowanie unijnych środków 
to jawne łamanie traktatów. W mojej opinii pro-
ponowana uchwała godzi w stanowisko negocja-
cyjne rządu i nie ma nic wspólnego z polską racją 
stanu, dlatego wnoszę o jej odrzucenie. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
W związku z tym, co pan powiedział, muszę 

2 rzeczy sprostować. Po pierwsze, nie zauważy-
łam, żeby w tej debacie były stosowane jakieś li-
mity czasowe ze względu na opcję polityczną. Nie 
ma czegoś takiego – limity czasowe są określone 
w Regulaminie Senatu i wszyscy senatorowie mają 
takie same limity czasowe.

Po drugie, jeżeli chodzi o uchwałę senatora 
Czerwińskiego, to czekaliśmy, Senat czekał – nie 
wiem, czy to wybrzmiało, ale to dzisiaj było powie-
dziane –kilka miesięcy na opinię ministra spraw 
zagranicznych. Tak że to nie z powodu opiesza-
łości Senatu, tylko innych okoliczności… To było 
wyjaśnione.

(Senator Aleksander Szwed: Mogę?)
Proszę bardzo.

SenatoR 
aleksander szwed 

Jedno zdanie, Pani Marszałek, bo pojawiła się 
pewna nieścisłość. Ja w swoim przemienieniu nie 
mówiłem o debacie w Senacie, mówiłem o deba-
cie na posiedzeniu połączonych Komisji Spraw 
Zagranicznych i Unii Europejskiej oraz Komisji 
Ustawodawczej. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska–sTanecka   

Proszę bardzo, pan senator Pęk… pan senator 
Klich. Proszę bardzo.

SenatoR 
BoGdan klicH 

Musimy to sobie wyjaśnić, Panie Senatorze, 
żeby nie było wątpliwości. Komisja Spraw 
Zagranicznych i Unii Europejskiej odbyła wczoraj 
długą, 2-godzinną dyskusję na temat tych 3 aktów 
prawnych. Na tę dyskusję został zaproszony, jak-
kolwiek by było, minister do spraw europejskich. 
Pan minister potwierdził swoją obecność 2 tygo-
dnie temu, a wczoraj stosownym pismem zako-
munikował mi, że niestety ze względu na inne 
obowiązki nie może uczestniczyć w posiedzeniu. 
Byliśmy przez 2 tygodnie przekonani, że pan mini-
ster będzie razem z nami. No, szkoda. Czekaliśmy 
na stanowisko rządu w tej sprawie. Tyle.

(Głos z sali: No ale…)
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 

Bogdan Borusewicz)

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Przepraszam, nie dopuszczam do polemiki, to 
jest polemika pozaregulaminowa.

Pani senator Gabriela Morawska-Stanecka.
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SenatoR 
GaBriela morawska-sTanecka  

Szanowny Panie Marszałku! Szanowni 
Państwo!

Dzisiaj Europejczycy pytają: quo vadis, Polonia? 
Dokąd zmierzasz, Polsko? I  myślę, że wielu 
Europejczyków pyta: dlaczego wy, Polacy, bloku-
jecie wsparcie dla całego kontynentu, wsparcie tak 
potrzebne po kryzysie, który dopiero nadchodzi? 
Wielu specjalistów, ekonomistów mówi, że to bę-
dzie jeden z największych kryzysów, jaki w ogóle 
dotknie świat i Europę. Budżet Unii Europejskiej na 
lata 2021–2027, Fundusz Odbudowy przeznaczony 
na walkę z koronakryzysem to 750 miliardów euro. 
I dlaczego wy, Polacy, blokujecie pomoc dla Włoch, 
które są bardzo dotknięte epidemią? Dlaczego blo-
kujecie pomoc dla Hiszpanii i dla innych krajów, 
które są dotknięte pandemią? Dlaczego wreszcie 
blokujecie pomoc dla własnych obywateli? 

I  tutaj pojawiło się pewne przekłamanie, 
Panie Senatorze. 57 miliardów euro z Funduszu 
Odbudowy nie jest na pożyczki. Z tego 23 miliardy 
euro są na dotacje, a 34 miliardy są na pożyczki. 
Taka jest struktura tej pomocy, która będzie dla 
Polski… jest przeznaczona dla Polski.

(Senator Jerzy Czerwiński: A skąd te pieniądze, 
jak nie z pożyczek?)

W  Polsce poszczególne branże padają. 
Przedsiębiorcy piszą…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Pani 
Senator, niech pani nie odpowiada na takie 
pytania.)

Ale ja nie odpowiadam, ja mówię dalej.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Rozu-

miem. A pana senatora proszę…)
Przedsiębiorcy piszą rozpaczliwe maile do 

parlamentarzystów, proszą o wsparcie. Kolejnym 
punktem porządku obrad tego posiedzenia będzie 
opodatkowanie części polskich przedsiębiorców, 
bo skądś trzeba wziąć te pieniądze.

Blokujecie środki dla lekarzy poprzez niepubli-
kowanie ustawy. Dlaczego? No, przeczytałam kilka 
wywiadów na ten temat. Dlatego to robicie, że po 
prostu nie ma pieniędzy. Pielęgniarki w niektórych 
jednostkach służby zdrowia mówią o odejściu od 
łóżek pacjentów, również tych chorych na COVID. 
Oni wszyscy w końcu padną, przestaną prosić, pie-
lęgniarki odejdą od łóżek pacjentów, lekarze też 
odejdą albo zachorują. I co wtedy? I jak sobie po-
radzimy? Jak sobie poradzimy bez tych pieniędzy, 
bez tej pomocy?

Nikt nas nie wciągał na siłę do Unii 
Europejskiej. Kiedy tam wchodziliśmy, a pamię-
tam bardzo dobrze te czasy, to mówiliśmy, mó-
wiono, wszyscy mówili, że wracamy do Europy, 
której częścią zawsze byliśmy, tylko przez nie-
korzystne okoliczności historyczne, przez splot 
różnych nieszczęśliwych wydarzeń znaleźliśmy 
się poza Wspólnotą. Była radość, była satysfakcja. 
Wstępowaliśmy do Unii Europejskiej dla wartości 
zawartych w art. 2 traktatu: poszanowanie godno-
ści osoby ludzkiej, wolność, demokracja, równość, 
państwo prawa, poszanowanie praw człowieka, 
praw mniejszości.

Wielu z państwa jest młodszych ode mnie, na-
wet wiele lat, i być może tego nie pamięta, ale ja 
pamiętam ten entuzjazm. Pamiętam nawet ten en-
tuzjazm, który mi towarzyszył, kiedy nie musiałam 
już czekać na granicy. Wielu młodych ludzi tego nie 
pamięta. Społeczność oparta na pluralizmie, niedy-
skryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidar-
ności, równości kobiet i mężczyzn… Które z tych 
wartości wam przeszkadzają?

(Głos z sali: Wszystkie.)
Po co to robić? Po co? Ja mam kilka odpowie-

dzi, a tych odpowiedzi dostarczyło mi ostatnie kilka 
lat – po to, by bezkarnie niszczyć wymiar spra-
wiedliwości i by nikt się do tego nie wtrącał, po 
to, by bezkarnie sprzeniewierzać środki publicz-
ne na trefne maseczki, na respiratory widma. Tak 
notabene to chciałabym zapytać: czy w tej spra-
wie zostało już wszczęte postępowanie prokura-
torskie? Bo z doniesień wynika tylko, że wszczęto 
postępowanie cywilne w sprawie 70 milionów zł 
nieoddanych do budżetu państwa. Być może robi 
się to też po to, żeby bezkarnie bić ludzi na ulicach 
– w tym dziennikarzy i parlamentarzystów, jak 
się okazuje. A może po to, by bezkarnie zamykać 
ludzi w więzieniach? Również opozycję, jak to już 
słyszeliśmy z trybuny sejmowej. Bo tylko w takich 
sytuacjach praworządność stoi na przeszkodzie. 
Praworządność, powtarzam. Przecież ktoś, kto sza-
nuje prawo, nie ma czego się obawiać.

Tylko za to, że jesteśmy cywilizowanym krajem, 
mamy dostać środki, pieniądze na inwestycje, na 
walkę ze smogiem, na zapobieganie ubóstwu ener-
getycznemu i wykluczeniu cyfrowemu, na zapo-
bieganie nierównościom, na wsparcie dla polskich 
rolników, dla polskich przedsiębiorców, na służbę 
zdrowia, na którą nie ma pieniędzy, na edukację, 
drogi, koleje. Zrobimy to sami?

Trochę historii. 5 czerwca 1947 r. gen. Marshall 
zapowiedział postawienie na nogi gospodarki 
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europejskiej. Wszyscy bardzo się ucieszyli, tylko 
że jeden człowiek w Moskwie, Stalin, powiedział: 
nie, kraje bloku wschodniego z tego nie skorzystają. 
W latach 1948–1852 13 miliardów ówczesnych dola-
rów – czyli dzisiaj byłoby mniej więcej 130 miliar-
dów – zasiliło europejską gospodarkę, oczywiście 
poza Polską, poza krajami tego bloku. Mogliśmy 
dostać z tego ok. 500 milionów dolarów – nie do-
staliśmy. Te zapóźnienia nadrabialiśmy dopiero 
w latach późniejszych. Te zapóźnienia w bardzo 
dużym stopniu nadrabialiśmy dopiero po 1989 r. 
Zastanawiam się, dlaczego dzisiaj robimy to samo. 
Historia jest wredna, lubi się powtarzać, tylko że 
mądry naród wyciąga wnioski z historii i nie po-
stępuje drugi raz tak samo, nie popełnia tych sa-
mych błędów.

Ja tutaj słyszę określenia, z którymi nie potrafię 
się pogodzić. „Cała ta praworządność”, „tzw. pra-
worządność” – trzeba przyznać, że dla prawnika 
to jest druzgocące – czy „skąpcy z Niemiec”. Jak 
można w ogóle w taki sposób mówić o tych, którzy 
są naszymi współobywatelami z Europy, którzy, 
jak już tu powiedział pan senator Tyszkiewicz, są 
naszymi przyjaciółmi? I nie jest prawdą, że Polacy 
opowiadają się za wetem i za brakiem pieniędzy. 
W takich sondażach najciekawsze jest to, kto i jakie 
pytanie zadaje, bo można zadać takie pytanie, na 
które odpowiedź będzie zgodna z oczekiwaniem.

Dziwię się, że po tym haśle, które w zasadzie 
stało się memem w Europie, czyli „27:1”, ciągle, 
kiedy wszyscy dookoła mówią, że polski rząd się 
myli, polski rząd odpowiada „nie, to wszyscy inni 
się mylą”. Kiedy wszyscy prawnicy z całej Europy 
mówią, że Polska nie przestrzega prawa, polski 
rząd mówi „nie, my przestrzegamy”. Naprawdę ko-
jarzy mi się to tylko z taką sytuacją, kiedy człowiek 
się upił, więc wszyscy naokoło mu mówią „połóż się 
spać i wytrzeźwiej”, a on mówi „nie, wy się mylicie, 
wy się mylicie”.

Słyszałam tutaj jeszcze stwierdzenie, że w in-
stytucjach europejskich nie ma ludzi z wyboru, że 
tylko w Parlamencie Europejskim są ludzie z wy-
boru. No faktycznie, przyganiał kocioł garnkowi. 
No bo u nas są jawne konkursy, są transparentne 
zasady wyboru w urzędach, jest profesjonalna służ-
ba cywilna i w ogóle wszystko jest lege artis. Jak my 
możemy komuś cokolwiek zarzucać, skoro sami 
łamiemy podstawowe zasady naboru zarówno do 
spółek Skarbu Państwa, jak i do urzędów. My zli-
kwidowaliśmy… Mówię „my”, mając na myśli kraj, 
ale to wy zlikwidowaliście służbę cywilną i profe-
sjonalną służbę dyplomatyczną. Wasz minister, 

odchodząc, powiedział, że w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych nie ma już profesjonalnych dyplo-
matów. W związku z tym pytam, o co tu chodzi.

Solidarność europejska… Zresztą „solidar-
ność” to takie polskie słowo. Patrzę na marszałka 
Borusewicza, bo jak mówię „solidarność”, to koja-
rzy mi się to m.in. z marszałkiem Borusewiczem. 
To piękne polskie słowo, ale jest też coś takiego jak 
solidarność europejska. To także bardzo trudne sło-
wo. Solidarność europejska każe nam myśleć nie 
tylko o sobie, ale też o innych, każe nam kierować 
się interesami wspólnoty. I proszę się zastanowić 
nad jedną sprawą. Kiedy już zawetujemy ten bu-
dżet, kiedy już narobimy sobie w tej Europie sa-
mych wrogów… Przecież większość tych państw, 
może nawet wszystkie, to członkowie NATO. A co, 
jeśli przyjdzie taki czas – no, może się tak zdarzyć, 
bo żyjemy w niespokojnych czasach – kiedy trzeba 
będzie narażać się dla Polski, dla Warszawy? Kto 
tutaj przyjdzie? Hiszpanie?

(Głos z sali: Węgrzy.)
Włosi? A może Amerykanie? Nie, Amerykanie 

też nie przyjdą, ponieważ pan prezydent nie po-
trafi nawet uznać wyników wyborów w Stanach 
Zjednoczonych, nie potrafi pogratulować panu 
prezydentowi elektowi Josephowi Bidenowi. Jak 
to wczoraj wyjaśnił minister spraw zagranicz-
nych, czekamy na rozwój sytuacji w  Stanach 
Zjednoczonych.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Pani 
Marszałek…)

Już kończę.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Dziękuję 

bardzo za słowa o mnie, ale muszę pani powie-
dzieć, że…)

Na koniec proszę o zastanowienie się, kto kie-
dyś w imię tej solidarności przyjdzie tutaj umierać 
za Warszawę. Dziękuję. (Oklaski)

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Pani Marszałek.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Marka 

Komorowskiego.

SenatoR 
marek komorowski 

Halo? Halo? Jestem słyszalny?
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(Senator Marek Borowski: Tak, jak najbardziej.)
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Przysłuchując się tej całej dyskusji, czuję się zo-

bowiązany, by również zabrać głos. Jestem przeko-
nany, że decyzje rządu Rzeczypospolitej Polskiej 
dotyczące budżetu Unii Europejskiej idą w do-
brym kierunku. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej 
nie kwestionuje budżetu Unii Europejskiej. Rząd 
Rzeczypospolitej Polskiej chce, aby wynegocjowany 
budżet Unii Europejskiej był faktycznie realizowa-
ny, a nie uzależniany od jakichś dodatkowych, nie-
jasnych, niedookreślonych kryteriów dotyczących 
tzw. praworządności. Chciałbym w tym miejscu 
przypomnieć, że dysponowanie budżetem wspól-
notowym oparte jest na 8 naczelnych zasadach, 
czyli na zasadzie dokładności, powszechności, 
rocznego budżetu, równowagi, doprecyzowania, 
stosowania jednostki rozliczeniowej, należytego za-
rządzania finansami, przejrzystości. Nie ma tam 
słowa o kryterium praworządności.

Myślę, że warto tutaj, w całej tej dyskusji, przy-
pomnieć słowa Donalda Tuska. Tusk zmiażdżył 
pomysł wiązania budżetu z praworządnością. 
„Uważałbym to za bardzo ryzykowny krok w nie-
właściwym kierunku” – mówił w połowie 2018 r. 
o powiązaniu środków unijnych z praworządno-
ścią Donald Tusk. Zaznaczał przy tym, że pienią-
dze z Brukseli nie powinny podlegać kryteriom 
czysto politycznym. Wskazywał, że takie rozwią-
zania to krok ryzykowny, krok w niewłaściwym 
kierunku. „Dla Europy nie byłoby dobrze, gdyby 
mieszać te 2 porządki. Pieniądze, które w budże-
cie przeznaczamy na różne kwestie, nie powin-
ny podlegać kryteriom, powiedziałbym, czysto 
politycznym”. Donald Tusk jako premier nie wy-
kluczał użycia weta i podkreślał, że jest do tego 
gotowy. Twierdził, że Polska jako pełnoprawny 
członek Unii ma możliwość blokowania budżetu 
tak samo jak inne państwa Wspólnoty. Mówił, że 
będziemy też stosowali i używali narzędzi, jakie 
daje nam traktat z Lizbony, jeśli będzie taka po-
trzeba, nawet na najbliższym posiedzeniu Rady 
Europejskiej.

Kończąc, powiem tak: uważam, że ten projekt 
uchwały w proponowanym brzmieniu powinien 
zostać przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej odrzu-
cony. Uważam, że decyzje rządu Rzeczypospolitej 
Polskiej w odniesieniu do przyjęcia budżetu Unii 
Europejskiej umocnią pozycję Polski w  Unii 
Europejskiej. Dziękuję.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Gabriela Morawska-Stanecka)

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Dziękuję bardzo.
Pan senator Czerwiński.
2 minuty, Panie Senatorze.

SenatoR 
Jerzy czerwiński 

Jeśli można, Pani Marszałek, prosiłbym naj-
pierw o czas na sprostowanie pani słów. Nie zgła-
szałem się wcześniej, bo państwo blokowaliście 
sprostowania.

Otóż dotyczy to projektu uchwały w 80. rocz-
nicę prawnej likwidacji organizacji mniejszości 
polskiej w III Rzeszy i trybu jego procedowania. 
Najpierw była próba zasłaniania się brakiem stano-
wiska rządu – chociaż przytoczyłem 2 stanowiska 
rządu, jedno z marca, drugie z września – a te-
raz, dzisiaj, jest próba zablokowania tego projek-
tu uchwały jakoby stanowiskiem przedstawicieli 
Polonii…

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Panie Senatorze…)

To jest ciągle sprostowanie.
Otóż chciałbym panią poinformować, że 

w  trakcie prac komisji była obecna przedsta-
wicielka Polonii, wiceprezes Związku Polaków 
w Niemczech, pani Anna Wawrzyszko, i akcepto-
wała tekst tej projektowanej uchwały.

Jeśli chodzi o  to, żeby podzielić Polonię, 
a  być może wprowadzić następną organiza-
cję do Niemiec, tak żeby Związek Polaków 
w  Niemczech nie był uznawany, jak to było 
przez dłuższy czas, to jest to skuteczna polity-
ka, ale przed nią bym przestrzegał. Tyle tytułem 
sprostowania.

A teraz te 2 minuty.
Proszę państwa, wracając do tematu… A wła-

ściwie to tematem jest tu rozporządzenie Unii 
Europejskiej, rozporządzenie Rady i Parlamentu. 
Otóż to rozporządzenie ma kilka cech, które u nas, 
w naszym parlamencie, by nie przeszły. Pierwsza 
to jest to, że prawem wtórnym, niższego rzędu, 
próbuje się zmienić prawo pierwotne, czyli trak-
taty. To jest tak, jakbyśmy rozporządzeniem mi-
nisterstwa czy któregoś z ministrów, czy też Rady 
Ministrów, zmieniali konstytucję. No tak, proszę 
państwa, być nie może. To nie jest demokracja, 
naprawdę.
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Drugi zasadniczy zarzut to jest niedopuszczalne 
mieszanie ze sobą różnych dziedzin, w tym wypad-
ku kwestii finansowych i kwestii światopoglądo-
wych – bo do tego to się sprowadza. Polska będzie 
instruowana, naciskana światopoglądowo po to, 
żeby mogła otrzymać pieniądze – na które, nawia-
sem mówiąc, wcześniej się złoży, bo będzie pła-
ciła składkę albo zapożyczy się, wspólnie z resztą 
państw unijnych.

Trzecia kwestia to jest kryterium praworządno-
ści. Kryterium to jest jednak obłe, bo jeżeli mówimy 
tylko o praworządności jako o sposobie czy też o dys-
cyplinowaniu przy wydawaniu środków unijnych, 
to owszem, tak, powinniśmy to kontrolować, ale ta 
praworządność nie może być jak worek bez dna, do 
którego można, praktycznie rzecz biorąc, wrzucić 
każdy akt prawny czy też każdą dziedzinę prawa.

I ostatnia kwestia, to dotyczy jeszcze tej pra-
worządności. Pisał o  tym Europejski Trybunał 
Obrachunkowy, że będzie podejmowana decyzja… 
To znaczy wstępny projekt, ale chyba także końco-
wy mówi w ten sposób: o tym, jak zostało naruszo-
ne to kryterium praworządności, decyduje Komisja 
Europejska. Oczywiście słucha ona wyjaśnień pań-
stwa zainteresowanego, ale potem tak naprawdę po-
dejmowana jest decyzja i Komisja ją wykonuje, czyli 
inicjuje procedurę, a następnie ją egzekwuje, czyli 
wstrzymuje ewentualne płatności. Proszę państwa…

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Już 2 minuty, Panie Senatorze…)

Tak.
Ja się zastanawiam: po co wam to? Po co prze-

szkadzacie polskiemu rządowi w uzyskaniu słusz-
nych, koniecznych dla nas funduszy i tak naprawdę 
zmniejszacie potencjał negocjacyjny…

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Panie Senatorze…)

…polskiego rządu?
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Panie Senatorze!)
Nie wiem, o co tu chodzi. Być może się wyjaśni…
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Panie Senatorze!)
…czyje interesy reprezentujecie.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Dziękuję bardzo.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Rafała 

Ambrozika.

SenatoR 
rafał amBrozik 

Dziękuję, Pani Marszałek.
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Ja chciałbym… Ja bardzo się cieszę, że senac-

ka większość tak docenia wysiłek i sprawność ne-
gocjacyjną polskiego rządu. Ten wynegocjowany 
budżet, jak i Fundusz Odbudowy, to rzeczywiście, 
wydaje się, dobry budżet, ale on mógłby być jesz-
cze lepszy, gdyby nie grupa tzw. skąpców europej-
skich, czyli grupa państw, które skutecznie obcięły 
budżet. Są to Dania, Finlandia, Szwecja, Holandia 
i Austria.

Powiązanie praworządności z wypłatą środków 
bez określenia jasnych kryteriów oceny praworząd-
ności, to przecież nic innego jak próba bezprawnego 
i pozatraktatowego, uznaniowego pozbawienia środ-
ków finansowych poszczególnych państw członkow-
skich. O tym wypowiedział się także Europejski 
Trybunał Obrachunkowy. Tutaj oczywiście bar-
dzo trafnie opisał tę opinię również pan senator 
Czerwiński. Bo tak naprawdę ta opinia w 80% jest 
negatywna. I nie należy jej trywializować, jak to zro-
bił, niestety, pan senator Kwiatkowski.

Ja apeluję, Panie Senatorze, żeby podchodzić 
z należytym szacunkiem do dokumentów insty-
tucji europejskich, tym bardziej że z szacunkiem 
podchodzimy do odpowiednika ETO w Polsce, czyli 
NIK. Z szacunkiem podchodzimy do tych analiz 
i sprawozdań z kontroli NIK. Pan jako były pre-
zes NIK, myślę, zgodzi się ze mną w tym zakresie.

Nie jest też tak, że senatorowie Zjednoczonej 
Prawicy przytaczają opinie jakiegoś poje-
dynczego członka Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego. Nie jest to z pewnością opinia 
jednego członka, jednej osoby. Pod opinią podpisał 
się co prawda pan prezes Lehne, ale sprawozdawcą 
tejże opinii przed trybunałem była belgijska audy-
tor – przepraszam, ale nie pamiętam jej nazwiska. 
A ETO jest instytucją kolegialną i ta opinia zosta-
ła przyjęta w sposób kolegialny. I myślę, że należy 
odnosić się do niej z respektem. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Bardzo dziękuję.
I proszę o zabranie głosu panią senator Danutę 

Jazłowiecką.
5 minut, Pani Senator.
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SenatoR 
danuTa Jazłowiecka 

Dziękuję, Pani Marszałek.
Przyznam, że państwo sprowokowaliście mnie 

do kolejnego wystąpienia.
Ja w pierwszej części mojego wystąpienia pro-

siłam państwa, abyście – podobnie jak to często 
sugerujecie nam, byśmy czytali ze zrozumieniem 
różne teksty – zastosowali tę zasadę do siebie. 
Otóż we wszystkich wystąpieniach ze strony po-
lityków Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej 
Prawicy występowały półprawdy, zmienianie de-
cyzji i przekazywanie nieprawdziwych informa-
cji. Musiałabym tu spędzić godzinę, by wymienić 
wszystkie nieprawidłowości, które państwo prze-
kazaliście naszym wyborcom. Odniosę się tylko do 
kilku.

Pierwsza kwestia: to nie Komisja Europejska 
podejmuje decyzję, czy wstrzymać, czy kazać 
zwrócić środki unijne. Tę decyzję podejmu-
je Rada, podejmują państwa członkowskie, nie 
Komisja. Przestańcie takie bzdury opowiadać 
Polakom!

Druga sprawa: to, co mówicie państwo o pra-
worządności. Proszę, żebyście zapoznali się z do-
kumentami i nie opowiadali Polakom, że po raz 
pierwszy Unia Europejska wprowadza zasady 
warunkowości korzystania z funduszy europej-
skich. W odniesieniu do każdych ram finanso-
wych, nawet kiedy otrzymywaliśmy fundusze 
przedakcesyjne, obowiązywała zasada warun-
kowości, obowiązywała zasada przestrzega-
nia praworządności. I tylko przytoczę niektóre 
z elementów, które dotyczą tej praworządności. 
Ma ona dotyczyć przede wszystkim: legalności 
wykorzystania środków, przejrzystości, odpo-
wiedzialności, demokracji i pluralizmu w ich 
podziale. Jak to? To państwo nie chcecie tych 
środków przekazać Polakom? To gdzie one mają 
być przekazane? Do kieszeni swoich rodzin, swo-
ich przyjaciół, swoich znajomych? Toż to skan-
dal! Dziękuję.

(Głos z sali: Nieładnie.)

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Bardzo dziękuję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Bogdana 

Klicha – 5 minut.

SenatoR 
BoGdan klicH 

Dziękuję bardzo.
Ja w zasadzie tylko tytułem wyjaśnienia. Chodzi 

o to, żeby ci, którzy posługują się sondażem – a na 
tej sali padły takie odniesienia do sondażu przed-
stawionego przed kilkoma tygodniami – wiedzieli, 
czyim sondażem się posługują, czyim sondażem 
się posługują. Otóż w momencie, kiedy zapowiedź 
weta została zaprezentowana polskiej opinii pu-
blicznej, pojawił się też sondaż przygotowany przez 
agencję United Surveys. Zapamiętajmy tę nazwę: 
United Surveys. To jest sondaż, który mówi o tym, 
że 57% Polaków popiera weto. Otóż na szczęście są 
w Polsce badacze, którzy zajmują się śledzeniem 
fake newsów i badaniem źródeł tych fake newsów. 
Okazuje się, że agencja United Surveys to jest, po 
pierwsze, firma zarejestrowana w Estonii, po dru-
gie, firma, która ma stronę internetową, ale nie 
ma żadnych dodatkowych kanałów kontaktu poza 
możliwością pisania e-maili, nie ma żadnych nu-
merów telefonu, nie ma żadnych referencji, któ-
re są niezbędne w dzisiejszych czasach, żeby być 
traktowanym poważnie. Nie ma żadnej informa-
cji o ekspertach, współpracownikach, z usług któ-
rych korzysta. Wszystko wskazuje na to, że to jest 
wirtualne biuro. Zwraca na to uwagę Grzegorz 
Rzeczkowski, autor świetnej książki pt. „Obcym 
alfabetem. Jak ludzie Kremla i PiS zagrali podsłu-
chami”, który tymi sprawami zajmuje się profesjo-
nalnie. Otóż ta firma zadała swoim respondentom 
– jeśli w ogóle zadała – takie pytanie: „Czy jeśli 
takie rozwiązanie – wstrzymanie unijnych pie-
niędzy – będzie miało wejść w życie, Polska po-
winna poprzeć czy zawetować unijny budżet?”. 
Przyjrzyjmy się, proszę państwa, treści tego py-
tania. To jest pytanie o weto, ale w sytuacji gdyby 
zostały wstrzymane unijne pieniądze dla Polski. 
Tutaj nikt nie mówi o wstrzymaniu unijnych pie-
niędzy dla Polski, tylko tutaj jest mowa… W stano-
wisku rządu chodzi o to, żeby zawetować budżet, 
ponieważ nie da się zawetować ze względu na me-
todę przyjmowania rozporządzenia wiążącego 
wypłatę funduszy z praworządnością. To pytanie 
zostało tak postawione, żeby ewentualni respon-
denci mieli szansę odpowiedzieć „nie”. No bo któż 
odpowiedziałby „tak”, na tak postawione pytanie? 
Otóż agencja, której pochodzenie jest wątpliwe – 
wątpliwe są też narzędzia, którymi się posługuje, 
o czym powiedziałem wcześniej – zadaje pytanie, 
którego treść sugeruje pozytywną odpowiedź. I to 
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natychmiast zostaje włączone jako argument do 
poparcia stanowiska rządu RP na rzecz przyjęcia 
weta w sprawie budżetu.

To nie jest przypadek, Drodzy Państwo. Nie ma 
przypadków w takich sytuacjach. Manipulacja da-
nymi, o której mówię w tej chwili, jest typowa dla 
tego rządu… Nie chcę rozszerzać zakresu naszych 
obrad, więc powiedzmy, że chodzi o manipulację 
w tej sprawie. Tak samo manipulujecie… Tak samo 
rząd manipuluje opinią publiczną, próbując prze-
konać do tzw. argumentu suwerennościowego, któ-
ry z tym tematem akurat nie ma kompletnie nic 
wspólnego. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Dziękuję bardzo.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Marcina 

Bosackiego.

SenatoR 
marcin Bosacki 

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Myślę, że to już jest koniec naszej bardzo waż-

nej debaty w Senacie, bo moment jest kluczowy. To 
weto jest szkodliwe – jestem głęboko przekonany, 
że również ta debata to pokazała – w 3 wymiarach. 
Ono oczywiście nie zwiększa dóbr finansowych 
Rzeczypospolitej koniecznych do walki z kryzysem 
wywołanym przez pandemię, tylko potencjalnie 
może je znacząco osłabiać. W konsekwencji mogą 
być zabierane pieniądze, które są potrzebne polskim 
firmom, polskim rolnikom, polskim instytucjom 
ochrony zdrowia, polskim szkołom do przetrwania 
tych strasznych miesięcy i niestety już być może lat 
kryzysu, który wywołała pandemia. Tak więc nie 
ma mowy o wecie merytorycznym. To po pierwsze.

Po drugie, oczywiście to weto również jest 
skierowane przeciwko zasadzie państwa prawa. 
To weto jest po to, aby zasadę państwa prawa ła-
mać, tak jak robi to rząd PiS, władza PiS od 5 lat. 
A zasada państwa prawa, w tym niezależne sądy, 
trójpodział władzy, jest dobra dla Polek i Polaków, 
dla obywateli Rzeczypospolitej. Ona jest nie tylko 
zapisana w konstytucji oraz w traktatach europej-
skich, ale jest po prostu obiektywnie dobra, bo gdy 
sądy są niezależne, to dla obywatela jest lepiej niż 
wtedy, kiedy są poddane rządzącej partii.

Wreszcie, po trzecie, to weto ponad wszelką wąt-
pliwość osłabia pozycję Polski w Unii Europejskiej, 
znowu jesteśmy sami albo niemal sami z niepew-
nym pseudosojusznikiem z Węgier, a każde osłabia-
nie pozycji Polski w Unii Europejskiej jest w sposób 
obiektywy złe dla interesu narodowego.

Tak więc ponad wszelką wątpliwość wiemy, że to 
weto nie jest w polskim interesie narodowym. Ono jest 
w pewnym interesie narodowym, w interesie naro-
dowym naszego wielkiego sąsiada ze Wschodu, Rosji 
i w interesie jego obecnej agresywnej w jego otoczeniu 
geopolitycznym władzy. Agresywnej nie tylko na te-
renach byłego Związku Radzieckiego, bo – jak wiemy 
– Putin wpływał na wybory oraz decyzje polityczne 
w całej Europie w tym naszym regionie. Putin nigdy 
nie pogodził się z tym, że Europa Środkowa, w tym 
zwłaszcza Polska, największy kraj Europy Środkowej, 
jest pełnoprawnym i w dodatku wpływowym człon-
kiem wspólnoty Zachodu, członkiem Unii Europejskiej 
i Sojuszu Północnoatlantyckiego. Zatem ta decyzja re-
alizuje czy pomaga realizować 2 fundamentalne zasa-
dy rosyjskiej polityki na kontynencie europejskim: po 
pierwsze, odsuwanie, oddzielanie, osłabianie więzów 
Europy Środkowej i Polski z zachodem kontynentu, 
a po drugie, osłabianie, rozluźnianie więzów w Unii 
Europejskiej w ogóle. Taka jest ta decyzja.

To szaleństwo, bo tego nie można nazwać 
inaczej, to awanturnictwo trzeba powstrzy-
mać. Jestem pewien, że dziś Senat Najjaśniejszej 
Rzeczypospolitej, przyjmując tę uchwałę, uczyni 
pierwszy krok do obrony interesu narodowego 
Polski. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Bardzo dziękuję.
Informuję państwa, że lista mówców została 

wyczerpana.
Dla porządku informuję, że senator Agnieszka 

Kołacz-Leszczyńska oraz senator Halina Bieda zło-
żyły swoje przemówienia w dyskusji do protokołu*.

Informuję również, że wnioski o charakterze 
legislacyjnym na piśmie złożyli: senator Bogdan 
Zdrojewski, senator Marek Pęk, senator Jan Maria 
Jackowski, senator Andrzej Pająk, senator Zdzisław 
Pupa, senator Gabriela Morawska-Stanecka 
i w czasie przemówienia do protokołu senator 
Aleksander Szwed.

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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Zamykam dyskusję.
Zgłaszam wniosek o wyznaczenie komisjom 

terminu przygotowania dodatkowego sprawozda-
nia w celu przeprowadzenia trzeciego czytania pro-
jektu uchwały jeszcze na tym posiedzeniu Senatu.

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

Za chwilę ogłoszę godzinną przerwę, czyli 
do godziny 17.15. Od razu informuję, że 5 minut 
po ogłoszeniu przerwy odbędzie się posiedzenie 
Konwentu Seniorów.

Proszę jeszcze wysłuchać ogłoszenia.

SenatoR SekRetaRz 
aGnieszka GorGoń-komor 

Komunikat. Wspólne posiedzenie Komisji 
Ustawodawczej oraz Komisji Spraw Zagranicznych 
i Unii Europejskiej w sprawie rozpatrzenia wnio-
sków zgłoszonych w trakcie drugiego czytania do 
projektu uchwały wzywającej Radę Ministrów do 
wycofania się z gróźb zawetowania budżetu Unii 
Europejskiej odbędzie się w salach nr 176 i 179 pół 
godziny po ogłoszeniu przerwy. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Bardzo dziękuję.
 

(Przerwa w obradach od godziny 16 minut 14  
do godziny 17 minut 32)

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Powracamy do rozpatrywania puntu pierw-
szego porządku obrad: drugie czytanie pro-
jektu uchwały wzywającej Radę Ministrów do 
wycofania się z gróźb zawetowania budżetu Unii 
Europejskiej.

Senat po przeprowadzeniu drugiego czy-
tania projektu uchwały skierował projekt do 
Komisji Ustawodawczej oraz do Komisji Spraw 
Zagranicznych i Unii Europejskiej i zobowiązał 
te komisje do przedstawienia jeszcze na obecnym 
posiedzeniu Senatu dodatkowego sprawozdania. 
Znajduje się ono w druku nr 270 X.

Przystępujemy do trzeciego czytania.

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Marcina 
Bosackiego, o przedstawienie dodatkowego spra-
wozdania komisji.

SenatoR SPRaWozDaWca 
marcin Bosacki 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
W dniu dzisiejszym Komisja Ustawodawcza 

oraz Komisja Spraw Zagranicznych i  Unii 
Europejskiej zebrały się, aby rozpatrzyć popraw-
ki, najpierw zresztą wniosek o odrzucenie projektu 
uchwały. Wniosek ten nie spotkał się z poparciem 
większości członków obu komisji. 

Jeśli chodzi o głosowanie nad poprawkami, 
to poparcie uzyskały poprawki nr 2, 5 i 6, a nie 
uzyskały poparcia poprawki nr 1, 3 i 4. Dziękuję 
bardzo.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze 

zabrać głos? 
Przypomnę, że w trakcie drugiego czytania 

wnioski o charakterze legislacyjnym zgłosili pleno 
titulo senatorowie: Aleksander Szwed, Marek Pęk, 
Jan Maria Jackowski, Jerzy Czerwiński, Andrzej 
Pająk, Zdzisław Pupa, Bogdan Zdrojewski i pani 
marszałek Gabriela Morawska-Stanecka.

Pan senator Jackowski, bardzo proszę.

SenatoR 
Jan maria-Jackowski 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja chciałbym zaapelować do Wysokiej Izby, 

żeby nasza poprawka – tutaj mówię o poprawce 
zgłoszonej przez pana senatora Czerwińskiego, 
pana senatora Pupę, pana senatora Pająka 
i przeze mnie – polegająca na zmianie tytu-
łu oraz zmianie treści uchwały tak, żeby była 
jednobrzmiąca z  uchwałą sejmową, jednak 
uzyskała poparcie Wysokiej Izby. Byłby to do-
bry sygnał, że i opozycja, i większość rządowa 
w  sprawach fundamentalnych dla polskiego 
interesu narodowego mówią jednym głosem. 
Dziękuję.
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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 zapytania? Nie.

Przystępujemy 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 
nad przyjęciem projektu uchwały w całości, druk 
nr 270 S, ze zmianami wynikającymi z przyjętych 
poprawek.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
senatorów Prawa i Sprawiedliwości o odrzucenie 
projektu uchwały.

Kto jest za ? Proszę o podniesienie ręki i wci-
śnięcie przycisku.

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 48 było za, 50 – prze-

ciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 5)

Wobec odrzucenia wniosku o  odrzuce-
nie głosujemy nad przedstawionymi popraw-
kami. Przystępujemy do głosowania nad tymi 
poprawkami.

Uwaga, nad poprawkami nr 1 i 3 należy gło-
sować łącznie. Przyjęcie tych poprawek wykluczy 
głosowanie nad poprawkami nr 2, 4, 5 i 6.

Przystępujemy do głosowania nad poprawką 
nr 1 i 3, panów senatorów Jerzego Czerwińskiego, 
Jana Marii Jackowskiego, Andrzeja Pająka 
i Zdzisława Pupy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 48 było za, 50 – prze-

ciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 6)

Poprawka nr  2 to jest poprawka senatora 
Bogdana Zdrojewskiego.

Kto jest za?
(Głos z sali: Za, za.)
Wy też za, wy też za.
(Wesołość na sali)
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 91 było za, 5 – prze-

ciw, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 7)
Poprawka nr 4 to jest poprawka pana senatora 

Jana Marii Jackowskiego.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 46 było za, 51 – prze-

ciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 8)
Poprawka nr 5 to jest poprawka pani marszałek 

Gabrieli Morawskiej-Staneckiej.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 48 było za, 49 – prze-

ciw, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 9)
Poprawka nie została przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad poprawką 

nr 6, pana senatora Bogdana Zdrojewskiego.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 94 – za, 2 – przeciw, 

2 się wstrzymało. (Głosowanie nr 10)
Zakończyliśmy głosowania nad poprawkami. 

Teraz głosowanie nad przyjęciem całej uchwały.
Przystępujemy do głosowania nad przyjęciem 

projektu uchwały w całości ze zmianami wynika-
jącymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
(Rozmowy na sali)
Głosowało 97 senatorów, 49 – za, 48 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 11)
(Rozmowy na sali)
Tytuł uchwały po zmianach brzmi…
Stwierdzam, że Senat podjął uchwałę wzywają-

cą Radę Ministrów do przyjęcia wynegocjowanego 
projektu budżetu Unii Europejskiej.

(Rozmowy na sali)
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(Głos z sali: I to wszystko?)
I to wszystko.
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę wzywającą Radę Ministrów 
do przyjęcia wynegocjowanego projektu budżetu 
Unii Europejskiej.

(Rozmowy na sali)
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dru-

giego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o podatku dochodowym od osób prawnych oraz 
niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 248, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 248 A.

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

(Rozmowy na sali)

SenatoR SPRaWozDaWca 
ryszard Świlski 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Pragnę poinformować, że Komisja Budżetu 

i Finansów Publicznych na posiedzeniu w dniach 
18 i 24 listopada rozpatrzyła ustawę o zmianie usta-
wy o podatku dochodowym od osób prawnych, 
druk nr 248, ustawę zwaną również ustawą o tzw. 
estońskim CIT.

Podstawowe założenie tej ustawy przedstawio-
ne przez Ministerstwo Finansów to umożliwienie 
pozyskiwania finansowania inwestycji podmiotom 
należącym do sektora małych i średnich przedsię-
biorstw, a szczególnie tym, które do tej pory miały 
problemy z pozyskiwaniem takiego finansowania. 
Drogą do umożliwienia tego pozyskiwania fun-
duszy na inwestycje ma być decyzja o tym, że te 
przedsiębiorstwa będą mogły przystąpić do tzw. 
zryczałtowanego płacenia podatku CIT.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Bogdan Borusewicz)

Podczas posiedzenia komisji przedstawiciele 
Ministerstwa Finansów enumeratywnie wskazali 
warunki, kryteria, które trzeba spełnić, aby z takiego 
rozwiązania ustawowego skorzystać. Pozwólcie pań-
stwo, że przedstawię te kryteria i te warunki, dlatego 
że wszystkie je należy spełnić łącznie. Jest to o tyle 
istotne, że to będzie określona grupa firm, które będą 
mogły przystąpić do takiego rozwiązania i korzystać 
z takiego rozwiązania podatkowego. Przede wszyst-
kim przychody danej firmy nie mogą przekroczyć czy 

nie mogą przekraczać 100 milionów zł; udziałowcami 
firmy są wyłącznie osoby fizyczne; spółka nie posia-
da udziałów w innych podmiotach; firma zatrudnia 
co najmniej 3 osoby z wyłączeniem udziałowców; 
przychody pasywne nie przewyższają przychodów 
z działalności operacyjnej; firma – to kolejne kryte-
rium, przypominam, że trzeba je traktować łącznie 
– ponosi nakłady inwestycyjne. Podkreślam to, że te 
wszystkie wskazania dotyczące danej firmy muszą 
być traktowane łącznie.

(Rozmowy na sali)
Generalna zasada tej ustawy jest taka, że…
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Panie Marszałku, nic nie słychać. 

Wszyscy gadają.)
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Szanowni 

Państwo Senatorowie, proszę o ciszę. Jeżeli ktoś 
chce rozmawiać, zapraszam na korytarz.)

Generalna zasada obowiązująca w  tych za-
pisach mówi o  tym, że stawka zryczałtowane-
go podatku będzie również zależna od nakładów 
inwestycyjnych.

Podczas posiedzenia komisji zapoznaliśmy 
się z poprawkami proponowanymi przez Biuro 
Legislacyjne, a także z poprawkami złożonymi 
przez senatorów. Łącznie tych poprawek było 40.

Podczas dyskusji senatorowie podnosili rów-
nież kwestię tego, że projekt nie obejmuje wszyst-
kich podmiotów gospodarczych działających 
w naszym kraju. Mówiliśmy o tym, że wykluczane 
są podmioty czy też osoby działające w formule… 
prowadzące jednoosobową działalność gospo-
darczą. Nie są objęte czy też nie będą objęte taką 
możliwością spółki komandytowe, komandytowo-
-akcyjne. Z takiego rozwiązania w przyszłym roku 
nie będą mogły skorzystać spółdzielnie. To są rze-
czy ważne, na które trzeba zwrócić uwagę.

Jednym z elementów, który był podniesiony 
i który podczas dyskusji – nie ukrywam tego – wy-
wołał pewnego rodzaju emocje, był fakt stwierdze-
nia przez przedstawiciela Ministerstwa Finansów, 
że tak naprawdę pewnego rodzaju preferencje, 
o których rozmawiamy, dla prowadzonej działalno-
ści gospodarczej z punktu widzenia Ministerstwa 
Finansów dotyczą spółek kapitałowych, czyli spółek 
z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółek akcyj-
nych. Te słowa, które wybrzmiały, spowodowały na-
szą reakcję, bo przecież pamiętamy o tym, że gros 
podmiotów gospodarczych w naszym kraju to są tak 
naprawdę jednoosobowe działalności gospodarcze. 
Pominięcie tego rodzaju działalności w tej ustawie 
spowodowało dyskusję podczas posiedzenia komisji.
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Mówiłem przed chwilą o poprawkach. Chcę powie-
dzieć, że były to poprawki z jednej strony wynikające 
z uwag legislacyjnych, a z drugiej strony merytorycz-
ne, które mówiły właśnie o tym, aby ta ustawa objęła 
swoim zakresem również spółki komandytowo-akcyj-
ne, aby fundusz inwestycyjny, o którym mowa w tej 
ustawie, był funduszem, z którego będą mogły korzy-
stać również chociażby spółdzielnie.

Podsumowując, Panie Marszałku, Wysoka 
Izbo, chciałbym jeszcze przedstawić kilka faktów 
związanych z tą ustawą, zapisów, które tam funk-
cjonują. Mianowicie, jeżeli którykolwiek spośród 
uprawnionych podmiotów będzie chciał skorzy-
stać z dobrodziejstwa tej ustawy, to będzie mógł 
to zrobić w sposób dobrowolny, czyli nadal pozo-
stanie kwestia wyboru sposobu opodatkowania. To 
po pierwsze.

Po drugie, ważne jest, że nakłady inwestycyjne 
muszą wynieść co najmniej 15% w okresie postę-
pujących po sobie 2 lat.

Trzecia kwestia, która też była podkreślona, jest 
taka, że ustawa ma charakter pilotażowy. Zostaje 
przedstawiona na najbliższe 4 lata, z początkiem 
obowiązywania od przyszłego roku, czyli od 2021, 
ale z możliwością przedłużenia.

Kolejna kwestia. Z informacji Ministerstwa 
Finansów wynika, że rozwiązania tej ustawy będą 
dotyczyć ok. 200 tysięcy podmiotów, które prowa-
dzą działalność gospodarczą takiego typu, jaki ob-
jęty jest tą ustawą. Koszt dla budżetu państwa to 
ok. 5 miliardów 600 milionów zł.

Komisja rekomenduje przyjęcie ustawy z po-
prawkami. Podczas głosowania wszyscy członko-
wie komisji budżetu byli za takim rozwiązaniem. 
Nadmieniam, że został również złożony wniosek 
mniejszości.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę teraz sprawozdawcę mniejszości 

Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, pana se-
natora Krzysztofa Mroza, o przedstawienie wnio-
sku mniejszości.

SenatoR SPRaWozDaWca 
krzyszTof mróz 

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!

Wspólnie z  panem przewodniczącym 
Grzegorzem Biereckim złożyliśmy wniosek mniej-
szości w związku z tym, że nie przeszła poprawka, 
która w zestawieniu poprawek komisyjnych jest 
opatrzona nrem 8. Jest to poprawka, która ma cha-
rakter doprecyzowujący i generalnie realizuje za-
mierzenia tejże ustawy. Była pewna różnica między 
senackim Biurem Legislacyjnym a prawnikami 
Ministerstwa Finansów. Biuro Legislacyjne Senatu 
twierdziło, że poprawka nr 8, złożona przez pana 
senatora Grzegorza Biereckiego, jest po prostu 
bezprzedmiotowa, niepotrzebna, a Ministerstwo 
Finansów twierdziło, że dla bezpieczeństwa, dla 
doprecyzowania przepisów dobrze by było, gdy-
by ta poprawka była. Z tego, co pan przewodni-
czący Kleina ustalił, wynikało, że prawnicy mieli 
się jeszcze dogadać. Bo to był taki stricte prawny 
spór między prawnikami Ministerstwa Finansów 
i Biura Legislacyjnego. Mówiąc szczerze, nie wiem, 
czy to dogadanie się nastąpiło.

I jedna uwaga do mojego przedmówcy, który 
relacjonował… Ja nie chciałbym tutaj powtarzać 
tego, co mówił, ale jedna kwestia jest bardzo istot-
na, bardzo ważna: ta ustawa dotyczy spółek pra-
wa handlowego, spółek z o.o. i spółek akcyjnych. 
W ogóle nie można nią obejmować osób fizycznych 
prowadzących działalność gospodarczą, bo one nie 
płacą CIT, a tu mówimy o podatku CIT. I faktycz-
nie… A więc w ogóle nie wiem, dlaczego mój po-
przednik tę kwestię podniósł. Ona po prostu nie 
dotyczy tego obszaru funkcjonowania… To nie ta 
forma opodatkowania. Osoby prowadzące indywi-
dualną działalność gospodarczą pod swoim imie-
niem i nazwiskiem czy w jakiejś innej formie płacą 
inne formy podatku.

Ale faktycznie ta ustawa nie dotyczy 2 rodzajów 
podmiotów gospodarczych, których teoretycznie 
mogłaby dotyczyć, czyli spółdzielni oraz spółek ko-
mandytowych. Tutaj przedstawiciele Ministerstwa 
Finansów stwierdzili, że na razie wprowadzamy, że 
tak powiem, to rozwiązanie i zobaczymy, jak ono 
zafunkcjonuje. A to jest bardzo korzystne dla przed-
siębiorców, ten tzw. estoński CIT. Reasumując: 
nie płacą podatku CIT, czyli podatku, który pła-
cą firmy prowadzące działalność w formie spółek 
z o.o. i spółek akcyjnych, do momentu, kiedy nie 
wytransferują tych zysków poza spółkę. Tak więc 
zwiększamy płynność spółek w tym trudnym okre-
sie covidowym, kiedy faktycznie może być jakieś 
tam zachwianie.

Pan minister powiedział, że eksperci pracu-
ją nad tym, aby jednak w dalszym kroku objąć 
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tym podatkiem CIT spółdzielnie. W trakcie pracy 
w Senacie trwały jeszcze jakieś analizy dotyczące 
tego, czy to rozszerzyć, ale nie było jeszcze zgo-
dy Ministerstwa Finansów, aby to rozszerzyć. To 
tyle, tak w ramach uzupełnienia wypowiedzi mo-
jego przedmówcy. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy są takie pytania?
Pan senator Dowhan, potem pan senator.
Proszę bardzo, Panie Senatorze Dowhan.

SenatoR 
roBerT dowHan 

Dziękuję.
Ja mam pytanie do senatora sprawozdawcy: czy 

był poruszany problem związany z uczciwością po-
datkową, z równością wszystkich podmiotów go-
spodarczych? To po pierwsze.

I po drugie, jak to się ma do zapisu w konstytu-
cji o równości opodatkowania? Bo ja nie do końca 
rozumiem, czemu ma to służyć, skoro tylko wąska 
grupa jest objęta tą możliwością. Jakie z tego tytu-
łu są profity, jeżeli chodzi o podatek, i dlaczego nie 
obejmuje się tym wszystkich podatników, którzy 
powinni być równi, prowadząc działalność gospo-
darczą czy to w formie spółki akcyjnej, czy to jako 
osoba fizyczna? No przecież to jest tylko organi-
zacyjna rzecz.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

SenatoR 
ryszard Świlski 

W  sprawozdaniu z  prac komisji częściowa 
odpowiedź na pytanie pana senatora chyba pa-
dła. Ja też podniosłem tę kwestię. Przed chwilą 

pan senator Mróz mówił o tym, że mówimy tylko 
i wyłącznie o CIT. Oczywiście my jako członkowie 
komisji budżetu i finansów to rozumieliśmy i dla-
tego właśnie podnosiliśmy tę kwestię. Tak że tzw. 
rozwiązanie estońskie ogranicza się tak naprawdę 
do grupy tych 200 tysięcy potencjalnych odbior-
ców tego rozwiązania. Mówiliśmy o tym, że nie 
traktujemy tego w ramach równego traktowania 
podmiotów gospodarczych i to chyba w mojej wy-
powiedzi częściowo wybrzmiało. Przedstawiciele 
Ministerstwa Finansów przedstawiali to jako for-
mułę pilotażowego podejścia do tematu. Mówiono 
również o spółkach komandytowo-akcyjnych i pro-
ponowanych rozwiązaniach czy też o rozmowach 
ze spółdzielniami o tym, aby takie rozwiązanie 
również zostało ujęte. Te wątki wybrzmiały, tak, 
tylko że nie my jesteśmy adresatami tego pytania.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Pan senator Szwed, proszę uprzejmie.

SenatoR 
aleksander szwed 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze… Skieruję to pytanie do sena-

tora sprawozdawcy większości. Pan senator spra-
wozdawca mniejszości już powiedział, dlaczego 
jednoosobowe działalności gospodarcze nie zosta-
ją tym objęte, ale chciałbym zapytać, czy na posie-
dzeniu komisji była mowa o tym, jakie wsparcie 
otrzymają średnie przedsiębiorstwa dzięki wejściu 
w system estoński. Czy była o tym mowa na posie-
dzeniu komisji?

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Proszę bardzo.

SenatoR 
ryszard Świlski 

Na wstępie swojego sprawozdania powie-
działem, że to rozwiązanie ustawowe w  du-
żej mierze będzie skierowane właśnie do tych 
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podmiotów, które prowadzą działalność w cha-
rakterze spółek akcyjnych czy spółek z ograni-
czoną odpowiedzialnością. To rozwiązanie nie 
dotyczy, jak zresztą przykład estoński pokazuje, 
firm dużych, jest to kierowane do mikro- i ma-
łych przedsiębiorstw. Myślę, że jest to też odpo-
wiedź na pana pytanie. Jest też trochę tak, Panie 
Senatorze, że to rozwiązanie, które ma być za-
stosowane, będzie działało tak naprawdę w ten 
sposób, że CIT, który będą płaciły poszczególne 
podmioty, zryczałtowany CIT w wysokości 15, 
25%, będzie też w dużej mierze zależny od na-
kładów inwestycyjnych – o tym też mówiłem 
– które te firmy, te spółki będą ponosiły przez 
poszczególne lata.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Pan senator Szwed, proszę bardzo.

SenatoR 
aleksander szwed 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, chciałbym jeszcze o coś za-

pytać. W uzasadnieniu mamy opisany system es-
toński. Ale czy na posiedzeniu komisji była mowa 
o tym, jak to wygląda w innych krajach? Czy w in-
nych krajach jest system zbliżony do systemu es-
tońskiego? Jak to wygląda zwłaszcza w krajach 
członkowskich Unii Europejskiej? Czy była o tym 
mowa na posiedzeniu komisji? Jeśli nie, to potem 
zapytam ministra.

SenatoR 
ryszard Świlski 

Śladowo rozmawialiśmy też… Patrzę na kole-
gów. Rozmawialiśmy o rozwiązaniach niemieckich, 
jeżeli dobrze pamiętam, ale przykład estoński był 
tutaj tym wiodącym.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Pan senator Komarnicki.

SenatoR 
władysław komarnicki 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Zawsze się denerwowałem, jak były zmiany, bo 

te zmiany powodują tylko dodatkowe zatrudnie-
nie, kiedyś musiałem przez to zatrudnić drugiego 
głównego księgowego. Ale mam pytanie o to, czy 
była taka dyskusja, Panie Przewodniczący, Panie 
Sprawozdawco, i czy rząd, dokonując tak radykal-
nej zmiany zasad opodatkowania spółek komandy-
towych, bierze w ogóle pod uwagę fakt…

(Głos z sali: To nie to… To nie jest ta ustawa.)
To nie jest ta ustawa?
(Głos z sali: Nie, to nie ta.)
Przepraszam.
(Senator Kazimierz Kleina: Ja mogę odpowie-

dzieć, ale później może…)
Mam drugie pytanie, dotyczące tych 200 tysięcy 

pracowników, o których…
(Głos z sali: Podmiotów.)
…Podmiotów, o których pan mówił. Przeważnie 

są to młodzi ludzie. Czy była dyskusja o tym, jakie 
mechanizmy ochronne planuje wprowadzić rząd, 
aby beneficjentami zmian w ustawie nie były tyl-
ko lub prawie wyłącznie zamożne podmioty zagra-
niczne, właściciele…

(Głos z sali: To też nie ta ustawa.)
Nie było tego w tej… Przepraszam. To przepra-

szam, przepraszam.
(Rozmowy na sali)
Wiem, że następne też…
(Senator Kazimierz Kleina: Mogę odpowiedzieć, 

ale to nie…)

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Nie, nie. Te pytania…
(Senator Władysław Komarnicki: Za chwilę bę-

dzie następny punkt, wtedy zadam pytanie.)
…nie dotyczą tej ustawy. Rozumiem, że to 

może się mylić, bo następna ustawa też dotyczy 
podatków.

(Senator Władysław Komarnicki: Dokładnie, 
dokładnie.)

Rozumiem, że wróci pan do tego w następnym 
punkcie.

A teraz pan senator Ambrozik.
(Senator Władysław Komarnicki: Zadam pyta-

nia przy punkcie trzecim.)
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Dobrze.
Pan senator Ambrozik.
(Senator Rafał Ambrozik: Dziękuję, Panie 

Marszałku…)
Sala nr 217.

SenatoR 
rafał amBrozik 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze – to pytanie do senatora Mroza 

– chciałbym zapytać, czy była mowa o tym, jak te 
rozwiązania, ten system estoński wpłynął na go-
spodarkę tego kraju. Czy tam nastąpił wzrost go-
spodarczy, zwiększyła się skala inwestycji? Jak 
kształtowała się kwestia konsumpcji? Jakie są pro-
gnozy dla Polski w najbliższych latach po wprowa-
dzeniu tego estońskiego rozwiązania?

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

A gdzie pan senator sprawozdawca…
(Senator Ryszard Świlski: Ale było pytanie do…)
A, to do pana sprawozdawcy mniejszości, tak.
Proszę bardzo.

SenatoR 
krzyszTof mróz 

Panie Marszałku! Panie Senatorze! Szanowni 
Państwo!

Myśmy rozmawiali bardzo ogólnikowo o pozy-
tywnych skutkach wprowadzenia tych rozwiązań 
generalnie dla firm. Tak? Jeżeli będzie się działo 
lepiej w firmach, to będzie się lepiej działo w go-
spodarce. Takiej analizy szczegółowej co do tego 
wpływu nie przedstawiano. My dzisiaj, wprowadza-
jąc te rozwiązania, powiedziałbym, zachęcamy fir-
my do tego, aby inwestowały. No, ceną niepłacenia 
podatków czy odroczenia konieczności płacenia po-
datków jest w przyszłości kondycja inwestycji. Tak? 
Chcemy, aby firmy inwestowały i w tym trudnym 
okresie, kiedy mamy epidemię COVID, nakręcały 
koniunkturę. Tak więc w tym kontekście można po-
wiedzieć, że to są działania bardzo prorozwojowe.

A jeżeli chodzi o to, jak dziś to funkcjonuje… No, 
był to, że tak powiem, patent estoński. My jesteśmy 
chyba drugim krajem, poza Estonią, który takie 

rozwiązania wdraża. Kilka krajów, np. Gruzja, jeżeli 
sobie dobrze przypominam, rozwiązania w tym za-
kresie wdrożyło… My oczywiście nie w 100% zasto-
sowaliśmy ten CIT estoński. Tak jak pan minister 
mówił, chcemy zobaczyć, jak ten CIT, który jest bar-
dzo korzystny dla przedsiębiorców, a więc, co za tym 
idzie, korzystny dla gospodarki… Chcemy zachęcić, 
mówimy: inwestujcie te pieniądze, to nie będziecie 
musieli płacić podatku. Tzw. estoński CIT jest dużo 
bardziej korzystny niż stosowanie różnego rodzaju 
ulg inwestycyjnych – jest to rozwiązanie prostsze, 
bardziej skuteczne. Nie trzeba będzie sporządzać 
deklaracji podatkowych miesięcznych, kwartalnych, 
rocznych, o czym pan senator Komarnicki mówił, 
troszeczkę wybiegając, odwołując się do następnego 
punktu. To spowoduje, że nie trzeba będzie zatrud-
niać tych, że tak powiem, podwójnych księgowych. 
Ze strony ministra padła informacja – ja powtórzę 
to, co mówił na posiedzeniu komisji minister – że 
w Polsce tylko 20% podmiotów gospodarczych rozli-
cza CIT samodzielnie. W Estonii jest to 60%. Tak więc 
upraszczamy ten system, tak żeby także pan senator 
Komarnicki nie musiał zatrudniać podwójnych księ-
gowych, a może… No, nie chcę mówić, żeby zwolnił 
tego księgowego, którego ma, bo w innych aspektach 
on może się przydać. Ale na pewno nie będzie mu-
siał dodatkowych księgowych zatrudniać. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Pan senator Dowhan.

SenatoR 
roBerT dowHan 

Ja mam pytanie o realne korzyści z tego, że 
ktoś zastosuje to estońskie rozwiązanie. Czy to są 
tak znaczące różnice w opodatkowaniu, czy to tyl-
ko częściowe zamrożenie konieczności zapłacenia 
podatku? No, kiedyś ten zysk trzeba wypłacić. Jak 
ministerstwo zachęca podatników, żeby z tego sko-
rzystali? Jak oni wyliczyli, że będzie to kosztowało 
5 miliardów?

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Proszę bardzo, pan senator.
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SenatoR 
ryszard Świlski 

Jak rozumiem, to jest pytanie także do pana mi-
nistra w późniejszej fazie debaty, rozmowy na posie-
dzeniu plenarnym. Generalna zasada, przypomnę, 
jest taka. Podatnik CIT, który będzie chciał skorzystać 
z tego rozwiązania, przez pierwsze 4 lata – mówimy 
o pilotażu – będzie miał zryczałtowany CIT. Tak jak 
powiedziałem, chodzi o wartości 15% i 25%. On musi 
ponosić nakłady inwestycyjne, żeby spełnić wymogi 
wejścia do tego rozwiązania podatkowego. Z tego ty-
tułu nie będzie ponosił, powiedziałbym, konsekwencji 
podatkowej z roku na rok, o czym przed chwilą pan 
senator Mróz również wspomniał. Wartości, o które 
pan senator w tej chwili pyta, będą… Odpowiedź na 
to pana pytanie będzie możliwa dopiero po tych 4 la-
tach, bo dzisiaj tak naprawdę nikt nie jest w stanie 
tego przewidzieć. Ministerstwo Finansów oszacowa-
ło, że te, nazwijmy to, straty budżetu państwa w tym 
pierwszym okresie – straty z tytułu CIT, podkreślam 
– będą wynosić 5,6 miliarda. Taka jest informacja, 
którą my uzyskaliśmy.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Sprawozdawco.
Pan senator Kwiatkowski.

SenatoR 
krzyszTof kwiaTkowski 

Mam pytanie do pana senatora Mroza jako 
sprawozdawcy mniejszości. Pan senator użył ta-
kiego sformułowania, że estoński CIT jest bardzo 
korzystny dla przedsiębiorców. Tu jest zgoda, ale 
polskie rozwiązania znacząco odbiegają od estoń-
skiego pierwowzoru. Proszę więc o wskazanie 
różnic.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Proszę bardzo, odpowiada pan senator spra-
wozdawca mniejszości.

SenatoR 
krzyszTof mróz 

Panie Senatorze, to jest pytanie do pana mini-
stra. Pan minister oczywiście zasygnalizował coś 

na posiedzeniu komisji, ale myśmy przecież nie 
analizowali rozwiązań estońskich. Co do idei się 
zgadzamy. No, zastosowaliśmy tutaj pewnego ro-
dzaju rozwiązania hybrydowe. Nie są to rozwią-
zania w 100% estońskie, aczkolwiek nie chciałbym 
tutaj… Nie śledziłem przepisów estońskich, ale za-
sada jest taka sama: nie płaci się podatku w da-
nym roku podatkowym, jeżeli nie wytransferuje 
się zysków. Tych szczegółów jest pewnie bardzo, 
bardzo dużo, ale to nie było przedmiotem posiedze-
nia. Myśmy nie analizowali tego pod takim kątem, 
że w Estonii są takie a takie rozwiązania, a nasze 
rozwiązania są inne. Idea jest taka sama, aczkol-
wiek w szczegółowych rozwiązaniach, jak pan mi-
nister sygnalizował, na pewno są pewne różnice. 
Nie chciałbym wprowadzić państwa w błąd. O pew-
nych kwestiach wiem, ale nie z posiedzenia ko-
misji. To pan minister jest specjalistą w zakresie 
prawa podatkowego, a ja boję się, że coś przekręcę. 
Na pewno nie jest to w 100% to samo.

No, wspomnę choćby o tym, że w Estonii jest 
to jednak szerzej stosowane. Myśmy ograniczyli 
się tutaj do wybranych podmiotów gospodarczych. 
Są pewnego rodzaju uwarunkowania, które decy-
dują, kiedy można z tego skorzystać. No, nie każ-
dy podmiot będzie mógł to zrobić. Estonia poszła 
troszeczkę dalej, ale to jest mniejszy kraj, no i tam 
jest, że tak powiem, łatwiej.

My chcemy zobaczyć, jak ten system będzie 
funkcjonował. Mój poprzednik mówił o tych… To 
są pewnego rodzaju szacunki, ale tu nie chodzi o to, 
ile straci budżet. No, ja mógłbym powiedzieć tak: 
chodzi o to, ile pieniędzy zostanie w kieszeniach 
polskich podmiotów gospodarczych. Ja bym to tak 
przedstawił, chociaż można też zrobić to tak jak 
kolega. Pytanie, czy chcemy mówić, że szklanka 
jest do połowy pusta, czy że do połowy pełna. Te 
pieniądze po prostu zostaną w firmach. A idea jest 
taka, żeby powiązać to właśnie z koniecznością in-
westycji. Dziękuję.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Dziękuję 
bardzo…)

My generalnie mamy pewien problem z inwe-
stycjami, bo polskie podmioty gospodarcze – no, 
ujmę to w ten sposób – mają dość dużo środków 
w gotówce. Nie chciałbym tu wymieniać nazwy 
banku, ale ostatnio coś tam załatwiałem i przed-
stawiciel tego banku powiedział mi, że dzisiaj są już 
ujemne stopy oprocentowania, jeśli chodzi o pod-
mioty gospodarcze. No, tak dużo gotówki trzymają 
te firmy. Oczywiście nie każda firma tak robi, ale 
ci, którzy mają gotówkę, trzymają ją na kontach. 
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A więc to też jest jakaś forma zachęcenia podmio-
tów gospodarczych do inwestycji, które są kołem 
zamachowym gospodarki. To tak jakby dodatkowy 
element, chociaż inwestycje są bardzo istotne, bar-
dzo ważne. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Pan senator Dowhan. Proszę bardzo.

SenatoR 
roBerT dowHan 

Ja także do senatora Mroza. To ciekawe, co pan 
senator powiedział o tej gotówce, która jakoby nagle 
pojawiła się w bankach. My wiemy o tym od daw-
na, a przede wszystkim wie o tym Ministerstwo 
Finansów, które jest doskonale zorientowane, 
dlaczego tak się stało. System podatkowy w Polsce 
i obciążenia fiskalne, które od kilku lat wprowadza-
cie państwo pod postacią różnych podatków – tak-
że tych ukrytych, które płacimy już od wszystkiego 
– sprawiają, że polscy przedsiębiorcy niechętnie 
decydują się na inwestowanie, ryzykowanie pie-
niędzmi. No, w większości muszą je potem oddać 
jako daniny, które państwo wprowadzili.

A więc czy uważa pan, że działania, które pań-
stwo w ostatnich latach podjęli, łącznie z  tym 
wprowadzanym w wąskim wymiarze estońskim 
opodatkowaniem, które nie do końca powinno się 
nazywać estońskim, bo tam są całkiem inne roz-
wiązania niż u nas… No, są trochę podobne. Czy to 
jest słuszne?

SenatoR 
krzyszTof mróz 

Panie Senatorze, pan narzucił taką tezę, która 
jest w gruncie rzeczy nieprawdziwa i ogólnikowo 
postawiona: że z uwagi na wprowadzenie jakichś 
rozwiązań prawnych, które zwiększają obciążenia 
podatkowe, przedsiębiorcy nie chcą inwestować. 
Pan był senatorem także w poprzedniej kadencji 
i sam pan wie, bo przez tę salę przechodziły… No, 
cała koncepcja rozwoju pana premiera Mateusza 
Morawieckiego… Jest cały szereg działań, które 
przez te 5 lat myśmy wprowadzali, ułatwiających 
życie przedsiębiorcom w bardzo wielu różnych 

obszarach funkcjonowania. Choćby to, co pan… Ja 
sobie nie przypominam, żebyśmy wprowadzili ja-
kieś podwyżki podatków, najwyżej utrzymaliśmy 
podwyższony przez Donalda Tuska CIT… prze-
praszam, VAT. Ale pamiętajmy, Panie Senatorze 
– pan prowadzi działalność gospodarczą, to pan 
powinien pamiętać – że jednak myśmy wprowa-
dzili obniżkę CIT dla podmiotów gospodarczych. 
Wprowadziliśmy szereg rozwiązań, które uła-
twiają prowadzenie działalności gospodarczej. 
Oczywiście, wprowadzaliśmy rozwiązania uszczel-
niające system podatkowy, no ale walczyliśmy 
z tzw. optymalizacją podatkową w wielu różnych 
obszarach, i dzięki temu uszczelnialiśmy ten sys-
tem. Ja sobie nie przypominam, Panie Senatorze, 
żebyśmy wprowadzili jakąś podwyżkę podatku. 
Jeżeli pan sobie przypomina, to bardzo bym pro-
sił, żeby podać przykład…

(Senator Robert Dowhan: Podatek solidarno-
ściowy ostatnio…)

No, ale wie pan, podatek…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
No, ale, Panie… Nie, nie… No ale, Panie 

Senatorze, podatek solidarnościowy w  ogóle 
nie dotyczy podmiotów gospodarczych, to oso-
by, które mają jakieś wyjątkowo wysokie docho-
dy… I to chodziło, o osoby fizyczne, które płacą 
PIT, a nie CIT, więc to zupełnie czegoś inne-
go dotyczyło. My mówimy dzisiaj o podmiotach 
gospodarczych, więc proszę powiedzieć, gdzie 
zwiększono jakieś obciążenia podatkowe dla pod-
miotów gospodarczych.

(Senator Robert Dowhan: To nie jest dyskusja…)

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Tak, o to chodzi. To nie jest dyskusja, tak że, 

Panowie, nie dyskutujcie.
Dziękuję bardzo za odpowiedź pana senatora.
Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma.
(Głos z sali: Teraz rząd.)
W związku z tym obecnie senatorowie mogą 

zgłaszać z miejsca trwające nie dłużej…
(Głos z sali: Było, było.)
A, nie…
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 
parlamentarnych został upoważniony minister fi-
nansów, funduszy i polityki regionalnej.
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Czy pan wiceminister Jan Sarnowski pragnie 
zabrać głos w sprawie tej ustawy?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Jan Sarnowski: Nie, dziękuję.)

Dziękuję, nie.
Ale będą pytania, Panie Ministrze, dlatego za-

praszam na mównicę.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Pytanie zadaje pan senator Krzysztof Kwiat- 
kowski.

SenatoR 
krzyszTof kwiaTkowski 

Panie Ministrze, został pan skomplementowa-
ny przez pana senatora jako ekspert od systemu 
podatkowego. Posiedzenia Senatu mają walor edu-
kacyjny. Państwo na konferencjach często posługi-
waliście się sformułowaniami, że ten projekt to jest 
odzwierciedlenie estońskiego projektu. Ja będę już 
później, w dyskusji mówił o szczegółach, ale chciał-
bym pana zapytać… Jesteśmy też słuchani przez 
przedsiębiorców. Proszę o przedstawienie porów-
nania, tego, czym się różni polski CIT od oryginału 
estońskiego.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

PoDSekRetaRz StanU 
W MiniSteRStWie FinanSóW 
Jan sarnowski 

Prezentowana przez nas dzisiaj propozycja nie 
różni się w istotny sposób od rozwiązania, które 
funkcjonuje już od 20 lat w Estonii. Sama prakty-
ka działania i rozliczania podatku jest praktycznie 
identyczna u nas i w Estonii. Wynika to z faktu, że 
również przepisy tworzone były w bliskiej współ-
pracy z  Ministerstwem Finansów Estonii. To, 
co odróżnia system, który będzie wprowadzony 
w Polsce od stycznia przyszłego roku, od tego, któ-
ry funkcjonuje w Estonii, to jest jego ograniczenie 

tylko i wyłącznie do podmiotów sektora małych 
i średnich przedsiębiorstw.

I teraz konkretnie, dlaczego zdecydowaliśmy się 
na ten krok. Żeby nie było wątpliwości: system es-
toński jest rozwiązaniem bardzo, bardzo korzyst-
nym, szczególnie właśnie dla firm z sektora małych 
i  średnich firm, ponieważ pomaga im przebić 
szklany sufit braku finansowania. Jeszcze w roku 
2017, według raportu OECD, co trzecia polska firma 
tego właśnie sektora nie otrzymała potrzebnego jej 
finansowania dłużnego. Ogromną większość inwe-
stycji firmy z sektora małych i średnich przedsię-
biorstw muszą niestety realizować samodzielnie, 
posługując się kapitałem własnym, a nie kapitałem 
dłużnym. Jeśli dobrze pamiętam, kapitał dłużny po-
maga im w finansowaniu inwestycji jedynie w 11%. 
A co takie finansowanie oznacza? Oznacza to, że im 
więcej środków pozostanie na kontach i im mniej 
zapłacą podatku, szczególnie tych mniejszych, tym 
bardziej zwiększy się wolumen ich inwestycji. To 
jest właśnie ten efekt, który udało się zaobserwo-
wać w Estonii. Bezpośrednio po wdrożeniu tego 
związania, na początku lat dwutysięcznych, wo-
lumen inwestycji w sektorze małych i średnich 
przedsiębiorstw wzrósł tam aż o 40% w stosunku 
do tego, jak rósł on w innych krajach regionu, po-
równywalnych z Estonią – na Litwie i na Łotwie.

Podobnie jak polskie firmy, firmy estońskie 
miały już zmapowane te miejsca, w których po-
trzebować będą nowych środków, to natomiast… 
I  dzięki oszczędności podatkowej udało się to 
osiągnąć, ponieważ zaobserwowano znowu pe-
wien efekt kaskadowości, a mianowicie chodziło 
nie tylko o to, że środki zaoszczędzone na podat-
ku można było poświęcić na dokonanie inwesty-
cji, ale również pozostawienie większych środków 
w kasie po prostu pozwoliło firmom na zwiększe-
nie ich zdolności kredytowej. Tak że też te inwe-
stycje były odpowiednio większe. I całe szczęście 
ten trend utrzymał się, do dzisiaj stopa inwestycji 
w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw jest 
w Estonii wyższa niż średnia unijna – i zdecydo-
wanie, zdecydowanie wyższa niż w Polsce.

No i teraz pojawia się pytanie: dlaczego Polska 
zdecydowała się na ograniczenie tak dobrego 
systemu...

(Głos z sali: Przepraszam. Jest prośba – bo nie 
za bardzo pana słychać, Panie Ministrze – żeby 
bardziej do mikrofonu kierować…)

Oczywiście. Przepraszam.
Tutaj pojawia się pytanie: dlaczego Polska 

zdecydowała się na ograniczenie tego systemu, 
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skoro przyniósł on tak dobre efekty? Szanowni 
Państwo, jest to wynik naszych wspólnych 
prac z Ministerstwem Finansów Estonii. Otóż 
Estończycy powiedzieli nam, że wdrażając swój 
projekt, napotkali pewne problemy – to, co nazy-
wamy estońskim trójkątem bermudzkim, a co było 
trzema bardzo poważnymi uderzeniami, z którymi 
Estończycy musieli się zmagać.

Po pierwsze, był to wpływ reformy na duże 
firmy. Otóż okazuje się, że duże firmy nigdy nie 
zmagały się z problemem dostępu do finanso-
wania dłużnego, a przynajmniej ten problem nie 
był tak duży jak w przypadku firm mniejszych, 
stąd pozostawienie na ich kontach środków, które 
inaczej byłyby zapłacone w formie podatku, nie 
doprowadziło do znacznego wzrostu inwestycji. 
Biorąc pod uwagę fakt, że to jednak największe 
firmy są tymi firmami, które płacą najwięcej po-
datków, duża część tego tax expenditure – czyli 
wydatku, kosztu, który musiała ponieść Estonia 
na wdrożenie tego podatku, nawet w tych pierw-
szych latach, po prostu nie otrzymując wpłaty 
podatku – po prostu nie przyniosła żadnego po-
zytywnego efektu dla gospodarki. Można powie-
dzieć, że podobne zjawisko zauważyliśmy w latach 
2018 i 2019, kiedy ten tzw. estoński CIT wdrożyła 
również Łotwa. Otóż wpływy z CIT na Łotwie spa-
dły w pierwszym roku od wdrożenia go w formule 
powszechnej aż o 90%. W przypadku powszechne-
go wdrożenia tego tzw. estońskiego CIT w Polsce 
mogłoby to oznaczać – szczególnie właśnie teraz, 
w tym szczególnie trudnym roku covidowym, 
2021 – spadek z roku na rok wpływów z tego ty-
tułu nawet o 40 miliardów zł. Jest to wydatek, 
który bardzo trudno jest uzasadnić, szczególnie 
biorąc pod uwagę fakt, że nie doprowadziłby on 
do wzrostu inwestycji, bo te środki nie trafiłyby 
do tych firm, które po prostu środków potrzebu-
ją. Stąd to pierwsze ograniczenie, a mianowicie 
jedynie do sektora małych i średnich przedsię-
biorstw, czyli do firm, które osiągają przychody 
do 100 milionów zł.

Przy czym dodam, bo tutaj padało wcześniej py-
tanie do posła sprawozdawcy mniejszości, do posła 
sprawozdawcy… Przepraszam bardzo, do senato-
ra… Chciałbym przypomnieć, że ten limit wyczer-
puje również duża większość firm z sektora małych 
i średnich przedsiębiorstw, szczególnie tych śred-
nich firm. Średnie przedsiębiorstwo ma między 
40 a 200 milionów zł przychodu, a tutaj limit jest 
ustawiony mniej więcej w połowie wysokości, na 
poziomie 100 milionów.

Tutaj może się pojawić drugie pytanie: dla-
czego ograniczamy ten tzw. estoński CIT tylko do 
spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spół-
ek akcyjnych? Tutaj odpowiedź tkwi w pewnej 
wizji tworzenia prawnego porządku dotyczącego 
opodatkowania, dotyczącego również sposobów 
wspierania inwestycji. Wizja, którą teraz przed-
stawia Ministerstwo Finansów, to jest tzw. mini-
mal maintenance income tax. Na czym to polega? 
Polega to na tym, że firmy, które prowadzą działal-
ność gospodarczą w Polsce, powinny tak długo, jak 
jeszcze nie osiągnęły odpowiednio dużego poziomu 
rozwinięcia, nie przekraczają, można powiedzieć, 
tego pułapu połowy przychodów, charakteryzują-
cego firmy średnie, tak długo… Tak długo, jak są 
mniejsze, powinny mieć przynajmniej możliwość 
zastosowania uproszczonej zryczałtowanej formy 
opodatkowania. Stąd w projekcie, który będzie-
my za chwilę analizować, zdecydowaliśmy się aż 
ośmiokrotnie podnieść możliwość zastosowania 
ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, tak 
żeby mógł z tego skorzystać każdy prowadzący jed-
noosobową działalność gospodarczą, który jest mi-
kroprzedsiębiorcą, czyli do wysokości przychodów 
8 milionów… Przepraszam bardzo… 2 miliony zł, 
250… Tak, dokładnie.

Wracając do tematu, powiem, że jak długo fir-
ma służy tylko i wyłącznie do utrzymania przed-
siębiorcy i jego rodziny, przedsiębiorca nie planuje 
dużego wzrostu, również dużego wzrostu ryzyka, 
poszukiwania finansowania dłużnego, tak dłu-
go powinna być możliwość korzystania z formy 
uproszczonej, z ryczałtu. Gdy przedsiębiorca chce 
się rozwijać, gdy np. wchodzi nowy wspólnik, 
przedsiębiorca szuka nowych środków na inwe-
stycje, wtedy zwiększa się ryzyko. Zależy nam na 
tym, żeby firma się przekształcała, zmieniała for-
mę prawną na kapitałową, co ma też bardzo dobre 
efekty ekonomiczne, a mianowicie w przypadku 
jakiegoś nieszczęścia, np. śmierci jednego z udzia-
łowców, nie mamy do czynienia z przepadkiem tzw. 
interesów w toku, nie mamy do czynienia z roz-
wiązaniem umów o pracę, z przepadkiem konce-
sji. Polska gospodarka bardzo dużo traci na tym, że 
nawet większe działalności gospodarcze są niestety 
prowadzone w formie jednoosobowych działalno-
ści gospodarczych. Częściowo ten problem został 
zaadresowany przez ustawę o zarządzie sukcesyj-
nym, ale zależy nam na tym, żeby trend dotyczący 
przesuwania się firm, które się rozwijają i w któ-
rych zwiększa się ryzyko, właśnie w kierunku spół-
ek kapitałowych wzmocnić i wspierać.
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Dobrze. Drugi problem Estonii to jest optymaliza-
cja podatkowa. W Estonii po wdrożeniu powszechnego 
systemu jak grzyby po deszczu zaczęły pojawiać się 
firmy, które miały na celu unikanie opodatkowania. 
Poprzez Estonię wiele zysków z innych państw Unii 
Europejskiej było transferowanych do rajów podat-
kowych. Stąd właśnie, bazując na tym negatywnym 
doświadczeniu estońskim, zdecydowaliśmy się wpro-
wadzić taką regulację, która pozwoliłaby na stworzenie 
systemu szczelnego, przynajmniej na tym pierwszym 
etapie, kiedy Krajowa Administracja Skarbowa będzie 
się do tego dostosowywać. Mianowicie tym systemem 
będą objęte przede wszystkim te firmy, które rzeczy-
wiście istnieją, nie są spółkami wydmuszkami mający-
mi tylko skrzynkę pocztową i, po pierwsze, zatrudniają 
minimalną liczbę osób, stąd właśnie warunki, o któ-
rych rozmawialiśmy, a po drugie, przynajmniej poło-
wa ich przychodów wynika z działalności operacyjnej, 
a nie…

(Rozmowy na sali)
Wszystko okej?
(Głos z sali: Może ja podniosę…)

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Nie, nie, jest maksymalnie. Dobrze, to ja bym…
(Głos z sali: …W stronę pana marszałka i…)
Panie Ministrze, ja bym…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Jan Sarnowski: To może…)
Bardzo mi przyjemnie, że się pan do mnie 

zwraca, ale ponieważ ma pan przyłbicę i jest pan 
wysokiej postury, to po prostu to, co pan mówi, 
nie jest zrozumiałe. Widzę to po senatorach. Bliżej 
mikrofonu…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Jan Sarnowski: Oczywiście, dobrze, będę bliżej.)

(Głos z  sali: Może mógłby pan zdjąć tę 
przyłbicę?)

Nie, nie, nie, nie sugeruję zdjęcia przyłbicy, bo 
jeżeli coś by się stało…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Jan Sarnowski: Podejrzewam, że przez maskę bę-
dzie jeszcze gorzej.)

(Głos z sali: A nie można podnieść mównicy?)
Nie można już podnieść mównicy, sprawdza-

łem, tak że…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Jan Sarnowski: Spróbujemy na razie tak.)
Dobrze. No, jest ten problem techniczny. Ja wi-

dzę, że senatorowie nie słyszą pana wyjaśnień, które 

są bardzo ważne, które są merytoryczne i bardzo 
ważne. A więc pan senator Robert Dowhan…

Panie Ministrze, może jakby pan jeszcze gło-
śniej mówił przez tę przyłbicę…

PoDSekRetaRz StanU 
W MiniSteRStWie FinanSóW 
Jan sarnowski 

Oczywiście.
Szanowni Państwo! Wysoka Izbo!
Po pierwsze, jest to rozwiązanie, które dotyczy 

sektora małych i średnich firm, to są te, które naj-
bardziej na tym skorzystają. Po drugie, jest to roz-
wiązanie szczelne, niegrożące optymalizacją, również 
międzynarodową. A po trzecie, jest to również roz-
wiązanie efektywne. Estończycy zgłaszali nam 
również trzeci problem ze swoim systemem. Otóż 
w sytuacji kryzysowej, np. takiej, jaka miała miej-
sce w roku 2008 i niedawno, w roku 2020, system 
sprawdził się wspaniale, ponieważ poprzez zostawie-
nie firmom finansowej poduszki bezpieczeństwa te 
firmy łatwiej płynnościowo przetrwały szczególnie 
trudny okres spowolnienia gospodarczego. Problem 
w Estonii polega na tym, że w sytuacji, gdy kończy 
się dekoniunktura, firmy nie mają żadnego bodźca 
do tego, aby inwestować. Dużym problemem Estonii, 
na który zwracały uwagę Bank Światowy i OECD, jest 
nadpłynność firm, które tam działają. Stąd propozy-
cja, aby przynajmniej w minimalnym stopniu wpro-
wadzić obowiązek dokonywania pewnych inwestycji, 
przy czym ten obowiązek zmieniał się w miarę two-
rzenia projektu, został uelastyczniony, tak żeby były 
to nie tylko inwestycje w środki trwałe, o które nam 
najbardziej chodzi. Celujemy w zwiększenie pro-
duktywności firm, żeby nabyły to, czego nie mogły 
nabywać na skutek braków płynnościowych, ale rów-
nież chcemy, żeby z tzw. estońskiego CIT korzystały 
wszystkie te firmy, które rzeczywiście chcą inwesto-
wać. Stąd otwarcie systemu estońskiego również na 
firmy, które inwestują w zatrudnienie, bo są również 
i takie działalności gospodarcze, które korzystają 
w ogromnej części na pracy osób i to ona jest kluczem 
do zwiększenia skali działalności, np. firmy informa-
tyczne czy świadczące usługi reklamowe. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Ministrze.
Pan senator Robert Dowhan.
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SenatoR 
roBerT dowHan 

Ja mam w sumie 3 pytania do pana ministra. 
Pierwsze pytanie to pytanie o te 15%, które trzeba 
zainwestować. To jest 15% w stosunku do czego? Do 
1 roku? Do lat ubiegłych? Jak to przełożyć na język 
zrozumiały dla przedsiębiorców?

Drugie moje pytanie. Pan mówi o tym, że były 
konsultacje z estońskim ministerstwem. A czy były 
konsultacje z naszymi organizacjami pracodawców 
i innymi podmiotami, które też mogłyby podpo-
wiedzieć może inne, lepsze rozwiązania? Mam na 
myśli chociażby takie, jakie są dzisiaj w Czechach, 
gdzie jest podatek liniowy 15%. Nie trzeba dale-
ko szukać i uskuteczniać kombinacji, tylko za-
płacić mały podatek – i państwo jest zadowolone, 
i przedsiębiorca jest zadowolony.

I trzecie moje pytanie. Panie Ministrze, jak to 
w końcu z tym podatkiem jest? Rozumiem, że jeżeli 
przez 4 lata się inwestuje, spełnia się te wszystkie wy-
mogi, zatrudnia, nie przekracza się przychodu, tych 
100 milionów, o ile dobrze zrozumiałem, to firma nie 
płaci żadnego podatku. A czy po 4 latach ma zapłacić 
podatek za te 4 lata, jeżeli nie chce dalej korzystać? 
Czy to jest tylko odroczenie podatku w czasie? Czy 
po prostu to, co już zarobiła… To jeżeli wypłaci CIT-
em dywidendę, to tylko od dywidendy płaci podatek?

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Panie Ministrze, proszę bardzo.
Ja może miałbym jeszcze takie pytanie uzupeł-

niające: czy te 15% ma być inwestowane co roku? 
Bo corocznie to oznacza raz w roku. Czy może być 
w ciągu 1 roku, czy corocznie w ciągu tych 4 lat ma 
być te 15%?

(Senator Robert Dowhan: Jak to odnieść, czy do 
początku działalności, czy rok do roku?)

Proszę bardzo, Panie Ministrze.

PoDSekRetaRz StanU 
W MiniSteRStWie FinanSóW 
Jan sarnowski 

Oczywiście.
Firma, decydując o przejściu na system estoń-

ski, zobowiązuje się do tego, że dokona pewnego 

minimalnego wolumenu inwestycji, przy czym 
kwotą bazową dla tej inwestycji jest wartość posia-
danych przez firmę środków trwałych wybranych 
kategorii. Liczą się np. nieruchomości, bo wiemy, 
że firma może mieć dużo nieruchomości, przez 
co ta kwota poszłaby bardzo, bardzo do góry. I te-
raz tak: wzrost musi wynieść 15% w ciągu 2 lat lub 
30% w ciągu 4 lat, przy czym dla firm, które wejdą 
w system estoński w przyszłym roku, nie będzie 
tego obowiązku dotyczącego pierwszych 2 lat. Tak 
że dajemy im możliwość, żeby po prostu przyzwy-
czaiły się do systemu i zobaczyły, jak to działa.

Odpowiadając też na pytanie, jak to działa, po-
wiem tak. Rzeczywiście, gdy firma spełnia warunki 
pozostawania w systemie estońskim, podatku nie 
ma, a jak nie ma podatku, nie ma również obo-
wiązku obliczania dochodu na potrzeby podatkowe, 
składania sprawozdawczości podatkowej, rachun-
kowości podatkowej, nawet składania MDR, czyli 
informacji o stosowanych schematach podatko-
wych. Po upływie 4 lat przedsiębiorca może zde-
cydować o tym, że pozostaje w systemie estońskim, 
o ile cały czas spełnia warunki. Tak że nie jest to 
system, z którego się wychodzi po 4 latach, jest to 
system, w którym można pozostawać nawet w nie-
skończoność. Jednak ostateczną granicą oczywi-
ście, jak wspominałem, jest obok spełniania innych 
warunków nieprzekroczenie pułapu 100 milio-
nów  zł przychodów. W  sytuacji pozostawania 
w systemie estońskim… Teraz płacimy podatek 
co miesiąc, co kwartał czy co rok, też w zależności 
od tego, czy to są zaliczki, czy w ramach rozlicze-
nia rocznego, i po prostu cały czas przedsiębiorca 
żyje pod takim naciskiem związanym z tym, aby 
zmniejszać dochód do opodatkowania, przez co też 
ponosi wydatki, które nie zawsze mogą mieć peł-
ne, 100-procentowe uzasadnienie gospodarcze, na 
czym traci nie tylko Skarb Państwa, że niby mamy 
mniej wpływów podatkowych, ale przede wszyst-
kim sam przedsiębiorca, ponieważ mniej racjo-
nalnie gospodaruje swoim majątkiem. W systemie 
estońskim, wtedy kiedy przedsiębiorca sam decy-
duje o tym, kiedy zapłaci podatek, ponieważ płaci 
go praktycznie tylko w 2 sytuacjach, a mianowicie 
wtedy, kiedy wypłaci sobie dywidendę, sam o tym 
zdecyduje, albo wtedy, kiedy wyjdzie z systemu es-
tońskiego, również jest to kwestia mająca charak-
ter czysto woluntatywny… Tak że w sytuacji, gdy 
potrzebuje środków na inwestycje, samodzielnie 
może doprowadzić do tego, że podatek u niego nie 
pojawi się praktycznie nigdy, tak długo, jak długo 
pozostaje w systemie estońskim.
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WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Ministrze.
Pan senator Jerzy Czerwiński.

SenatoR 
Jerzy czerwiński 

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, zmiana ma 
wchodzić w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. I pyta-
nie jest takie. Po pierwsze, jest to bardzo krótki ter-
min. Ona musi być, jak rozumiem, uchwalona do 
końca listopada, w pewnym zakresie. Tak czy nie?

PoDSekRetaRz StanU 
W MiniSteRStWie FinanSóW 
Jan sarnowski 

Nie, ponieważ jest to… Po pierwsze, opcja to nie 
jest obowiązek. Po drugie, no, to jest zmiana na ko-
rzyść przedsiębiorców. Tak że może zostać również 
uchwalona później.

SenatoR 
Jerzy czerwiński 

Czyli termin nas jakby nie wiąże. W pewnym 
sensie, bo do 1 stycznia musimy to zakończyć. Ale 
pytanie jest takie. Bo tu będzie… Na pewno będzie 
uczestniczyć dwójka interesariuszy, podatnik 
i urząd skarbowy. Pytanie, czy urzędy skarbowe 
też będą musiały się do tego jakoś przystosować. 
Tak czy nie?

PoDSekRetaRz StanU 
W MiniSteRStWie FinanSóW 
Jan sarnowski 

Jeszcze w trakcie tworzenia przepisów byli-
śmy i również teraz jesteśmy w stałym kontakcie, 
po pierwsze, z urzędami skarbowymi, z Krajową 
Administracją Skarbową, a po drugie, z Krajową 
Informacją Skarbową, która również będzie udzie-
lać informacji podatnikom, którzy będą dzwonić na 
specjalny numer dotyczący CIT estońskiego. Tak że 
proces szkolenia pracowników, kadry administracji 
skarbowej już rozpoczęliśmy i na styczeń będą oni 
do obsługi tego podatku gotowi.

I chciałbym też bardzo podkreślić, że duża część 
ograniczeń dotyczących wejścia w system estoński 
i pozostawania w nim, przede wszystkim warunek 
związany z brakiem możliwości posiadania udzia-
łów w innych spółkach, ewentualnie wymóg tego, 
żeby właścicielami spółki były tylko i wyłącznie 
osoby fizyczne, wynika właśnie z uwag Krajowej 
Administracji Skarbowej, która na tej grupie, moż-
na powiedzieć, zaufanych, bezpiecznych podatni-
ków chce w ciągu pierwszego roku po prostu ten 
system przetestować.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Pan senator Aleksander Szwed

SenatoR 
aleksander szwed 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, chciałbym zadać te pytania, 

które kierowałem już wcześniej do senatorów spra-
wozdawców. Chodzi o te 2 pytania… Znaczy na 
jedno to już pan częściowo odpowiedział. Chodzi 
o pytanie, jakie wsparcie otrzymują średnie przed-
siębiorstwa dzięki wejściu w system estoński. 
I pytałem, jak to wygląda… czy mamy zbliżony 
system w innych państwach. Senator sprawoz-
dawca mniejszości mówił coś o Gruzji. Ja widzia-
łem w ocenie skutków regulacji, że była też mowa 
o Niemczech i chyba o Chile…

PoDSekRetaRz StanU 
W MiniSteRStWie FinanSóW 
Jan sarnowski 

To ja od razu wyjaśnię. Bo tu mówimy o 2 róż-
nych regulacjach. Pierwsza to jest system estoński, 
taki jak funkcjonuje w Estonii, czyli całkowicie nie 
ma podatku, nie ma obowiązków związanych z ra-
portowaniem tak długo, jak w nim pozostają… Ten 
system funkcjonuje w Estonii, na Łotwie i w Gruzji. 
Wcześniej, w latach osiemdziesiątych, funkcjono-
wał jeszcze w Chile.

A równolegle w tym samym projekcie wpro-
wadzamy również dla firm, które spełnią te same 
warunki, możliwość stworzenia tzw. rezerwy 
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inwestycyjnej. Rezerwa inwestycyjna to jest, moż-
na powiedzieć, ścieżka dojścia do systemu estoń-
skiego. Mamy świadomość, że bardzo wiele firm 
posiada zakumulowaną z poprzednich lat stratę, 
korzysta z Polskiej Strefy Inwestycji, specjalnych 
stref ekonomicznych, zaangażowało się również 
w korzystanie z ulgi badawczo-rozwojowej czy 
z ulgi IP Box. Dlatego, no, nie chcemy im zamy-
kać możliwości dokonywania inwestycji, wsparcia 
płynnościowego. Dlatego otwieramy dla nich taką 
możliwość, na aktualnych zasadach rozliczenia. 
Czyli nie miałyby tego uproszczenia wynikającego 
z braku obowiązków compliance’owych rozliczenia 
podatku, ale mogłyby stworzyć sobie specjalny ra-
chunek, na który mogłyby dokonywać wpłaty, od-
liczając jej wartość od podstawy opodatkowania, 
z przeznaczeniem na dokonanie inwestycji w przy-
szłych latach. I właśnie taka rezerwa inwestycyjna 
jest rozwiązaniem, które od wielu lat funkcjonuje 
w Niemczech, w Austrii i na Węgrzech.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś…
A, pan senator Robert Dowhan. Proszę bardzo.

SenatoR 
roBerT dowHan 

Ostatnie 3 pytania, Panie Ministrze.
Pierwsze: czy można założyć nowy podmiot 

i korzystać z tego podatku estońskiego? Rozumiem, 
że tak.

PoDSekRetaRz StanU 
W MiniSteRStWie FinanSóW 
Jan sarnowski 

Jak najbardziej, można założyć nowy podmiot. 
Powiem więcej: nowy podmiot, który na początku 
prowadzenia swojej działalności wchodzi w sys-
tem estoński, będzie dodatkowo premiowany, np. 
nie będzie musiał spełniać warunku zatrudnienia 
w pierwszym roku prowadzenia działalności przy-
najmniej 3 osób poza udziałowcami, zaangażowa-
nych nie tylko na podstawie umowy o pracę, ale 
również na podstawie innych umów skutkujących 
oskładkowaniem. Będzie mógł dojść do tego puła-
pu w ciągu 3 lat.

SenatoR 
roBerT dowHan 

Drugie pytanie, bo nie do końca zrozumia-
łem: jeżeli ktoś już jest wspólnikiem w spółce ka-
pitałowej, to czy w nowym podmiocie, jeżeli jest 
wspólnikiem, może korzystać z tego estońskiego 
rozwiązania?

PoDSekRetaRz StanU 
W MiniSteRStWie FinanSóW 
Jan sarnowski 

Oczywiście, może. Jedyne ograniczenie dotyczy 
samej spółki korzystającej z systemu estońskiego. 
Właścicielem tej spółki nie może być inna spółka 
i ona również nie może być właścicielem kolejnego 
podmiotu, natomiast jej wspólnik może być właści-
cielem kilku spółek kapitałowych i prowadzić dzia-
łalność gospodarczą w różnych formach.

SenatoR 
roBerT dowHan 

Dobrze.
I ostatnie pytanie. Jeszcze raz bym chciał za-

pytać o podatek. Przepraszam, ale naprawdę tech-
nicznie nie było słychać… Szczególnie prawa strona 
ciągle zakłóca, więc nie dochodziło to do nas. Ten 
podatek, jeżeli spełnia się wszystkie wymogi i za-
myka się rok kalendarzowy… Spełnione są wymo-
gi, czyli tego podatku fizycznie nie ma; tak jak pan 
minister mówił, nie składa się oświadczeń podat-
kowych. Ale mija kolejny rok i spółka z różnych 
względów musi już płacić podatek. A więc jaki jest 
ten podatek? I czy jest też za ubiegłe lata, kiedy 
był jakiś dochód, a z tamtych powodów nie było to 
płacone? Czy niejako to się cofa i tamto też trzeba 
zapłacić, czy po prostu jest nowy rok rozliczenio-
wy i za ten rok płaci się podatek? A jeśli się płaci, 
to jaki?

PoDSekRetaRz StanU 
W MiniSteRStWie FinanSóW 
Jan sarnowski 

W sytuacji wyjścia z systemu estońskiego, w za-
leżności od tego, czy robi się to samodzielnie, czy 
w wyniku złamania któregoś z warunków, pojawia 
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się konieczność rozliczenia różnicy pomiędzy ra-
chunkową wartością majątku firmy w momencie 
wejścia w system estoński, a tą na wyjściu. Przy 
czym tutaj, po pierwsze, korzystamy z zasad ra-
chunkowości, czyli to rozliczenie też jest bardziej 
korzystne niż według zasad podatkowych, bo jest 
mniejszy katalog kosztów, które są tzw. NKUP-ami, 
czyli nie mogą stanowić kosztów uzyskania przy-
chodów, a po drugie, stawka podatku jest odrobi-
nę niższa. Teraz skumulowany PIT z CIT wynosi 
w przypadku dużych spółek 34,39%, a w przypad-
ku małych podatników CIT – ten limit też podno-
simy następną ustawą, o której dzisiaj będziemy 
rozmawiać, do poziomu 2 milionów euro przy-
chodów – wynosi 26,29%. A więc podczas wycho-
dzenia z systemu estońskiego stawka podatku dla 
dużych spółek zamiast 34,3% wynosi 30%, a za-
miast 26,29% – 25%. Tak że są i bardziej korzyst-
ne zasady rozliczenia kosztów, i odrobinę niższa 
stawka podatku.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Pan senator Aleksander Szwed.

SenatoR 
aleksander szwed 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Jeżeli mógłbym też dopytać… Chodzi mi 

o przedmiot opodatkowania. Jakie są kategorie 
dochodów objętych przedmiotem opodatkowania? 
I czy są ukryte zyski? Wiem, że gdzieś taka katego-
ria się pojawiła, ale ja akurat nie jestem w komisji 
budżetu. Czy one też są objęte tutaj… Czy są przed-
miotem opodatkowania?

PoDSekRetaRz StanU 
W MiniSteRStWie FinanSóW 
Jan sarnowski 

Tak, na prośbę Krajowej Administracji 
Skarbowej… Zostaliśmy poproszeni również o to, 
żeby stworzyć pewien katalog zabezpieczeń nie-
pozwalających na to, aby spółka mogła wypłacać 
swoim udziałowcom środki z pominięciem wypła-
ty dywidendy. Tak że rzeczywiście stworzyliśmy 

w ustawie katalog wypłat, ewentualnie pewnych 
czynności pokrewnych wypłacie, które będą trak-
towane tak, jakbyśmy wypłacili dywidendę. Jest to 
np. umożliwienie udziałowcowi mieszkania w po-
mieszczeniach, które są własnością firmy, czy ko-
rzystania z samochodu do celów prywatnych.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś pytania. Nie widzę 

zgłoszeń.
Dziękuję, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusję.
I  proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Ryszarda Świlskiego.

SenatoR 
ryszard Świlski 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jest trochę tak, że dobry wzorzec, jakim jest 

rzeczywiście tzw. estoński CIT… Podejście do tego 
mogłoby być dla wielu podatników podatku CIT 
w naszym kraju rzeczą bardzo dobrą. To znaczy 
jest tak, że kiedy podchodziliśmy do analiz i roz-
mowy na temat tej ustawy, wydawało nam się, że 
wstępnie zaproponowane rozwiązania będą bardzo 
dobre. A tu trochę jest tak, jakbyśmy wchodzili do 
lasu, bo tak to bywa, kiedy wchodzimy do lasu, że 
robi się coraz ciemniej i widać coraz więcej drzew. 
A to, o czym dzisiaj, przed chwilą rozmawialiśmy, 
świadczy o tym, że przedsiębiorca, człowiek, który 
będzie prowadził działalność gospodarczą i rzeko-
mo będzie mógł skorzystać z tego dobrodziejstwa, 
będzie miał z tym ogromny problem. Mówimy 
o tym, że potencjalnie 200 tysięcy podmiotów go-
spodarczych będzie uprawnionych do wykorzysta-
nia tego rozwiązania podatkowego. Jestem niestety 
przekonany, że w pierwszym roku będzie to tak na-
prawdę garstka przedsiębiorstw. To będzie garst-
ka przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność 
gospodarczą. Zadowoleni z tego rozwiązania będą: 
księgowi, biura rachunkowe, doradcy podatkowi.

Pytania, które przed chwilą padły, świadczą 
o tym, że ten system niestety jest skomplikowa-
ny i niezrozumiały. Nie mogę się jednak zgodzić 
z pominięciem i potraktowaniem trochę po ma-
coszemu podmiotów prowadzących działalność 
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gospodarczą w charakterze osób fizycznych. Ja 
wiem, że to nie są płatnicy CIT. Ja zawsze zada-
ję pytanie: dlaczego w ramach nowych rozwiązań 
różnicujemy przedsiębiorców? Jak to wytłumaczy-
my, biorąc pod uwagę, że obecnie w kraju działal-
ność gospodarczą prowadzi, jeśli dobrze pamiętam, 
ponad 3 miliony 300 podmiotów, w tym 2 miliony 
400 to jest działalność jednoosobowa prowadzo-
na przez osoby fizyczne? Jak wytłumaczymy tym, 
którzy nie będą mogli skorzystać z tzw. estońskie-
go CIT, to rozwiązanie? Bardzo trudno będzie to 
wytłumaczyć i pokazać to rozwiązanie jako dobro-
dziejstwo całego systemu podatkowego.

Nie wybrzmiała, a  myślę, że powinna wy-
brzmieć również w tej debacie informacja, że po-
chylając się nad CIT, powinniśmy pamiętać o tym, 
że nadal w naszym polskim rozwiązaniu udziałow-
cy będą musieli płacić PIT. W rozwiązaniu typowo 
estońskim takiego elementu nie ma. Tak więc zno-
wu zostawiamy… Robimy 1 krok do przodu, 2 kroki 
do tyłu. Tak wygląda dzisiaj sytuacja, jeśli chodzi 
o rozwiązanie, które jest przygotowane i zapropo-
nowane przez Ministerstwo Finansów.

I jeszcze jedna kwestia. Kiedy rząd przygoto-
wuje rozwiązania podatkowe, we mnie włącza się 
taki sygnał ostrzegawczy. I tym razem również 
się włączył. Dlaczego? Bo często mówi się o tym, 
że obecnie proponowane rozwiązania podatkowe 
to są rozwiązania dobre dla przedsiębiorców, dla 
podatników. A proszę zwrócić uwagę, o kim się 
zapomina. Chciałbym, żeby to wybrzmiało: zapo-
mina się o samorządach. Bo jeżeli wprowadziliście 
państwo zmiany podatkowe dla osób do dwudzie-
stego szóstego roku życia, zmieniliście stawki po-
datku i dzisiaj wprowadzacie ryczałt w ramach 
CIT, to automatycznie obniżacie dochody samo-
rządów. Żadnego instrumentu nie zaproponowa-
liście, aby zrekompensować samorządom utratę 
dochodów własnych z tego tytułu. Samorząd re-
gionalny, który w tym wypadku najwięcej straci 
z tego tytułu, nie dostał żadnej propozycji ze strony 
Ministerstwa Finansów, żeby mógł zrekompenso-
wać sobie tę stratę. To jest trochę tak, że samorząd 
pod względem podatkowym jest przez rząd, przez 
Ministerstwo Finansów – nie boję się użyć tego sło-
wa – krojony powolutku na plasterki. Na koniec 
dnia samorządy zgaszą światło. Nie tylko na uli-
cach. I to jest kierunek, który przyświeca obecne-
mu rządowi. To jest druga, ale jakże ważna sprawa, 
o której chciałem powiedzieć.

Dlatego w następnej ustawie, o której dzisiaj już 
powiedzieliśmy, chcemy zaproponować pewnego 

rodzaju rekompensatę dla samorządów. Chcemy 
wprowadzić rozwiązanie, które w pewien sposób 
pozwoli na zrekompensowanie strat poniesionych 
z tytułu wprowadzenia w życie tej ustawy. Szkoda – 
podkreślam – że robimy 1 krok do przodu i 2 kroki 
do tyłu. Panie Ministrze, więcej odwagi, mniej bo-
jaźni, a wtedy będzie dobrze.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

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

rza Kleinę.

SenatoR 
kazimierz kleina 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W Komisji Budżetu i Finansów Publicznych po-

parliśmy ustawę o tzw. podatku estońskim, wie-
dząc o tym, że ona ma wiele, wiele mankamentów 
i że w praktyce nie zawiera dokładnej wersji tego 
podatku, który wprowadzono w Estonii dla tych 
spółek. Zresztą z tym podatkiem w Estonii także 
jest wiele problemów, on także ma wiele słabości.

Można by powiedzieć, że… I myślę w ten sposób 
o naszych działaniach i o działaniach rządu w tej 
sprawie, że… Wydaje mi się, że brakuje państwu 
konsekwencji w różnych sprawach.

Jakiś czas temu przyjęliśmy w  Sejmie 
i w Senacie ustawę o tzw. małym CIT, tak? To jest 
dla spółek z o.o., których obroty w danym roku wy-
noszą chyba do 1 miliona 200 tysięcy euro, 9% opo-
datkowania. Też uważaliście państwo wówczas, że 
to jest taka próba. Mówiliście: zobaczymy, jak to 
zadziała, jak to w praktyce będzie funkcjonowało, 
czy to przyczyni się do rozwoju przedsiębiorczości 
w zorganizowanej formie spółek akcyjnych.

Nie potrafię tego dzisiaj ocenić, ale wydaje mi 
się, że ten błąd, który ciągle… Nie potrafię ocenić, 
bo nie wiem, czy rzeczywiście nastąpił wzrost licz-
by tych spółek, czy wzrosła liczba przedsiębiorstw 
opodatkowanych tym podatkiem itd.

I znowu: przedstawiając ustawę o tzw. podatku 
estońskim, mówicie państwo – tak uzasadnialiście 
to na posiedzeniu komisji – że to jest eksperyment, 
czyli taka próba, sprawdzenie, jak to zadziała, i że 
potem będziecie mogli pokazywać różne inne 
rozwiązania.
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I drugi element, który też… Mówiliście pa-
nowie w trakcie posiedzenia komisji, że chcecie, 
żeby jednoosobową działalność przekształcać np. 
w jednoosobowe spółki czy spółki z o.o., żeby taka 
była tendencja, bo jeżeli osoba fizyczna prowadzą-
ca działalność gospodarczą umrze, to po prostu 
jest kłopot z dziedziczeniem i z funkcjonowaniem 
przedsiębiorstwa.

W tej drugiej sprawie chcę powiedzieć taką 
rzecz: w 2018 r. Sejm przyjął ustawę – ja ją dosko-
nale pamiętam – o zarządzie sukcesyjnym przed-
siębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach 
związanych z sukcesją przedsiębiorstw. Ta ustawa 
została przyjęta właśnie po to, żeby zapobiec likwi-
dacji przedsiębiorstwa po śmierci jego właściciela, 
żeby spadkobiercy mogli wprowadzić zarząd suk-
cesyjny, nawet jeżeli jest spór między nimi. Ten 
zarząd może funkcjonować do 2 lat.

Mówię o tym dlatego, bo pamiętam, że za cza-
sów naszych rządów ja wymyśliłem… Oczywiście 
nie ja sam. Wymyśliliśmy taką ustawę, która osta-
tecznie nie weszła. To była ustawa, którą nazywa-
liśmy „donatio mortis causa”, czyli przekazywanie 
przedsiębiorstwa na wypadek śmierci. Tego nie 
udało się wprowadzić, ale w praktyce ta ustawa, 
która jest z 2018 r., tę kwestię załatwia.

Czyli nie można mówić w ten sposób, że uwa-
żamy, że spółki są lepszym rozwiązaniem. Wydaje 
mi się, że to jest po prostu lekceważące w stosunku 
do ludzi, którzy prowadzą jednoosobową działal-
ność gospodarczą i odpowiadają całym majątkiem 
za prowadzenie tej działalności gospodarczej – 
w spółce to jest tylko do wysokości udziałów i to jest 
pewnie nawet wygodniejsze. Raczej powinno być 
odwrotnie. Mówmy tak: ty masz odwagę założyć 
przedsiębiorstwo i całym swoim majątkiem ryzy-
kujesz w tej sprawie. A tu się okazuje, że tych ludzi 
się nie docenia, mówi się „lepiej przekształćcie się, 
włóżcie tam minimalne kapitały i będzie zdecydo-
wanie lepiej” – tak, niestety, zostało powiedziane 
na posiedzeniu komisji. Może troszeczkę to wypa-
dło, że tak powiem, i dzisiaj się pewnie będziecie 
panowie wycofywali z tego sformułowania, ale to 
był głos, który był głosem w zasadzie przeciwko 
osobom prowadzącym jednoosobową działalność 
gospodarczą.

I druga kwestia: ta ustawa ma swoje dobre ele-
menty, ale, co znowu mówię, jest eksperymentem 
i zobaczymy, jak ona zadziała. W takich wypadkach 
nie można w ten sposób mówić, nie można w ten 
sposób działać, bo my robimy eksperyment. W tym 
eksperymencie będzie funkcjonowało może nawet 

dużo przedsiębiorstw i to one będą z tego korzysta-
ły, ale inne znajdą się poza tym systemem. Czyli bę-
dzie jakaś jedna duża grupa przedsiębiorców, która 
korzysta z systemu, i druga, która z niego nie może 
korzystać.

Myśmy wprowadzili tę poprawkę właśnie z tego 
powodu, żeby dotyczyło to także spółdzielni. Dzisiaj 
ruch spółdzielczy jest bardzo słaby i powinniśmy to 
przemyśleć, zastanowić się, jak wspierać spółdziel-
czość, bo ona jest przecież dobrą formą działalności 
gospodarczej – to jest trochę inny sposób, ale spo-
łeczne nastawienie jest może nawet bardziej przy-
chylne takiej działalności gospodarczej – a znajdzie 
się poza tym systemem. Oczywiście znajdziecie tu 
panowie jakieś uzasadnienie – no, nie płacą dy-
widendy itd. – ale spółdzielnie także chcą groma-
dzić kapitał na przyszłe inwestycje. Trzeba byłoby 
wprowadzić, choćby częściowo… W tej naszej po-
prawce próbujemy wprowadzić zasadę, że podatek 
estoński w części dotyczącej gromadzenia kapitału 
będzie obejmował także spółdzielnie.

No, dzisiaj podatek ten nie obejmuje także osób 
fizycznych. Oczywiście wiemy, rozumiemy, że to 
jest CIT, ale nie można pozostawiać w gorszej sy-
tuacji przedsiębiorców prowadzących jednoosobo-
wą działalność gospodarczą. Oni zaangażowali swój 
kapitał, swój majątek, ponoszą dużą odpowiedzial-
ność, a zapłacą wyższy podatek niż inni. Tutaj padła 
deklaracja ze strony pana dyrektora departamentu, 
że ten pomysł, który ja zgłosiłem na posiedzeniu ko-
misji… Nie chodzi tu o to, żeby to był ten podatek 
w takim klasycznym, estońskim wydaniu, ale o to, 
żeby osobom prowadzącym jednoosobową działal-
ność gospodarczą dać prawo gromadzenia kapitału 
na inwestycje, tak żeby ten kapitał w jakimś okre-
ślonym czasie, np. przez 5 lat, nie podlegał opodat-
kowaniu. Chodzi o to, żeby dochody tego właśnie 
podatnika były gromadzone, tak żeby za jakiś czas 
mógł on przeprowadzić inwestycję. No, gdyby ktoś 
nie przeprowadził inwestycji w czasie, który wyni-
kałby z przepisów ustawy, ten dochód oczywiście 
podlegałby opodatkowaniu, i to nawet wyższemu niż 
w przypadku normalnego podatku, jaki płaci się na 
zasadach ogólnych. To wszystko jest do zrobienia.

Chcę tylko powiedzieć, że nie powinniśmy cią-
gle eksperymentować. No, teraz eksperymentujemy 
na grupie małych przedsiębiorstw, małych spółek, 
którym dajemy 9% CIT. Prawda? Później wprowa-
dzamy podatek estoński dla kolejnej grupy małych 
przedsiębiorców. Te kolejne eksperymenty, które 
utrwalają się w gospodarce i w systemie podatko-
wym, de facto prowadzą do pewnego bałaganu. Pan 
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minister kręci głową i pewnie mówi: ten to głupoty 
opowiada. No, nie opowiada. Ja przecież nawet nie 
słyszę, co pan mówi, ale podejrzewam, że tak to pan 
komentuje z dyrektorem departamentu.

Wydaje mi się, że powinniśmy myśleć o general-
nych rozwiązaniach, które dotyczyłyby wszystkich, 
a nie dzielić podatników ze względu na to, że ten 
zorganizował się w spółkę, ten prowadzi jednooso-
bową działalność gospodarczą, a ten jest w spółdziel-
ni. Jeżeli prowadzą działalność, to bez względu na 
to, jaką mają formułę prawną, generalnie powinni 
płacić takie same podatki. Prawda? To dotyczy także 
tych nieszczęsnych spółek komandytowych, co do 
których uważacie państwo, że są lepiej opodatkowa-
ne niż inne. Co do zasady Ministerstwo Finansów 
powinno dążyć do tego, żeby wprowadzać generalne 
przepisy dotyczące wszystkich tych, którzy zajmują 
się działalnością gospodarczą. Jeżeli nie jest to ko-
nieczne, to nie uzależniajmy wysokości podatków 
czy różnych ulg od tego, jak ktoś jest zorganizowa-
ny, jakie prowadzi przedsiębiorstwo itd. Jedynym, 
że tak powiem, wyróżnikiem…

Aha, jeszcze jedno. Warto zwrócić uwagę, że 
jednoosobowa działalność gospodarcza jest najczę-
ściej prowadzona przez ludzi młodych. Oni zaczy-
nają od prowadzenia jednoosobowej działalności 
gospodarczej. Później niektórzy przekształcają się 
w spółkę, ale niektórzy nie. Przecież jest bardzo 
wiele bardzo dużych firm, nawet światowych, glo-
balnych, które są jednoosobową działalnością go-
spodarczą. Można by tu podać przykłady, ale nie 
chcę promować tych firm.

Po prostu warto docenić każdą formę działania. 
Należy doprowadzić do tego, żeby to były rozwiąza-
nia dla wszystkich, a nie dotyczące tylko poszcze-
gólnych grup przedsiębiorców. Dzisiaj powinniśmy 
zastanowić się także nad tym, jak wprowadzić ten 
mały, 9-procentowy podatek CIT. Powinniśmy spró-
bować zastanowić się, czy to jest dobre rozwiązanie, 
jak można by je poszerzyć itd., itd. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

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

Krzysztofa Kwiatkowskiego.

SenatoR 
krzyszTof kwiaTkowski 

Panie Marszałku! Szanowni Państwo!

Ja chciałbym wpierw podziękować za to, że pan 
przewodniczący, pan senator Kazimierz Kleina, 
myśli o innych podmiotach. Jego wrodzona skrom-
ność spowodowała, że… No, pan przewodniczący 
zaproponował, żeby to rozwiązanie objęło także 
spółdzielnie mieszkaniowe.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Spółdziel- 
nie…)

Panie Przewodniczący…
(Senator Kazimierz Kleina: Wszystkie spółdziel- 

nie.)
Wszystkie spółdzielnie. Ja za to ciepło dziękuję. 

Bo są takie podmioty jak np. spółdzielnie socjal-
ne i one też, realizując wyjątkową misję gospo-
darczą, powinny się rozwijać. Dlatego chciałbym 
panu bardzo ciepło podziękować za ten pomysł, za 
tę inicjatywę. Oczywiście jest jakimś tam proble-
mem, nad którym się trzeba zastanowić… I będę 
też ciekaw głosu pana ministra, powiem, że uważ-
nie słuchałem i naprawdę widzę pracę, którą pań-
stwo wykonaliście w Ministerstwie Finansów. Dla 
mnie byłoby ciekawą rzeczą dowiedzieć się, czy 
państwo nad czymś pracujecie, czy pojawiają się 
jakieś pomysły, idee, inicjatywy, żeby pomyśleć 
właśnie o osobach prowadzących jednoosobową 
działalność gospodarczą, nawet np. z uwzględ-
nieniem tego mechanizmu, że nieinwestowanie 
w przyszłości skutkuje wyższym opodatkowaniem.

Ale ja wrócę do swojego konika, czyli porówna-
nia estońskiego rozwiązania z polskim.

Panie Ministrze, mądre polskie przysłowie 
mówi: lepszy rydz niż nic. Żeby nie było żadnych 
wątpliwości – bardzo się cieszę, że jest ta inicja-
tywa. Ale kiedy porównuje się oba rozwiązania, 
to widać, że te zmiany nie polegają wyłącznie na 
tym, że objęliście tym MŚP. Tam, czyli w Estonii, 
jest nieograniczony czas. Póki ktoś inwestuje – nie 
płaci CIT w ogóle. Do tego w Polsce wprowadzono 
szereg warunków, których w estońskim pierwo-
wzorze nie ma. Proszę mnie ewentualnie popra-
wić, jeżeli w jakimś fragmencie, szczególe moja 
wypowiedź wymaga doprecyzowania. Ale kiedy 
patrzę, jako prawnik, nie ekonomista… W estoń-
skim systemie opodatkowania zakłada się brak 
podatku dochodowego od osób prawnych do mo-
mentu wypłaty zysku. Proszę zwrócić uwagę, jaki 
to jest mechanizm proinwestycyjny. Ten przedsię-
biorca, który ciągle inwestuje, nie płaci podatku 
dochodowego. Nie ma skuteczniejszego narzędzia 
do zachęcania do prowadzenia proinwestycyj-
nej polityki. Jeżeli spółka z o.o. nie wypłaca zy-
sku, to podatek CIT wynosi 0. Mówię oczywiście 



71

18. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 25 listopada 2020 r.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

o estońskim rozwiązaniu. W momencie wypła-
ty zysku spółka płaci podatek CIT w normalnej 
wysokości, do tego jeszcze pobierany jest podatek 
od dywidendy dla osób fizycznych. Tym samym 
skumulowany zysk, który można przeznaczyć na 
inwestycje, jest nieopodatkowany, i to wyłączenie 
jest nieograniczone czasowo. Kiedy patrzę na es-
tońskie rozwiązanie, to właśnie to wydaje mi się 
zasadniczą zaletą tego rozwiązania w pierwowzo-
rze estońskim.

Patrzymy na polską wersję: nieopodatkowany 
jest zysk spółek z o.o. i spółek akcyjnych, ale tylko 
przez 4 lata, z możliwością…

(Rozmowy na sali)
Zaraz do tego wrócę, wiem, co pan chce 

powiedzieć.
…Z możliwością przedłużania do lat 8. Po tym 

okresie lub w momencie wypłaty dywidendy po-
datek jest wyższy niż nominalna stawka CIT. Dla 
małego podatnika zamiast 9 będzie to 15%, dla po-
zostałych – zamiast 19 będzie 25%.

Powiem panu, co chciał pan powiedzieć: że 
może ulec obniżeniu, ale przy wysokich nakła-
dach inwestycyjnych. Oczywiście, jeżeli uważa 
pan, że czegoś w tej analizie nie uwzględniłem, 
to bardzo chętnie to usłyszę, a jeszcze chętniej 
usłyszą to polscy przedsiębiorcy. Warunkiem 
stosowania tego odroczenia jest ponoszenie na-
kładów inwestycyjnych, z których dodatkowo, 
Panie Ministrze, wyłączono samochody oraz 
budynki. Nie wystarczy więc wybudować nową 
halę produkcyjną, aby z niego skorzystać. Poza 
tym mamy mnóstwo warunków dodatkowych, 
o niektórych pan mówił – obroty do 100 milio-
nów zł, zatrudnienie określonej liczby pracowni-
ków, brak ukrytych transferów do właścicieli, np. 
zakupu środków na potrzeby własne. Finalnie, po 
wypłacie dywidendy –widziałem takie symulacje 
robione przez księgowych – po 8 latach oszczęd-
ności są, ale rzędu 4–5%. I ja nie mówię, że to źle. 
To dobrze. Ale przy tym sposobie prezentowania 
tego projektu wzbudziliście większe oczekiwa-
nia i dlatego teraz musimy bardzo precyzyjnie 
informować, co to rozwiązanie daje, a czego nie 
daje, żeby tego dysonansu poznawczego wśród 
tych, którzy prowadzą polskie przedsiębiorstwa, 
nie pogłębiać.

Powtórzę jeszcze raz: popieram ten projekt, 
będę za nim głosował i mam nadzieję, że kiedy 
zbierzecie państwo dobre doświadczenia z reali-
zacji tego projektu, to będziemy w stanie w przy-
szłości go rozszerzać. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

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

Dowhana.

SenatoR 
roBerT dowHan 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Ja też nie mówię, że to rozwiązanie jest złe, bo 

każde rozwiązanie, które ma na celu, przynajmniej 
teoretycznie, to, żeby ulżyć podatnikom albo za-
chęcić do inwestowania, albo to, żeby te kapitały 
zostały w firmie, a nie zostały np. przejedzone – 
aczkolwiek po to się żyje, żeby konsumować – ja 
będę popierał. Tylko zastanawia mnie, dlaczego 
my sobie ciągle komplikujemy życie. Dlaczego nie 
możemy stworzyć prostego systemu, równego dla 
wszystkich, a nie takiego, że zawsze jest wyjątek 
od wyjątków, wyjątki dotyczące osób fizycznych, 
spółdzielni, że jest to podzielone, jest tu namiesza-
ne, a na końcu sprowadza się to do tego, o czym 
powiedział pan senator Kwiatkowski, że jak real-
nie się policzy, to wyjdzie może 4%, może wyjdzie 
3%, a jak po drodze ktoś się pomyli, to dopłaci do 
interesu? Bo jak nie może kupić np. samochodu 
służbowego, a będzie chciał rozwijać firmę dystry-
bucyjną, mieć przedstawicieli, to czym oni mają 
jeździć? Na deskorolkach? No, Panie Ministrze! Nie 
można np. wybudować budynku czy zainwestować 
w halę? Nie do końca z tym się zgadzam.

Był tutaj podawany ten przykład estoński. Ja 
mam tu takie krótkie opracowanie, kilka zdań na 
temat tego podatku. Jest tu napisane – i to przez 
naszych pracodawców, którzy kilka zdań napisa-
li na ten temat – że system podatkowy tego kra-
ju został skonstruowany bardzo prosto, tak, aby 
przyciągać inwestorów. W Estonii nie ma podwój-
nego opodatkowania tej samej kwoty, dodatkowo 
podatek dochodowy płaci się dopiero w momen-
cie dystrybucji dochodu. Oznaczać to będzie, że 
firma w Estonii nie płaci podatku tak długo, jak 
długo pieniądze zatrzymywane są w spółce – no, 
podobnie będzie u nas – przykładowo w celu in-
westowania w jej rozwój, w przeciwieństwie do 
większości krajów, w tym Polski. W celu inwe-
stowania, a inwestowanie pod różnymi nazwami 
przecież się kryje.
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Czy nie możemy, jak mówiłem, zrobić jedno-
litego proinwestycyjnego dla np. wszystkich kra-
jów Unii Europejskiej niskiego podatku? Czy to nie 
napędzi rozwoju? No, przecież kiedy był kryzys 
gospodarczy w Europie po I wojnie światowej, to 
inwestycje drogowe czy bardzo małe podatki napę-
dziły tę koniunkturę. Czy my dzisiaj musimy w tym 
gąszczu podatkowym… Tak jak chociażby jest z sa-
mochodami. No, od kiedy pamiętam, samochody 
zawsze były problemem – i to za każdych rządów 
– dla Ministerstwa Finansów. Wprowadzano jakieś 
kratki. No, jechały maluchy czy cinquecento z krat-
kami jako samochody ciężarowe. Gdzieś tam miał 
stłuczkę, jechał 75 km/h? Nie, to jest samochód cię-
żarowy, kierowca nic z ubezpieczenia nie dostanie, 
bo przekroczył prędkość, złamał przepisy, odszko-
dowanie się nie należy. Wszyscy wstawiali krat-
ki jak wariaci, do dużych samochodów, limuzyn. 
Później wymyślili bankowóz, to do wykładzin mon-
towali kasetki. Później jakiś mądry wymyślił wzór 
Lisaka. Dzisiaj znowu jest limit 150 tysięcy, powy-
żej nie można leasingować auta. No, to tzw. ukryty 
podatek, bo tej kwoty już sobie nie odliczymy.

Panie Ministrze, czy nie można przyjąć proste-
go rozwiązania, np. takiego, jakie jest w Czechach: 
15% podatku niezależnie od tego, czy to osoba fi-
zyczna, czy spółka? Czesi zapraszają. Słowacy 
mają trochę wyższy, ale tak samo zarejestrować 
tam spółkę jest naprawdę bardzo prosto. Czy 
Ministerstwo Finansów ma dane, ile osób uciekło 
z Polski np. do Czech? Ile osób uciekło na Słowację? 
Ile osób tam prowadzi swoją działalność? Co to jest 
dzisiaj za problem uzyskanie rezydencji? To żaden 
problem. Dzisiaj mamy otwarte granice, no, dopóki 
nie wyjdziemy z Unii. Dzisiaj jest łatwość przepły-
wu. I wiadomo, że każdy szuka jakiegoś sposobu. 
Ale nie można dzisiaj dzielić tych wszystkich firm 
za pomocą różnych sposobów opodatkowania.

Ja pamiętam, że kiedyś – nie wiem, czy pan mi-
nister pamięta, bo jest młodym człowiekiem, więc 
może tego nie pamiętać – były zakłady pracy chro-
nionej. Wszyscy płaciliśmy VAT, musieliśmy go od-
dawać, a zakład pracy chronionej, noszący dumną 
nazwę, mógł nic nie robić, ale ten VAT miał dla sie-
bie jako dochód. No i wiadomo, jest konkurencja 
na rynku. To kto wygrywał? Zakład pracy chronio-
nej. VAT, który my musieliśmy oddać, dla niego to 
był normalny pieniądz, który zostawał w firmie. 
Dobrze, że to zlikwidowano, ale zanim to zlikwi-
dowano, ile to namieszało na rynku.

Ja oczywiście też zagłosuję za tym, aczkol-
wiek dzisiaj chyba największy dylemat – a chcecie 

państwo jeszcze to, co jest w następnym punkcie, 
w ostatniej chwili wprowadzić – jak myślę, będą 
mieli księgowi, bo w gąszczu przepisów wszyscy się 
gubimy, ale także sami przedsiębiorcy. Najprostsze 
rozwiązania, Panie Ministrze, chyba najlepiej się 
sprawdzają. Chodzi o to, by dla wszystkich były 
równe reguły gry i jednakowe rozwiązania. Dzisiaj, 
w dobie kryzysu, zamiast zachęcać obniżeniem po-
datków, tak żeby ludzie… Jak powiedział pan sena-
tor Mróz, tyle kapitału jest w bankach. Ludzie boją 
się inwestować, nie chcą ponosić ryzyka, płacić po-
datków od podatków, podatków w paliwie, podat-
ków w ramach VAT i innych, ograniczonych… Nie 
wiem, dlaczego ministerstwo się nie zajmie tym, 
że dzisiaj firma nie może wliczyć sobie w koszty 
wpłat na PFRON. No przecież to jest niezrozu-
miałe. Zatrudniając powyżej 15 osób, płacimy na 
PFRON, a z tego tytułu nic nie mamy i nie moż-
na tego wliczyć w koszty. Czy to jest sprawiedliwe, 
Panie Ministrze? Czy to się mieści w standardach? 
Wy tutaj wrzucacie system estoński, a nie może-
cie unormować pewnych zaszłości, kwestii, które, 
owszem, nie były wprowadzone przez wasz rząd, 
ale które są od lat. Mimo wielu wystąpień do tej 
pory nic się w tym zakresie nie zmieniło. Dziękuję.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Michał Kamiński)

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

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

Mroza.

SenatoR 
krzyszTof mróz 

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie.
Mówiąc szczerze, jestem troszeczkę zaskoczony 

przebiegiem tejże dyskusji. Aż zastanawiam się, jak 
będzie przebiegała dyskusja w następnym punkcie, 
w którym będziemy mówili o walce z pewną for-
mą optymalizacji podatkowej. Część podatników 
może być mniej zadowolona… A tutaj, kiedy wpro-
wadzamy rozwiązania stricte korzystne, bo nikt 
na tym nie traci, a tylko może zyskać, wzbudza to 
jakby wątpliwości niektórych kolegów z Platformy 
Obywatelskiej czy generalnie szerzej rozumianej 
opozycji kierowane do rządu.
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My dzisiaj wprowadzamy rozwiązanie, które 
– przypomnę koleżankom i kolegom z Platformy 
Obywatelskiej – zostało przyjęte miażdżącą prze-
wagą głosów w Sejmie. Rozwiązanie to pewnie nie 
jest idealne, pewnie można byłoby szerzej… Zresztą 
pan minister już zapowiedział, że w niedalekiej 
przyszłości pewnie rozszerzymy możliwość sto-
sowania tzw. CIT estońskiego na choćby spółdziel-
nie, tj. podmioty gospodarcze działające w formie 
spółdzielni.

Ja nie rozumiem, dlaczego po raz kolejny 
różni mówcy, koledzy senatorowie z Platformy 
Obywatelskiej, mówią o tej jednoosobowej działal-
ności gospodarczej. No, jeżeli ktoś nie płaci CIT, 
to nie może z tego CIT estońskiego, czy jakkolwiek 
byśmy go nazwali, skorzystać. Różne są formy pro-
wadzenia działalności gospodarczej. Nikt nikomu 
nie broni przekształcania własnej firmy w spółkę 
z ograniczoną odpowiedzialnością czy w spółkę ak-
cyjną, a nawet, że tak się powiem, są pewne zachę-
ty, choć nie w tych przepisach… My chcielibyśmy, 
żeby firmy rosły. Jak firma się rozrasta, to w spo-
sób naturalny zmienia się forma prawno-organiza-
cyjna jej funkcjonowania, i to nie tylko ze względu 
na różnego rodzaju rozwiązania podatkowe, ale 
i organizacyjne, kwestie bezpieczeństwa. Jeżeli się 
prowadzi spółkę, to ma się pewnego rodzaju profi-
ty, nie tylko jeżeli chodzi o formę opodatkowania, 
ale także w innych obszarach funkcjonowania, pro-
wadzenia takiego podmiotu gospodarczego.

Rozwiązania, które wprowadzamy, przede 
wszystkim mają zachęcić do inwestowania. My 
mówimy tak: nie płacisz podatku, podatniku, ale 
inwestuj. Podatniku w sensie: spółko. Tak? Ale za 
tą spółką stoją ludzie – i ci, którzy są właścicielami 
tej spółki, i ci, którzy zarządzają spółką. Mówimy: 
inwestuj. Inwestuj, bo my dzisiaj potrzebujemy in-
westycji. Jeżeli kwestia inwestycji nie będzie zachę-
tą, to choćby poprawienie płynności finansowej… 
Bo można te pieniądze zostawić w spółce i tak ma-
newrować różnymi okresami, że to ułatwi funkcjo-
nowanie, bo przecież cykl gospodarczy jest bardzo 
nieprzewidywalny i może być różnego rodzaju se-
zonowość w różnych branżach. Zatem troszeczkę 
nie rozumiem wątpliwości, delikatnie rzecz ujmu-
jąc, koleżanek i kolegów z Platformy Obywatelskiej, 
tego, że mnożą wątpliwości. Ja mam taką smutną 
konstatację, a mianowicie taką, że nawet gdyby-
śmy zaproponowali coś bardzo korzystnego dla 
podatników – bo tutaj trudno się przyczepić o to, 
że to jest niekorzystne dla podatników – to i tak, 
i tak spotka to się z jakąś krytyką, wątpliwościami 

w Senacie. No, ja bym chciał, żeby ta Izba, jeże-
li coś jest dobre, a przecież tak deklarują senato-
rowie Platformy Obywatelskiej, łącznie z panem 
przewodniczącym Kleiną, z którym bardzo dobrze 
mi się współpracuje w Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych, co muszę podkreślić… Chciałbym, że-
byśmy jednak nie kwestionowali cały czas dobrych 
rozwiązań. Przecież ja nie słyszałem, żebyście cho-
ciaż raz powiedzieli coś dobrego, żebyście chociaż 
raz coś pochwalili, żebyście powiedzieli: tak, to są 
dobre rozwiązania, popieramy je bezdyskusyjnie. 
Nawet gdy są dobre rozwiązania, stawiacie przeci-
nek, mówicie „ale” i mnożycie wątpliwości.

Senator Dowhan przedstawił bardzo szeroko 
w swojej wypowiedzi, jakie to są różnego rodzaju 
problemy, które mają przedsiębiorcy. Oczywiście 
tych problemów jest wiele. Ale tak zastanawiam się, 
żeby się przygotować co do tych różnych dobrych 
rozwiązań z tych 5 lat, które my dla przedsiębior-
ców zrobiliśmy… No bo senator Dowhan wymienia 
te różnego rodzaju braki, które są, które utrudniają 
życie przedsiębiorców i które są naleciałością z 15, 
10 lat, jeszcze z czasów AWS, z czasów pewnego 
geniusza ekonomicznego z Unii Wolności itd., itd. 
No, tak to wszystko funkcjonuje. I żeby przypo-
mnieć, ile my przez te 5 lat jednak wprowadziliśmy 
korzystnych rozwiązań… Skoro dzisiaj jesteśmy, 
Panie Senatorze Dowhan, przy CIT, to pamiętaj-
my, że my obecnie mamy dla małych firm jeden 
z najniższych… Nie chciałbym tutaj przestrze-
lić, pan minister może mnie poprawić, ale mając 
9-procentowy CIT, jesteśmy chyba po Irlandii – 
nie wiem, czy teraz tak jest, bo oni też zmieniają tę 
sytuację… Mamy chyba najniższy CIT w całej Unii 
Europejskiej, który płacą polscy przedsiębiorcy. 
No, nie ma niższego CIT-u. No, to są konkretne 
rozwiązania. Nawet jak ktoś już musi zapłacić ten 
CIT, jest małym i średnim przedsiębiorcą, bo tam 
są oczywiście pewnego rodzaju progi, to tak ko-
rzystnych rozwiązań podatkowych, jeżeli chodzi 
o podatek, nie ma gdzie indziej. Jak tak pan wy-
chwala to wszystko, co jest dzisiaj gdzieś za gra-
nicą, to niech pan sobie popatrzy, jakie obciążenia 
podatkowe, np. w zakresie CIT, są w Niemczech, 
we Francji. Tam w ogóle nie ma mowy o podat-
ku CIT wynoszącym 9%. Oczywiście można znów 
powiedzieć, że jakieś punktowe rozwiązanie 
w Czechach jest korzystniejsze, ale pewnie trzeba 
by było to prześledzić, bo inne rozwiązania cze-
skie może byłyby mniej korzystne. Ze względu na 
bliskość granicy, że tak powiem, te rozwiązania 
aż tak mocno nie mogą się różnić, bo faktycznie 
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niektórzy podatnicy by tam uciekali. Trudniej jest 
uciec z Polski do Portugalii, ale do Czech bardzo 
łatwo jest uciec.

Panie Senatorze, jeżeli ma pan jakieś rozwiąza-
nia, to proszę je złożyć. Macie większość w Senacie, 
zawsze można zrobić inicjatywę ustawodawczą. O ile 
wiem, naprawdę pan premier Mateusz Morawiecki, 
będąc tak mocno związany z sektorem gospodarki… 
Jeżeli będą dobre rozwiązania, zaproponujecie coś 
sensownego, to na pewno one zyskają, że tak po-
wiem, poparcie z naszej strony. Bo to nie jest tak, że 
ktoś ma monopol na dobre rozwiązania. Życie go-
spodarcze jest dziś bardzo skomplikowane, rozwią-
zania prawne są wielowątkowe. Najłatwiej jest tylko 
krytykować, ale zaproponujcie coś. Ja jako Krzysztof 
Mróz gwarantuję, bo przecież nie mogę gwaranto-
wać za innych, gdyż w Senacie każdy występuje pod 
swoim nazwiskiem, że na pewno rozwiązania do-
bre dla przedsiębiorców, które pan senator Dowhan 
zaproponuje i które nie będą rozwalały budżetu, bo 
możemy sobie przygotować takie rozwiązanie, że 
w ogóle zwolnimy z płacenia podatków i będzie to 
racjonalne… No, na pewno wiele moich koleżanek 
i kolegów takie dobre rozwiązania poprze.

Ale jeżeli coś jest dobre, to chciałbym, żeby 
ktoś z Platformy Obywatelskiej miał odwagę po-
wiedzieć: tak, to są dobre rozwiązania. A jeżeli już 
nie chcecie powiedzieć, to może chociaż nie kryty-
kujcie. Mam nadzieję, że państwo zagłosujecie za 
tymi rozwiązaniami. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Ja chcę panu powiedzieć, że dzisiaj bardzo 

wielu senatorów opozycji popierało premiera 
Morawieckiego, twierdząc, że wynegocjował bar-
dzo dobry dla Polski budżet Unii Europejskiej. No, 
trudno o bardziej szczere poparcie dla premiera, 
jak w tej sprawie, które od nas uzyskał.

(Senator Krzysztof Mróz: To jest po prostu do-
bry budżet, więc…)

(Senator Dorota Czudowska: Bo to jest dobry 
budżet…)

Ja tylko mówię, Panie Senatorze, że to jest do-
wód na to – chciałbym zwrócić na to uwagę – że 
także senatorowie opozycji mówili, że premier 
Mateusz Morawiecki wynegocjował bardzo do-
bry dla Polski budżet, brał udział w negocjacjach 
w sprawie bardzo dobrego dla Polski budżetu.

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana sena-

tora Kazimierza… przepraszam, pana senatora 
Biereckiego, zdalnie.

SenatoR 
GrzeGorz Bierecki 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja chciałbym zacząć moje krótkie wystąpienie 

od podziękowania za te wszystkie głosy, które usły-
szeliśmy w trakcie debaty, popierające tę ustawę 
i zaproponowane rozwiązania.

Oczywiście te rozwiązania jako nowa propo-
zycja, nowa filozofia wręcz sposobu pobierania 
podatku CIT, generują pytania, powodują może 
także pewien niepokój czy niepewność co do spo-
sobu funkcjonowania proponowanych rozwiązań, 
ale cieszy mnie to, że nikt nie kwestionował jakości 
tych rozwiązań ani ich celu. 5,6 miliarda zł, które 
pozostaną w kieszeniach polskich przedsiębiorców 
zgodnie z uzasadnieniem do tej ustawy w pierw-
szym roku, to także znaczące wsparcie dla polskiej 
gospodarki w tym trudnym okresie. Tak więc do-
brze, że ta ustawa wejdzie w życie od przyszłego 
roku.

Pewien mój niepokój budzi podmiotowe ogra-
niczenie w tej ustawie grona beneficjentów tego 
nowego rozwiązania podatkowego wyłącznie do 
spółek prawa handlowego, do spółek z o.o. Muszę 
powiedzieć, że tutaj przekonują mnie argumenty, 
które wybrzmiały na tej sali i które znajdują się 
w poprawkach przyjętych przez Komisję Budżetu 
i Finansów Publicznych, za którymi też głoso-
wałem, w poprawkach, które rozszerzają zakres 
podmiotowy tej ustawy przede wszystkim o spół-
dzielnie działające w naszym kraju. Spółdzielczość 
w Polsce jest znaczącym sektorem. Pominięcie go 
na początkowym etapie wdrażania tej ustawy nie 
jest zasadne. Spółdzielnie powinny korzystać z tej 
możliwości od samego początku, ponieważ to są 
z całą pewnością podmioty, które potrzebują tego 
wsparcia, potrzebują tego wsparcia m.in. ze wzglę-
du na to, że w ubiegłych latach nie były traktowane 
sprawiedliwie, potrzebują tego wsparcia z tego po-
wodu, że to jest w 100% polski kapitał.

Tak więc chciałbym zwrócić się do wszystkich 
pań i panów senatorów o wsparcie tej zmiany 
w ustawie i do pana ministra także z prośbą o życz-
liwe potraktowanie tej zaproponowanej przez ko-
misję poprawki. Dziękuję bardzo.
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WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

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

Kazimierza Kleinę. Przypominam, że jest to drugie 
wystąpienie, w związku z czym pan senator dys-
ponuje 5 minutami.

SenatoR 
kazimierz kleina 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Pan senator Mróz ciągle oczekuje, żeby go chwa-

lić, chwalić rząd, chwalić PiS. Niepotrzebne są takie 
oczekiwania. Gdyby się wsłuchał w sprawozdanie 
Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, gdyby 
przypomniał sobie to, w jaki sposób komisja pra-
cowała nad tą ustawą – a jest członkiem Komisji 
Budżetu i Finansów Publicznych – to zauważyłby, 
że komisja po prostu poparła tę ustawę i wprowa-
dziła jeszcze poprawki, za którymi zresztą senator 
nie głosował, ale senator Bierecki już tak, dotyczące 
spółdzielni, nie mieszkaniowej, tylko spółdzielni 
prowadzącej działalność gospodarczą. I to po pro-
stu warto dostrzec. Te nasze głosy czy ten mój głos 
nie są przeciwko tej ustawie. One zwracają tylko 
uwagę na to, że my wszyscy – bez względu na to, 
w którym miejscu jesteśmy, jeśli chodzi o rządze-
nie, bo raz jedni rządzą, raz drudzy rządzą… teraz 
rządzi PiS – powinniśmy pracować w taki sposób, 
żeby wprowadzać przepisy generalne, rzeczywiście 
ułatwiające różne sprawy. Zaczynanie wszystkie-
go od początku na każdym etapie to jest zła poli-
tyka i zły sposób działania oraz gospodarowania. 
I tylko o tym tutaj mówiliśmy. Cieszę się, że pan 
senator Mróz powiedział, że poprze inicjatywę, 
o której tutaj mówiliśmy. Ja wspomniałem o niej, 
ja ją zgłosiłem na posiedzeniu komisji. I pan dy-
rektor mówił: to jest dobry pomysł, my będziemy 
go rozważali. Chodzi o utworzenie funduszu, który 
byłby zwolniony na czas przed inwestowaniem albo 
rezygnacji z inwestowania przez osoby prowadzą-
ce jednoosobową działalność gospodarczą. Mam 
nadzieję, że rząd przygotuje taką inicjatywę usta-
wodawczą, a jeżeli nie przygotuje, to my wówczas 
w Komisji Budżetu i Finansów Publicznych nad 
tym spróbujemy usiąść, popracować, spróbujemy 
przygotować takie zasady, żeby one były porówny-
walne dla wszystkich podmiotów gospodarczych.

Najgorsze w tym wszystkim jest to – jak mó-
wię, nie krytykuję doraźnie, tylko generalnie – że 

wprowadza się przepisy, które są wycinkowe, które 
dotyczą jednej branży, jednej grupy przedsiębior-
ców, że my w Polsce nadal nie potrafimy myśleć 
tak bardziej generalnie, nie potrafimy wprowadzać 
przepisów, które dotyczą wszystkich. Pewnie nigdy 
nie da się zrobić tak, żeby to wszystkich dotyczyło. 
Ale chodzi o to, żeby nie było takiej sytuacji, że ko-
goś się wyklucza, kogoś się preferuje, ten otrzymu-
je przywileje, a tamten nie otrzymuje przywilejów. 
I to jest poważny kłopot.

Skutkiem tej ustawy będzie spadek dochodów 
do budżetu państwa rzędu 5 miliardów zł, czyli tyle 
zostanie w rękach przedsiębiorców, tak zakłada się 
w tej ustawie. Te 5 miliardów zł ubytku w budżecie 
państwa, w sytuacji kiedy budżet na rok przyszły 
ledwo dycha i musi być dofinansowany potężnym 
deficytem budżetowym w tym roku… W noweliza-
cji ustawy budżetowej zwiększa się deficyt budżeto-
wy o 90 miliardów zł, a całe zadłużenie w związku 
z COVID to jest ponad 200 miliardów zł w tym 
roku. I to są pieniądze pożyczone. Czyli mówienie 
o tym, że zwalniamy kogoś z podatków… Ja to po-
pieram, ale zawsze trzeba powiedzieć: równocze-
śnie ponad 200 miliardów zł pożyczamy, nie mamy 
tych pieniędzy. Te pieniądze rząd rozdaje, ale te 
pieniądze będzie trzeba za jakiś czas zwrócić. Jeżeli 
tę perspektywę się widzi i o tym się myśli w ta-
kich kategoriach, to wówczas jakby lepiej myśli się 
o tym, jaki powinien być system podatkowy u nas 
w Polsce. I jeszcze raz mówię: chodzi mi, także na-
szej komisji o to – my to za każdym razem artyku-
łujemy, przynajmniej większość Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych – że przepisy, które się 
wprowadza, powinny być generalne, nie powinny 
być wykluczające, powinny zachęcać, ale nie wy-
branych, tylko wszystkich. I tyle chciałem powie-
dzieć w ramach dodatkowych 5 minut. Dziękuję 
bardzo.

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Robert Dowhan w podobnym re-

żimie 5 minut, bowiem to już drugie wystąpienie 
pana senatora w tym punkcie.

SenatoR 
roBerT dowHan 

Panie Marszałku, dziękuję bardzo.
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Trudno jest przemawiać po takim mów-
cy jak mój serdeczny kolega. Nie ma pana sena-
tora Mroza… Przecież nikt tego nie krytykował. 
Krytykowaliśmy czy, nawet bardziej, prosiliśmy 
Ministerstwo Finansów, pana ministra – o tym 
powiedział pan senator Kleina – żeby może te-
raz nie zaczynać znowu kolejnego tematu, a po-
tem, w przyszłym roku, kolejnego, w odniesieniu 
do wąskiej grupy ludzi. Chodzi o to, że są obwaro-
wania, że mówi się „to trzeba zrobić, tamto trze-
ba zrobić, będziesz miał lepiej, ale to, ale tamto” 
i gdzieś na końcu to wszystko się rozmydla. Każda 
inicjatywa, dzięki której ktoś będzie mógł inwe-
stować i zapłacić mniej podatku, jest oczywiście 
cenna, tylko można zrobić to, jak zauważyłem 
w swoim wystąpieniu, generalnie, można zasta-
nowić się nad wprowadzeniem jednego systemu, 
można wziąć wszystkich przedsiębiorców, nie 
wrzucać ich w kategorie, nie różnicować, że ktoś 
jest mały, ktoś jest duży, ktoś ma tyle lat czy tyle, 
ktoś ma komandytówkę, ktoś jest osobą fizyczną… 
Niech wszyscy mają równe prawa, tak jak o tym 
mowa w konstytucji. Jeden podatek i takie same 
odliczenia. Podawaliśmy tu chyba przykład samo-
chodów. No, to jest dobry przykład. Bo państwo 
totalnie ucięliście możliwość inwestowania cho-
ciażby w nowy sprzęt. No, odliczyć można 150 ty-
sięcy zł. A jak duży samochód kosztuje, nie wiem, 
200–300 tysięcy zł, to kto ma zapłacić resztę? No, 
trzeba z własnej kieszeni, już nie można tego wpi-
sać w koszty firmy, prawda? No, nie można, Panie 
Ministrze. W zeszłym roku to zrobiliście. A jeżeli 
nie kupuje się chociażby samochodów, to nie kupu-
je się opon, nie kupuje się oleju, nie robi się prze-
glądów – tu też podnieśliście… Pan minister mówił, 
że nic nie podnosiliście.

Generalnie chodzi o to, aby zrobić taki projekt 
na przyszłość. Bo tych błędów od wielu lat… Nie 
tylko za rządów PiS, też za Platformy było dużo za-
niedbań, i wcześniej, za AWS i innych, którzy rzą-
dzili. Dzisiaj przyszedł czas, żeby może spróbować 
zaryzykować i dać ludziom szansę, obniżyć gene-
ralny podatek, dać możliwość odzyskiwania VAT 
chociażby z samochodów, z innych rzeczy. Może 
pójść w amortyzację, którą szybciej można by rozli-
czyć albo w całości wrzucić w koszty. To też zachęci 
do inwestowania. Nic tak nie zachęci jak możliwość 
kupienia, nie wiem, chociażby maszyny, którą bę-
dzie można od razu zamortyzować w ciągu roku, 
dwóch czy trzech, a nie tak jak dzisiaj, kiedy to się 
rozkłada na lata. Może to są jakieś dobre rozwiąza-
nia, żeby na przyszłość stworzyć taki system. Ale 

oczywiście za tą uchwałą i za poprawkami będzie-
my głosować. Przynajmniej ja. Dziękuję

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

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

Aleksandra Pocieja w trybie zdalnym.

SenatoR 
aleksander PocieJ 

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Mam nadzieję, że jestem słyszalny w tej chwili.
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Owszem, 

Panie Senatorze, jest pan słyszalny, a nawet – za-
pewne ucieszę pana tą informacją – jest pan rów-
nież widzialny.)

Ponieważ ja również widzę pana marszałka, na-
sza radość jest obustronna.

Ja chciałbym tylko i wyłącznie nawiązać do tego, 
co powiedział pan senator Mróz. Pan senator Mróz 
bardzo często bywa racjonalny, nawet koncyliacyj-
ny. Ale strasznie zdziwiło mnie to, w jaki sposób na-
gle zaatakował senatorów opozycji. Ta cała filipika 
przeciwko opozycji, no, dla mnie była trochę dziw-
na. I bardzo dziękuję panu senatorowi Biereckiemu 
za sprowadzenie kolegi z jego formacji do takiego 
normalnego poziomu. No bo okazuje się, że jednak 
były pewne wątpliwości, które podniósł pan sena-
tor Bierecki. I bardzo się cieszę, że one wybrzmiały 
i że jednak nasza komisja senacka… I jednak mamy 
taką możliwość, żeby to zmienić. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że senator Aleksander 

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

Wniosków o charakterze legislacyjnym nie ma.
W związku z tym zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trze-
ciego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych, usta-
wy o podatku dochodowym od osób prawnych, 
ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym 
od niektórych przychodów osiąganych przez osoby 
fizyczne oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 249, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 249 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu 
i  Finansów Publicznych, senatora Leszka 
Czarnobaja, o  przedstawienie sprawozdania 
komisji.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

SenatoR SPRaWozDaWca 
leszek czarnoBaJ 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie 
Ministrze! Szanowni Państwo!

Mam zaszczyt przedstawić państwu w imieniu 
Komisji Budżetu i Finansów Publicznych sprawoz-
danie komisji z prac nad rządową ustawą o zmianie 
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych, ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku do-
chodowym od niektórych podmiotów osiąganych 
przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw 
– druk nr 249.

Szanowni Państwo, tę skomplikowaną mate-
rię komisja budżetu i finansów rozpatrywała na 2 
posiedzeniach, 18 i 24 listopada. Według pana mi-
nistra – rozumiem, że i rządu – ustawa zmierza 
przede wszystkim do uszczelnienia systemu po-
datku dochodowego…

(Rozmowy na sali)
Jeśli mógłbym prosić o chwilę spokoju…
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Bardzo 

proszę… Panowie Senatorowie, bardzo bym prosił 
o prowadzenie rozmów w sposób, który umożliwi 
panu senatorowi przemawianie.)

Ustawa zmierza do uszczelnienia systemu po-
datku dochodowego od osób prawnych tak, aby 
zapewnić powiązanie wysokości płaconego podat-
ku przez duże międzynarodowe przedsiębiorstwa 
z faktycznym miejscem uzyskania przez nie do-
chodu. Ponadto chodzi o zwiększenie atrakcyjności 
opodatkowania osób fizycznych w formie zryczał-
towanego podatku dochodowego oraz poszerzenie 
grupy podatników, którzy będą mogli z tej formy 
skorzystać.

Do najważniejszych norm i kierunków opi-
niowanej ustawy należy zaliczyć, po pierwsze, 
objęcie podatkiem dochodowym od osób praw-
nych spółek komandytowych mających siedzibę 
lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej, spół-
ek jawnych mających siedzibę lub zarząd na tere-
nie Rzeczypospolitej, jeżeli ich wspólnikiem nie są 
wyłącznie osoby fizyczne. Po drugie, ograniczenie 
możliwości zastosowania tzw. ulgi abolicyjnej. Po 
trzecie, wprowadzenie do systemu prawa podatko-
wego definicji spółki nieruchomościowej oraz usta-
nowienie przepisów dotyczących tych spółek. I po 
czwarte, rozszerzenie zakresu osób uprawnionych 
do skorzystania z opodatkowania zryczałtowanym 
podatkiem dochodowym oraz modyfikację wyso-
kości ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Szanowni Państwo, według pana ministra 
wszystkie wymienione aspekty prawne spowo-
dują pozostawienie w gestii podatników 7 miliar-
dów zł. Ma się tak stać głównie poprzez obniżenie 
CIT z  19% do 9% przy limicie podwyższonym 
z 1,2 miliona do 2 milionów euro, podniesienie li-
mitu ryczałtu z 250 tysięcy do 2 milionów euro, 
poszerzenie listy branż, które będą mogły rozliczać 
się w sposób ryczałtowy, obniżenie stawek podat-
kowych od przychodów ewidencjonowanych dla 
osób z tzw. wolnych zawodów – tutaj są dwie gru-
py, obniża się stawki z 20% na 17% i z 17% na 15%. 
Jednocześnie dzięki uszczelnieniu tych 2 elemen-
tów, o których powiedziałem, tak jak przedstawił 
nam pan minister, do budżetu ma trafić o 2 mi-
liardy zł więcej, pochodzących głównie z uszczel-
nienia spółek komandytowych oraz likwidacji ulgi 
abolicyjnej.

Szanowni Państwo, przedstawienie tych zało-
żeń przez pana ministra trwało krótko, bo główny 
ciężar dyskusji… No, rozwinęła się ona w czasie py-
tań różnych środowisk. Myślę, że również dzisiaj 
część tych pytań będzie się powtarzała.

Chciałbym teraz króciutko przedstawić tezy, 
które były głoszone przez poszczególnych uczest-
ników dyskusji, przedstawicieli zarówno Biura 
Legislacyjnego, jak i różnego rodzaju branż, or-
ganizacji i czynników społecznych, którzy mimo 
pandemii licznie wzięli udział w pracach naszej 
komisji. Jednocześnie chciałbym powiedzieć, że 
do Komisji Ustawodawczej wpłynęło kilkanaście 
różnego rodzaju opinii z różnych środowisk i sto-
warzyszeń biznesowych, opinii ludzi prowadzą-
cych działalność jednoosobową, prowadzących 
działalność w ramach tzw. wolnych zawodów, 
doradców, stowarzyszeń księgowych, doradców 
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podatkowych itd., itd. To bardzo ważne, że pod-
czas rozpatrywania tej ustawy mieliśmy tak sze-
rokie informacje dotyczące różnych środowisk. 
Dlatego od razu chciałbym powiedzieć, Panie 
Ministrze, że te wszystkie sprawy, które padały 
podczas tej debaty, które będą padały dzisiaj, nie 
są po to, żeby krytykować to, co jest przedmiotem 
przedłożenia, tylko po to, by mówić o tym, co jest 
dobrą i co jest złą stroną. Taki był zamysł zarówno 
osób występujących… Chcę od razu powiedzieć, 
że wśród osób występujących chyba nie było ani 
jednej osoby, która powiedziałaby, że ustawa jest 
tak zła, że w całości nadaje się do kosza. Tak że 
to jest raczej element mówiący o tym, że ustawa 
niesie w sobie rzeczy dobre oraz rzeczy kontro-
wersyjne, które tutaj również za chwileczkę pań-
stwu przekażę.

Szanowni Państwo, pan legislator przedsta-
wił uwagi do przedłożonej ustawy – muszę chyba 
zdjąć tę maskę, bo mi tu okulary parują. Szanowni 
Państwo, było 7 zastrzeżeń natury legislacyj-
nej, czyli takich, które w większości zostały po-
parte przez pana ministra i przez rząd i znalazły 
się we wspólnych poprawkach Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych. Jednocześnie pan legisla-
tor przedstawił 4 zastrzeżenia konstytucyjne, a 1 
uwaga była uwagą natury ogólnej.

Ja tylko króciutko powiem, że, po pierwsze, 
uwaga konstytucyjna dotyczy terminu konieczności 
wejścia ustawy w życie. Jeżeli miałaby ona obowią-
zywać od stycznia przyszłego roku, czyli zgodnie 
z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, to 
musi być opublikowana najpóźniej 30 listopada. 
Z tego wynika, że pan prezydent… cały ten pro-
ces podpisania, rozpatrzenia jest strasznie mocno 
skrócony. I tutaj jest opinia pana legislatora, że jest 
to element niekonstytucyjny.

Po drugie, jest opinia o podwójnym opodatko-
waniu spółek komandytowych, zastrzeżenie doty-
czące niekonstytucyjności.

Po trzecie, jeżeli chodzi o kwestię vacatio legis… 
Załóżmy, że ustawa zostaje opublikowana 30 listo-
pada, wchodzi w życie z dniem 1 stycznia. No, zbyt 
krótki jest tu okres vacatio legis. To również jest 
kwestia niekonstytucyjności w opinii legislatora.

I po czwarte, kilka elementów, które zostały 
wprowadzone do ustawy w trakcie rozpatrywania 
w Sejmie… Nie było 3 czytań i to jest również uwa-
ga konstytucyjna.

Jednocześnie pan legislator zaznaczył, że… 
Piąte zastrzeżenie to taka ogólna uwaga, że nie 
we wszystkich fragmentach ustawa w  sposób 

jednoznaczny, jasny precyzuje zakres przedmio-
tu, którego dotyczy.

Teraz kilka słów… Szanowni Państwo, chciał-
bym państwu przybliżyć, jakie głosy padały na sali. 
Oczywiście nie będę przytaczał wszystkich, bo spo-
tkania były bardzo długie, było dużo wystąpień, 
dużo dyskusji. Zatem przedstawię kilka takich 
elementów, które były bardzo charakterystyczne. 
Jak już powiedziałem, wpłynęły opinie od BCC, 
Lewiatana, Rady Przedsiębiorczości, stowarzyszeń 
wolnych zawodów, prawników, doradców, funda-
cji, która wspiera działalność firm rodzinnych. Tak 
więc mieliśmy bardzo dużo różnego rodzaju opinii 
na temat tejże ustawy.

Jakie uwagi płynęły od rzecznika małych i śred-
nich przedsiębiorstw? No, wszystkie wystąpienia 
były bardzo ważne, ale w związku z tym, że rzecz-
nik małych i średnich firm to jest osoba czy insty-
tucja zajmująca się sprawami małych i średnich 
firm, jego opinia była tutaj bardzo, bardzo waż-
na. Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że 
pan rzecznik wyraził się pozytywnie w stosunku 
do wielu zapisów ustawy związanych, generalnie 
rzecz biorąc, z obniżaniem podatków. Ja je przeczy-
tałem i zakomunikowałem w pierwszej części. I to 
jest sprawa, która jest bezwzględnym atutem usta-
wy. Miał za to pewne zastrzeżenia dotyczące usta-
nawiania limitu – on się zmienił, z 250 na 2 miliony 
– tego, czy w ogóle powinny być limity… No, to jest 
kwestia dotycząca przyszłych rozstrzygnięć.

Jakie krytyczne uwagi wniósł rzecznik ma-
łych i średnich przedsiębiorstw? Po pierwsze, 
bardzo krytycznie ocenił podwójne opodatkowa-
nie spółek komandytowych, gdyż wiele małych 
i średnich firm działa w formie spółek komandy-
towych. Powiem, że spółek komandytowych, o ile 
dobrze pamiętam, jest na polskim rynku 40 tysię-
cy. I rzecznik bardzo krytycznie wypowiadał się 
o wprowadzeniu podwójnego opodatkowania.

Jednocześnie jest kwestia vacatio legis, tego, że 
vacatio legis jest zbyt krótkie. W pierwszej wer-
sji miało być tak, że cała ustawa obowiązuje od 
1 stycznia, w przypadku spółek komandytowych 
wydłużono je, jednak rzecznik – słusznie w naszej 
ocenie – podnosił kwestię, że co najmniej rok, a na-
wet 2 lata powinien wynosić okres vacatio legis. 
Powinno tak być z prostej przyczyny: jeżeli firma 
X realizuje jakiś projekt, to on nie trwa pół roku. Są 
projekty, które czasami trwają 2, 3 lata, w związku 
z czym vacatio legis powinno być dłuższe.

Były również wskazane przez rzecznika zale-
ty spółek komandytowych, na które chcielibyśmy, 
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aby pan, Panie Ministrze, ministerstwo i rząd mie-
li szczególne baczenie. Spółki komandytowe to są 
spółki, które służą wdrażaniu innowacyjności, 
wzmacnianiu start-upów, czyli to jest to wszystko, 
co jest związane z wejściem na rynek kapitałowy, 
ale nie od razu z pełną odpowiedzialnością. Spółki 
komandytowe tworzą lepsze warunki do wejścia 
na rynek działalności gospodarczej, takie bezpiecz-
niejsze i dlatego są bardzo, bardzo istotne.

Krytyka spotkała również zapis dotyczący li-
kwidacji ulgi…

(Głos z sali: Ulgi abolicyjnej.)
Następnie, proszę państwa, kilka słów chciał 

powiedzieć przedstawiciel Polskiej Organizacji 
Handlu i Dystrybucji. Już nie będę tego powtarzał. 
Podzielił on wiele tych uwag, które były przedmio-
tem wystąpienia rzecznika małych i średnich firm, 
ale wniósł kilka innych zastrzeżeń.

Najpierw kwestia konsultacji. Panie Ministrze, 
zgodnie z informacją, którą mieliśmy, projekty tych 
ustaw były w czwartek, a opinia miała wpłynąć do 
poniedziałku. Jak na taką materią, która budu-
je fundament czy jakby służy budowaniu funda-
mentu prawa podatkowego, konstrukcji związanej 
z działalnością gospodarczą… No, trzeba po prostu 
powiedzieć, że ten okres dyskusji jest bardzo, bar-
dzo istotny. Ta debata podczas posiedzenia Komisji 
Budżetu i Finansów Publicznych pokazała, Panie 
Ministrze, Szanowni Panowie, jak ważna jest tego 
rodzaju dyskusja i otwartość na tę dyskusję. Ja tylko 
dodam – myślę, że panu ministrowi to nie umknę-
ło – że była bardzo ważna deklaracja rzecznika 
małych i średnich przedsiębiorstw. Pan rzecznik 
mówi tak: Panie Ministrze, my mamy 10-punkto-
wy program dotyczący poprawy funkcjonowania 
firm na terenie Rzeczypospolitej. Ważnym ele-
mentem tego 10-punktowego programu jest to, 
że nie ma straty dochodów budżetu państwa. No, 
to zawsze jest taki element, na którym dobry pro-
jekt może się rozbić. W związku z tym zachęcam, 
Panie Ministrze, do tego rodzaju debat, dyskusji, 
spierania się, kłótni. Nie chodzi o jednomyślność, 
bo w ramach jednomyślności nigdy nic nie osią-
gniemy. Tylko dyskusja, spieranie się, rozmowa, 
przedstawianie argumentów, ścieranie się tych ar-
gumentów prowadzą do lepszych rozwiązań.

Przedstawiciel Polskiej Organizacji Handlu 
i Dystrybucji wniósł również zastrzeżenie dotyczą-
ce publikacji polityki podatkowej firmy. Ja wiem, 
że pan minister ma odmienne zdanie, bo prezento-
wał je podczas tej debaty, ale ja na razie prezentuję 
pojawiające się w debacie pomysły. Prezentuję to, 

co mówił przedstawiciel POHiD, że te wszystkie 
dane, które firmy mają dodatkowo zamieszczać, są 
w gestii, w posiadaniu wszystkich instytucji skar-
bowych i ministerstw. W związku z tym w opinii 
tejże organizacji to przedsiębiorcy mają to zagrego-
wać, zrobić, przygotować i przesłać. Jest to kolejne 
nadmierne obciążenie przedsiębiorców.

Bardzo ważna kwestia, Panie Ministrze, to jest 
kwestia indywidualnych interpretacji. Państwo 
wprowadzacie szybko, w waszej ocenie sprawnie, 
nowy projekt ustawy. Jeżeli jednak mówimy o opo-
datkowaniu spółek komandytowych, to przecież 
są tu wykładnie, na bazie których firmy budowały 
projekt finansowy, projekt działania. W związku 
z tym tego rodzaju szybkie zamykanie dotychcza-
sowych form działania bez tego dłuższego okre-
su w ocenie przedstawicieli tejże organizacji jest 
bardzo, bardzo niekorzystne, gdyż to kompletnie 
zmienia warunki funkcjonowania na rynku.

Teraz chciałbym powiedzieć kilka słów o tym, 
co mówił pan profesor z Uniwersytetu Łódzkiego 
jako przedstawiciel środowisk naukowych. Ja nie 
będę przedstawiał całego wystąpienia, ale zachę-
cam do przeczytania stenogramów, bo z punktu 
widzenia naukowego, ale i funkcjonalnego ta wy-
powiedź niesie bardzo dobrą, fajną wiedzę, którą 
można, Panie Ministrze, wykorzystywać również 
w czasie budowania docelowej strategii. Im wię-
cej takich głosów, im więcej głosów praktyków, im 
więcej pytań i im więcej otwartości z państwa stro-
ny, to jest to, o co w poprzedniej dyskusji apelował 
pan senator Dowhan… To będzie skutkowało tym, 
że na rynku będzie lepszy produkt, jeśli chodzi 
o funkcjonowanie na tym rynku.

Co mówił pan profesor? Pan profesor mówił, 
że nie ma żadnego uzasadnienia, oprócz celu fi-
skalnego, jeśli chodzi o podwójne opodatkowanie 
spółek komandytowych. Pan profesor mówi tak: 
rząd myli optymalizację z obejściem prawa. Pan 
minister prezentował tu oczywiście kompletnie od-
mienne zdanie, myślę, że również w wystąpieniu to 
zaznaczy. Chcę powiedzieć tak. Panie Ministrze, to, 
co pan profesor tu powiedział… Rząd ma wystar-
czające instrumenty, aby ścigać tych, którzy omi-
jają prawo w celu uniknięcia płacenia podatków, 
dochodzić tych wszystkich należnych podatków. 
Optymalizacja… Tutaj był taki przykład, że jeżeli 
ktoś kupował za gotówkę, a teraz kupuje w leasin-
gu, to optymalizuje swoje koszty. Pan profesor mó-
wił: proszę tych dwóch rzeczy nie mylić, warto by 
było, żeby te dwa pojęcia, optymalizacja i ucieczka 
od płacenia podatków, były przez pana ministra 
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i rząd rozróżniane. Ja na razie przytaczam to, co 
mówił pan profesor.

Częstym argumentem jest stwierdzenie, że 
w 2013 r. była próba opodatkowania spółek koman-
dytowych. Już raz taka próba była, chyba w 2013 r., 
jeśli dobrze pamiętam. Chcę powiedzieć tak. 2 dni 
później mieliśmy debatę i jeden z profesorów po-
wiedział: kiedy próbowano w 2013 r. wprowadzić 
opodatkowanie dla spółek komandytowych i kiedy 
przedstawiono te same argumenty, które przedsta-
wiamy dzisiaj, ci ludzie wysłuchali tego i wycofali 
się z głupiego pomysłu. Tak, taka była konkluzja tego 
wystąpienia. Pan profesor powiedział też, jakie będą 
efekty tego podwójnego opodatkowania. Otóż ewi-
dentnie zmniejszy się liczba spółek komandytowych 
na rynku, wbrew tendencjom europejskim, dlatego że 
15 krajów najbardziej rozwiniętych rozwija, wspiera, 
można powiedzieć ogólnie, bo nieprzeszkadzanie to 
już jest wspieranie, rozwój spółek komandytowych, 
gdyż one mają swoją wartość: start na rynku, brak 
odpowiedzialności całym majątkiem przez koman-
dytariuszy itd. I co jest bardzo ważne, a o czym mówił 
pan profesor? Otóż spółki komandytowe to bardzo 
duża liczba spółek rodzinnych, w których zapewnia-
my bezpieczne wejście do działalności gospodarczej 
członkom rodziny. Tu padało, że chcemy, żeby to były 
spółki z o.o., bo jak właściciel nie spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością, tylko działalności prowadzonej 
jako firma jednoosobowa umrze, to wówczas wystę-
pują kłopoty. Tak że wiele tych kwestii, które pojawia-
ły się dzisiaj podczas tej dyskusji, rozwiązują m.in. 
spółki komandytowe. I na koniec pan profesor po-
wiedział, że proponuje odrzucić to, co dotyczy spółek 
komandytowych, w całości.

Krajowa Rada Doradców Podatkowych. Tu rów-
nież padały argumenty dotyczące wsparcia, czy-
li to, że rząd posiada wystarczające instrumenty 
związane z egzekwowaniem płacenia podatków, 
że nie trzeba karać spółek komandytowych tylko 
dlatego, że jakiś procent osób unika płacenia po-
datków. Ja powiem – to jest mój komentarz, który 
nie jest opinią komisji – że to jest tak, jakbyśmy 
wiedzieli, że w ulicę jednokierunkową cały czas 
ktoś wjeżdża, wjeżdża, wjeżdża, jakbyśmy nie mo-
gli sobie z tym poradzić i uznalibyśmy, że rozwią-
zaniem jest zamknięcie tej ulicy. Jak zamkniemy, 
to nie będzie wjeżdżał. I tak państwo postępujecie 
według tych osób i tych instytucji, które się na ten 
temat wypowiadały. Jak występuje jakiś problem 
– niezbyt dokładnie zidentyfikowany według tych 
osób – to dla was najlepszym rozwiązaniem jest 
wprowadzić dodatkowy podatek.

Jeśli chodzi o doradców podatkowych, to padł 
taki głos, że… Generalnie dotyczy to tych zapisów. 
W większości popieramy to, co niesie ta ustawa, 
aczkolwiek oprócz spółek komandytowych jest tu 
jeszcze jedna sporna kwestia. Mianowicie ustawa 
uniemożliwia rozliczenie strat powstałych przed 
dniem wejścia tejże ustawy w życie.

Następnie przejdę do stowarzyszenia prawni-
ków polskich. No, zacytuję kilka zdań. Projekt jest 
nieprzemyślany w zakresie spółek komandyto-
wych i uderzy w wolne zawody. I teraz dochodzi-
my do kwestii, która wywołuje największy spór. 
Mianowicie według tych dokumentów, które tra-
fiły do komisji, które trafiły do nas, a które były 
przedmiotem wystąpień na posiedzeniu, po wpro-
wadzeniu tej ustawy, o której tutaj dzisiaj mówimy, 
podatki wzrosną o 29–34%, jeśli chodzi o spółki 
komandytowe.

Na koniec wystąpień osób, które były zaproszo-
ne na to spotkanie, wystąpił również pracownik… 
To już nie był pan profesor, tylko drugi pracow-
nik Uniwersytetu Łódzkiego. Przytoczę tylko je-
den fragment. Panie Ministrze, Szanowni Państwo, 
tenże pan doktor wygłosił taką tezę. Czy sprawie-
dliwość podatkowa jest wówczas, gdy podatnik 
z tytułu tej samej działalności płaci 2 podatki, PIT 
i CIT? Po wprowadzeniu opodatkowania całej spół-
ki komandytowej ten warunek będzie spełniony. 
No, jest to, mówiąc delikatnie, zbyt duże obciąże-
nie. Nie chcę już używać innych słów, ale chodzi 
o kwestię wprowadzenia tego podatku.

Na koniec, Szanowni Państwo, chciałbym po-
wiedzieć, że również senatorowie wykazywali 
dużą aktywność w czasie dyskusji. Chcę także po-
wiedzieć, że poprosiłem o pewną analizę. No, naj-
większy spór dotyczył tego, czy po wprowadzeniu 
tego podatku – mówię o spółkach komandytowych 
– akcjonariusze takiej spółki będą płacić wyższe, 
czy niższe podatki. Dzień wcześniej otrzymałem od 
pana dyrektora analizę – niestety było już późno, 
więc nie zdążyłem się z nią zapoznać – pokazującą, 
że nie nastąpi podwyższenie podatków. Niemniej 
jednak wszyscy pozostali, począwszy od osób, któ-
rych to dotyczy, poprzez wszelkiego rodzaju orga-
nizacje i partnerów społecznych, a skończywszy na 
naszym legislatorze, jednoznaczne stwierdzili, że 
podatnicy będą płacić wyższe podatki.

Chcę powiedzieć, że senatorowie składali 
również poprawki. Łączna liczba poprawek, któ-
re zostały zgłoszone podczas posiedzenia komi-
sji, wynosi 37. Jak już mówiłem, poprawki czysto 
legislacyjne zostały w większości poparte przez 
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pana ministra. Była też 1 poprawka, którą wy-
cofaliśmy wspólnie z panem senatorem Kleiną. 
To świadczy o naszej otwartości. Wycofaliśmy 
ją, Panie Ministrze. Nie zgłosiliśmy jej, tak jak 
pan minister prosił, i dzisiaj także nie zamie-
rzamy jej zgłosić, mimo że mamy wątpliwości 
dotyczące konstytucyjności tych poprawek. No, 
wsłuchaliśmy się w to, co powiedział pan mini-
ster. Są to poprawki, które wpływają korzystnie 
na kwestie związane z COVID. Zostały wymie-
nione branże, o które tu chodzi. Uznaliśmy, że 
wycofamy tę poprawkę, skoro poprawki wprowa-
dzone podczas debaty sejmowej są korzystniejsze 
dla podatników.

Jednocześnie chcę powiedzieć, że te popraw-
ki… Tylko kilka z  nich przytoczę. Pan senator 
Frankiewicz, pan senator Zygmunt Frankiewicz, 
zgłosił poprawkę dotyczącą zrekompensowania 
samorządom dochodów utraconych w związku 
ze zwiększeniem kwot czy granicy dla ryczałtów 
i niższych podatków, i to zostało przez komisję 
przegłosowane.

Pan senator Kleina i  ja zaproponowaliśmy 
wykreślenie całego działu związanego z opodat-
kowaniem spółek komandytowych i komisja to za-
akceptowała. Kwestia związana z abolicją również 
została przez nas zgłoszona jako element do wy-
kreślenia i komisja pozytywnie zaopiniowała wy-
kreślenie usunięcia ulgi abolicyjnej z tejże ustawy.

Nadmierna sprawozdawczość. Było podno-
szone przez przedsiębiorców, że ustawa nakłada 
zwiększone obciążenia, jeśli chodzi o sprawozdaw-
czość. Wykreślenie tego również zostało zapropo-
nowane przez senatora Kleinę i przeze mnie i także 
zostało to zaakceptowane.

Pan senator Bierecki zgłosił przepisy uszczegó-
łowiające tę ustawę. Część z nich została przyjęta, 
część nie została przyjęta, ale pan senator Mróz 
zgłosił je jako wnioski mniejszości.

I  to były te główne zmiany w  stosunku do 
przedłożenia rządowego, które komisja zapropo-
nowała. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę sprawozdawcę mniejszości 

Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, sena-
tora Krzysztofa Mroza, o przedstawienie wniosku 
mniejszości komisji.

SenatoR SPRaWozDaWca 
krzyszTof mróz 

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Pan senator Czarnobaj dość szczegółowo przed-

stawił przebieg posiedzenia komisji. To posiedzenie 
trwało bardzo długo, odbyło się w dwóch częściach. 
W pierwszej faktycznie bardzo wiele osób się wy-
powiadało, i rzecznik małych i średnich przedsię-
biorców, i wielu interesariuszy reprezentujących 
różne organizacje…

Cóż mogę dodać po tej szczegółowej wypowie-
dzi pana senatora Czarnobaja… My wspólnie z pa-
nem przewodniczącym Grzegorzem Biereckim 
złożyliśmy wniosek mniejszości dotyczący popra-
wek oznaczonych w zestawieniu poprawek komi-
syjnych jako druga, dwunasta i trzynasta. Poprawki 
druga, dwunasta i trzynasta miały charakter do-
precyzowujący, uszczegółowiający, synchronizu-
jący w stosunku do przepisów wprowadzających 
opodatkowanie podatkiem CIT spółek komandy-
towych. W momencie kiedy przeszła poprawka, 
o której pan przewodniczący Czarnobaj mówił, 
że wykreśla się całe przepisy w ustawie odnośnie 
do opodatkowania spółek komandytowych podat-
kiem CIT, w sposób naturalny te poprawki pana 
senatora Grzegorza Biereckiego stały się bezprzed-
miotowe. No, jak wykreśliliśmy opodatkowanie 
spółek komandytowych, to wszystkie przepisy 
doprecyzowujące i synchronizujące stały się bez-
przedmiotowe. My to podtrzymujemy z panem 
przewodniczącym Biereckim, licząc się z tym, że 
pewnie te nasze rozwiązania zostaną odrzucone.

Tylko jedna taka uwaga. Nie wiem, czy ona 
przekona kogoś z koleżanek i kolegów z opozy-
cji w stosunku do rządu, z większości senackiej… 
A mianowicie trzeba byłoby założyć taką daleko 
idącą hipotezę, że poprawki dotyczące wykreślenia 
opodatkowania podatkiem CIT spółek komandyto-
wych zostaną odrzucone w Sejmie i to spowoduje, 
że wszystkie poprawki, które zgłosił pan Grzegorz 
Bierecki, no, że tak powiem, korzystne, po wpro-
wadzeniu podatku CIT od spółek komandytowych 
po prostu nie wejdą w życie. Ale mam świado-
mość, że polityka i arytmetyka jest taka, jaka jest. 
Zobaczymy, bo wiem, że właśnie ta kwestia, która 
jest zasadniczą kwestią w tej ustawie, a mianowi-
cie kwestia wprowadzenia opodatkowania spółek 
komandytowych, budzi kontrowersje w środowi-
sku przedsiębiorców, w środowisku księgowych, 
prawników. Tutaj, że tak się wyrażę, większość ko-
misji przegłosowała wykreślenie tego zapisu, co de 
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facto… No, po wykreśleniu tego przepisu de facto 
przekreśla się sens tejże ustawy, bo ona zasadni-
czo tym sprawom służyła. No ale to już jest kwestia 
decyzji Wysokiego Senatu. My tutaj z panem prze-
wodniczącym Biereckim taki wniosek mniejszości 
złożyliśmy i zobaczymy, jak Wysoka Izba do tego 
podejdzie. Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

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

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Pan senator Władysław Komarnicki.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

SenatoR 
władysław komarnicki 

Ja mam pytanie do pana senatora sprawozdawcy.
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Proszę, pan 

senator jest gotowy do odpowiedzi, jak mniemam.)
(Senator Leszek Czarnobaj: Tak.)
Miałem 5 pytań, ale pan senator sprawozdawca 

bardzo szczegółowo omówił te sprawy, w związku 
z tym zostało mi jedno, ale bardzo ważne. Dotyczy 
ono ulg w podatkach od przychodów z najmu.

(Senator Leszek Czarnobaj: Jakich?)
Z najmu. W podatkach od przychodu z najmu.
Czy rząd decydując się, Panie Senatorze, na 

zwolnienie z opodatkowania przychodów od bu-
dynków… Mamy tu na myśli przede wszystkim 
centra handlowe. Czy była dyskusja na posiedze-
niu komisji lub jakaś analiza o zasadach i zakresie 
obniżenia czynszu dla sklepów, które zatrudniają 
– dzisiaj już była o tym mowa – wedle ogólnie do-
stępnych danych 200 tysięcy pracowników? Są to 
przede wszystkim młodzi ludzie. Jakie mechani-
zmy ochronne planuje wprowadzić rząd? Czy była 
taka dyskusja? Czy rozważano, aby beneficjentami 
zmian w ustawie były nie tylko lub prawie wyłącz-
nie zamożne podmioty gospodarcze, szczególnie 
zagraniczne, bo one są właścicielami powierzchni 
handlowych czy biur, lecz także wielka liczba wy-
najmujących te powierzchnie polskich przedsię-
biorców? W art. 1 pkt 22 ustawy zmieniającej o tym 
się mówi. Byli u mnie ci, którzy wynajmują… To 
jest problem bardzo poważny.

SenatoR 
leszek czarnoBaJ 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie 
Senatorze!

Ten wątek w ogóle nie był przedmiotem dys-
kusji na posiedzeniu komisji, przez nikogo nie był 
podnoszony. To po pierwsze.

Po drugie. Jeśli chodzi o korzystanie tylko i wy-
łącznie z dobrodziejstw tej ustawy, to ja mam aku-
rat odwrotne nie tylko wrażenie, ale i wiedzę. Ta 
ustawa w zakresie podatkowym, obniżania podat-
ków itd. w dużej mierze, a może i w głównej – to 
pan sobie już doprecyzuje, tę kwestię 7 miliar-
dów zł – dotyczy mikro-, małych i średnich firm. 
Mówimy tutaj o kwestii podniesienia ryczałtu, 
obniżeniu z 19 na 9% CIT itd. Chodzi o elementy, 
o których mówiłem, więc już nie będę powtarzał. 
Jednak wątek dużych sklepów, czynszów, polity-
ki podatkowej w stosunku do tych sklepów nie był 
przedmiotem prac komisji. Myślę, że pan mini-
ster… W mojej ocenie to też wykracza poza przed-
łożenie, które dzisiaj rozpatrujemy.

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę o zadanie pytania pana senatora 

Roberta Dowhana.

SenatoR 
roBerT dowHan 

Dziękuję bardzo.
Ja mam pytanie do jednego i do drugiego sena-

tora sprawozdawcy.
Pierwsze pytanie. Czy to prawda, że przed-

siębiorcy i organizacje, pracodawcy dostali 5 dni 
na wypowiedzenie się? Ponoć projekt ukazał się 
16 września, a do 21 września można było składać 
poprawki czy wyznaczony był termin na konsulta-
cje. To jest moje pierwsze pytanie.

A drugie pytanie to pytanie do pana senatora 
Mroza. Skąd pan wie, co Sejm zrobi? Bo mówił pan, 
że na pewno oddali to, co pan senator Bierecki pro-
ponuje, że może to jest dobre, ale pan wie, że Sejm 
to odrzuci. Skąd takie przekonanie? Coś mi tu nie 
pasuje. Czy jest pan tak dobrze poinformowany, 
czy może pan zarządza głosowaniami, a może ma 
pan maszynkę do liczenia? No bo jakieś dziwne to 
pana stwierdzenie.
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WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę panów senatorów sprawozdaw-

ców o odpowiedzi.

SenatoR 
leszek czarnoBaJ 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie 
Senatorze!

Kwestia w ogóle opinii, rozmów, uzgodnień, 
tego rodzaju rzeczy… Ja rozumiem, że COVID spra-
wia pewne kłopoty. Ja nie będę tego oceniał, zacy-
tuję to, co mówili przedstawiciele przedsiębiorców 
i organizacji, którzy reprezentowali tychże przed-
siębiorców na tym spotkaniu: w czwartek – nie 
pamiętam daty – dostaliśmy projekt tejże ustawy 
z terminem na wyrażenie opinii do poniedziałku. 
Czyli można powiedzieć, że czwartek, piątek, 2 dni 
robocze to był czas na złożenie tej opinii, bo ona 
w poniedziałek musiała wpłynąć.

Szanowni Państwo, to już podnosiłem w swoim 
wystąpieniu: to, co dotyczy konstruowania prawa 
podatkowego, wymaga czasu, rozwagi, dyskusji, 
sporu, przekomarzania się, analiz itd., itd. To nie 
jest tak, jak słyszałem podczas rozpatrywania po-
przedniej ustawy, gdy jeden z senatorów mówił: 
„No ale o co chodzi? Przecież obniżyliśmy staw-
ki”. Przedsiębiorcy mówią – to jest to, o co pyta 
pan senator Dowhan – że oprócz niskich stawek 
chcą mieć wpływ na to, do czego się odnosi naj-
większe zastrzeżenie do całego systemu podatko-
wego w Polsce, i to nie zastrzeżenie wskazywane 
przez opozycję. W ocenie instytucji międzynaro-
dowych polski system podatkowy w zakresie wy-
sokości opodatkowania nie jest najgorszy, mówiąc 
delikatnie – ja nie chcę mówić, czy jest bardziej 
preferencyjny niż w innych krajach, czy nie – jed-
nak jest jednym z ostatnich systemów, jeśli cho-
dzi o czytelność, przejrzystość, jawność itd., itd. Ja 
w debacie zacytuję nie polityków, tylko instytucje 
międzynarodowe, które oceniają systemy podat-
kowe. I to w mojej ocenie bierze się z tego, o co py-
tał pan senator: pośpiechu, tymczasowości, braku 
dłuższej perspektywy dotyczącej skutków wpro-
wadzania różnego rodzaju zmian. Przecież ta usta-
wa w stosunku np. do czy to ulgi abolicyjnej, czy 
to podatków spółek komandytowych wprowadza 
fundamentalne zmiany. W związku z tym każdy 

z podatników, których to dotyczy – i to już jest nie 
tylko kwestia orzeczenia trybunału – powinien 
o nich się dowiadywać wcześniej. I to było rów-
nież w wystąpieniu rzecznika. Jeszcze raz potwier-
dzę, że to było bardzo ważne wystąpienie dotyczące 
dyskusji, rozmów itd. Pan rzecznik powiedział tak: 
dużo rozmawiajmy, mamy propozycje, siądźmy, 
rozmawiajmy, rozmawiajmy, rozmawiajmy i wtedy 
wyjdzie lepszy produkt.

Tak że to był, Panie Senatorze, bardzo krót-
ki okres, zbyt krótki, praktycznie w ogóle go nie 
było, chyba że były wcześniej jakieś inne konsulta-
cje. Takie słowa padały z ust przedstawicieli orga-
nizacji, które zrzeszają polskich przedsiębiorców.

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę o zadanie pytania…
A, przepraszam, jeszcze pan senator. 

Najmocniej przepraszam, Panie Senatorze. Nie 
chciałem w żaden sposób panu uchybić.

SenatoR 
krzyszTof mróz 

Tutaj były jakby 2 pytania.
Na jedno pytanie już chyba pan przewodniczą-

cy Czarnobaj odpowiedział. Ja nie jestem w stanie 
precyzyjnie określić, czy były 4 dni, czy to było 5 
dni na takie formalne wniesienie uwag, propozy-
cji. Być może tak. Jednak sam pomysł opodatkowa-
nia spółek komandytowych podatkiem CIT… No, 
to nie było tak, że on się pojawił w ciągu 5 dni, że 
spadł jak grom z jasnego nieba, bo o tym się mó-
wiło co najmniej kilka tygodni. Były nawet dysku-
sje w przestrzeni publicznej. Być może faktycznie 
formalne wniesienie uwag to był… Jakoś tego nie 
sprawdzałem. Jeżeli nawet było to na posiedzeniu 
komisji, to być może mi to umknęło. Niewątpliwie 
to nie był długi okres.

Też się zgodzę z  panem przewodniczącym 
i z wieloma przedsiębiorcami, to zresztą podkre-
ślał także rzecznik, że wprowadzenie tego rozwią-
zania, można by powiedzieć, na ostatnią chwilę 
zgodnie z przepisami i z orzeczeniem Trybunału 
Konstytucyjnego – bo powinniśmy się zmieścić 
ze zmianami w prawie podatkowym do końca li-
stopada… I faktycznie, jeżeli ta ustawa zostanie 
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uchwalona w jakiejś tam formie w Senacie, to, 
z tego co wiem, w piątek będzie posiedzenie Sejmu, 
na którym ewentualnie będzie się rozpatrywało 
uwagi Senatu, m.in. także do tej ustawy. No i póź-
niej wszystko oczywiście w rękach pana prezyden-
ta, czy będzie chciał skorzystać z 21 dni na analizę 
ustawy, czy tę ustawę podpisze. Ciężko mi powie-
dzieć, jaką decyzję podejmie pan prezydent.

A jeżeli chodzi o drugie pytanie pana senatora 
Dowhana, to być może pan senator mnie nie do 
końca zrozumiał. Mianowicie te 3 poprawki – nr 2, 
12 i 13, które złożył pan przewodniczący Grzegorz 
Bierecki, a które zostały nawet nie odrzucone… 
Bo one nie zostały odrzucone, one nie były pod-
dane pod głosowanie w momencie, kiedy została 
przyjęta przez komisję poprawka panów senatora 
Czarnobaja i Kleiny, eliminująca z tego przedło-
żenia wszystkie przepisy odnośnie do opodatko-
wania CIT spółek komandytowych. A w związku 
z tym, że te poprawki dotyczyły tej materii, to jak 
to wyrzuciliśmy z tej ustawy, te poprawki były 
bezprzedmiotowe.

Ale ja powiedziałem, co będzie, jak będzie 
w perspektywie. No, Szanowny Panie Senatorze, 
jeżeli ta ustawa, to przedłożenie rządowe mówi, 
że ze względu na uszczelnienie systemu podatko-
wego proponujemy objęcie podatkiem CIT spół-
ek komandytowych, jeżeli ta propozycja znajduje 
większość w Sejmie… W Senacie na razie jest to 
na poziomie komisji, ale zakładam, że stanowisko 
komisji zostanie podtrzymane przez całą Wysoką 
Izbę. To wtedy ten sprzeciw Senatu, czyli ta po-
prawka Senatu… Nie poprawka senatora Grzegorza 
Biereckiego, tylko poprawka senatorów Kleiny 
i  Czarnobaja, która po zaakceptowaniu przez 
Wysoką Izbę wróci do Sejmu i zostanie tam odrzu-
cona… No, domniemywam, że zostanie odrzucona, 
bo ta poprawka senatora Czarnobaja i senato-
ra Kleiny miała negatywną opinię Ministerstwa 
Finansów, czyli rządu. Tak więc podejrzewam, że 
większość sejmowa, która jest za rządem – a ta 
większość sejmowa, wbrew pozorom, jest pew-
na w Sejmie – odrzuci w tym zakresie propozycję 
Senatu. Czyli wrócimy do pierwotnego przedłoże-
nia, które przyszło do nas z Sejmu, czyli opodat-
kowania podatkiem CIT spółek komandytowych.

Oczywiście robię takie założenie, ale to założe-
nie, wydaje mi się, ma mocne podstawy logiczne. 
I w związku z tym te rozwiązania, które dopre-
cyzowały wspominane kwestie, a które z oczy-
wistych powodów nie mogły być na posiedzeniu 
komisji przegłosowane, wynikające z poprawek 

pana senatora Grzegorza Biereckiego, nie znajdą 
się w ustawie. Pytanie, co potem zrobi rząd. Czy 
będzie robił jakąś szybką ścieżkę legislacyjną, żeby 
to wprowadzić, czy odpuści? No to już jest kwestia 
nie do mnie.

Myślę, że chyba wystarczająco jasno, logicz-
nie uprawdopodobniłem to, że złożenie poprawek 
wywracających propozycję rządową, za którą stała 
większość sejmowa, prawdopodobnie zostanie… 
Jeżeli my ją w Senacie uwalimy, w cudzysłowie, 
mówiąc już bardzo kolokwialnie, może tak niezbyt 
parlamentarnie, to ona powróci, powróci w wersji 
pierwotnej, w jakiej do nas przyszła. To rozwiąza-
nie… Pan marszałek Kamiński też się zgadza. Mam 
nadzieję, że taka…

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję.
Zgadzam się z  panem, Panie Senatorze. 

Przynajmniej mnie udowodnił pan, iż pana pro-
gnoza nie ma charakteru nadprzyrodzenie pro-
fetycznego, tylko jest oparta o analizę polityczną 
pana senatora. Jak rozumiem, do podobnego wnio-
sku doszedł pan senator Dowhan…

(Senator Krzysztof Mróz: Dziękuję bardzo.)
…co trochę zubaża naszą Izbę, bo bylibyśmy 

przekonani, gdyby pan nas o czym innym nie prze-
konał, że posiada pan zdolności profetyczne.

(Senator Krzysztof Mróz: Zdolności profetycz-
nych, Panie Marszałku, nie posiadam, ale chciał-
bym powiedzieć, że jednak bardzo wiele poprawek 
Sejm przyjmuje, więc nasza praca jest potrzebna.)

Nie sposób nie zgodzić się z tą uwagą pana 
senatora.

Następnym senatorem, który zada pytanie, bę-
dzie nie kto inny, a senator Krzysztof Kwiatkowski.

SenatoR 
krzyszTof kwiaTkowski 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja pana senatora Mroza chciałbym zapy-

tać o taką sprawę. Ile spółek spośród spółek ko-
mandytowych w Polsce posiada zagranicznych 
wspólników? I dodatkowe pytanie: ile spółek ko-
mandytowych znajduje się całkowicie w rękach 
polskich przedsiębiorców? Może pan podać liczby 
bezwzględne albo udział procentowy, jak wygodniej 
będzie tę informację przedstawić.
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WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę pana senatora sprawozdawcę.

SenatoR 
krzyszTof mróz 

Panie Marszałku, Panie Senatorze, trudno mi 
na to pytanie odpowiedzieć. Myślę, że szczegóło-
we dane ma ministerstwo finansów. Ja tymi da-
nymi, o które pan pyta, nie dysponuję. Nie wiem, 
czy pan minister jest przygotowany na taką od-
powiedź. Kiwa głową, że jest. Też nie przypo-
minam sobie, żeby takie dane były podawane 
podczas debaty. No, debata była wielo-, wielo-, 
wielogodzinna, więc być może to się pojawi-
ło. Panie Przewodniczący, czy były takie dane? 
Gdzieś dyskutowaliśmy, ale czy były konkretne 
liczby… Ja tak z pamięci nie jestem w stanie tego 
teraz podać.

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę o zadanie kolejnego pytania pana 

senatora Roberta Dowhana.

SenatoR 
roBerT dowHan 

Dziękuję.
Obiecuję że, że nie będę zabierał za dużo czasu, 

zostawię sobie pewne sprawy na dyskusję.
Pan senator sprawozdawca Mróz powiedział, 

że to służy uszczelnieniu systemu podatkowego. 
Czy może pan opisać sytuację, podać, ile firm, 
nie wiem, wyprowadza jakiś majątek, transferu-
je środki? Pytam o jakieś dowody. Bo co to zna-
czy „uszczelnić system podatkowy”? Mnie się 
wydaje, że jest szczelny. Jest firma komandyto-
wa, płaci podatek, płaci VAT, płaci pracownikom 
pensje. Jeżeli ktoś popełnia jakieś przestępstwo, 
a wy o tym wiecie, to dlaczego kierujecie całą swo-
ją złość na wszystkich, a nie wyeliminujecie tych, 
którzy rozwalają ten system? Jeżeli ma pan takie 
przykłady, to bardzo proszę podać.

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę.

SenatoR 
krzyszTof mróz 

Panie Marszałku, Panie Senatorze, to nie jest 
kwestia tego, że ktoś jakąś złość przeciwko komuś 
kieruje. Jeżeli ktoś nie płacił podatków, to po prostu 
mamy do czynienia z przestępstwem. W tym mo-
mencie określone organy Krajowej Administracji 
Skarbowej ścigają takie osoby. My tutaj mówimy 
o pewnej formule optymalizacji, a optymalizacja 
polega w swej idei na tym, że…

(Głos z sali: Na optymalizowaniu.)
Nie tyle tak wprost jest to nielegalne, że ktoś 

nie płaci podatków, czyli stosuje takie rozwiąza-
nia prawne, np. jeżeli chodzi o formę prowadze-
nia działalności gospodarczej, formę prawną, lub 
dopasowuje, Panie Senatorze, rodzaj…

(Senator Robert Dowhan: Gdzie ten system jest 
nieszczelny? Niech pan nie opowiada, co tam albo 
tam. Gdzie ten system jest nieszczelny?)

(Wicemarszałek Michał Kamiński: Ale, Panie 
Senatorze, bardzo proszę o zachowywanie…)

…transakcji, ustala, że będzie robił taki rodzaj 
transakcji gospodarczych, i dopasowuje formę 
prawno-organizacyjną podmiotu gospodarczego 
pod ten rodzaj transakcji. Tak więc to nie jest opty-
malizacja podatkowa, to nie jest tak, że ktoś nie 
płaci podatków, tylko porusza się… Może inaczej: 
gdyby nie zastosował takiej formy prawno-organi-
zacyjnej, to musiałby zapłacić większy podatek. Że 
tak powiem, CIT jest istotnym źródłem dochodów 
dla budżetu. I optymalizacja podatkowa stwarza 
też pewnego rodzaju nierówność w prowadzeniu 
działalności gospodarczej. Rząd próbuje elimi-
nować wspomnianą kwestię, widząc, że niektóre 
podmioty, coraz więcej podmiotów gospodarczych 
wykorzystuje tę formę, ten wehikuł prawno-orga-
nizacyjny, bo jest on dla nich korzystny ze wzglę-
dów podatkowych. My to w po prostu eliminujemy. 
Nie mówimy, że oni, nie wiem, łamią przepisy pra-
wa, no bo oni korzystają z pewnej ścieżki dopusz-
czalnej przepisami prawa. I teraz, po uchwaleniu 
omawianych przepisów, jedna z tych ścieżek będzie 
po prostu zamknięta. Od 1 stycznia 2021 r., jeże-
li te przepisy wejdą w życie, po prostu nie będzie 
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można pewnych form stosować. Ja tutaj nikomu nie 
zarzucam – ani nie myślę, że rząd komukolwiek 
zarzuca – że ktoś dzisiaj łamie prawo. No bo jeżeli 
ktoś łamie prawo, to są zupełnie inne przepisy w tej 
materii. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę o zadanie pytania pana senatora 

Adama Szejnfelda.

SenatoR 
adam szeJnfeld 

Dziękuję bardzo.
Ja mam pytanie do pana senatora sprawoz-

dawcy, Leszka Czarnobaja, à propos właśnie 
tych ostatnich pytań i odpowiedzi pana senatora 
sprawozdawcy, pana senatora Mroza. Te pytania 
są bardzo istotne i nie może być tak, że na takie 
pytania nie padają odpowiedzi albo pytają odpo-
wiedzi typu: nie wiem, wie minister. Dlaczego? 
Choćby dlatego, że… No, oczywiście, sprawoz-
dawca nie musi wszystkiego wiedzieć, ja nie mam 
do pana senatora w tym zakresie żadnych uwag, 
ale jednak, jak rozumiem, i pan senator, i repre-
zentowany przez pana senatora klub deklaruje 
głosowanie za tymi ustawami. A w takim razie 
trzeba wiedzieć, czego one dotyczą. Clou spra-
wy według uzasadnienia ustawy, rządowego uza-
sadnienia… Tam się właśnie mówi, że głównym 
powodem nakładania nowych podatków, w tym 
przypadku wręcz podwójnego opodatkowania, 
jest, po pierwsze, skala przestępstw – bo tak na-
leży powiedzieć – czy nadużyć, wielka skala, po 
drugie, kwestie dotyczące transferu pieniędzy za 
granicę, a po trzecie… Skoro za granicę, to przede 
wszystkim podmioty zagraniczne będące udzia-
łowcami tych spółek komandytowych czy koman-
dytowo-akcyjnych są tu źródłem tych wszystkich 
nieszczęść, patologii, wycieku pieniędzy itd. Tak 
więc tę skalę trzeba znać. No bo nie może być tak, 
że podejrzewamy, że wśród, nie wiem, 100 ty-
sięcy niewinnych – używając kolokwializmu – 
przedsiębiorców jest ktoś, kto dokonuje jakichś 
nadużyć, więc wrzucamy wszystkich do jednego 
worka i wszystkich chcemy, że tak powiem, karać 
podwójnym opodatkowaniem.

Chciałbym zapytać, Panie Senatorze, czy mam 
dobre informacje, że tych spółek jest w sumie 
ok. 100 tysięcy – mówię o komandytowych i ko-
mandytowo-akcyjnych, samych komandytowych 
jest ok. 45 tysięcy, jak się szacuje – i że tych, któ-
re mają partnera będącego podmiotem zagranicz-
nym, jest 495. Taką mam liczbę. Czyli to jest nawet 
poniżej 500 na 45 tysięcy. Mało tego, spośród tych 
500, w zaokrągleniu, 0,4% to są firmy, co do któ-
rych podejrzewa się – dopóki się nie udowodni, 
dopóty to są podejrzenia – że może tam dochodzić 
do nadużywania zasady optymalizacji podatkowej 
transferu. Czyli tak: mamy 45 tysięcy firm, 500 ma 
partnera, a z tych 500 wobec 0,4% są jakieś podej-
rzenia. Ale weźmiemy pałkę fiskalną i uderzymy 
tą pałką we wszystkich. Czy ja mam dobre dane, 
czy się mylę? Proszę się nie krępować, nie pognie-
wam się, jeżeli skoryguje pan senator moją skrom-
ną wiedzę. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Czy ja dobrze rozumiem… Do kogo było skiero-

wane to pytanie?
(Senator Adam Szejnfeld: Do pana senatora.)

SenatoR 
leszek czarnoBaJ 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Sena- 
torze!

Różnica w posiadanej przez nas wiedzy mieści 
się w granicach błędu statystycznego. Ja mówię to, 
co mówił pan profesor. I to chyba mówił zresztą 
pan minister… Liczba spółek komandytowych to 
jest 40 tysięcy. Pan senator mówi, że 45 tysięcy. No, 
to jest kwestia tego, gdzie kto jakie dane sprawdza.

To, co dotyczy… Taka jest stawiana diagnoza. 
Głównym źródłem wyprowadzania pieniędzy jest 
udział podmiotów dużych, zagranicznych w spół-
kach komandytowych. W jakiekolwiek dane spoj-
rzymy… Według mojej wiedzy – pan senator może 
to skoryguje – wartość ta nie przekracza 1%. To po 
pierwsze.

Po drugie, chciałbym zacytować tutaj tych, 
którzy na problematyce działalności spółek ko-
mandytowych – np. nasz pan profesor z Łodzi – 
zjedli zęby. Wprowadzenie podatku CIT od spółek 
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komandytowych to jest coś takiego, jakbyśmy wpro-
wadzili podatek dodatkowy dla wszystkich tych, któ-
rzy prowadzą działalność gospodarczą. To jest taki 
mniej więcej manewr. Jeżeli nawet są tu elementy… 
Pan minister i pan dyrektor dawali przykłady tego, 
że składniki płacy w wysokości niemal zera, że prze-
pływy tych pieniędzy… Nie wiemy dokładnie, jaka to 
jest kwota. Rząd szacuje, że wpływy z uszczelnienia 
to 2 miliardy zł. Jak rozumiem, to są wpływy z całego 
tego przedsięwzięcia związanego z wprowadzeniem 
tej ustawy, czyli z ulgi abolicyjnej i dwóch spółek, któ-
re pan senator wymienił.

Powtórzę, co mówili ci profesorowie, którzy się 
na tym znają w sensie naukowym. Mam nadzieję, 
że znają się również w sensie praktycznym, jak to 
jest w życiu. Nie tylko nie będzie tych pieniędzy, 
ale w momencie, kiedy wysokość wpłacanych po-
datków wzrośnie z 24 do 28, 29, to przestanie być 
to element atrakcyjnej formy działalności z punktu 
widzenia chociażby podatkowego.

Jeszcze raz chciałbym powiedzieć, zwrócić się do 
wszystkich się wypowiadających, że optymalizacja 
działalności jest elementem, który każda firma musi 
brać pod uwagę. Chodzi o to, żeby nie kupować drogo, 
a kupować tanio – to jest optymalizacja. Wybiera się 
takie formy opodatkowania, które z punktu widze-
nia funkcjonowania są najlepsze dla firmy, które są 
zgodne z prawem i dostępne na rynku podatkowym 
danego państwa. A jeżeli jest łamane prawo – o tym 
w dyskusji również było – to rząd ma wystarczające 
narzędzia w ręku, żeby ścigać tych, którzy łamią prze-
pisy prawa dotyczące płacenia podatków. Nie należy 
robić tak, że jeżeli jeden łamie prawo, to wszystkich 
pozostałych karzemy. Bo ten jeden łamie prawo?

Tak że liczba tych podmiotów zagranicznych, 
do których odnosi się OSR dla tejże ustawy, nie 
przekracza 1%.

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Kolejnym senatorem, który zada pytanie, bę-

dzie pan senator Wadim Tyszkiewicz, który uczyni 
to w sposób zdalny.

SenatoR 
wadim Tyszkiewicz 

Do senatora Mroza pytanie, jeśli można.
Może mi umknęło… Prosiłbym o odpowiedź, ja-

kie będą wpływy do budżetu państwa w związku 

z opodatkowaniem spółek komandytowych. Jaka 
konkretna kwota jest przewidywana przez mi-
nisterstwo, jeśli chodzi o  te wpływy rocznie. 
Oczywiście one są szacowane… Ja uważam, że te 
wpływy będą dużo mniejsze, niż szacuje minister-
stwo, w związku z tym, że podatnicy wybiorą inne 
formy. I właśnie w nawiązaniu do tego moje py-
tanie: czy pana zdaniem, zdaniem pana senatora, 
uczciwe jest wprowadzanie takich zmian tuż przed 
zakończeniem roku podatkowego? Chodzi o to, że 
zaskoczeni przedsiębiorcy, najczęściej mali i śred-
ni polscy przedsiębiorcy – bo spółki komandyto-
we w przeważającej mierze to są spółki rodzinne… 
I państwo chcecie uderzyć w te właśnie małe spółki 
rodzinne tuż przed końcem roku. Zresztą nawet 
mówiąc o tej optymalizacji, używacie określenia 
„agresywna optymalizacja”. A my mówimy o tym, 
że każdy podatnik ma prawo wyboru sposobu opo-
datkowania. Przecież ci przedsiębiorcy nie będą 
mieli żadnych szans, żeby wybrać inną formę opo-
datkowania, bo zostaną zaskoczeni tą zmianą pra-
wa i część z nich w przyszłym roku po prostu może 
nie wytrzymać tego zwiększonego opodatkowania, 
bo przecież oni też optymalizują swoje koszty. Czyli 
koszty im wzrosną, bo będzie dodatkowy podatek. 
Czy uważa pan – powtarzam pytanie kierowane do 
senatora Mroza – że uczciwe jest wprowadzenie 
takich zmian tuż przed końcem roku, z zaskocze-
nia, gdy to uniemożliwi przedsiębiorcom zmianę 
wyboru sposobu opodatkowania? Dziękuję.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Gabriela Morawska-Stanecka)

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

SenatoR 
krzyszTof mróz 

Pani Marszałek! Panie Senatorze!
No, już mój poprzednik mówił tutaj o  tych 

wpływach, oczywiście łącznych, w wysokości ok. 
2 miliardów zł. Czy one się zrealizują? To czas po-
każe, bo to są różnego rodzaju szacunki.

A co do drugiego aspektu pańskiego pytania, 
to ja potwierdzam, że my te zmiany wprowadza-
my dość późno, ale wprowadzamy je – zakłada-
jąc oczywiście to, by one mogły wejść w życie od 
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1 stycznia – w zgodnym z prawem terminie. Bo 
Trybunał Konstytucyjny kiedyś, już nie pamię-
tam, w którym roku, orzekł, że zmiany w prawie 
podatkowym muszą być uchwalone do końca li-
stopada. A więc nie łamiemy tu żadnych prze-
pisów prawa i trzymamy się tego orzecznictwa 
Trybunału Konstytucyjnego. No a podatnicy albo 
będą wchodzić w ten system CIT, albo będą mogli 
w grudniu zmienić formę prawno-organizacyjną 
przedsiębiorstwa – a nie jest to skomplikowane, 
nie jest to drogie. A więc będą mieli 1 miesiąc na 
zmianę formy prawno-organizacyjnej, w której 
prowadzą dzisiaj działalność gospodarczą, je-
żeli nie będą chcieli funkcjonować od 1 stycznia 
w ramach nowych rozwiązań. Czyli albo zosta-
ną z tymi konsekwencjami co do opodatkowania 
w formule spółek komandytowych, z opodatko-
waniem CIT… Tylko pamiętajmy, że CIT płaci się 
od zysku – tak? A więc jeżeli nie będzie zysków, 
to nie będzie podatku. W pewnych szczególnych 
sytuacjach to rozwiązanie może być nawet ko-
rzystniejsze podatkowo – tak? Bo pamiętajmy, że 
w przypadku małych firm ten CIT to jest 9%. No 
ale to już w zależności od sytuacji… Pewnie będą 
takie sytuacje, że zapłaci się większy podatek, ale 
mogą być i takie sytuacje, że zapłaci się mniej-
szy podatek – o czym przekonał się pan senator 
Czarnobaj dzięki analizie i dzięki przykładom, 
o które poprosił. I, o ile wiem, takie teoretyczne 
przykłady zostały panu senatorowi Czarnobajowi 
mailem przesłane. Miał się z nami nimi podzie-
lić. I może jeszcze będzie na posiedzeniu komisji 
okazja do tego, żeby się podzielił, bo ja też chętnie 
bym się z tym zapoznał. W każdym razie podat-
nik będzie miał pełen wybór: albo zostać w obec-
nej formie prawno-organizacyjnej i płacić według 
nowych zasad, albo w grudniu zmienić formę 
prawno-organizacyjną prowadzonej działalności 
gospodarczej. Tak? A przekształcenie spółki ko-
mandytowej nie jest skomplikowane. Chyba na-
wet na posiedzeniu komisji padała jakaś kwota tej 
opłaty, ale nie chciałbym tutaj przestrzelić… To są 
naprawdę dość szybkie procesy, przy tym bardzo, 
bardzo niedrogie. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Dziękuję bardzo.
Proszę pana senatora Kwiatkowskiego o zada-

nie pytania.

SenatoR 
krzyszTof kwiaTkowski 

Mam pytanie do senatora sprawozdawcy, pana 
senatora Czarnobaja. Czy w tym czasie – obecnie 
w Polsce, zresztą i na całym świecie, zmagamy się 
z pandemią, z kryzysem gospodarczym – należy 
wprowadzać przepisy w naturalny sposób ukierun-
kowane na podniesienie podatków, przepisy, które 
wymuszą dokonanie zmian w zakresie formy pro-
wadzonej działalności gospodarczej? To wszystko 
dzieje się w trudnych dla polskich przedsiębior-
ców czasach. Czy w toku tych prac rząd przed-
stawił jakiekolwiek symulacje dotyczące tego, ile 
będzie takich zmian i jakie będą tego następstwa 
gospodarcze? Mam na myśli zamieszanie, jakie to 
wywoła wśród polskich przedsiębiorców. No, pro-
wadzenie działalności przez spółki komandytowe 
stanie się zupełnie nieopłacalne dla wielu średnich 
i większych podatników, a przecież to ta forma 
prawna jest kluczowa z punktu widzenia budowa-
nia siły gospodarczej. Będziemy mieli do czynienia 
z sytuacją przechodzenia mniejszych podmiotów 
na jednoosobową działalność gospodarczą, na 
formę spółki jawnej, partnerskiej, co pozwoli im 
uzyskać jednokrotne opodatkowanie na poziomie 
19% i tym samym nie być w gorszej sytuacji niż 
ich zagraniczni konkurenci. Większe podmioty 
zdecydują się na działanie w formie spółki z o.o., 
co w połączeniu z polską spółką holdingową kon-
trolowaną przez właściciela… No, to oznacza takie 
samo zwolnienie z dywidendy, jakie przysługuje 
podmiotom zagranicznym. Czy rząd przedstawił 
na którymkolwiek etapie prac legislacyjnych sy-
mulację tego, jakie zmiany w strukturze organiza-
cyjnej polskich przedsiębiorstw, będących dzisiaj 
spółkami komandytowymi, wywołają zapropono-
wane zmiany?

SenatoR 
leszek czarnoBaJ 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Panie Senatorze, nie widzieliśmy takiej symu-

lacji. To po pierwsze.
Po drugie, to, o  czym mówił tutaj również 

pan senator Mróz… Zwracam się do pana sena-
tora Mroza. To nie jest takie łatwe. Nie będzie 
tak, że ktoś siądzie w grudniu nad dokumentami 
i w 1 dzień dokona zmiany, ze spółki komandy-
towej przejdzie na spółkę z o.o. To tak nie działa. 
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I dlatego jeśli chodzi o to, o co pytał tutaj pan sena-
tor Kwiatkowski, to uważam, że wszelkiego rodzaju 
zmiany w prawie podatkowym – z tego też wynika 
orzeczenie trybunału – powinny się odbywać na 
drodze spokojnej dyskusji, w dłuższej perspektywie 
i z uwzględnieniem analizy skutków dotyczących 
struktury firm. No, chodzi o to, jakie to wywoła 
skutki dla funkcjonowania firm.

Podam tylko 1 przykład przytaczany przez róż-
nego rodzaju gremia naukowe, ale również tych, 
którzy funkcjonują w biznesie. Proszę zauważyć, 
że spółka komandytowa przestanie być atrakcyj-
ną formą na rynku podatkowym. Doprowadzi do 
tego rząd, który widząc, że ktoś nie płaci podat-
ków – załóżmy, że nie płaci, choć nie wiem, kto, ile 
ani dlaczego – mówi tak: teraz wszyscy zapłacicie 
więcej. A spółka komandytowa jest w wielu dzie-
dzinach najlepszą i najbardziej bezpieczną formą 
prowadzenia rodzinnych interesów, wprowadza-
nia rodziny do działalności, ograniczania ryzyka 
itd. No, nie będę tego wszystkiego opowiadał. My tę 
formę, która jest bardzo promowana w wielu roz-
winiętych krajach Europy, zabijamy poprzez gwał-
towną zmianę przepisów, i to przeprowadzaną bez 
symulacji, o którą pan pytał. No, ja nie znam takiej 
symulacji – może pan minister ją przedstawi – do-
tyczącej tego, jakie to przyniesie skutki dla, że tak 
powiem, struktury podatkowej, jeśli chodzi o pol-
ski rynek.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo.

SenatoR 
krzyszTof kwiaTkowski 

Przepraszam, nie wiedziałem, że jestem ostat-
ni. Zwrócę się do pana senatora Mroza, skoro usły-
szałem już odpowiedź pana senatora Czarnobaja. 
Czy pan senator sprawozdawca nie ma wrażenia, 
że w tym wypadku mamy do czynienia z taką sytu-
acją, że… Powiedzmy, że dostrzegamy, iż w jakimś 
drobnym zakresie działalności spółek komandyto-
wych mogło dochodzić do nieprawidłowości. Czy 
nie ma pan wrażenia, że to wygląda troszkę dziw-
nie? Gdy pojawiły się samochody, zaczęło docho-
dzić do pierwszych wypadków samochodowych. 

No, w myśl tej filozofii powinniśmy zlikwidować 
samochody, zamiast wprowadzić pasy bezpieczeń-
stwa lub oświetlenie tych samochodów. Czy pan 
zgadza się z tą filozofią, która jest zawarta w tej 
ustawie, a która zakłada, że zamiast uszczelniać… 
No, wy de facto nic nie uszczelniacie, tylko likwi-
dujecie formę organizacyjną, bo takie będzie na-
stępstwo zaproponowanych tu regulacji. Czy pan 
podziela tę filozofię, która stoi za zaproponowany-
mi tutaj zmianami?

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Proszę bardzo.

SenatoR 
krzyszTof mróz 

Pani Marszałek! Panie Senatorze!
No, muszę powiedzieć, że takie porównanie, 

fajne nawet, które pan tutaj zaproponował… Tylko 
ja jestem fanem samochodów, więc… Zastanawiam 
się właśnie, jak odpowiedzieć.

Proszę zwrócić uwagę, że wysyp spółek ko-
mandytowych, spółek z o.o. komandytowych jest 
konsekwencją pewnych regulacji prawnych. I je-
żeli teraz, co sam pan powiedział, nie będzie się 
opłacało tej samej działalności gospodarczej, tego 
samego biznesu, przy założonym jakimś tam zy-
sku, prowadzić tylko ze względu na formę praw-
no-organizacyjną, a co za tym idzie – podatkową… 
No to właśnie pokazuje najlepszy powód, że trze-
ba to zmienić. Bo ten zysk, ta opłacalność pro-
wadzenia działalności gospodarczej nie wynika 
z warunków rynkowych, tylko wynika z pewnej 
specyficznej formy prawno-organizacyjnej, która 
pociąga za sobą określoną formę możliwości pła-
cenia podatków – legalnych, zgodnych. No i jeże-
li my teraz dochodzimy do wniosku, że ta forma 
prawno-organizacyjna, że tak powiem, zaburza 
pewną konkurencję w przypadku osób, które taką 
samą działalność gospodarczą prowadzą inaczej, 
np. w spółce z o.o… Ten, kto prowadzi spółkę z o.o. 
komandytową i, że tak powiem, robi to samo, już 
ma inny wynik finalny po opłaceniu podatków. 
Trzeba by to zsynchronizować, tak? Jednak pro-
wadzenie działalności w formie spółki z o.o. czy 
spółki akcyjnej to jest ta podstawowa forma pro-
wadzenia działalności gospodarczej.



90

18. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 25 listopada 2020 r.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób f izycznych, ustawy  
o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym…

Ja wiem, że spółka komandytowa też ma pew-
nego rodzaju plusy, o czym mówił tutaj pan sena-
tor Czarnobaj. W ogóle z teorii… Pan jest, Panie 
Senatorze, prawnikiem, więc zna pan różnice mię-
dzy komplementariuszami. One w określonych sy-
tuacjach są bardzo istotne, bardzo ważne. Ale to 
trochę zostało wypaczone, tak? Bo dzisiaj zakłada 
się spółkę komandytową po to, żeby być do przo-
du w różnych rozwiązaniach podatkowych, tak? 
I oczywiście, jeżeli jest taka możliwość prawna, to 
przedsiębiorcy szukają takich rozwiązań.

I uznaliśmy, że tutaj warto byłoby dokonać pew-
nej zmiany. Ja się zgadzam, że skutkiem tej zmiany 
będzie drastyczny spadek liczby spółek komandyto-
wych – tych spółek, które zostały utworzone tylko 
w tym celu, aby wykorzystać rozwiązania podat-
kowe, które dzisiaj są zgodne z prawem i dają taką 
możliwość. Bo przecież tutaj nie mówimy o działa-
niach, które nie są zgodne z prawem. A więc te pod-
mioty gospodarcze, które tylko do celu podatkowego 
mają tę formę, pewnie zostaną przekształcone. Bo 
jeżeli ktoś prowadzi biznes, to nie podejrzewam, 
żeby go zlikwidował. Ale zgodnie z kodeksem spół-
ek prawa handlowego… Ci, którzy preferują spółkę 
komandytową ze względu na, powiedzmy, cele wią-
żące się z rozwiązaniami prawnymi wyłączający-
mi odpowiedzialność pewnych osób prowadzących 
działalność, pozostaną przy tym rozwiązaniu. Tak? 
A ci, którzy tylko ze względów podatkowych pre-
ferowali tę formę, pewnie ją szybko przekształcą.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Ja mam pytanie…
(Głos z sali: Ja bym dopytał…)
Mogę?
(Głos z sali: Tak, tak, oczywiście.)
Wzięłam pod uwagę te wyjaśnienia i nasuwa mi 

się takie pytanie… Właściwie 2 pytania.
(Senator Krzysztof Mróz: Do mnie, tak?)
Tak, do pana.
Pierwsze pytanie, Panie Senatorze: z iloma taki-

mi spółkami komandytowymi pan miał w ogóle do 
czynienia w gospodarczym życiu? To jest pierwsze 
moje pytanie.

I  drugie moje pytanie. Biorąc pod uwagę 
tok pana rozumowania, zakładam, że następ-
nie będzie opodatkowanie podatkiem CIT spół-
ek partnerskich, a potem zlikwidowanie podatku 
19-procentowego dla prowadzących działalność go-
spodarczą. Bo to jest bardziej korzystne i to jest też 

konkurencyjne w stosunku do spółek z o.o., które 
muszą płacić CIT. Tak wynika z tego, co pan mówił. 
Czy pan mógłby mi to wyjaśnić?

SenatoR 
krzyszTof mróz 

Osobiście znam 1 osobę czy 2 osoby, które pro-
wadzą działalność w formie spółki komandytowej. 
To w ramach odpowiedzi tak verbis na pytanie pani 
marszałek.

Czy w przyszłości będą wprowadzane jakieś 
inne zmiany? O to trzeba by zapytać Ministerstwo 
Finansów. Do tej pory mieliśmy do czynienia z sy-
tuacją, w której wprowadzaliśmy rozwiązania ko-
rzystne dla przedsiębiorców, w tym także obniżenie 
podatku CIT do 9%, co jest bardzo, bardzo korzyst-
ną formą opodatkowania. Tak więc niektórzy nawet 
tworzyli spółki z o.o., żeby wejść w 9-procentowy 
CIT. Tak więc nawet byłyby to rozwiązania w od-
wrotnym kierunku, w którym sugerowała pani 
marszałek. My dzisiaj mamy bardzo… Nawet pan 
senator Czarnobaj powiedział – chyba już go nie ma 
– że te stawki podatkowe na tle rozwiązań w róż-
nych krajach Unii Europejskiej, w szczególności roz-
wiązań w tzw. starych krajach np. w Niemczech czy 
we Francji, są bardzo konkurencyjne.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

To ja jeszcze dopytam: czy w takim razie uwa-
ża pan, że koszty prowadzenia spółki kapitałowej 
w stosunku do prowadzenia spółki osobowej są 
niższe, skoro są takie atrakcyjne i tak bardzo dużo 
osób zakłada spółki z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią? Czy pan wie, czy koszty prowadzenia spółki 
osobowej są niższe od kosztów prowadzenia spółki 
kapitałowej, czy nie?

(Senator Krzysztof Mróz: No, Pani Marszałek…)
Chodzi o  koszty prawne, o  koszty prawno-

-księgowe, po prostu w ramach takiej normalnej, 
zwykłej działalności, bez jakichś nadmiernych in-
westycji. Czy pan to wie?

SenatoR 
krzyszTof mróz 

Ale, Pani Marszałek…
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Ale ja mam takie proste pytanie.)
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Pani Marszałek, pozwoli pani, że jednak ja od-
powiem na pytanie, które pani zadaje, bo pani chce 
zasugerować jakąś odpowiedź.

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Nie. Ja po prostu pytam. Jestem ciekawa.)

Pani Marszałek, każdy wybiera taką formę 
działalności, żeby była dla niego najkorzystniejsza. 
I w pewnym zakresie prowadzenia działalności go-
spodarczej spółka z o.o. się sprawdza, w pewnym 
zakresie jednoosobowa działalność gospodarcza 
się sprawdza, w pewnym zakresie spółka jawna 
się sprawdza. My generalnie chcielibyśmy – ta-
kie jest dążenie rządu, o czym mówił pan premier 
Mateusz Morawiecki – aby powstawało coraz wię-
cej spółek prawa handlowego. Co to oznacza, jeżeli 
powstają spółki prawa handlowego? To oznacza, że 
ta działalność gospodarcza się rozrasta. Nie opła-
ca się generalnie przy małej skali działalności go-
spodarczej od razu tworzyć spółki z o.o., mimo że 
z utworzeniem tej spółki wiążą się niewielkie ka-
pitały. Jeżeli firmy się rozrastają, to choćby nawet 
ze względu na swoje bezpieczeństwo warto było-
by opakować tę działalność gospodarczą w spółkę 
prawa handlowego, czy w spółkę z o.o. – tak bę-
dzie pewnie w większości przypadków, bo łatwiej 
jest to zrobić – czy później w spółkę akcyjną, aby 
nie ponosić odpowiedzialności, nie ponosić ry-
zyka całym swoim majątkiem. Ale były też inne 
przykłady. Był taki przedsiębiorca, który prowa-
dził bardzo dużą działalność gospodarczą – miał 
duże obroty i zatrudniał bodajże 300 pracowników 
czy ponad 300 pracowników – pod swoim imie-
niem i nazwiskiem. No i pojawiło się bardzo wiele 
różnych problemów… No, bo gdyby temu człowie-
kowi cokolwiek się stało, nie daj, Panie Boże, by 
zmarł, to ta firma przestałaby funkcjonować. Jeżeli 
mamy działalność w formie spółki, to niezależnie 
od tego, co się dzieje z udziałowcami, ta działalność 
jest kontynuowana. Tak więc są różne sytuacje. 
Oczywiście każdy patrzy na zobowiązania podat-
kowe. Prowadzenie spółki z o.o. wiąże się oczywi-
ście z prowadzeniem pełnej księgowości. Tak więc 
coś za coś, Pani Marszałek.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Ale ja zadałam konkretne pytanie: czy pan wie, 
jaka forma działalności jest dla podatnika, dla 
osoby, która prowadzi działalność gospodarczą, 
droższa?

SenatoR 
krzyszTof mróz 

Ale na to pytanie jednoznacznie nie można od-
powiedzieć, dlatego że to zależy od osiąganych ce-
lów. W jednym przypadku może opłacać się jedna 
forma, w innym może opłacać się zapłacić więcej, 
żeby w dłuższej perspektywie czasowej osiągnąć 
coś więcej. Gdyby pani marszałek mogła sprecy-
zować… Ja rozumiem, że pani ma jakąś tezę, tylko 
ja tej tezy nie znam. Pani chce, żebym ja tę tezę 
potwierdził…

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Nie. Ja tylko zadaję pytanie.)

W formie pytania potwierdza pani marszałek 
jakąś tezę.

(Głos z sali: Na piśmie…)
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Panie Senatorze, ja po prostu zadaję pytanie, żeby 
dowiedzieć się, jakie cele państwo…)

Pani marszałek chce mi podać jakiś przykład, 
że coś będzie lepiej lub gorzej?

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Nie, ja chcę wiedzieć, jakie cele…)

Być może pani marszałek mi to powie i łatwiej 
będzie mi się odnieść.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Nie, ja tylko chciałam dowiedzieć się od pana, 
jaki jest prawdziwy cel, bo wielu senatorów nie wi-
dzi tego celu. Dlatego zadaję to pytanie.

Proszę o  zadanie pytania pana senatora 
Aleksandra Pocieja.

(Senator Krzysztof Mróz: Do mnie czy…)
Pan senator Aleksander Pociej – zdalnie.
(Senator Aleksander Pociej: Czy mnie słychać?)
Tak, słychać pana senatora.

SenatoR 
aleksander PocieJ 

Dziękuję.
Ja chciałbym nawiązać do tego, o czym mówi-

ła pani senator, pani marszałek, ponieważ każda 
spółka… Przepraszam bardzo, jest jakiś straszny 
pogłos.

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Do kogo pytanie, gdyby jeszcze można było…)



92

18. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 25 listopada 2020 r.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób f izycznych, ustawy  
o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym…

Do senatora Mroza.
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Do senatora Mroza…)
Ale to nie zmienia tego, że mam pogłos, że cały 

czas dźwięk wraca w jakiś dziwny sposób.
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Ale my słyszymy pana senatora.)
Dobrze.
Każda spółka, począwszy od spółki akcyjnej, 

która ma za zadanie przede wszystkim zebranie 
kapitału, a skończywszy na spółce z ograniczoną 
odpowiedzialnością, która z jednej strony pozwala 
na zebranie kapitału, a z drugiej strony na dzia-
łanie bliższe, tzn. takie bardziej osobiste wspólni-
ków, jednak bez możliwości działania bezpośrednio 
tych wspólników, ma jakieś zadania. One wszystkie 
zostały stworzone nieprzypadkowo. A spółka ko-
mandytowa jest czymś pośrednim. Ja chciałbym 
zapytać pana senatora Mroza, który tak bardzo 
popiera te rozwiązania, czy wie, czym się różni 
komplementariusz od drugiego wspólnika, koman-
dytariusza. Na jakiej zasadzie oni działają w spół-
ce? Dlaczego są 2 rodzaje wspólników? Jakie jest 
ich opodatkowanie i odpowiedzialność? Dziękuję 
bardzo.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

SenatoR 
krzyszTof mróz 

Pani Marszałek! Panie Senatorze!
No, mógłbym powiedzieć, że to nie było przed-

miotem prac komisji. Można popierać dane roz-
wiązania albo ich nie popierać. Pan senator może 
je popierać, może ich nie popierać. Pan jest praw-
nikiem, więc zna pan te rodzaje wspólników. Jeden 
z podmiotów w pełni odpowiada swoim majątkiem 
w spółce komandytowej, odpowiada całym swoim 
majątkiem, a drugi ma wyłączoną tę odpowiedzial-
ność. Taka generalnie jest różnica między komple-
mentariuszem a komandytariuszem. Jednak nie 
sądzę, żeby odpytywanie mnie z tego to była naj-
lepsza forma. Ale jeżeli pan chce to robić, to po-
wiem, że różnica jest mniej więcej taka, że jeden 
ma wyłączone odpowiadanie całym swoim ma-
jątkiem za zobowiązania spółki, a drugi ponosi tę 

odpowiedzialność. Taka jest różnica między kom-
plementariuszem a komandytariuszem, najogól-
niej rzecz ujmując. Ta spółka oczywiście ma swoje 
różnego rodzaju zalety i dlatego my nie zmieniamy 
kodeksu spółek prawa handlowego i nie likwidu-
jemy spółki komandytowej. My tylko, że tak po-
wiem, likwidujemy pewną preferencję podatkową. 
Jeżeli ktoś z innych celów, pozapodatkowych chce 
utworzyć właśnie tę spółkę, gdzie ktoś chce podjąć 
odpowiedzialność, a ktoś drugi nie chce ponieść 
odpowiedzialności, i uzna, że spółka komandyto-
wa jest najlepszą formą prowadzenia działalno-
ści gospodarczej, to spółkę w takiej formie będzie 
mógł przecież dalej prowadzić. A jeżeli ktoś bę-
dzie chciał prowadzić spółkę komandytową tylko 
po to, żeby mieć określone korzyści podatkowe, to 
przy tych rozwiązaniach prawnych pewnie mu się 
to nie będzie opłacało. I te spółki komandytowe, 
które tylko ze względów podatkowych przyjmują 
taką formę prawno-organizacyjną, na pewno będą 
przekształcone, bo jeżeli ktoś komuś prowadzi biz-
nes, to trudno, żeby on z takich względów od razu 
zamknął działalność gospodarczą. Zresztą pan 
minister mówił na posiedzeniu komisji, że spodzie-
wamy się spadku liczby spółek komandytowych 
i przekształcania ich w inne formy prowadzenia 
działalności gospodarczej. Podejrzewam, że jako 
forma dominująca będzie tutaj wybierana przede 
wszystkim forma spółki z ograniczoną odpowie-
dzialnością. Jednak nie ma żadnego obliga, wpro-
wadzamy pewną opcję. Jeżeli ktoś będzie chciał 
dalej tak funkcjonować, to będzie.

Jeszcze jedna myśl gdzieś tam mi umknęła 
w czasie dyskusji. Mówi się tu o podmiotach za-
granicznych. No, przede wszystkim właśnie duże 
podmioty gospodarcze, zagraniczne koncerny mię-
dzynarodowe wykorzystały formę spółki koman-
dytowej, bo zapewnia to łatwość wyprowadzania 
środków za granicę zgodnie z przepisami prawa. 
My jednak mamy dość duże transfery zysków za 
granicę, więc państwo szuka możliwości zapewnie-
nia tego, aby podatki były płacone przede wszyst-
kim tam, gdzie są tworzone przychody, gdzie są 
wytwarzane przychody. Pierwowzorem była tu-
taj Wielka Brytania, jak też Irlandia, gdzie nie go-
dzono się, żeby międzynarodowe koncerny, które 
mają bardzo skomplikowaną sieć powiązań, pła-
ciły gdzieś mniejsze podatki, niż powinny płacić, 
poprzez różnego rodzaju raje podatkowe, poprzez 
różnego rodzaju wehikuły prawno-organizacyj-
ne. W pewnej skali my to eliminujemy. Nie elimi-
nujemy w ogóle, Panie Senatorze, nie dotykamy 
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kodeksu spółek prawa handlowego. Jeżeli ktoś bę-
dzie chciał prowadzić spółkę w formie komandy-
towej, to będzie mógł ją sobie prowadzić. Zmiana 
dotyczyła pewnych rozwiązań podatkowych. 
Oczywiście one w konsekwencji mogą skutkować 
i będą skutkowały tym, że taka czy inna forma bę-
dzie preferowana przez podmioty gospodarcze, na-
tomiast pan jako prawnik wie, że jak będzie pan 
sobie chciał załatwić spółkę komandytową 3 stycz-
nia, to będzie pan mógł taką spółkę sobie założyć 
i ją prowadzić, nawet jako prawnik. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Dziękuję bardzo.
Ja jeszcze… Pan senator Kwiatkowski dopyta 

zaraz pana senatora, ale ja też chciałabym zadać 
pytanie. Pan powiedział o wspólnikach zagranicz-
nych. Czy według tej ustawy wspólnik zagraniczny 
będzie płacił podatek, czy nie?

Potem pan senator Kwiatkowski.

SenatoR 
krzyszTof mróz 

Czy będzie płacił podatek… Jeżeli będą przesłan-
ki podatkowe, to oczywiście będzie płacił podatek. 
Jeżeli wykaże, że ma dochód do opodatkowania, 
to…

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Będzie płacił? Ten, który ma siedzibę za granicą, 
będzie płacił podatki?)

No, wie pani…
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Wspólnik osobowy.)
Proszę?
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Według pana będzie płacił.)
No tak, chcemy właśnie tego, żeby płacił poda-

tek. Taki jest cel, żeby nie było możliwości unikania 
płacenia. Część bardzo dużych koncernów – nie 
chcę wymieniać nazw – np. koncernów wydawni-
czych, przeszła na tę formę. No, nie tylko wydawni-
czych, ale akurat to najłatwiej można zobaczyć, bo 
gdzieś tam w stopce widać, kto jest wydawcą, więc 
ta forma prawno-organizacyjna rzuca się w oczy. 
Przecież nikt tej formy nie zmieniał tylko dlatego, 
że chciał sobie zmienić, tylko dlatego, że zobaczył, 
że to mu się bardziej opłaca podatkowo.

I jeszcze raz… Nie wiem, czy państwo nie chcą 
przyjąć tej filozofii, bo przecież pytamy tu o filozo-
fię. Przecież my nikogo nie zmuszamy i nie mówimy 
o tym, że dzisiaj ci, którzy prowadzą spółki koman-
dytowe, to są jacyś oszuści, przestępcy, których 
trzeba ścigać, jak tutaj próbował sugerować któryś 
z senatorów. Patrzę na senatora Kwiatkowskiego, 
ale już nie jestem pewien, czy to pan senator 
Kwiatkowski czy którykolwiek inny, a jakoś mi tak 
utkwił pan senator. Przecież my tutaj nikogo o nic 
nie oskarżamy. My mówimy, że zamykamy pewną, 
nawet nie możliwość, tylko… Mówimy, że w związ-
ku z prowadzeniem takiego podmiotu gospodarcze-
go, w formie spółki komandytowej, trzeba się liczyć 
z tym, że trzeba będzie zapłacić jeszcze CIT. Nieraz 
ten CIT będzie bardzo mały, bo 9-procenotwy, naj-
niższy w Unii Europejskiej. No, księgowi pewnie 
będą zastanawiali się nad tym, co w danym rodza-
ju działalności gospodarczej będzie, że tak powiem, 
korzystniejsze dla podatników. Tak więc my do ni-
czego… Nic nie likwidujemy, nie zabraniamy prowa-
dzenia działalności gospodarczej w tej formie.

Jednak w jednej sprawie mogę się z państwem 
zgodzić, jeżeli tak bardzo byście państwo chcieli. Już 
mniej więcej o tym powiedziałem, ale może za sła-
bo podkreśliłem, mogę to wzmocnić. Mimo że robi-
my to wszystko zgodnie z orzeczeniem Trybunału 
Konstytucyjnego, jeżeli chodzi o terminy, to gdyby 
ten czas był wydłużony, pewnie byłoby lepiej. Tak 
że to mogę powiedzieć. Pamiętajmy jednak, skoro 
mówimy tu o sprawach podatkowych, że u nas rok 
podatkowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym, 
a nie jest tak w każdym kraju, więc przekształce-
nia formalnoprawne pod kątem podatkowym i tak 
byłyby robione od 1 stycznia. Tak byłoby najłatwiej 
dla podmiotów gospodarczych, żeby mogły sobie to 
zsynchronizować. No, oczywiście gdybyśmy uchwa-
lili to we wrześniu, to byłoby lepiej. Gdyby posiedze-
nie Senatu było zwołane trochę szybciej, to – też tak 
można powiedzieć – podatnicy mieliby więcej czasu. 
No ale zgadzam się co do tego, że gdyby było więcej 
czasu i szybciej byśmy te rozwiązania uchwalili, to 
pewnie dla podmiotów gospodarczych byłoby lepiej. 
Chociaż nie podejrzewam, aby to zmieniło opinię 
senatorów Platformy Obywatelskiej. Ale to jest tylko 
moje domniemanie. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Panie Senatorze, proszę zostać, ponieważ 
pan senator Kwiatkowski chce pana dopytać. 
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Proszę pamiętać, że są tutaj nie tylko senatorowie 
Platformy Obywatelskiej.

(Senator Krzysztof Mróz: Przepraszam bardzo, 
Senatorowie Większości Senackiej.)

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

SenatoR 
krzyszTof kwiaTkowski 

Panie Senatorze, do mnie dotarło, że my musi-
my was ratować…

(Senator Krzysztof Mróz: Bo?)
Ja bynajmniej sobie nie żartuję.
Skoro pan mówi, że filozofią tych zmian jest li-

kwidowanie uprzywilejowanej pozycji, to nie wiem, 
czy pan wie, do czego wy za chwilę doprowadzi-
cie. Do uprzywilejowania spółek komandytowych 
z udziałem zagranicznego właściciela. Dlaczego? 
Proponowana zmiana w ogóle nie wpływa na po-
ziom opodatkowania wypracowanego przez za-
graniczny biznes w Polsce, bo na mocy przepisów 
prawa międzynarodowego te spółki dalej będą pła-
cić 19%. Tak jest, jeśli jest zagraniczny właściciel. 
Za to w przypadku spółek komandytowych, gdzie 
ma pan polskich właścicieli, podatek wzrośnie 
z 19% lub 23%, bo tam jest jeszcze danina solidar-
nościowa, na 34%.

Ratujmy to, żeby nie postawiono wam zarzu-
tów w jakichś periodykach skrajnie prawicowych 
czy lewicowych, że preferujecie obcy kapitał. 
Chcemy preferować… My w ogóle nie chcemy wy-
różniać podatnika, ale skoro już o tym mówimy… 
Następstwem rozwiązań, które proponujecie, bę-
dzie preferowanie kapitału zagranicznego, który 
zostanie na dotychczasowym poziomie opodatko-
wania, a w odniesieniu do kapitału polskiego bę-
dzie radykalny wzrost opodatkowania. Może tego 
nie chcieliście, ale tak wam wyszło. Dlatego proszę, 
przemyślcie to. Czy pan z tą filozofią preferowania 
zagranicznego kapitału się zgadza? To tak, żeby za-
kończyć pytaniem.

SenatoR 
krzyszTof mróz 

Nie zgadzam się z tą filozofią. Zgodnie z prze-
pisami Unii Europejskiej my nie możemy prefero-
wać czegoś ze względu na to, kto jest właścicielem. 
No, takie mamy w Unii Europejskiej przepisy. Tak 
więc tutaj nie może być… Tak jak nie możemy 

preferować polskich podatników, tak samo nie mo-
żemy preferować podatników zagranicznych. Ale 
my tutaj mówimy o wyprowadzaniu tych zysków 
za granicę. I oczywiście, jeżeli ktoś jest właścicie-
lem z zagranicy, to ten zysk tam wytransferowuje, 
do swojego kraju macierzystego, tak? I tutaj, no, 
chcemy, aby te rozwiązania podatkowe poprzez 
CIT były.

Oczywiście, jeżeli ktoś się załapie przy małej 
skali działalności na 9-procentowy podatek, to 
bez względu na to, czy to jest kapitał zagraniczny, 
czy kapitał krajowy, to zapłaci taką samą stawkę 
podatkową.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Dziękuję bardzo.
I jeszcze jedno pytanie. Pan senator Wadim 

Tyszkiewicz chciałby dopytać zdalnie.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

SenatoR 
wadim Tyszkiewicz 

Z drugiej sali, nie zdalnie.
Pani Marszałek, Wysoka Izbo, już nie chciałbym 

się znęcać nad panem Mrozem, ale niestety mu-
szę. Muszę poprosić jeszcze o odpowiedź na kilka 
pytań, chociaż, powiem szczerze, już trochę pana 
senatora szkoda. Ale jednak.

Ja, w  nawiązaniu do wypowiedzi senatora 
Kwiatkowskiego, chciałbym wyraźnie zaakcen-
tować – bo może pan senator tego nie wie, może 
państwo tego nie wiedzą – że podmioty zagranicz-
ne są zwolnione z… Tzn. dywidendy… Tutaj chodzi 
o… Wypłacane dywidendy są zwolnione z podat-
ku. Żeby to wybrzmiało, to, co powiedział senator 
Kwiatkowski, powtórzę: polski podatnik zapłaci po-
datek, zagraniczny nie zapłaci. Żeby była jasność.

Teraz mam pytanie do senatora Mroza, już 
takie konkretne. Czy wie pan, od którego roku 
funkcjonują spółki komandytowe? To jest pierw-
sze pytanie. W którym roku zostały wprowadzone 
w życie przepisy i od kiedy te spółki komandytowe 
działają? To jest trochę w nawiązaniu do tego, co 
mówił pan senator Mróz, zaprzeczając sam sobie. 
Bo pan powiedział, że wzrosła liczba zakładanych 
spółek komandytowych. Zgoda, to jest prawda. Ale 
to wynika też z rozwoju gospodarczego, z bardzo 
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wielu czynników. Państwo wprowadzili ten poda-
tek, którym się chwalicie, tych 9%, obniżyliście CIT 
i jakoś nie było wysypu i przenoszenia się ze spółek 
komandytowych do spółek z o.o. Czyli, jak rozu-
miem, nie zadziałało to obniżenie podatku. Jednak 
spółki komandytowe do tej pory działają. Bo wie 
pan dobrze, że spółki komandytowe były tworzone 
przede wszystkim dlatego, żeby zabezpieczyć ma-
jątek prywatny. Jak się prowadziło działalność go-
spodarczą… Ja prowadziłem 17 lat. Tylko że wtedy 
były czasy, kiedy nie było spółek komandytowych 
i wiele firm straciło całe swoje majątki, wiele firm 
rodzinnych. A to jest forma zabezpieczenia mająt-
ku, możliwości dziedziczenia itd.

2 miliardy… Tam padła kwota, jaka jest plano-
wana, na jaką rząd liczy w związku z tym podat-
kiem. Ale z drugiej strony później też pan senator 
Mróz mówił, że wiele spółek zmieni formę działal-
ności. Tak więc ten 1 miliard 700 milionów zł jest 
bardzo, bardzo iluzoryczny.

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Panie Senatorze, bardzo bym prosiła…)

Już kończę, już.
Teraz pytanie związane z tym, że koniec roku… 

Czas uchwalania tej ustawy jest bardzo, bardzo zły. 
Ja tylko przeczytam bardzo krótką wypowiedź jed-
nego z przedsiębiorców, bo ona jest bardzo ważna, 
żeby dotarła do senatora Mroza. „Wiele spółek ko-
mandytowych skorzystało z subwencji finansowej 
w związku ze spadkiem obrotów przed pandemią. 
Jednym z obowiązujących warunków umowy sub-
wencji było utrzymanie firmy minimum przez rok 
od przyznania subwencji, pod rygorem jej zwro-
tu z odsetkami. Mamy więc kuriozalną sytuację. 
Najpierw rząd funduje nam lockdown, mamy dra-
styczny spadek PKB, załamanie popytu na nowe 
inwestycje, na nasze usługi, wyprosiliśmy jałmuż-
nę od rządu, którą rząd tak się chwalił, w postaci 
subwencji finansowej, a teraz jeszcze rząd zmu-
sza nas do zwrotu subwencji z odsetkami wskutek 
zamknięcia firmy spowodowanego drakońskimi, 
superzaskakującymi podatkami. To plucie przed-
siębiorcom w twarz i eksterminacja polskiego ma-
łego i średniego biznesu”.

Panie Senatorze, czy czuje pan tę odpowiedzial-
ność? Zaskoczone firmy nie wytrzymają tego ob-
ciążenia podatkowego. Bo to nie jest tak, że firmy 
te pieniądze sobie gdzieś odkładały. Te firmy też 
optymalizowały swoje koszty. I dzisiaj niestety sta-
ną przed koniecznością podjęcia decyzji, czy mają 
zmienić formę działalności, czy zwrócić subwen-
cję. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Bardzo dziękuję.
Panie Senatorze…

SenatoR 
krzyszTof mróz 

Pani Marszałek, Panie Senatorze, ja nie czuję się 
jakoś wyjątkowo maltretowany – mówię to w kon-
tekście wypowiedzi pana senatora Tyszkiewicza – 
czy męczony. Nawet, mówiąc szczerze, lubię stać 
tutaj na mównicy i trochę sobie popatrzeć z tej per-
spektywy… Ale tak mówiąc poważnie… Pytanie… 
No, też mógłbym oczywiście zadać pytanie…

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Panie Senatorze, ale proszę już odpowiadać. Bardzo 
proszę.)

No ale, Pani Marszałek…
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

To nie pytania…)
Nie, nie. No ale, Pani Marszałek, na miłość bo-

ską, to jest mój czas, ja nie…
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Na odpowiedź.)
(Wesołość na sali)
Dobrze.
Mógłbym oczywiście powiedzieć, że pytania 

polegające na tym, czy ja wiem, od którego roku 
funkcjonują spółki komandytowe… i że się pomy-
lę… No, to nie było przedmiotem posiedzenia ko-
misji, sprawozdania, a nawet moje sprawozdanie 
dotyczy bardzo szczegółowego wątku, bo to jest 
sprawozdanie mniejszości. Kiedy ja kończyłem 
akademię ekonomiczną – bo jeszcze kończyłem 
akademię ekonomiczną – oczywiście spółki były 
i podejrzewam, że od początku lat dziewięćdziesią-
tych ta forma prawno-organizacyjna funkcjonuje. 
Jak było w PRL, to ze względu na wiek nie wiem, ale 
podejrzewam, że jakichś wielgachnych możliwo-
ści prowadzenia takich spółek nie było… Być może 
w kodeksie przedwojennym też taka forma była. 
Skoro to pana senatora Tyszkiewicza tak intere-
suje, to taką dedukcję zastosowałem, z sympatii do 
pana senatora mogę na to pytanie, że tak powiem, 
nie odpowiadać… No, ale tak jest. Kiedy kończyłem 
akademię ekonomiczną i pracowałem w różnych 
miejscach, to oczywiście ta forma prawno-organi-
zacyjna była, więc podejrzewam, że właśnie już od 
lat dziewięćdziesiątych na pewno były… No i one 



96

18. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 25 listopada 2020 r.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób f izycznych, ustawy  
o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym…

nadal będą, Panie Senatorze. 4 stycznia, 8 lutego 
2021 r. spółki komandytowe dalej będą mogły so-
bie funkcjonować. Jeżeli pan senator Tyszkiewicz 
będzie chciał kiedyś wrócić do prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej i wybierze tę formę, to jak 
najbardziej będzie mógł ją dalej prowadzić w tej 
formie działalności gospodarczej.

Było jeszcze jakieś drugie pytanie, ale, mówiąc 
szczerze, tak mnie pan sprawą tej daty dotyczą-
cej spółek zajął, że jakoś mi umknęło, bo nie mam 
długopisu i nie pytałem… Gdyby więc pan senator 
Tyszkiewicz mógł…

(Senator Wadim Tyszkiewicz: To ja przypomnę.)
…przypomnieć te drugie pytanie, to ja pozwolę 

sobie też odpowiedzieć.
(Senator Wadim Tyszkiewicz: Panie Sena- 

torze…)
I przepraszam, że jakoś to mi umknęło.

SenatoR 
wadim Tyszkiewicz 

Panie Senatorze, moje pytanie dotyczyło tego, 
czy pan sam sobie nie zaprzecza. Bo czy wzrost 
liczby spółek komandytowych, który nastąpił – 
ja uważam, że z wielu powodów, m.in. z powodu 
wzrostu gospodarczego – nie gryzie się z tym, 
o czym pan mówił, że w związku z obniżeniem CIT 
ta forma opodatkowania powinna być tak atrakcyj-
na, że wszyscy już dawno powinni przenieść się ze 
spółek komandytowych do spółek z o.o.? Nie zrobili 
tego. Więc pan sam sobie zaprzeczył.

I jeszcze prosiłbym o odpowiedź na pytanie 
o to, o czym wcześniej panu mówiłem. Firmy, które 
zostały zaskoczone przez COVID, teraz będą rozwa-
żały, jaki mają wybór. Te firmy nie mają dochodu. 
Musiałyby zmienić formę prawną ze spółki koman-
dytowej na jakąś inną, ale wtedy musiałyby zwrócić 
subwencję, którą otrzymały od państwa w związ-
ku z COVID. Czy tu nie ma sprzeczności? Czy nie 
uważa pan, że to jest niemoralne? To uderzenie 
w spółki, które przeżywają w tej chwili ogromny 
kryzys związany z COVID i jeszcze są zmuszane 
do tego, żeby dokonywać wyboru: albo zwrot sub-
wencji w związku ze zmianą formy, bo nie można 
zmienić formy w ciągu roku, albo bankructwo, bo 
nie wytrzymają tego obciążenia. To jest związa-
ne z tym terminem. To jest niemoralne. Czy pan 
uważa, że moralne jest postawienie przedsiębior-
ców, szczególnie polskich małych firm rodzinnych, 
przed takim dylematem? Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Proszę bardzo.

SenatoR 
krzyszTof mróz 

Panie Senatorze, ja bym tutaj w ogóle nie 
chciał wchodzić w taką semantykę słowną „mo-
ralne, niemoralne”, bo to nie jest, wydaje mi 
się, kwestia tego typu. Oczywiście ze względu 
na pandemię wiele podmiotów gospodarczych, 
niezależnie od formy prawno-organizacyjnej, ma 
problemy. Za chwileczkę, no, mamy jeszcze kilka 
punktów, będziemy zastanawiali się nad tarczą 
6.0, nad tym, jak pomóc polskim przedsiębior-
com. Firmy mają różną formę prawno-organi-
zacyjną. Tu głównie hotelarze… Nie wiem, czy 
akurat hotelarze korzystają najczęściej z formy 
spółek komandytowych, być może w jakimś tam 
niewielkim procencie to się zdarzy. Myślę, że to 
bardziej branżami czy po PKD… Pan minister 
kiwa głową, że ma takie informacje. W każdym 
razie ja nie sądzę, żeby ta forma prawno-orga-
nizacyjna była dominującą formą w momencie 
przyjmowania tarczy 6.0, którą chcemy pomagać 
polskim przedsiębiorcom.

Ale pamiętajmy, że jeżeli czyjś biznes załamał 
się na skutek pandemii COVID, to żadna forma, 
że tak powiem, mu nie pomoże i tutaj może liczyć, 
jeżeli oczywiście spełnia wymagania dotyczące po-
mocy branżowej, na wsparcie, dlatego że w tej je-
siennej formie pomocy polskim przedsiębiorcom 
przyjęliśmy, że pomagamy już, że tak powiem, bar-
dzo selektywnie, pomagamy tym, którzy faktycznie 
wymagają tej pomocy, spełniają określone wyma-
gania, np. spadek przychodów musi być o co naj-
mniej 40% w porównaniu do analogicznego okresu 
zeszłego roku.

Jeżeli zaś chodzi o ten 9-procentowy CIT, no, 
wie pan, sama wysokość stawki podatkowej nie 
jest argumentem decydującym o podjęciu dzia-
łalności w takiej czy innej formie prawno-or-
ganizacyjnej. System podatkowy jest bardziej 
skomplikowany i nie sama stawka podatkowa… 
No, ja nie słyszałem, żeby jacyś przedsiębior-
cy narzekali na to, że płacą 9-procentowy CIT, 
a  znam bardzo wielu przedsiębiorców, któ-
rzy bardzo sobie chwalą obniżkę tego podatku. 
Dziękuję.



97

18. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 25 listopada 2020 r.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób f izycznych, ustawy  
o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym…

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Bardzo dziękuję.
Na tym wyczerpaliśmy listę pytań.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 
parlamentarnych został upoważniony minister fi-
nansów, funduszy i polityki regionalnej.

Już widzę pana ministra, który zmierza ku 
mównicy.

(Głos z sali: Nie, nie.)
Nie? Aha, nie.
Ale widzę pana ministra, który zmierza ku 

mównicy.
Pan minister Sarnowski. Bardzo proszę.

PoDSekRetaRz StanU 
W MiniSteRStWie FinanSóW 
Jan sarnowski 

Ja bym oczywiście chciał odpowiedzieć na py-
tania państwa senatorów, ale najpierw może parę 
słów wyjaśniających, o co nam tak naprawdę cho-
dzi w tej ustawie.

Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Celem tej ustawy jest poprawa kondycji sektora 

małych i średnich przedsiębiorstw w szczególnie 
trudnej sytuacji ze względu na COVID. To są te fir-
my, które tracą, które tracą w wyniku zamrożenia 
gospodarki, w wyniku słabszej koniunktury, rów-
nież w wyniku niestabilności na rynku, i potrzeba 
im bardzo konkretnych rzeczy, 3 rzeczy, które da 
im ta ustawa.

Po pierwsze, one potrzebują niskich podatków, 
takich, które pozwolą im na tworzenie finanso-
wych poduszek bezpieczeństwa i na inwestowa-
nie wtedy, kiedy pojawią się ku temu szanse. Stąd 
poszerzenie zastosowania 9-procentowej stawki 
CIT, stąd również poszerzenie zastosowania ry-
czałtowych form opodatkowania jednoosobowych 
działalności gospodarczych. W sumie oba te narzę-
dzia wprowadzane w procedowanej teraz ustawie 
skutkować będą zmniejszeniem obciążeń podatko-
wych o ok. 1,4 miliarda zł rocznie.

Po drugie, firmy te potrzebują bezpieczeństwa, 
maksymalnej prostoty rozliczeń, tak żeby wyko-
nywanie obowiązków związanych z podatkami 
zajmowało jak najmniej czasu i generowało jak naj-
mniej ryzyk, również w kontakcie z administracją 
skarbową. Stąd estoński CIT, który proponujemy 

w poprzednio omawianym projekcie, stąd również 
poszerzenie zastosowania ryczałtowych rozliczeń, 
z których pierwszy raz w historii będzie mogło sko-
rzystać aż 180 tysięcy podatników, którzy wcześniej 
byli z tego sposobu rozliczenia wyłączeni.

Po trzecie, firmy potrzebują równych warun-
ków konkurencji. Pamiętajmy, że w czasie spo-
wolnienia gospodarczego, w czasie wzmożonej 
rywalizacji między firmami o miejsce na rynku 
kluczowe jest to, żeby te mniejsze firmy, te, które 
szczególnie ciężko odczuły zamrożenie gospodar-
ki oraz spowolnienie, miały równe warunki kon-
kurowania z większymi podmiotami. To właśnie 
duzi rynkowi gracze mają największe możliwości 
oszczędzania na podatkach. Walka z unikaniem 
płacenia podatków przez większe firmy jest wła-
śnie teraz szczególnie pilna, ponieważ te większe 
podmioty wypychają te mniejsze z rynku. Pomaga 
im w tym właśnie również przewaga konkurencyj-
na osiągana poprzez oszczędności na podatkach, 
które są całkowicie niedostępne dla mniejszego 
biznesu.

I  chciałabym bardzo mocno podkreślić, że 
w tym projekcie, o którym dzisiaj rozmawiamy, 
są 2 elementy. Po pierwsze, jest to bezpreceden-
sowa obniżka podatków. W sumie w jego efekcie 
w kieszeniach mniejszych firm zostanie – jeśli do-
liczy się system estoński – ponad 7 miliardów zł. 
Mniej więcej 1/4 kosztów tych obniżek będzie po-
kryta w wyniku propozycji uszczelniających podat-
ki, przede wszystkim zwalczających uciekanie od 
opodatkowania w Polsce, wyprowadzanie dochodu 
za granicę do rajów podatkowych. Ale są to również 
rozwiązania, które służą walce z unikaniem opo-
datkowania po prostu na bieżąco w Polsce, u nas, 
wewnątrz.

Na zmianach skorzysta w  przyszłym roku 
ok. 400 tysięcy firm, i to właśnie tych małych, 
dla których obniżka podatków i wyrównanie wa-
runków konkurencji stanowić będą być albo nie 
być w walce o utrzymanie się na rynku. Tak jak 
wspominałam, kiedy uniemożliwiamy firmom 
agresywną optymalizację, wyrównujemy szanse. 
Przedstawione w projekcie propozycje nie są żad-
nym eksperymentem, są równaniem do peletonu, 
ponieważ wdrażamy sprawdzone w większości 
krajów Europy rozwiązania, rozwiązania, które 
działają tam od wielu lat i są wręcz, można powie-
dzieć, standardem cywilizowanych regulacji po-
datkowych. W sumie wdrożenie prezentowanego 
dzisiaj pakietu zmian uszczelniających przynie-
sie ponad 2 miliardy wpływów budżetowych – no, 
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w odniesieniu do tego, co zostanie w kieszeniach 
małego biznesu, to jest właśnie ta 1/4 kosztu tych 
naszych dzisiaj omawianych obniżek – i spowodu-
je spadek, zmniejszenie luki CIT-owskiej z roku na 
rok o mniej więcej 10%. To są te środki, które po-
zostaną w Polsce i które służyć będą bezpośrednio 
poprzez obniżkę podatków właśnie temu najmniej-
szemu biznesowi, który najbardziej tego wsparcia 
potrzebuje.

Padło tutaj bardzo wiele pytań. Ja oczekuję, że 
one zostaną skierowane również do mnie, tak żeby 
również z poziomu Ministerstwa Finansów moż-
na było do nich się odnieść, jednak chciałbym już 
na wstępie przynajmniej jeden temat omówić tro-
szeczkę szerzej, a mianowicie kwestię spółek ko-
mandytowych. Otóż cały czas poruszamy się tutaj 
w ramach pewnej fikcji i pewnego niezrozumie-
nia tematu. Chciałbym bardzo mocno podkreślić 
jedno: nie wprowadzamy podwyżki podatków dla 
spółek komandytowych, ale wprowadzamy obniż-
kę podatków dla znaczącej większości spółek ko-
mandytowych. Spółka komandytowa to jest taki 
szczególny rodzaj, forma prowadzenia działalno-
ści gospodarczej, która pomyślana została pod ko-
niec XIX wieku jako sposób łączenia 2 rodzajów 
osób: po pierwsze, człowieka, który ma pomysł 
na biznes, ale brakuje mu kapitału, a po drugie, 
inwestora, który nie chce ryzykować swoim ma-
jątkiem w wypadku ewentualnego fiaska biznesu, 
ale który chce włożyć w ten biznes pewne środki, 
a później podzielić się zyskiem z osobą, która ten 
biznes prowadzi. Szanowni Państwo, to jest spół-
ka komandytowa. Jasne jest, że ten inwestor albo 
nawet jednostka prowadząca działalność może 
przyjąć formę nie tylko osoby fizycznej, ale rów-
nież spółki kapitałowej, np. spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością. Jednak istnienie takiej regu-
lacji doprowadziło w ostatnich latach do pewnego 
nadużycia, i to nadużycia, które zostało zidentyfi-
kowane już właśnie w roku 2013. 

Na czym to nadużycie polega? Nadużycie to 
polega na tym, że tworzy się konstrukcję zwa-
ną spółką z ograniczoną odpowiedzialnością bę-
dącą partnerem spółki komandytowej, w której 
komandytariuszem jest przedsiębiorca, a komple-
mentariuszem jest spółka z ograniczoną odpowie-
dzialnością, która jest w całości jego własnością. 
Skutkiem tego jest to, że przedsiębiorca, wybie-
rając tę formę prowadzenia działalności gospo-
darczej, osiąga identyczny skutek ekonomiczny 
jak w wypadku prowadzenia spółki z ograniczo-
ną odpowiedzialnością, czyli całkowite zwolnienie 

z odpowiedzialności za ewentualne fiasko biz-
nesu, a jednocześnie opodatkowany jest tak jak 
spółka osobowa stawką dla niej zarezerwowaną. 
Jest to zjawisko zidentyfikowane już 7 lat temu. 
Podówczas na masową skalę… może inaczej: na 
szeroką skalę korzystano ze spółek komandytowo-
-akcyjnych. Projekt wdrożenia uszczelnienia, jeśli 
chodzi o tę jedną, konkretną kategorię spółek ko-
mandytowych, również był podówczas podniesiony 
i niestety z niego zrezygnowano, argumentując to 
nie tym, że to jest głupie… 

Ja się zgadzam, podwójne opodatkowanie spół-
ki komandytowej jest głupim pomysłem. Powiem 
więcej, głupim pomysłem jest podwójne opodat-
kowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 
bo ona jest partnerem spółki komandytowej. Ale 
gdy jest identyczna ekonomicznie sytuacja spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki z ogra-
niczoną odpowiedzialnością przykrytej spółką 
komandytową, ponieważ udziałowcem spółki ko-
mandytowej jest ta sama osoba działająca albo jako 
inwestor, albo jako właściciel spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością, która jest jej udziałowcem… 
To jest zjawisko, które nigdy, na żadnym etapie 
nie było uważane przez ustawodawcę podatkowe-
go ani przez administrację podatkową za pożąda-
ne, nie wynika z przepisów prawa podatkowego, 
które wprowadziło ulgę dla tej konkretnej kategorii 
podmiotów.

Jeśli chodzi o skalę tego zjawiska, to powiem 
tak. Potwierdzam, w Polsce jest obecnie 40 tysięcy 
spółek komandytowych, a spośród nich 2 tysiące 
300 ma udziałowców zagranicznych. I tu pojawia 
się problem praktycznie identyczny jak w przypad-
ku spółek jawnych, a mianowicie bardzo ciężko jest 
znaleźć konkretnie tych udziałowców, szczególnie 
jeśli są nimi osoby, przepraszam, spółki osobowe 
zarejestrowane w rajach podatkowych, ponieważ 
tamte kraje nie mają obowiązku informowania 
Polski o tych udziałowcach. Tak że jeśli chodzi 
o te ponad 2 tysiące podmiotów, to bardzo cięż-
ko jest opodatkować udziałowców, bo ich po pro-
stu nie znamy. Ale to jest margines, to jest, tak jak 
wspominałem, 2 tysiące 300 spółek na 40 tysięcy. 
Oprócz tego jest ponad 14 tysięcy, właściwie mię-
dzy 14 a 16 tysięcy spółek, w zależności od tego, 
skąd bierzemy dane spółek, które, przedstawia-
jąc się, działając w formule spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością jako spółki komandytowej, 
w taki sposób ułożyły relacje pomiędzy udzia-
łowcami, że de facto w sensie ekonomicznym są 
spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością, po 
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prostu. I tu się pojawia pytanie, czy w stosunku 
do 13 tysięcy podmiotów, mniej więcej, Krajowa 
Administracja Skarbowa powinna wszcząć postę-
powania, udowodnić brak ekonomicznego, innego 
niż podatkowe, uzasadnienia tej konkretnej formy 
prowadzenia działalności, czy przeciwnie, powin-
na to odciąć, niech przeszłość pozostanie przeszło-
ścią, i wprowadzić regulację, która doprowadzi do 
zrównania tych dwóch identycznych, jeśli chodzi 
o efekt ekonomiczny, kategorii podatników. I to jest 
właśnie ta ścieżka, o którą poprosiła nas Krajowa 
Administracja Skarbowa i którą zaproponowaliśmy 
my jako pion legislacyjny Ministerstwa Finansów, 
a która została zaakceptowana przez parlament.

I teraz: w jaki sposób chcemy to zrealizować? 
W dwóch krokach, w szczególny sposób chroniąc 
resztę spółek komandytowych. Państwo podnosili 
tu bardzo ciekawy argument dotyczący tego, że nie 
można karać wszystkich przez to, że część robi coś 
złego. Pełna zgoda i to jest dokładnie to, co robimy. 
Biorąc pod uwagę fakt, że coś się zmieni i że spół-
ki będą musiały się do tego przyzwyczaić, nawet 
te, których opodatkowanie nie wzrośnie, zadbali-
śmy o to, żeby ich opodatkowanie nawet odrobinę 
zmalało, tak żeby ta zmiana w sposobie rozlicze-
nia była im ułatwiona. Tak że w przypadku spółek, 
w których nie ma powiązania pomiędzy dwoma 
udziałowcami, właśnie komandytariuszem i kom-
plementariuszem, efektywna stawka podatku nie 
tylko nie wzrośnie, ale wręcz spadnie i to zarówno 
na etapie komplementariusza, który odliczy poda-
tek zapłacony przez spółkę od swojego podatku, jak 
również na etapie komandytariusza, który zasto-
suje to, co nazwaliśmy kwotą wolną od podatku. 

Co więcej, wdrożenie CIT dla spółek komandy-
towych będzie miało dla nich bardzo pozytywny 
efekt, jeśli chodzi o szczególną teraz sytuację co-
vidową. Dlaczego? Aż 75% funkcjonujących teraz 
spółek komandytowych to są spółki, które moż-
na określić, będzie można określić od 1 stycznia, 
jako tzw. małego podatnika CIT. Co to oznacza? 
To oznacza, że w stosunku do nich zastosowanie 
znajduje dziewięcioprocentowa stawka podatku. 
Jaka jest tego konsekwencja? Dotychczas spółki ko-
mandytowe, zarówno te rzeczywiście komandyto-
we, jak i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
przykryte komandytowymi, najczęściej płaciły 19% 
podatku PIT. Teraz, jeśli spółki nie będą wypłacać 
zysku – a przecież wiadomo, że teraz zysku się nie 
wypłaca, z takiego prostego powodu, że kluczową 
kwestią teraz jest po prostu płynność, ewentual-
nie zachowanie możliwości inwestycyjnych firm, 

bo żyjemy w sytuacji covidowej, kiedy płynność 
jest tak naprawdę kluczowym argumentem i klu-
czowym elementem, żeby na rynku pozostać – to 
zapłacą podatek nie 19-procentowy, a 9-procen-
towy, czyli o ponad połowę niższy. W przypadku 
znacznej większości spółek komandytowych – czyli 
w przypadku tych, w których nie ma zastosowania 
formuła spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
jako komplementariusz oraz szczególne powiąza-
nie komandytariusza z komplementariuszem – ob-
niżka dotyczyć będzie również momentu wypłaty 
dywidendy, tak jak już państwu wspominałem.

Tak że kończąc już wystąpienie, dodam, że chyba 
pozostaje mi tylko gorąco państwa poprosić o włą-
czenie się również w proces informowania o tym 
charakterze zmian przedsiębiorców, ponieważ tak-
że przez pewien szum informacyjny, przez niezro-
zumienie tematu – mimo bardzo dużych wysiłków 
Ministerstwa Finansów – skutki tego rozwiąza-
nia pozostają po prostu niezrozumiałe. Podkreślę 
zwłaszcza jedno. Szanowni Państwo, możemy tutaj 
pytać, jakie wprowadzić vacatio legis, kiedy zrealizo-
wać tę zmianę uszczelniającą… Mamy do czynienia 
rzeczywiście z 13 tysiącami firm, którym opodat-
kowanie może wzrosnąć, ale powinniśmy pamiętać 
o jednej kluczowej sprawie, a mianowicie musimy 
wybrać – i to jest decyzja polityczna – pomiędzy 
wsparciem 13 tysięcy firm, którym damy możliwość 
przekształcenia, zmiany formy prowadzenia dzia-
łalności, może zweryfikowania tego, czy cały czas 
chcą działać w tej formie, która jest de facto formą 
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością… A z dru-
giej strony mamy tak: 13 tysięcy… 40 minus 13 to jest 
27… Czyli mamy 27 tysięcy spółek komandytowych, 
które rzeczywiście nie nadużywają prawa, żeby ko-
rzystać z tego sposobu opodatkowania, i które mu-
szą konkurować z tymi spółkami, w których nie ma 
żadnej odpowiedzialności wspólnika na żadnym eta-
pie; mamy konkurujące z nimi ekonomicznie iden-
tyczne spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 
których jest 200 tysięcy, a nie 13; i mamy jednooso-
bowe działalności gospodarcze, których teraz jest 
w Polsce, jeśli dobrze pamiętam, ponad 2 miliony, 
płacą one taki sam podatek jak spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, jak partner spółki komandyto-
wej z określonym połączeniem pomiędzy koman-
dytariuszem a komplementariuszem, a ponoszą 
pełnię odpowiedzialności za ewentualne fiasko biz-
nesu, przez co również ich działalność inwestycyjna, 
jak również ich skłonność do podejmowania ryzyka, 
a przez to również konkurencyjność są zdecydowa-
nie mniejsze. Tak że…
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Może jeszcze jedna uwaga, dotycząca vaca-
tio legis i terminu wprowadzenia tego w życie. 
Szanowni Państwo, już w roku 2013 wiadomo było, 
że tego rodzaju narzędzia, tego rodzaju formuła 
prowadzenia działalności gospodarczej oznaczają 
działalność bardzo ryzykowną. Tutaj ktoś z pań-
stwa senatorów zadał pytanie: skoro spółka z.o.o, 
spółka komandytowa jest taką atrakcyjną formą – 
bo płaci się 0% CIT, będąc de facto spółką z ograni-
czoną odpowiedzialnością – to dlaczego wszystkie 
firmy nie przeniosły się, nie przeszły na tę formę? 
No po co mają płacić 19%, po co płacić 9%, skoro 
mogą płacić 0% – prawda? Mogłyby sobie to wy-
brać. Ale się nie przeniosły. Dlaczego? Dlatego że 
znały ryzyka z tym związane, ponieważ już w roku 
2013 Ministerstwo Finansów, również poprzednicy 
Krajowej Administracji Skarbowej dali jasny sygnał 
dla rynku, że jest to rozwiązanie po prostu niebez-
pieczne, mogące budzić kontrowersje w kontakcie 
z administracją.

Dlaczego zdecydowaliśmy się teraz wprowadzić 
tę zmianę? Tak naprawdę z 3 powodów. Pierwsza 
przyczyna to jest oczywiście COVID, czyli nasilenie 
się konkurencji pomiędzy mniejszymi a większymi 
podmiotami. A pamiętajmy, że ta forma, o której 
rozmawiamy… No, Szanowni Państwo, mówimy 
o firmach rodzinnych, małych, średnich przed-
siębiorstwach, oczywiście tak, ale nie jest to naj-
mniejszy biznes, niestety. To są te firmy, które stać 
– tu odpowiadam na pytanie pani marszałek – na 
to, żeby naraz opłacić sobie koszta i spółki z ogra-
niczoną odpowiedzialnością, i spółki komandyto-
wej, a to dlatego że przedsiębiorca chcący zasłonić 
spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością spółką 
komandytową musi opłacić tak naprawdę 2 księ-
gowości, bo ma podwójną ilość formalności. Można 
więc powiedzieć, że na oszczędności podatkowej 
przedsiębiorcy korzystają również księgowi, dorad-
cy podatkowi, którzy zajmują się bieżącą obsługą 
tej skomplikowanej i o tyle kosztownej konstrukcji, 
że bardzo trudnej, że tak powiem, do wdrożenia 
przez mniejszy biznes, którego po prostu może na 
to nie stać. A wracając do sprawy tego, dlaczego te-
raz… Raz: COVID. Dwa: MDR. Szanowni Państwo, 
od 2 lat Ministerstwo Finansów dostaje informa-
cje dotyczące schematów podatkowych, są one ra-
portowane przez przedsiębiorców, i Departament 
Kluczowych Podmiotów, który analizuje te doku-
menty, przekazał nam informacje o bardzo dużej 
skali zastosowania tej formy działania, co my póź-
niej potwierdziliśmy, badając dane z Krajowego 
Rejestru Sądowego właśnie w  odniesieniu do 

kilkunastu tysięcy podmiotów, w stosunku do któ-
rych trzeba by było rozpocząć pewne czynności. 
Czy my tego chcemy? Nie. Czy my chcemy opo-
datkować je kilka lat wstecz? Nie. Chcemy zmienić 
zasady tak, aby zlikwidować tę lukę, z której one 
teraz korzystają, naruszając zasady konkurencji.

Na koniec powiem, że Departament Nadzoru 
nad Kontrolami zgłosił nam informację o kilku 
sprawach, które ostatnio były prowadzone, wła-
śnie w stosunku do udziałowców tych kilku tysię-
cy… no, kilkuset akurat, bo wobec tylu prowadzono 
postępowania, spółek komandytowych mających 
udziałowców zagranicznych. Stąd również aspekt 
międzynarodowy i ta konieczność opodatkowania 
tego segmentu.

Bardzo dziękuję za możliwość wyjaśnienia. 
Oczywiście pozostaję do państwa dyspozycji. 
Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Jest już lista do zadawania pytań. Bardzo, bar-
dzo prosiłabym państwa senatorów, także z uwa-
gi na czas, żeby ograniczyć się do tej 1 minuty na 
zadanie pytania.

Proszę bardzo o zadanie pytania pana senatora 
Janusza Pęcherza.

SenatoR 
Janusz PęcHerz 

Pani Marszałek! Panie Ministrze!
Bardzo dużo pan powiedział w ciągu ostatnich 

5 minut i aż musiałem zweryfikować swoje pyta-
nia, bo na niektóre już pan odpowiedział. Bardzo 
szybko pan mówi, tak że trzeba się bardzo skupiać 
o tej godzinie, ale dziękuję za to.

Najgorsza w biznesie – tak mówią ci, co się biz-
nesem zajmują – jest niepewność. To nawet nie 
jest kwestia wysokości podatku, a właśnie to, że 
nie wiadomo, co rząd nam zafunduje za 2 tygodnie, 
za miesiąc, za pół roku, za 2 lata. Tak mówi podat-
nik – ten, który płaci podatki, ten, który prowadzi 
holding, ten, który prowadzi spółki komandytowe. 
Na ostatnim posiedzeniu Senatu złożyłem oświad-
czenie dotyczące spółek komandytowych i jeszcze 
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innych spraw, m.in. podatku cukrowego. Podatek 
cukrowy pozostawiam dzisiaj na boku, bo mówi-
my o spółkach komandytowych. Czy jeśli po odrzu-
ceniu tych rozwiązań prawnych w Senacie Sejm 
przywróci te zapisy, a tak tu mówił pan senator 
Mróz… Czy rząd w dobie pandemii przewiduje 
wprowadzenie tych rozwiązań z opóźnieniem, czy 
też tak, jak to jest zapisane w ustawie?

PoDSekRetaRz StanU 
W MiniSteRStWie FinanSóW 
Jan sarnowski 

Odpowiednie rozwiązanie zostało zawarte 
w prezentowanej ustawie. Firmy, przedsiębiorcy 
działający w formie spółki komandytowej mogą 
wybrać moment zmiany formuły opodatkowania. 
To nie jest tak, że od 1 stycznia stają się podatnika-
mi CIT – mogą zdecydować się na zostanie obję-
tymi tymi regulacjami od 1 maja przyszłego roku. 
W ten sposób dajemy im kilka dodatkowych mie-
sięcy na przygotowanie się, również czysto tech-
niczne, do nowych regulacji.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Proszę bardzo o zadanie pytania pana senatora 
Roberta Dowhana.

SenatoR 
roBerT dowHan 

Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, miałem wiele pytań. No, chy-

ba nie nadajemy na tych samych falach… Myślę 
tak szczególnie po wypowiedziach pana senatora 
Mroza. My o jednym, a senator o drugim. Chyba 
nigdy nie pogodzi się takiego urzędniczego spojrze-
nia z praktyką, związaną z tym, że coś wytwarza 
się własnymi rękoma.

Mam pytanie, powiedziałbym, inne. Czy 
minister Tadeusz Kościński pracuje jeszcze 
w Ministerstwie Finansów, czy nie?

PoDSekRetaRz StanU 
W MiniSteRStWie FinanSóW 
Jan sarnowski 

Jak najbardziej.
(Senator Robert Dowhan: Proszę?)
Tak, pracuje.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Dziękuję bardzo.
Proszę o zadanie pytania pana senatora Jerzego 

Czerwińskiego.

SenatoR 
Jerzy czerwiński 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Panie Ministrze, ta ostania pana wypowiedź 

niemal mnie przekonała – ta dłuższa, nie ta krót-
ka, dwuzdaniowa – choć niestety ciągle mam pew-
ną wątpliwość. Otóż jesteśmy w okresie pandemii, 
walczymy o to, żeby zachować jak najwięcej przed-
siębiorstw, branż itd., nie tracić pracowników, eta-
tów, a tutaj jest ruch ze strony państwa, który jest 
kontestowany, mniej lub bardziej udolnie, przez 
opozycję. To jest ruch jakby w przeciwnym kierun-
ku, tak bym to określił. To po pierwsze.

Po drugie, rzeczywiście chronić trzeba najsłab-
szych – z tym się zgadzamy – ale rozumiem, że 
w każdym segmencie. I tutaj nawiązuję do podat-
ku… Różnie się go nazywa: podatek od sprzedaży 
detalicznej, podatek handlowy. Ja pamiętam, jak my 
pierwszy raz próbowaliśmy go opracować, jeszcze 
w latach 2001–2005, ja wtedy byłem posłem. Trwało 
to strasznie długo, rodziło się w strasznych bólach, 
a sieci handlowe wciąż trwały i korzystały. Potem, jak 
już wszedł w życie podatek od sprzedaży detalicznej – 
no, taki czy inny, ale formalnie tak nazywany – to za-
wetowała go właściwie Unia Europejska czy Komisja 
Europejska. Jak Komisja przegrała tę sprawę przed 
trybunałem, przyszedł COVID i my sami, na własne 
życzenie zwolniliśmy te sieci handlowe z tego podat-
ku. Nie pobieramy go. Tak czy nie?

Prosiłbym pana ministra o dokładne wyjaśnie-
nie, jak to jest. Dlaczego nie pobieramy podatku od 
sieci handlowych, i to właśnie w okresie covido-
wym, kiedy trzeba chronić najsłabszych, czyli np. 
małe sklepiki detaliczne, rodzinne itd.? No, tu wi-
dzę pewną sprzeczność. Albo rzeczywiście staramy 
się o najsłabszych, albo są pewne enklawy równych 
i równiejszych.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Proszę bardzo.
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PoDSekRetaRz StanU 
W MiniSteRStWie FinanSóW 
Jan sarnowski 

Dobrze. Pozwolę sobie przede wszystkim roz-
dzielić 2 pojęcia, które mogą wydawać się podobne.

Po pierwsze, podatek handlowy, czyli podatek 
od sklepów wielkopowierzchniowych, to jest rzeczy-
wiście podatek, który wstrzymała Unia Europejska, 
jednak jesteśmy bardzo dobrej myśli i oczekujemy 
pozytywnego wyroku w pierwszych miesiącach przy-
szłego roku. Jeśli żadne działanie legislacyjne nie zo-
stanie podjęte, bo ten podatek został zawieszony na 
rok 2020, to od 1 stycznia 2021 r. będzie on płacony 
właśnie przez sklepy wielkopowierzchniowe. Decyzja 
co do pobierania tego podatku jeszcze nie zapadła, 
jednak jeśli nie podejmiemy inicjatywy w tym zakre-
sie, to on po prostu będzie pobierany. Podejrzewam, 
że do ostatniej chwili pan minister Tadeusz Kościński 
i pan premier Mateusz Morawiecki muszą zacho-
wać możliwość elastycznego reagowania na sytu-
ację podmiotów, które działają na tym konkretnym 
rynku. Zawieszenie wynikało z tego, że po prostu nie 
wiedzieliśmy, jakiego orzeczenia na obszarze Unii 
Europejskiej się spodziewać. Teraz, mniej więcej od 
października, mamy informację, że będzie to orzecze-
nie pozytywne, tak że z prawnego punktu widzenia 
ja bym powiedział, uwzględniając fakt, że to jest też 
w moim pionie, że nie ma zagrożeń czysto prawnych, 
żeby rozpocząć pobieranie tego podatku od 1 stycznia.

Jednak czym innym jest tzw. minimalny poda-
tek dochodowy od nieruchomości komercyjnych…

(Senator Jerzy Czerwiński: Nie o tym mówiłem.)
Tak, jednak…
(Senator Jerzy Czerwiński: Nie o tym mówiłem, 

żeby było jasne.)
Aha, dobrze. To dziękuję.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Dziękuję bardzo.
Proszę o zadanie pytania pana senatora Wadima 

Tyszkiewicza.

SenatoR 
wadim Tyszkiewicz 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Z szacunku do pani marszałek będę mówił bar-

dzo szybko i zadam kilka pytań.

Pierwsze pytanie. Panie Ministrze, czy to prawda, 
że zdecydowana większość spółek komandytowych 
jednak robi obroty powyżej 2 milionów euro, w związ-
ku z czym wpadnie w podwójne opodatkowanie na po-
ziomie 42–45%? Jeszcze raz: czy większa część firm to 
są spółki mające obroty powyżej 2 milionów?

Drugie pytanie. Czy dobrze zrozumiałem, że 
chcecie państwo pomóc firmom w czasie kry-
zysu, wprowadzając podwójne opodatkowanie 
– no bo pan tak mówił o  tej pomocy – spółek 
komandytowych?

Kolejne pytanie. Z moich danych wynika, że 
0,4% spółek komandytowych to są spółki z udzia-
łem firm z rajów podatkowych. Czy to prawda, że 
to 0,4%?

(Głos z sali: 130 dokładnie.)
I czy to prawda, że 3% wszystkich spółek ko-

mandytowych to są spółki z udziałem kapitału 
zagranicznego?

I gdyby pan jeszcze potwierdził, czy to prawda, 
że spółki zagraniczne od dywidend nie płacą podat-
ku, w związku z czym dla nich kompletnie nic się nie 
zmieni… Jeszcze raz: czy prawdą jest, że podmioty 
zagraniczne od dywidend nie płacą podatków, czyli 
ta zmiana uderzy tylko w polskie przedsiębiorstwa?

Czy prawdą jest, że większość, zdecydowana 
większość spółek komandytowych to małe i śred-
nie firmy? I czy nie stosujecie państwo jednak 
mimo wszystko odpowiedzialności zbiorowej? Bo 
mówicie o jakichś patologiach, które gdzieś tam 
się zdarzają, ale uderzacie w małe i średnie pol-
skie firmy. I tyle.

Bardzo mi zależy na odpowiedzi na pytanie, czy 
zagraniczne podmioty w związku z tym drugim 
opodatkowaniem zapłacą podatek od dywidendy, 
czy nie. Czy coś się dla podmiotów zagranicznych 
zmieni, czy te zmiany uderzą tylko w polskie pod-
mioty? Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Bardzo dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

PoDSekRetaRz StanU 
W MiniSteRStWie FinanSóW 
Jan sarnowski 

Oczywiście. Już informuję.
Rzeczywiście 2 tysiące 300 z 40 tysięcy spółek 

komandytowych zarejestrowanych w Polsce ma 
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udziałowców zagranicznych, czyli… No, to jest do 
obliczenia, jaki to jest konkretnie procent. Według 
danych Ministerstwa Finansów 75% spółek koman-
dytowych stanowią właśnie mniejsze firmy, które 
zostaną objęte obniżoną stawką CIT.

Ale chciałbym jeszcze raz bardzo mocno pod-
kreślić: tak długo jak nie mamy do czynienia ze 
spółką z o.o. jako partnerem spółki komandytowej, 
w której udziałowcy, komandytariusz i komple-
mentariusz, są ze sobą powiązani, tak długo sytu-
acja spółek komandytowych nie ulegnie istotnemu 
pogorszeniu. Wręcz przeciwnie, ogromnej więk-
szości się poprawi.

Bardzo mnie zaciekawiło pytanie, czy dywiden-
dy wypłacone w ramach Unii Europejskiej podle-
gają opodatkowaniu. Według reguł prawa unijnego 
nie podlegają. Ale nie do końca rozumiem, dlaczego 
można z tego konkretnego wniosku, który jest tru-
izmem i o którym wszyscy wiemy od roku 2004, 
a nawet wcześniej, wyciągać taki wniosek, że bę-
dzie to zmiana na korzyść zagranicznych firm. 
Szanowni Państwo, przecież każda firma płaci 
podatek dochodowy na miejscu. I jak słusznie pan 
senator Mróz zauważył, podatek CIT płacony przez 
spółki w Polsce jest jednym z najniższych w Unii 
Europejskiej. W 17 krajach Unii Europejskiej no-
minalna stawka CIT jest wyższa niż w Polsce, tylko 
w 7 jest niższa. Popatrzmy: Francja – 32%; Włochy 
– prawie 28%; Belgia, Hiszpania, Holandia – 25%. 
Stawka 9% praktycznie jest nieosiągalna. Podwójne 
opodatkowanie nastąpi po prostu w kraju inwesto-
ra. Tak że nie do końca rozumiem, skąd taka teza, 
że jedyny podatek, jaki jest płacony, to podatek pła-
cony przez spółkę na miejscu, w Polsce, a później 
gdzieś to znika i opodatkowania po prostu nie ma.

(Senator Wadim Tyszkiewicz: Mogę dopytać?)
Oczywiście. Proszę.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

SenatoR 
wadim Tyszkiewicz 

Panie Ministrze, pan mnie nie zrozumiał. Ja 
jeszcze raz powtórzę pytanie: czy dla spółek ko-
mandytowych z udziałem podmiotów zagranicz-
nych cokolwiek się zmieni? Powtarzam: skoro 

spółka nie płaci dywidendy od wyprowadzanych 
zysków… nie płaci podatku od dywidendy w Polsce, 
to dla niej, dla tej spółki z udziałem kapitału za-
granicznego, kompletnie się nic nie zmieni. Tak 
czy nie? A dla polskich podmiotów, oczywiście 
z udziałem kapitału polskiego, pojawia się podwój-
ne opodatkowanie. Gdyby pan jeszcze raz odpowie-
dział, czy coś się zmieni w związku ze zmianą tych 
przepisów dla podmiotów z udziałem kapitału za-
granicznego i czy te dywidendy, wyprowadzane 
z kraju zyski, będą w Polsce opodatkowane…

PoDSekRetaRz StanU 
W MiniSteRStWie FinanSóW 
Jan sarnowski 

Nie pojawi się tutaj żadne dodatkowe opodat-
kowanie, ale pojawi się wyrównanie szans na ryn-
ku. Pamiętajmy: naszym celem nie jest poprawa 
sytuacji zagranicznych inwestorów. Oni i tak za-
płacą podwójny podatek – jeden u siebie, a drugi 
u nas. Naszym celem jest to, aby wyrównać szanse 
konkurencyjne pomiędzy kategoriami podmiotów, 
które są po prostu bardzo często identyczne – tak 
jak w przypadku spółki z o.o. i właśnie tego jed-
nego szczególnego segmentu spółek, czyli spółek 
komandytowych.

Nie do końca rozumiem, co ma z tym wspólne-
go kwestia inwestora zagranicznego. Mogę panu 
senatorowi potwierdzić, że również inwestorzy 
zagraniczni tracą na tym, że muszą konkurować 
w Polsce ze stosującymi tego rodzaju narzędzie 
podmiotami.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Bardzo dziękuję.
To ja mam pytanie, Panie Ministrze, odnośnie 

do tej liczby. Ponad 40 tysięcy spółek komandyto-
wych, a 2 tysiące 200 z udziałem zagranicznych… 
Ile wśród nich jest wspólników, którzy mają spółki 
zarejestrowane w rajach podatkowych?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Jan Sarnowski: Nie mam teraz takich danych. Mogę 
odpowiedzieć na piśmie.)

A ja panu odpowiem – 130.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Jan Sarnowski: Mamy do czynienia z krajami, które 
są na unijnej liście…)
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Na podstawie pisma Krajowej Rady Doradców 
Podatkowych z 30 września 2020 r. W związku 
z tym dane chyba są…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Jan Sarnowski: Tak, tak, ale…)

Czyli dla tego marginesu państwo tworzą całą 
tę ideologię?

PoDSekRetaRz StanU 
W MiniSteRStWie FinanSóW 
Jan sarnowski 

Nie, nie, broń Boże. To są dwa różne pojęcia. 
Jedno pojęcie to jest raj podatkowy w rozumieniu 
klasycznym, czyli jakieś szczęśliwe wyspy funkcjo-
nujące poza granicami Unii Europejskiej, a drugie 
to jest to, co my w Ministerstwie Finansów roboczo 
nazywamy wewnątrzunijnym rajem podatkowym.

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
O to dokładnie chodzi.)

Wewnątrzunijny raj podatkowy, którego przy-
kładem jest Luksemburg, to jest taki porządek 
prawny, w którym spółki osobowe będące udzia-
łowcami firm działających w Polsce niestety nie 
muszą nas informować o swojej strukturze wła-
ścicielskiej. Przez to w sytuacji, kiedy chcemy opo-
datkować udziałowców spółki jawnej czy spółki 
komandytowej działającej w Polsce, odbijamy się, 
że tak powiem, w Luksemburgu od pewnej tajem-
nicy zaszytej w tamtejszym prawie handlowym, 
nie mogąc znaleźć podatnika. Kluczową kwestią 
dla Krajowej Administracji Skarbowej jest to, aby 
w sytuacji, gdy tego podatnika nie znamy, można 
było przynajmniej opodatkować spółkę.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Ale nie do tego, Panie Ministrze, zmierzało 
moje pytanie. Na ponad 40 tysięcy spółek koman-
dytowych, 130… Dla 130 spółek zbudowali państwo 
cały ten mechanizm? Po to, żeby te 130 spółek pła-
ciło podatki?

PoDSekRetaRz StanU 
W MiniSteRStWie FinanSóW 
Jan sarnowski 

Pani Marszałek, cały mechanizm został zbu-
dowany dla ok. 14 tysięcy spółek z ograniczoną 

odpowiedzialnością, które stosują optymaliza-
cję polegającą nie na wyprowadzaniu środków 
do rajów podatkowych, tylko na wyborze niż-
szej stawki opodatkowania, stawki dedykowanej 
spółkom osobowym, a nie spółkom kapitało-
wym, którymi one w ekonomicznej rzeczywi-
stości są.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

To ja mam w takim razie jeszcze jedno pytanie, 
skoro pan minister przeprowadził tutaj cały wywód 
na temat tego, jak bardzo duże korzyści będą dla 
podatników. Proszę powiedzieć, jaki będzie skutek 
fiskalny dla budżetu państwa: czy będzie wzrost 
wpływów do budżetu państwa z podatków z tego 
tytułu, czy spadek?

PoDSekRetaRz StanU 
W MiniSteRStWie FinanSóW 
Jan sarnowski 

Według oceny skutków regulacji będziemy oczy-
wiście mieli do czynienia ze wzrostem, wzrostem 
wynikającym z tego, że podatek według stawki od-
powiadającej opodatkowaniu spółki z ograniczo-
ną odpowiedzialnością zapłaci ten jeden konkretny 
segment spółek komandytowych.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Dziękuję bardzo.
Na tym zamknęliśmy listę pytań.
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Jerzego 

Fedorowicza.
Czy jest pan senator?
(Głos z sali: Śpi. Ludzie śpią.)
Jak nie ma, to będziemy później wywoływać 

pana senatora, być może jeszcze się pojawi.
Pan senator Leszek Czarnobaj.
Czy jest pan senator Leszek Czarnobaj?
(Senator Adam Szejnfeld: Też nie ma.)
Też nie ma.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Adama 

Szejnfelda.
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SenatoR 
adam szeJnfeld 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Bardzo dziękuję za ten głos.
Wdowi grosz, Panie Ministrze, wdowi grosz. 

To jest takie pojęcie, które wszyscy znamy. To jest 
taka sytuacja, w której marne, nieliczące się na ogół 
pieniądze ktoś chce ściągnąć z innej osoby, której 
i tak się nie przelewa. Marny grosz czy wdowi grosz 
to tym bardziej adekwatne pojęcie, kiedy chce się 
te pieniądze ściągać w sytuacji, w której podmiot 
czy w tym przypadku podmioty, których ma to 
dotyczyć, funkcjonują w czasie kryzysu, w czasie 
pandemii. Powiem szczerze, że jest to dla mnie 
kompletnie niezrozumiałe. Cokolwiek byście pań-
stwo chcieli, planowali i czy macie państwo rację, 
czy nie, to moim zdaniem jest to niezrozumiałe. 
Zamiast skupić całą energię, całą swoją wiedzę 
i doświadczenie… Co prawda bardzo krótkie do-
świadczenie, bo to jest parę lat funkcjonowania, 
ale przecież nie dla wszystkich. Wydaje mi się, że 
to nie jest wystarczająco dobre i długie doświadcze-
nie rządzenia prawie 40-milionowym państwem 
w środku Europy. Ale logika, zwykłe ludzkie po-
dejście wywołuje u każdego odruch pomocy, a nie 
nakładania na barki kolejnych obciążeń. Gdy mó-
wię o wdowim groszu, myślę przede wszystkim 
o tych propozycjach, które najczęściej dotyczyć 
będą biednych, niezamożnych obywateli, którzy 
chcąc utrzymać swoją rodzinę, pracują nie tylko 
w Polsce, ale i za granicą. Państwo bowiem pro-
ponujecie tutaj nie tylko rozwiązania dotyczące 
przedsiębiorców, nie tylko te wątpliwe i poddawa-
ne tu krytyce przepisy dotyczące podwójnego opo-
datkowania spółek komandytowych, o których za 
chwilę też powiem dwa słowa. Odnosicie się tu tak-
że do zwykłych ludzi, którzy przecież nie z własnej 
woli, tylko z przymusu, ze względu na okoliczno-
ści, jakie spotkały ich osobiście bądź ich rodziny, 
wyjechali za granicę, żeby ciężko pracować, czę-
sto po kilkanaście godzin na dobę. Oni odejmują 
sobie od ust i zbierają pieniądze, żeby wysyłać je 
do swoich rodzin, żeby utrzymać matkę, ojca, żonę 
czy dzieci. A przecież żyjąc tam, ponoszą znacznie 
wyższe koszty życia niż w Polsce. To obojętne, o ja-
kim kraju mówimy. Wielka Brytania, Republika 
Federalna Niemiec, Malta – nieważne, w każdym 
z tych krajów koszty utrzymania są znacznie wyż-
sze niż w Polsce. Jest jeszcze Belgia. No, nie wymie-
niłem tych wszystkich krajów. Republiki Federalnej 
Niemiec czy Malty jeszcze na tej liście nie ma, ale 

Wielka Brytania i Belgia na pewno na niej są. No 
więc ci ludzie mają wyższe koszty utrzymania, a do 
tego bardzo często cierpią rozłąkę, nie widzą na co 
dzień żony, męża, dziecka. Chcą się jakoś urządzić, 
bo wyjeżdżając, najczęściej są przekonani, że wró-
cą. Uzbierają pieniądze i wrócą, kiedy w Polsce się 
polepszy. Oni chcą spędzić resztę życia zawodo-
wego, biznesowego czy rodzinnego w ojczyźnie, 
a państwo zamierzacie – przepraszam bardzo – 
dowalić im podwójny podatek.

Dlaczego mówię o tym wdowim groszu? Dlatego 
że to jest jakaś śladowa ilość, jakiś pyłek. Te pienią-
dze, które z nich zdejmiecie – no, chcecie zdjąć, a ja 
zaraz powiem, czy zdejmiecie – to przecież grosze 
wobec budżetu państwa, wobec produktu krajowe-
go brutto Polski wynoszącego ponad 2 biliony zł, 
wobec przychodów podatkowych z PIT i CIT, które 
wynoszą ponad 100 miliardów zł. A to szacujecie – 
nawet nie pamiętam dokładnie – na jakieś 200 mi-
lionów. No, to są wyliczanki cacanki. Z tego nawet 
1/4 nie będzie. Mogę się o to tu i teraz założyć, zu-
pełnie a priori.

(Głos z sali: Ja też.)
Dokładasz się do tego zakładu? Dobra. Jak prze-

gramy, to ty płacisz.
(Wesołość na sali)
Ale przepraszam za ten żart, ponieważ sprawa 

jest najwyższej wagi i dotyczy rzeszy Polaków, czę-
sto młodych ludzi, którzy, tak jak powiedziałem, po 
paru czy parunastu latach chcą wrócić do kraju. 
Wiecie państwo, jaki będzie efekt tego przepisu, 
którym chcecie z nich zedrzeć ów wdowi grosz? 
Ano taki, że nic nie zedrzecie, bo to są rozwiąza-
nia bardzo łatwe do… Nie chcę mówić o omija-
niu, ale to jest coś, czego bardzo łatwo uniknąć. Po 
prostu mówi się: adieu, do widzenia, cześć. Nie, 
to nie. Nie chcecie mnie, Polaka, w Polsce, to będę 
żył w Wielkiej Brytanii, w Belgii etc. O taki efekt 
nam chodzi? To jest ten patriotyczny stosunek do 
Polaków za granicą? To jest efekt tej polityki, któ-
rą państwa… Może nawet nie chodzi o rząd, tylko 
o partię czy też partie tworzące ten rząd – nie kie-
ruję tego do pana ministra i współpracowników, 
tylko za pośrednictwem – które głosiły w kam-
panii wyborczej w 2015 r., w kampanii wyborczej 
w minionym roku… To jest ten szacunek? To jest 
nawoływanie „wracajcie do ojczyzny, czekamy tu 
na was”? 

Powiem szczerze, że ze względu na to, iż to jest 
oficjalne forum, dyskusja w Senacie Rzeczypospolitej 
Polskiej, trudno jest mi powiedzieć, jakie określe-
nia czy porównania przychodziły mi do głowy, jak 
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zacząłem czytać o tych propozycjach. One niestety 
są podobne do tych, jakie były w 1945, 1946, 1947 r., 
po zakończeniu II wojny światowej, kiedy to mamio-
no ludzi, Polaków, żeby wracali z zagranicy, także 
z Wielkiej Brytanii, bo tam było naszych obywateli 
dużo. I wracali, a tutaj byli gnojeni. Wtedy fizycz-
nie, a teraz chcecie ich finansowo niszczyć. Straszna 
rzecz, powiem szczerze, to nieludzkie, i to jeszcze 
w czasie światowej pandemii… Czy oni są w Polsce, 
czy są w Belgii, czy są w Wielkiej Brytanii, to dodat-
kowo, oprócz tych trudów codziennego życia, pracy, 
rozłąki, są jeszcze narażeni na problemy związane 
ze zdrowiem i życiem. Z jednej strony pandemia, 
a z drugiej strony ich – „bach!” – fiskusem… I tak 
sobie będziemy… Mam nadzieję, że to nie jest odwet 
za to, że większość tych ludzi głosując za granicą gło-
sowała przeciwko tej ekipie, która teraz chce im zgo-
tować taki los. W taką filozofię, wydaje się, wpisuje 
się także ta próba opodatkowania podwójnie spółek 
komandytowych.

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

Ze względu na to – już, Pani Marszałek – że bar-
dzo dużo na ten temat było powiedziane, a moim 
zdaniem słusznie i wyraźnie wskazano na brak 
podstaw, a przede wszystkim jakiejś myśli, która 
dawałaby przekonujące argumenty do tego, żeby 
to podwójne opodatkowanie na te firmy nakładać, 
nie będę tego rozwijał. Te oba rozwiązania wpisu-
ją się w taką jakąś niewytłumaczalną filozofię do-
kładania ciężarów obywatelom i przedsiębiorcom 
w czasie najgorszym w historii, jakiego Polska nie 
tylko od 30 lat, ale pewnie od 100 lat naszej niepod-
ległości nie miała. Takiej pandemii, wywołującej 
taki kryzys, nie tylko zdrowotny, ale i ekonomicz-
ny, gospodarczy, a także społeczny, wiele poko-
leń nie pamięta. I w takim czasie, w takim czasie 
uderzacie w interesy ludzi, w interesy prywatne, 
rodzinne, ale także, jak się teraz okazuje, bizne-
sowe. Naprawdę trudno znaleźć słowa spokojnej 
krytyki, a niespokojnie nie wypada tutaj krytyko-
wać. Dziękuję.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Bogdan Borusewicz)

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
I  poproszę o  zabranie głosu pana senatora 

Roberta Dowhana.

SenatoR 
roBerT dowHan 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze! Szanowni Państwo!
Faktycznie poświęciliśmy dużo uwagi… No, 

wałkujemy temat dosyć późno i przy małej widow-
ni, ale myślę, że większość nas słucha i widzi teraz 
przez internet. Poświęciliśmy dużo uwagi spółkom 
komandytowym, a tak naprawdę gdzieś tam z tyłu 
zostawiliśmy kwestię opodatkowania tych ludzi, 
którzy wyjechali za granicę. No, po pierwsze, mają 
takie możliwości, po drugie, pewnie większość 
z nich nie chciała wyjeżdżać, no ale mają tam lep-
sze warunki, jeżeli chodzi o rozwój, naukę czy też 
zarobki. To, co powiedział mój kolega, pan sena-
tor Szejnfeld… No, zmiana rezydencji podatkowej 
w sytuacji, w której ktoś na stałe mieszka w Anglii, 
a jego wizyty w Polsce są z okazji świąt… W tym 
roku chyba nie będzie to możliwe. Zmiana rezy-
dencji podatkowej to jest 180 dni plus jeden, plus 
dwa, a u nas chyba plus trzy… Wtedy z automatu 
stajemy się rezydentem danego kraju. Nie ma już 
wtedy możliwości płacenia podatków w Polsce, na-
wet gdyby ktoś bardzo się uparł – według mojej 
wiedzy.

Jeśli zaś chodzi o podwójne opodatkowanie, to 
myślę, że ci ludzie liczą każdy grosz, bo nie zara-
biają przecież fortuny, mimo że pracują za granicą. 
Oni mają rodziny, dzieci, tak więc ciężko im będzie 
płacić podatek i tam, i jeszcze raz tutaj, szczególnie 
że z tego dobra podatkowego korzystają nie tutaj, 
ale za granicą.

Nie wiem, czy zdążę odnieść się do… Panie 
Senatorze, pan mówił o podatkach, o tym, że od 
5 lat wszystko obniżacie, ale to może zostawię na 
koniec.

Panie Ministrze, pytałem o  pana kolegę 
z Ministerstwa Finansów, bo 8 października… 
Zaraz to sobie odtworzę, mam tu wszystko wypi-
sane. Tak, dokładnie 8 października pan minister 
powiedział, że ani o 1 gr nie podwyższycie żadne-
go podatku w przyszłym roku, tj. w roku 2021. No, 
jeśli osoba na takim stanowisku wypowiada takie 
słowa, a dzisiaj, po miesiącu, debatujemy o kolej-
nych podatkach, no to ja czegoś nie rozumiem. 
Zapytałem, czy on pracuje, bo może popełnił błąd, 
może miał złe informacje. No ale wydaje mi się, że 
od takich osób powinniśmy uzyskiwać megapre-
cyzyjne informacje. Ja nie wiem, czy to tutaj też 
padło, ale opieram się na doniesieniach medial-
nych, prasowych. To ukazało się w renomowanym 
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piśmie, więc wydaje mi się, że… Dam to później do 
wglądu.

No, wy mówicie, że żaden podatek nie wzrośnie, 
a podatek handlowy prawdopodobnie wzrośnie, bo 
jeżeli… Nie ma pana senatora Czerwińskiego. Tak, 
ten podatek wzrośnie. Czy zapłacą go sieci? Nie za-
płacą, Panie Ministrze. Sieci wyduszą ten podatek 
albo od końcowego klienta, czyli od konsumenta, 
albo od dostawcy. Nie ma takiej możliwości, żeby 
sieci go zapłaciły. One dalej będą konkurencyjne, 
dalej będą przykręcać śrubę polskim dostawcom. 
To już wielokrotnie się potwierdziło. Jak ktoś mówi, 
że jakiś mały kiosk spożywczy będzie mógł konku-
rować… Te małe sklepy spożywcze nie muszą kon-
kurować. Ja mieszkam koło takiego sklepu i robię 
tam zakupy. No, dzisiaj tak robi się zakupy, tak jest 
ten świat skonstruowany. Nigdzie na świecie nie 
ma tak, żeby mały sklepik wiódł prym, miał więcej 
klientów niż sklep wielkopowierzchniowy. No, nie 
ma takiej możliwości.

Podatek cukrowy wzrasta? Wzrasta. A mini-
ster mówił, że nic nie wzrośnie. Podatek od alko-
holu wzrasta. Tłumaczyliście państwo podatek 
cukrowy tym, że chodzi o zdrowie. No, skoro to 
jest szkodliwe, to dlaczego obciążacie producen-
tów podatkiem? Trzeba zakazać cukru, zakazać 
alkoholu, skoro to jest szkodliwe. Jak należy wal-
czyć ze szkodliwymi towarami? Chyba nie poprzez 
podnoszenie podatków. No i jest jeszcze to, o czym 
dzisiaj dyskutujemy – opodatkowanie spółek ko-
mandytowych. Rosną podatki od nieruchomości, 
od deszczu. Znosicie ulgę abolicyjną i podtrzymu-
jecie podatek VAT, który według zapisów ustawy 
mógłby już zostać obniżony. Państwo go nie obni-
żyli, a kiedyś bardzo krytykowaliście to, że został 
on podniesiony o 1%. W międzyczasie wzrosły… Ale 
o tym powiem później.

Panie Ministrze, przechodzę do spółek koman-
dytowych. W uzasadnieniu projektu tej ustawy 
Ministerstwo Finansów twierdzi, że chęć objęcia 
spółek komandytowych podatkiem dochodowym 
wynika z ich wykorzystywania do optymalizacji 
podatkowych i wyprowadzania zysków do państw 
stosujących szkodliwą konkurencję podatkową. No, 
ja uważam, że to jest megakłamstwo. Jeżeli pań-
stwo wiecie, że jakaś firma wyprowadza pienią-
dze albo robi coś złego… Przecież macie narzędzia, 
żeby skontrolować taką firmę, żeby dać jej domiar. 
No, trudno mi to nawet określić, trudno użyć in-
nych słów. Pani marszałek podała liczbę… Któryś 
z kolegów powiedział, że liczba tych firm, które 
są powiązane z kapitałem zagranicznym i mają 

swoje siedziby gdzieś w rajach podatkowych, jest 
naprawdę znikoma wobec kilkudziesięciu tysięcy 
polskich firm rodzinnych. One wypracowały sobie 
jakiś tam majątek, a państwo uderzacie w nie, jak 
to mówił pan senator Adam, kijem podatkowym 
i wrzucacie wszystkich do jednego wora. No, nie 
można tak, Panie Ministrze. To jest meganiespra-
wiedliwe, meganiesprawiedliwe. To twierdzenie 
jest megakłamliwe, no bo skoro wszyscy oszuku-
ją… Ja to rozumiem, ale jeżeli ktoś oszukuje, no to 
są instrumenty… Są albo nie ma…

(Senator Krzysztof Mróz: Nie mówiłem, że ktoś 
oszukuje.)

No tak… Ale przecież dzisiaj mamy jeszcze tzw. 
JPK, pliki śledzenia towarów, które się wysyła do 
urzędu skarbowego. Przecież wy to wszystko wi-
dzicie. Przecież wszystko widzicie. Jeżeli ktoś wy-
puszcza coś za granicę, to wy to macie w raportach, 
które się wysyła. Dzisiaj nie jest tak jak 10 czy 20 lat 
temu, wy na bieżąco macie informację. System jest 
tak uszczelniony, że ciężko mówić dzisiaj, że ktoś 
oszukuje. W imieniu tych, którzy prowadzą dzia-
łalność, muszę zaprotestować. To jest kłamliwe 
twierdzenie, które nie ma racji bytu, nie znalazło 
potwierdzenia. Gdyby 99% czy 80% firm oszuki-
wało, a 1% nie, no to rozumiem, że można by tak 
zrobić, ale tu oszukuje jakaś śladowa liczba, więc 
można to zlikwidować jedną kontrolą.

Wyczytałem też, Panie Ministrze… Nie zadawa-
łem pytań, ale doczytałem, że mamy ok. 420 tysięcy 
klasycznych spółek z o.o. No, może co do liczby… 
Ale z tych spółek, które mamy, tylko 25% płaci po-
datki, a inne są, powiedzmy, tak na pograniczu 
lekkich zysków, prawie na lekkim minusie. To też 
o czymś świadczy. Bo ja nie wierzę, że 3/4 firm, 
spółek z o.o. z dużym kapitałem pracuje pro pu-
blico bono, albo pracuje na koszta, albo pracuje na 
zero. Coś tu jest nie tak. Jeśli zakłada się spółkę 
z o.o., to powinno się mieć zyski jak nie za 5 lat, to 
za jakiś czas, a nie ciągle pracować i wychodzić na 
zero. Coś tu jest nie tak. I oni nie przechodzą do 
spółek komandytowych. Bo są dane, że nie było tu 
jakiegoś odpływu i nie zniknęły nagle spółki akcyj-
ne, spółki z o.o.

Jeszcze co do spółek komandytowych – chodzi 
o tryb i tempo wprowadzania tych zmian. Panie 
Ministrze, firmy coś sobie tam planują. Ponieważ 
jest już końcówka listopada, to duża firma ma za-
kontraktowane jakieś tam projekty, zakupy, sprze-
daż. I  teraz dowiaduje się, że od nowego roku 
zmienia się cały system podatkowy, który też jest 
wprowadzany… 16 października ministerstwo to 
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ogłasza, daje 5 dni na konsultacje, a już 21 paź-
dziernika zajmuje się tym Sejm. Dzisiaj mamy 
5 dni do końca miesiąca, kiedy to prawo podatko-
we powinno wejść, jutro zbiera się Sejm, żeby na 
chybcika tym się zająć, a w poniedziałek prezydent 
musi podpisać ustawę, żeby od nowego roku zmie-
nić spółki komandytowe. Czy nie można było tego 
zrobić z dłuższym vacatio legis, np. wprowadzając 
to od 2022 r., dać czas, zrobić w jakimś normalnym 
trybie, zapytać wszystkie zrzeszenia, które skupia-
ją przedsiębiorców? Przecież jest BCC, Lewiatan 
i inne. Daliście im 5 dni. No jak…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 
Senatorze, proszę konkludować…)

Jak te firmy mają się przystosować do zmiany 
działalności od nowego roku?

Te zmiany, które wprowadza rząd… Oczywiście 
nie tylko rząd PiS, bo to się tak zmienia na prze-
strzeni ostatnich, powiedzmy, 30 lat. Dzisiaj, jak 
ktoś nie siedzi w biznesie, a tak by posłuchał na-
szej debaty… Z jednej strony by słyszał, że rząd cią-
gle coś obniża, bo podatki… Tutaj system estoński, 
więc nie będziecie płacić, tutaj 9%, tu nie płacicie, 
rolnicy chyba płacą 5,5% – ciągle coś. Z drugiej 
strony ktoś, kto siedzi w biznesie, nie może się już 
w tym połapać. Zadzwoniłem miesiąc czy 3 tygo-
dnie temu…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 
Senatorze…)

Ostatnie zdanie. Jak dostaliśmy ten projekt, wy-
słałem go do dobrego biura rachunkowego. Po 2 
dniach oddzwonili i powiedzieli, że już po prze-
czytaniu kilku kartek tego nie rozumieją, bo tak 
to jest zagmatwane, że ciężko się w tym połapać, 
a więc dopiero jak to wejdzie, zostanie ogłoszone, 
to nad tym usiądą.

Poproszę jeszcze o 5 minut.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Grzegorza Biereckiego – zdalnie.

SenatoR 
GrzeGorz Bierecki 

Bardzo dziękuję.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Właściwie pan minister odniósł się do wszyst-
kich istotnych kwestii podniesionych w dyskusji, 
więc skoncentruję się tylko na jednym zagadnie-
niu, na apelu do kolegów senatorów z Platformy, 
aby przemyśleli swoją poprawkę, która zmie-
rza do usunięcia obowiązku publikowania stra-
tegii podatkowej, polityki podatkowej przez duże 
przedsiębiorstwa.

Czy jestem słyszany w tej chwili?
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Doskonale 

jest pan słyszany.)
Dziękuję bardzo.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: I również 

widoczny.)
Bo byłem zdziwiony… no, stąd to pytanie.
Tak więc jest prośba o przemyślenie tej popraw-

ki, która zmierza do zniesienia obowiązku publiko-
wania przez duże przedsiębiorstwa swojej strategii 
czy ujawniania swojej strategii podatkowej.

Jak państwo wiecie, od niedawna Mini-
sterstwo Finansów upoważnione jest do publi-
kowania informacji na temat dochodów czy też 
strat podatkowych największych podmiotów, 
z przychodami powyżej 50 milionów euro. To 
był bardzo ważny krok w kierunku transparent-
ności zarządzania podatkami czy transparent-
ności rozliczania podatkowego przez największe 
podmioty działające w Polsce. Jak wszyscy pa-
miętamy, w wielu dyskusjach, także w kampa-
niach wyborczych, zawsze pojawiało się pytanie 
„Czy wiesz gdzie oni płacą podatki? Czy oni pła-
cą podatki w Polsce?” wraz z domniemaniem, że 
nie płacą tych podatków. Tak więc jest społeczne 
zainteresowanie tą kwestią. Jest nacisk społecz-
ny, który przecież jest naciskiem ważnym i po-
zytywnym dla uzyskania tej transparentności 
podatkowej. Stąd też jest ten przepis, który nie 
jest przecież przepisem wymyślonym oryginal-
nie w Polsce, ale implementacją regulacji, która 
znajduje się w dyrektywie unijnej ATAD i któ-
rą wiele krajów europejskich już wdrożyło. Np. 
w Wielkiej Brytanii w tej chwili ponad 2 tysią-
ce podatników musi publikować te informacje 
o swojej strategii podatkowej.

To jest ważne w walce o transparentność po-
datkową biznesu, ale także istotne dla tych firm, 
bo publikacja takiej strategii podatkowej w jakimś 
sensie zwalnia z zarzutu unikania opodatkowa-
nia, gdyż jeśli w tej strategii podatkowej wyjaśni 
się kwestie związane z optymalizacją podatkową, 
to rzecz wyjaśniona, zaprezentowana nie może stać 
się przecież potem niebytem.
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Tak więc prosiłbym kolegów o przemyślenie 
kwestii tej poprawki, tak aby w Polsce – tak jak jest 
to zalecane w dokumentach OECD, przyjęte w dy-
rektywie unijnej, zaakceptowane w innych krajach, 
już implementowane w innych krajach – pozwolić 
naszych obywatelom, podatnikom na wywieranie 
takiej społecznej presji na duży biznes po to, aby te 
strategie podatkowe były transparentne, były jasne. 
W tej sprawie chciałem apelować, apelować o prze-
myślenie przez kolegów senatorów z Platformy tej 
poprawki.

Druga kwestia, dodatkowa, do której jeszcze 
chciałbym się odnieść, to podnoszona kwestia 
opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych. 
Senator sprawozdawca Czarnobaj przypomniał tę 
historię z 2013 r., kiedy właśnie spółki komandy-
towo-akcyjne były opodatkowywane. Wtedy rze-
czywiście zrezygnowano z pomysłu objęcia tym 
podatkiem spółek komandytowych. Nastąpiła mi-
gracja ze spółek komandytowo-akcyjnych do spółek 
komandytowych w celu unikania opodatkowa-
nia. Pan senator Czarnobaj powiedział, że gdyby 
w 2013 r. posiadali tę wiedzę, którą teraz posiadają, 
to nie zdecydowaliby się opodatkować spółek ko-
mandytowo-akcyjnych. Dla mnie to jest oryginal-
ne oświadczenie, ale rozumiem, że w 2013 r. ten 
wysiłek nie był jeszcze tak jasno wspierany na fo-
rum międzynarodowym i nie był powszechnym 
wysiłkiem dokonywanym przez rządy i społeczeń-
stwa ponad 100 krajów, które faktycznie pracują od 
2015 r. poprzez OECD nad uszczelnieniem opodat-
kowania, nad przeciwdziałaniem erozji bazy podat-
kowej, przerzucaniem zysków pomiędzy różnymi 
jurysdykcjami, co zaowocowało dopiero w 2016 r. 
przyjęciem przez Unię Europejską dyrektywy 
ATAD i wdrożeniem jej w 2019 r.

To, co robimy w tej chwili, to, co jest propo-
nowane w tym przedłożeniu, w tej ustawie, jest 
zgodne z najlepszymi standardami podatkowymi 
wypracowanymi przez organizacje międzynaro-
dowe i przyjętymi w Unii Europejskiej. Dziękuję 
bardzo.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan zgłosił poprawkę, tak?
(Głos z sali: Nie.)
Nie, nie zgłosił pan poprawki. To źle zrozumia- 

łem.

(Senator Grzegorz Bierecki: Nie, nie zgłosiłem.)
Nie zgłosił pan. Dobrze.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Aleksan- 

dra Pocieja, także zdalnie.
Pan senator Aleksander Pociej.
(Głos z sali: Nie ma nikogo w domu.)
(Wesołość na sali)
Pan senator Aleksander Pociej, zdalnie.
(Głos z sali: Ja zadzwonię do kolegi…)
To proszę pana senatora Krzysztofa Mroza, 

bo z panem senatorem Pociejem nie można się 
połączyć.

SenatoR 
krzyszTof mróz 

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Ja, mówiąc szczerze, nie chciałem już zabierać 

głosu, bo kilkadziesiąt ładnych minut spędziłem na 
tej mównicy, ale pan senator Dowhan umie zachę-
cić człowieka do zabrania głosu.

Panie Senatorze, ja przypomnę, bo jest 
pan prominentnym działaczem Platformy 
Obywatelskiej… Przepraszam, pani marszałek 
Stanecka trochę się obraziła za to, że cały czas 
mówię o Platformie Obywatelskiej, ale tu aku-
rat muszę powiedzieć o Platformie. Czy pan pa-
mięta, co mówił pański były szef? Kiedyś mówił 
o takim programie 3x15. Pamięta pan? Był pan 
radnym, jak wyczytałem, w Zielonej Górze, po-
tem był pan senatorem, więc pewnie pan się 
z tym programem zgadzał. Kiedy zrealizował 
pan przewodniczący Donald Tusk ten program, 
a rządziliście 2 kadencje, 3x15… Gdzieś, że tak 
powiem… Nawet to w „Gazecie Wyborczej” było, 
że te podpisy to były zmielone, że się tak wyra-
żę, więc nawet nigdy się nie stało… Bo to była 
taka inicjatywa społeczna, że to ludzie popiera-
ją, Platforma zbierała podpisy i później się nagle 
okazało, że te podpisy to gdzieś tam poszły do 
zmielenia. Tak więc gdyby chciał pan cytować, 
co kto kiedy obiecywał, to może by trzeba było 
zacząć od siebie.

Potem był drugi cytat z  wypowiedzi pana 
Donalda Tuska, słynny, że się tak wyrażę, pamię-
tamy: kto w moim rządzie podejmie podwyżkę 
podatków, ten zostanie wyrzucony. No to chy-
ba pan Donald Tusk sam się powinien wyrzucić 
z tego rządu, bo to rząd pana premiera Donalda 
Tuska podwyższał podatki, w tym sławetny VAT, 
z 7 na 8%, z 22 na 23% itd. To wszystko można sobie 
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sprawdzić. Internet to wszystko pamięta, są wypo-
wiedzi, internauci też są czujni.

Pan dzisiaj mówi, że gdzieś ktoś z rządu, z po-
lityków Prawa i Sprawiedliwości złamał słowo. To 
trzeba byłoby poprzeć jakimś konkretnym przy-
kładem, bo ja nie widzę, żebyśmy gdzieś podnie-
śli jakiś podatek. Bo ja nie widzę, żebyśmy gdzieś 
podnieśli jakiś podatek. Opłata cukrowa to nie jest 
podatek, zresztą wprowadziliśmy to na wzór, Panie 
Senatorze, różnych rozwiązań zachodnioeuropej-
skich, unijnych – a dzisiaj tak bardzo mocno tę 
kwestię unijną podnosicie – bo w bardzo wielu kra-
jach to się… Do tego dochody z tego są, że tak po-
wiem, marginalne, bardziej chcemy tymi opłatami 
wyeliminować określone produkty. I ja mógłbym 
podać wiele przykładów, Panie Senatorze, kiedy 
myśmy obniżyli podatki, tak, obniżyli podatki…

(Senator Robert Dowhan: Niech pan podaje.)
Proszę?
(Senator Robert Dowhan: Niech pan podaje.)
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Dobra, 

Panie Senatorze…)
A czy pan nie pamięta obniżki podatku…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 

Senatorze…)
Przepraszam bardzo, ale 10 minut chyba jesz-

cze nie minęło.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Nie, nie, 

ale niech pan nie prowadzi dyskusji.)
Aha, przepraszam, to było… No ale…
Panie Senatorze, był ten sławetny CIT dla ma-

łych firm – do 9%; było obniżenie PIT dla osób 
fizycznych. No, być może pan, przy pana docho-
dach, przy pana biznesach, tego nie zauważa, ale 
wielu ludzi to, że tak powiem, doceniło. I jeżeli my 
dzisiaj… Po raz enty dziś to mówię, nie wiem już, 
jak mam to powiedzieć na tej sali. Przecież my 
nie wprowadzamy żadnego nowego podatku w tej 
ustawie, ale uszczelniamy system, a nawet jeżeli 
wprowadzamy spółki komandytowe i obejmujemy 
je CIT-em, to przecież nie podwyższamy tego CIT, 
tylko chcemy, żeby ktoś uczciwie płacił podatki. 
I nie uważamy, że dzisiaj ci, którzy wykorzystują 
tę sytuację prawną, nie realizują tego.

Czy ja mam panu przypominać – z pamięci, bo 
niestety nie wypisałem sobie tego, ale na następ-
ne posiedzenie Senatu mogę, bo myślę, że prędzej 
czy później wrócimy do kwestii rozwiązań go-
spodarczych – ile wprowadziliśmy ulg dla przed-
siębiorców? Np. tzw. mały ZUS, np. rozwiązania 
korzystne dla start-upów, np. firma na start czy 
ulga na start, np. firmy i ulgi B+R, np. wydłużyliśmy 

rozliczenie VAT w przypadku importu. Itd., itd. No, 
to są konkretne rozwiązania, które wprowadzili-
śmy dla polskich przedsiębiorców przez te 5 lat, 
w ramach Konstytucji Biznesu, w ramach progra-
mu pana premiera Mateusza Morawickiego – naj-
pierw wicepremiera, później premiera, ale cały 
czas z gospodarką… To wszystko się działo, Panie 
Senatorze – tak? A jeślibyśmy popatrzyli sobie na 
8 lat rządów Platformy Obywatelskiej, to okaże się, 
że było cieniutko. Partia, która przecież tyle mówiła 
o wspieraniu polskich przedsiębiorców, o tym, że 
PiS jest zacofany, że Platforma wspiera przedsię-
biorców… Gdybyście tak świetnie rządzili, toby was 
przedsiębiorcy popierali, ale nawet przedsiębiorcy 
się od was w pewnym momencie odwrócili i zaufali 
Prawu i Sprawiedliwości. I mam nadzieję, że będą 
dalej i, że tak powiem, bardziej przy nas.

Dzisiaj mamy sytuację bardzo trudną, związa-
ną z epidemią – ale epidemia jest dzisiaj ogólno-
światowa – i trzeba będzie podejmować różnego 
rodzaju działania, być może nawet niepopularne, 
krótkookresowe, aby ratować gospodarkę, aby ra-
tować budżet. Dzisiaj staramy się maksymalnie 
wesprzeć polskich przedsiębiorców, trzymając się 
pewnych realiów budżetowych. No, nie jesteśmy 
drugimi Niemcami, bo, że powiem, po 8 latach 
Platformy Obywatelskiej trzeba było uszczelniać 
system podatkowy, ponieważ kasę to troszeczkę 
pustą zostawiliście. I te 8 lat rządów pana premiera 
Donalda Tuska, czy raczej 7 lat jego rządów plus ten 
epizod rządów pani premier Ewy Kopacz, to było, 
że tak powiem, gigantyczne zadłużanie państwa 
polskiego. Te pieniądze gdzieś wypływały. I dopie-
ro myśmy, od roku de facto 2016, zaczęli uszczel-
niać system podatkowy. I m.in. z tego uszczelnienia 
systemu podatkowego – bo nigdzie nie podwyż-
szyliśmy, Panie Senatorze, podatków, a jeśli pan to 
mówi, to niech pan wreszcie powie, który podatek 
myśmy podwyższyli, Panie Senatorze… Czyli z tego 
były m.in. także pieniądze na te rozliczne programy 
socjalne, które realizowaliśmy na niewyobrażalną 
skalę. Przez 5 lat był wzrost gospodarczy, co roku 
wyższy wzrost gospodarczy. Historyczne, rekor-
dowo niskie bezrobocie, najniższe…

(Głos z sali: O tak, dzięki wam.)
Nie, proszę pana, nie dzięki nam, tylko dzięki 

polityce gospodarczej, którą realizuje rząd. Bo, Panie 
Senatorze Tyszkiewicz, jak coś się dzieje źle, to jest 
to wina rządu PiS, ale jak się dzieje w gospodarce 
dobrze, no to pewnie kosmici to robią, na pewno 
nie PiS. Trzeba się na coś zdecydować. Albo za dobre 
i złe rzeczy odpowiada rząd, który w danym czasie 
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rządzi, niezależnie od tego, czy to jest rząd Mateusza 
Morawieckiego, Beaty Szydło, Ewy Kopacz, Donalda 
Tuska – nie wiem, kto tam był wcześniej – Leszka 
Millera… No, w sposób oczywisty, dzięki dobrze 
prowadzonej polityce gospodarczej, osiągnęliśmy 
sukces. Pan dzisiaj to kwestionuje, mówi, że to 
zostało osiągnięte nie dzięki rządowi. To ja mogę 
powiedzieć, że sukcesy w Nowej Soli to przecież 
nie jest żadna zasługa byłego pana prezydenta 
Tyszkiewicza. Pewnie jakbym to panu powiedział, 
toby pan się obraził i powiedział, jakie to pan od-
nosił sukcesy, będąc prezydentem. Nie kwestionuję 
tego, bo pewnie pan jakąś politykę realizował. Jeżeli 
coś się dobrego działo w Nowej Soli, to pewnie pan 
miał w tym swój udział i ja nie chcę tego w żaden 
sposób kwestionować. I, że tak powiem, wskaźniki 
ekonomiczne obiektywne bronią 5 lat rządów Prawa 
i Sprawiedliwości.

Dzisiaj jesteśmy oczywiście w sytuacji trudnej, 
tak jak w trudnej sytuacji jest Portugalia, Włochy, 
Irlandia, Hiszpania. Niestety nie jesteśmy takim sil-
nym czempionem gospodarczym jak Niemcy, no 
bo przez 50 lat czy nawet dłużej niż 50 lat budowali-
śmy gospodarkę socjalistyczną i dzięki m.in. takim 
ludziom jak siedzący tutaj i prowadzący obrady pan 
marszałek Borusewicz udało nam się z tego uścisku 
Wielkiego Brata ze wschodu wyzwolić. Ale stracili-
śmy te 50 lat i dlatego dzisiaj nie mamy takiego roz-
woju gospodarczego jak Niemcy. Ale udało nam się 
odrobić straty i dzisiaj już zbliżamy się do poziomu 
gospodarczego krajów Południa. Przydarzyła się sy-
tuacja pandemiczna, która jest niezależna od rzą-
du. I niezależnie od tego, czy to jest pani Merkel, czy 
to jest Boris Johnson w Wielkiej Brytanii, wszyscy 
mamy problem z pandemią. Nie wiemy, jakie będą 
skutki gospodarcze tego kryzysu, tego niewyobrażal-
nego kryzysu. I dobrze byłoby, gdybyście byli odpo-
wiedzialną opozycją, większością w Senacie, i trochę 
pomagali, a nie tylko zajmowali się krytykanctwem, 
nawet nie krytyką, tylko krytykanctwem. Patrz: przy-
kład poprzedniego punktu, gdzie trzeba było 2 godzi-
ny krytykować rząd, że wprowadza tzw. estoński CIT, 
mimo że w Sejmie ten CIT poparliście i pewnie też 
go poprzecie w piątek w głosowaniu w Senacie. No, 
są sytuacje, w których trzeba się zjednoczyć, sytu-
acja pandemiczna tego wymaga. A co z drugiej stro-
ny otrzymujemy? No, z drugiej strony otrzymujemy 
uchwałę najpilniejszą, najbardziej potrzebną, nad 
którą szybko głosowano, uchwałę w sprawie jakie-
goś tam weta budżetowego, jakby to było najważniej-
sze. Można było tę ustawę uchwalić dzisiaj, jeszcze 
do północy jest troszeczkę czasu, albo jutro rano, nie 

czekać, dać czas kolegom w Sejmie, dać czas panu 
prezydentowi, a nie trzymać wszystko do ostatniej 
chwili i cieszyć się, że to przetrzymaliście, bo wyko-
rzystaliście 30 dni w Senacie.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 
Senatorze, już minęło 10 minut.)

Szybciej można byłoby wprowadzić pewne ko-
rzystne rozwiązania dla polskich przedsiębiorców. 
Bardzo bym prosił, żeby w sytuacji pandemicznej 
nie kierować się interesem politycznym, ale inte-
resem Polski, w tym wypadku choćby interesem 
polskich przedsiębiorców. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję bardzo.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Roberta 

Dowhana. Ma pan 5 minut.

SenatoR 
roBerT dowHan 

Szanowny Panie Marszałku! Panie Ministrze! 
Wysoka Izbo!

Panie Senatorze, nie ma się co tak denerwować. 
Ja myślę, że pan wierzy w to, co pan mówi, i że pan 
to rozumie. Ja, powiem szczerze, po pierwsze, w to 
nie wierzę, a po drugie, totalnie tego nie rozumiem. 
Ale może nie nadajemy na tych samych poziomach. 
Być może pan ma swoje racje, ja mogę myśleć ina-
czej. I tym się różnimy. Możemy się spierać. Ja nie 
mówię tego w złej wierze, bo za rządów poprzed-
ników i jeszcze wcześniej też popełniono dużo błę-
dów, oni też nie szli w ulgi dla przedsiębiorców, 
tylko ciągle było drenowanie. Ale co do tej pustej 
kasy, tobym się nie zgodził, no bo skoro było na 
500+ i inne programy plusowe, to znaczy, że coś 
w tej kasie było. Przecież przez parę miesięcy tych 
pieniędzy nie… Chyba, że ich nadrukowaliście, tak 
też można.

Mówił pan… Ja mam 5 minut, więc postaram 
się mówić szybko, a powiem panu jeszcze o podat-
kach za ostatnich parę lat. Mówił pan o start-upach, 
o innych przedsiębiorstwach. To jest tylko sztuczne 
dawanie miliardów złotych, tak jest chociażby ze 
start-upami. 99% z nich po wyczerpaniu dotacji gi-
nie śmiercią naturalną. Tak samo jest z dawaniem 
bezrobotnym z urzędów pracy po 20 czy ileś tam 
tysięcy, żeby otworzyli np. zakład fryzjerski, który 
po roku czy po półtora zamkną, gdy skończą się 
środki, i znowu wrócą na bezrobocie. To jest takie 
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przerzucanie z kieszeni do kieszeni, robienie sobie 
statystyk w różnych instytucjach.

Ja myślę, że ta zmiana opodatkowania spółek 
komandytowych wpłynie też… Na pewno zmienią 
się relacje z bankami, bo banki do tej pory niechęt-
nie kredytowały spółki komandytowe, dlatego że ta 
odpowiedzialność była ograniczona. Dzisiaj zmusi 
się tych przedsiębiorców, aby szli w inne rozwią-
zania albo zmieniali osobowość prawną. Na pewno 
banki na tym zyskają, myślę, że otworzą się na kre-
dytowanie, bo do tej pory było różnie. Aczkolwiek 
co do tych banków to muszę powiedzieć, że gdy kie-
dyś się szło po kredyt, to były proste rozwiązania, 
była prowizja przygotowawcza, choć nie do końca 
to rozumiem, no ale tak było od dawna, a później 
marża plus WIBOR. Dzisiaj są jakieś skomplikowa-
ne systemy i np. jak na koniec jednego miesiąca na 
koncie będzie więcej niż na koniec drugiego, to jest 
prowizja od tej nadwyżki, jak kredyt jest niewyko-
rzystany w rachunku obrotowym, to tu się płaci za 
niewykorzystany, a tam się płaci za wykorzystany. 
Dodatkowe obciążenie to też fundusz gwarancyjny. 
Gdzieś tam popadały banki i dzisiaj my musimy to 
finansować, Panie Ministrze, no niestety.

(Głos z sali: …Popadały.)
No a SKOK-i co zrobiły? Skąd się wzięły, Panie 

Senatorze…
(Głos z sali: …SKOK-i, no nie…)
No naprawdę…
Zostały mi pewnie ze 2 minuty, to sobie tutaj… 

Mam taką tabelkę z podatkami… No właśnie: podatek 
bankowy, czyli od kredytów, ten, o którym mówili-
śmy; podatek handlowy, czyli od zakupów, który za 
chwilę będzie wprowadzony; danina solidarnościo-
wa… No, nie nazywa się to podatek. Ale co to jest? 
4% – jedni płacą, drudzy nie. Ktoś ma większe do-
chody, ponosi większe ryzyko, więcej się napracuje, 
no to ma podatek solidarnościowy. Nie wiem, na co 
on jest przeznaczony, pewnie na coś pożytecznego. 
Ale czy to jest uczciwe? Czy to nie jest podatek? To 
nie państwo wprowadzili? Panie Senatorze! Opłata 
emisyjna od paliw. Miała nie wpłynąć na ceny paliw. 
Ceny paliwa na całym świecie spadły, cena za baryłkę 
ropy naftowej jest najniższa. W niedzielę tankuję na 
naszej stacji – staram się tankować na dużych sta-
cjach, a mamy 2 duże koncerny, nie będę wymieniał 
jednego – kupuję olej napędowy za 4,77. Jadę przez 
Zieloną Górę, patrzę, że na prywatnej stacji jest duża 
beczka Orlenu, zrzucają paliwo. Zajeżdżam, kupu-
ję, mam dowody. Panie Ministrze, ten sam olej, od 
tego samego dostawcy – 4,04. Czyli 4,77 i 4,04. Nasze 
wielkie przedsiębiorstwa państwowe mają sieć, mają 

dystrybucję, mają produkcję. To jest coś niewyobra-
żalnego, żeby była aż taka różnica. A marże na pali-
wie są teraz naprawdę bardzo duże, bo cena, sam pan 
wie, spadła. Jest opłata emisyjna. Nikt nie wyliczy, kto 
za to płaci. A płaci kto? Oczywiście ten, kto tanku-
je. Jest opłata przejściowa, tzw. opłata mocowa. Ona 
została wprowadzona przez rząd PiS czy nie? Dalej. 
Jest podatek galeryjny? On jest teraz liczony od galerii 
handlowych i biurowców, a następnie będzie liczony 
od wszelkich nieruchomości komercyjnych? Będzie. 
Opłata za wpis do rejestru? Opłata recyklingowa jest? 
No, może to nie podatek, bo to się nazywa „opłata”. 
Podwyższenie i rozszerzenie zakresu obowiązywa-
nia opłaty recyklingowej? Opłata denna od przystani; 
opłata wodna; opodatkowanie wkładów pieniężnych 
wnoszonych do firm…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 
Senatorze….)

…oraz przychodów z dziedziczonego majątku…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: …5 minut 

mija.)
Już ostatnie 2 punkty.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Proszę 

bardzo.)
…Otrzymanego jako darowizna, którego nie bę-

dzie można już amortyzować; opłata jakościowa za 
badanie techniczne pojazdów; podwyżka VAT na 
wiele produktów spożywczych, w tym na zdrową 
żywność, czyli ryby i podobne przetwory, z 8 do 
23%, o 15 punktów do góry – to jest zdrowy tryb 
życia. Dalej: utrzymanie wyższych stawek, 23-pro-
centowych, o których pan mówił. Możecie je obni-
żyć, mieliście taką możliwość, ale przedłużyliście ich 
obowiązywanie, podczas gdy wiele krajów, tak jak 
Niemcy, które pan wymieniał, obniżyło je. Wy zo-
stawiliście je na czas nieokreślony. Dalej: podwyżka 
podatku akcyzowego o 10% na alkohole, na wyroby 
tytoniowe, na e-papierosy; podwyżka opłat za wy-
wóz niesegregowanych śmieci; zamrożenie progów 
PIT, likwidacja liniowego PIT dla przedsiębiorców, 
których dochody przekraczają 1 milion zł…

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Panie Senatorze, ja wiem, że ta lista jest bar-
dzo długa, ale upłynęło już 7 minut, tak że dzię-
kuję bardzo.

(Senator Robert Dowhan: Dziękuję.)
(Senator Jerzy Czerwiński: Panie Marszałku, 

przepraszam. Jeśli można…)
I proszę o zabranie głosu…
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(Senator Jerzy Czerwiński: …tytułem sprosto-
wania jedno zdanie, ja nawet nie będę zabierał 
głosu.)

Ale, Panie Senatorze…
(Senator Jerzy Czerwiński: Byłem wymieniony 

przez pana senatora Dowhana dwa razy.)
Proszę uprzejmie.

SenatoR 
Jerzy czerwiński 

Panie Senatorze, podatek od sprzedaży deta-
licznej został uchwalony w 2016 r., a nie jest te-
raz wprowadzany. On tylko dlatego teraz będzie 
odwieszany…

(Senator Robert Dowhan: Ja to powiedziałem, 
pana nie było…)

Pan przesłucha, co pan powiedział. Jeszcze raz: 
ten podatek jest z 2016 r.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję bardzo.
Pan senator Wadim Tyszkiewicz. Proszę 

bardzo.

SenatoR 
wadim Tyszkiewicz 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Zanim przejdę do konkretów, chciałbym panu 

senatorowi Mrozowi odpowiedzieć i przypomnieć, 
że w 2008 r. kryzys nie był spowodowany tym, co 
w Polsce się wydarzyło, tylko był to kryzys ogólno-
światowy. Wtedy rozliczanie poprzednich… Ja nie 
należę do żadnej partii, żeby było jasne, więc nie 
mam powodów, żeby bronić poprzedniego rządu, 
ale inna była sytuacja przed 2008 r., a inna była po 
2008 r. To są sytuacje porównywalne z tym kry-
zysem, który jest dzisiaj. To jest pierwsza sprawa.

Druga sprawa. Jeśli chodzi o rozwój gospodarczy, 
Panie Senatorze, to jak pan zapewne wie, to się nie 
dzieje w ciągu roku, 2, 3 lat. To jest długo-, długo-, 
długoletni proces. Serdecznie pana zapraszam, i mó-
wię to poważnie, do Nowej Soli. Pokażę panu, jak roz-
wój gospodarczy tam się odbywał, że tak naprawdę 
ani poprzedni rząd, ani ten rząd nie miał wielkiego 
wpływu na sukces gospodarczy mojego miasta, i to 
panu udowodnię. Ale teraz przechodzę do konkretów. 
Zapraszam serdecznie do Nowej Soli, szczerze, opro-
wadzę pana, wszystko pokażę i opowiem.

Teraz jeśli chodzi o  ustawę… Szanowni 
Państwo, mam kilka takich podstawowych tez 
i kieruję je przede wszystkim do pana ministra. 
Przede wszystkim, jeżeli wprowadza się zmiany… 
My rozumiemy to, bo zmiany rządu kreują politykę, 
ale czas jest fatalny, najgorszy z możliwych, gorsze-
go czasu nie można było wymyślić. Objęcie spółek 
komandytowych CIT-em podczas kryzysu gospo-
darczego jest nieuzasadnione i nieodpowiedzialne. 
Dano krótki czas. To jest, jak klasyk mawia, posta-
wienie polskich przedsiębiorców przed tzw. faktem 
dokonanym. Przecież ludzie tydzień temu się do-
wiedzieli o tym, że zostaną opodatkowani. Państwo 
myślicie, że nie podnosicie podatków. Zgoda. Ale 
z pozycji przedsiębiorcy, polskiego przedsiębior-
cy, który też optymalizuje zyski, bo tu się często 
o tym mówiło… To nie polega na tym, że ktoś kupił 
sobie mercedesa, a teraz już sobie tego mercedesa 
nie kupi, bo wtedy za dużo zarabiał, a teraz zarobi 
mniej. Przecież przedsiębiorcy prowadzą swoją po-
litykę finansową, planują działalność gospodarczą 
i wyliczają sobie zyski. Jeżeli będą musieli zapłacić 
dodatkowy podatek czy większy podatek – niech 
tak będzie – to coś będą musieli zrobić. Ale kryzys 
gospodarczy, który jest spowodowany pandemią, 
to jest najgorszy czas z możliwych na to, żeby te 
firmy mogły zmienić jakąś swoją formę. Bo prze-
cież część tych spółek komandytowych zmieni się 
w jakieś inne spółki, w spółki jawne, może w spółki 
z o.o. Tego nie wiemy. Jaka część? Nie wiemy tego. 
Czas – fatalny, jeszcze raz podkreślam. Gorszego 
wymyślić nie można było. Argumentacja, z którą 
się kompletnie nie mogę zgodzić, że patologia…

Tutaj państwo mówili… Ja nie chcę o tej poli-
tyce mówić, ale już nie mogę słuchać o tym, jak 
to wcześniej kradli polscy przedsiębiorcy, a pań-
stwo ten system uszczelnili. Ja tylko przypomnę, 
że VAT odwrócony i plik kontrolny to, o ile się nie 
mylę, poprzednia władza przygotowała, a państwo 
to wprowadzili. Chwała poprzedniej władzy i chwa-
ła państwu, że to wprowadziliście, bo to usystema-
tyzowało, jeśli chodzi o VAT, przepływ pieniędzy. 
I dzisiaj to nawet nie jest tylko kwestia kradzieży 
tych pieniędzy, jak państwo próbujecie to kreować, 
ale jakiegoś porządku, te pieniądze nie giną w sys-
temie. I bardzo dobrze, chwała poprzedniemu rzą-
dowi, chwała państwu, że to zrobiliście.

(Rozmowy na sali)
Nie mogę się pogodzić, że to była patologia, 

i nie mogę się pogodzić z tym, że rząd PiS i pan 
minister – który mnie nie słucha – wprowadzają 
odpowiedzialność zbiorową. Nie mogę się z tym 
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pogodzić. Powiedzcie państwo otwarcie i szczerze, 
że potrzebujecie pieniędzy do budżetu – niech to 
będzie uczciwe – i próbujecie ściągnąć te pienią-
dze. A mówienie o tej patologii… No, nie mogę się 
z tym pogodzić.

Mówicie państwo o agresywnej optymalizacji. 
Nie wiem, jakieś nowe określenia się pojawiły… 
Już nie będę mówił o strukturach abuzywnych… 
To jest szukanie pretekstu do tego, żeby ściągnąć 
pieniądze z rynku. Macie państwo do tego prawo, 
ale czas jest fatalny i czas realizacji tego projektu 
jest kompletnie nie do przyjęcia.

Ja tylko chciałbym przypomnieć, że spółki ko-
mandytowe to w zdecydowanej większości są polskie 
firmy rodzinne, polskie firmy rodzinne małe i śred-
nie. To już wielokrotnie tu było mówione: 3% spółek 
komandytowych to są spółki z udziałem kapitału za-
granicznego. 3%. Na dodatek – mówiłem to i powtó-
rzę – dla firm zagranicznych nic się nie zmieni, bo 
firmy zagraniczne nie płacą dywidendy od swoich 
wyprowadzanych zysków. Dla nich się nic nie zmie-
ni, a polscy przedsiębiorcy odczują to bardzo mocno.

I co do tych rajów podatkowych, to też było mó-
wione – 0,4% to są firmy, które można określić 
jako raje podatkowe, które mają udziały w polskich 
firmach.

Jeszcze jedna ważna rzecz. Proszę państwa, ja 
zadałem pytanie, od którego roku to obowiązuje. 
Oczywiście ja rozumiem, że nie każdy musi pa-
miętać tę datę. Przepisy obecnie obowiązujące… 
Nie o spółki komandytowe mi chodziło, bo one 
działają przez wiele, wiele lat. Ale ten system, któ-
ry dzisiaj obowiązuje, został uchwalony w 2000 r., 
a obowiązuje od 1 stycznia 2001 r., czyli funkcjo-
nuje 19 lat. Mieliście państwo, i poprzedni rząd, 
i państwo, sporo czasu, żeby wprowadzić te zmia-
ny. Wprowadzacie je w najgorszym możliwym 
momencie.

Rozwój spółek… Tu wielokrotnie mówiono, że 
uciekamy od podatku. Nie mogę się z tym pogodzić. 
Przyrost liczby spółek komandytowych generalnie 
wynika z rozwoju gospodarczego. Już nie chcę się 
sprzeczać z panem senatorem Mrozem, czyja to jest 
zasługa. Ale rozwój gospodarczy w całym świecie, 
w Chinach, w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech 
i w Polsce, jest faktem. Tak więc także rozwój gospo-
darczy spowodował to, że jest przyrost działalno-
ści gospodarczej, jest więcej spółek, różnych, w tym 
spółek komandytowych. To jest zatem rozwój orga-
niczny, a nie uciekanie od podatków. Może jakaś pa-
tologa istnieje, oczywiście, nikt tego nie kwestionuje. 
Ale jaki to jest procent? Myślę, że niewielki.

(Rozmowy na sali)
Spółki komandytowe przede wszystkim pozwa-

lają osobom fizycznym nie uciec od odpowiedzial-
ności, ale ograniczyć tę odpowiedzialność.

Z pełnym szacunkiem, Panie Senatorze… Nie 
wiem, czy pan prowadził działalność gospodar-
czą. Ja prowadziłem 17 lat, ja wiem, co to znaczy 
wziąć kredyt, zaciągnąć zobowiązania, wypła-
cić pensje swoim pracownikom i później, na sa-
mym końcu, nakarmić swoje dzieci. Ja to wiem, 
bo 17 lat to robiłem. Myślę, że wielu decydentów 
nie wie, na czym polega ta działalność gospodar-
cza i związana z tym odpowiedzialność. Kiedyś 
nie było spółek komandytowych, i ja tego żałuję, 
bo prowadziłem działalność w latach osiemdziesią-
tych i dziewięćdziesiątych, straciłem gigantyczne 
pieniądze, a dzisiaj może mógłbym ograniczyć tę 
odpowiedzialność jako osoby fizycznej prowadzą-
cej działalność gospodarczą. I tak naprawdę spółki 
komandytowe były jedyną formą prawną, w przy-
padku której można było, płacąc 19-procentowy 
podatek, tak jak osoba fizyczna, zabezpieczyć się 
przed odpowiedzialnością.

To też się tu przewijało: wiele spółek – mam 
takie sygnały z Polski – przekształci się w spół-
ki… Przekształci się. Tak więc te prognozowane 
zyski dla budżetu, o których pan minister mówił, 
będą dużo, dużo mniejsze. Według mojej wiedzy 
te planowane zyski to jest ok. 1 miliarda 700 mi-
lionów zł, chyba 1 miliard 740 milionów zł. Myślę, 
że one będą dużo, dużo mniejsze, bo część spółek 
po prostu znajdzie jakieś rozwiązanie i od tego jak 
gdyby ucieknie.

Mamy pandemię, rząd wprowadza lockdown, 
mamy załamanie PKB, ogromne straty. Rząd wsparł 
firmy subwencją, której warunkiem było utrzyma-
nie działalności przez przyszły rok. Po wprowadze-
niu podwójnego opodatkowania część firm upadnie 
i na dodatek będą musiały zwracać dotację. Mam 
takie sygnały z rynku, piszą do mnie przedsiębior-
cy. Są załamani, bo nie wiedzą, co robić. Nie dość, 
że mają ograniczone wpływy, balansują na granicy, 
powiedzmy, jakiegoś przetrwania, to teraz muszą… 
Wprowadzony zostaje w tej chwili nowy podatek, 
który oni muszą zapłacić, dodatkowy. I teraz nie 
wiedzą: zmienić formę prawną? Wtedy będą musieli 
oddać dotację. Nie zmieniać formy prawnej? Dojdzie 
dodatkowe opodatkowanie. Oni tego po prostu nie 
wytrzymają. I tyle.

I  na sam koniec chciałbym dosłownie dwa 
zdania powiedzieć na temat ustawy abolicyjnej. 
Nie rozumiem kompletnie – nawet jeśli chodzi 
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o politykę – dlaczego państwo strzelacie sobie w ko-
lano. Przecież ludzie, którzy pracują za grani-
cą, piszą, również do mnie, i mówią o tym, że oni 
tam zarabiają pieniądze i te pieniądze inwestują 
w Polsce. W sytuacji, kiedy ta ustawa abolicyjna wej-
dzie w życie, oni po prostu zmienią obywatelstwo. 
Mogę się założyć naprawdę o wiele, że bardzo wielu 
Polaków pracujących za granicą i tam mieszkają-
cych, ale tutaj budujących swoje domy, kupujących 
mieszkania, zmieni obywatelstwo, obrazi się na pol-
ski rząd, dlatego, że poczują się jak obywatele dru-
giej kategorii. Polski rząd, zamiast dbać o obywateli, 
którzy pracują za granicą, zarabiają pieniądze i in-
westują w Polsce, chce tych obywateli w jakiś sposób 
ukarać dodatkowym opodatkowaniem.

I na koniec politycznie. Państwo chyba stracili in-
stynkt samozachowawczy. Ja państwa nie żałuję, bo 
nie jestem osobą partyjną, ale nie sympatyzuję z opcją 
rządzącą. Państwo stracili instynkt samozachowaw-
czy. Strzelacie sobie państwo w kolano w związku 
z opodatkowaniem polskich małych i średnich przed-
siębiorstw oraz osób, które ciężką pracą czegoś się 
dorobiły za granicą i teraz, żeby uniknąć finansowego 
ukarania, zmienią miejsce inwestowania własnych 
pieniędzy, zmienią obywatelstwo i efekt będzie chyba 
inny niż zamierzony. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
I proszę o zabranie głosu panią senator Joannę 

Sekułę.

SenatoR 
Joanna sekuła 

Panie Marszałku! Wysoka, Nieliczna Izbo!
Moja wypowiedź będzie bardzo krótka. To jest 

kolejny raz, kiedy próbuje się zabrać przedsiębior-
com coś w taki sposób, jakby wpadło się do sklepu 
ze skarbonkami i szukało się tej, w której są jesz-
cze jakieś pieniądze. 51 tysięcy podmiotów to jakieś 
150 tysięcy firm, które z nimi współpracują. To we-
dług KRS najczęściej deweloperzy, firmy budowlane 
budujące linie kolejowe, węzły drogowe, ale i bardzo 
dużo firm prawniczych, zajmujących się obrotem 
nieruchomościami, firm farmaceutycznych. Widać 
wyraźnie, że są to firmy, które mają duże powią-
zania kapitałowe i z którymi są związane bardzo 
różne podmioty. Dlatego też wprowadzanie zmian 
w sytuacji, kiedy przyszłość tych firm jest bardzo 

niepewna, szczególnie w sytuacji, kiedy mamy pro-
gnozowane weto budżetowe i to zasilenie gospodar-
ki pieniędzmi, które mają być wykorzystywane na 
inwestycje… To może bardzo mocno osłabić pozy-
cję tych firm. Dlatego też najważniejszym, co rząd 
powinien zapewnić podmiotom gospodarczym, 
jest przewidywalność prawa. I to jest najważniej-
sze. Zdaję sobie sprawę z tego, że jeżeli wdrożyło 
się bardzo drogie programy socjalne, to trzeba za-
pewnić im ciągłość finansowania. Ale nie można ro-
bić tego kosztem przedsiębiorców, którym również 
zależy na tym, aby zapewnić swoim pracownikom 
ciągłość finansowania ich wynagrodzeń, a swoim 
podwykonawcom ciągłość wypłaty wynagrodzenia 
za wykonaną pracę.

Skoro konsultacje z przedsiębiorcami trwają 
5 dni, to ja nie uważam, że jest to państwo, któ-
re zapewnia bezpieczeństwo swoim obywatelom. 
Przedsiębiorcy, którzy mają spółki kapitałowe, 
mają spółki komandytowe, czasami o bardzo skom-
plikowanych powiązaniach, muszą mieć zapew-
nioną, że tak powiem, przewidywalność w długim 
okresie. Dlatego też uważam, że tego rodzaju pro-
jekty są bardzo szkodliwe ze względu na utratę 
zaufania do władz. My jako parlamentarzyści mu-
simy o tym wyraźnie mówić. Państwo musi współ-
pracować z tymi, dla których to prawo tworzy. Nie 
może ich zaskakiwać, bo nie jest to zabawa w klasy. 
Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Pani Senator.
I  poproszę o  zabranie głosu pana senatora 

Krzysztofa…
(Głos z sali: O, Boże…)
…Mroza. 5 minut.

SenatoR 
krzyszTof mróz 

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Przysłuchując się tym różnym wypowiedziom… 

No, będzie ciężko podejmować jakieś działania pro-
gospodarcze przy takiej totalnej opozycji i przy takiej 
demagogicznej, nieliczącej się z realiami gospodar-
czymi… Pani senator Sekuła mówi, że my wprowa-
dzamy takie rozwiązania, choćby to dzisiejsze, po 
to, żeby ratować wypłacanie programów socjalnych, 
500+. Pani Senator, chciałbym pani powiedzieć, że 
program 500+ to jest – gdybym się pomylił, to niech 
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pan minister mnie skoryguje – ok. 40 miliardów zł 
rocznie, a tu mówimy o miliardzie z kawałkiem. 
Tak? Tak więc, Pani Senator, to są zupełnie różne 
kwoty, różne wielkości, proszę mi wierzyć...

(Senator Joanna Sekuła: To jest jak skarbonka, 
Panie Senatorze.)

To nie ma nic wspólnego… Mówię to już chyba 
naprawdę z dziesiąty raz. I dziwię się troszeczkę, 
że dzisiaj, jak wprowadzamy rozwiązania, które nie 
zwiększają podatków, nie tworzą nowych podat-
ków… Nie wiem, czy nie trzeba będzie takich roz-
wiązań wprowadzić, jeżeli COVID się przedłuży. 
Nie wiem, czy nie trzeba będzie takich rozwiązań 
wprowadzić, bo nie wiadomo, w jakiej sytuacji bę-
dziemy w przyszłym roku, czy szczepionka zadzia-
ła, czy to się wszystko… Być może trzeba będzie 
podejmować bardzo trudne decyzje gospodarcze. 
Już sobie wyobrażam tę histerię, która tutaj za-
panuje. Na razie przechodzimy przez to w miarę 
suchą stopą – na tyle, na ile jest to możliwe w tej 
sytuacji, niespotykanej w nowożytnej historii. 
Kryzys z roku 2008 – potwierdzam – to nie była 
żadna wina Donalda Tuska. To jednak było zupełnie 
coś innego, to był kryzys na rynkach finansowych 
w wyniku spekulacji i inżynierii finansowej, któ-
rą stosują banki. Te opłaty, o których mówił sena-
tor Dowhan… Nie można, że tak powiem, dostać 
normalnego kredytu – to wszystko jest obudowa-
ne w bardzo skomplikowane produkty finansowe.

My dzisiaj chcemy uszczelnić system podatkowy, 
chcemy, żeby ludzie uczciwie płacili podatki i żeby 
ktoś, kto prowadzi spółkę deweloperską w formie 
spółki z o.o., był tak samo traktowany i miał takie 
same obciążenia podatkowe jak ktoś, kto prowadzi 
spółkę komandytową. Chodzi o to, by wyrównać 
szanse, żeby ta sama działalność gospodarcza była 
tak samo opodatkowana niezależnie od tej preferen-
cji… I już budzi jakąś taką niesamowitą histerię. Ja 
pamiętam, jak wprowadzaliśmy uszczelnienie VAT. 
Tak samo było ciężko, tak samo protestowaliście, 
Szanowni Państwo. Jak wprowadzaliśmy KAS, to 
też były takie płacze z tej mównicy. Odpuście to so-
bie, Szanowni Państwo. To wszystko jest przecież, 
Szanowni Państwo, nagrywane. Ja nie mówię per-
sonalnie, że to pani Sekuła akurat tak mówiła… To 
przecież można sobie obejrzeć. No, każda rzecz, 
każda propozycja uszczelnienia systemu podatko-
wego po to, żeby było więcej pieniędzy, m.in. na te 
programy socjalne, ale także na wspieranie polskich 
przedsiębiorców… Jeżeli pan senator Dowhan mówi, 
że nie wiadomo na co idą pieniądze z opłaty soli-
darnościowej, to panu senatorowi przypomnę… Bo 

jeżeli pan nie głosował za tym, jeżeli głosował pan 
przeciwko, warto byłoby to przeczytać. Osoby z do-
chodami powyżej 1 miliona zł płacą tę opłatę i te pie-
niądze idą w ramach solidarności na pomoc osobom 
niepełnosprawnym, Panie Senatorze.

(Senator Robert Dowhan: To po co te…)
Na te osoby niepełnosprawne, Panie Senatorze.
(Senator Robert Dowhan: To po co te…)
Przecież pamięta pan te protestujące osoby nie-

pełnosprawne w Sejmie, które tak bardzo wspiera-
liście. A dzisiaj kwestionujecie tę opłatę? Przecież 
to nie idzie do prywatnej kieszeni, na pensje dla 
posłów, dla senatorów. My mieliśmy tę odwagę, 
żeby obniżyć sobie wynagrodzenia o 20%, Panie 
Senatorze. O 20%!

(Senator Joanna Sekuła: A  teraz chcieliście 
podwyższyć.)

O 20%, że się tak wyrażę. Nie chcę już mó-
wić, co mówili w kuluarach posłowie czy sena-
torowie Platformy Obywatelskiej, jeśli chodzi 
o wynagrodzenia.

Jeżeli wprowadziliśmy opłatę solidarnościową, 
to po to, żeby wesprzeć osoby niepełnosprawne. 
I to są osoby, które płacą megawysokie… Bo jeżeli 
ktoś ma dochód w wysokości 1 miliona zł, powyżej 
1 miliona zł rocznie, to są to naprawdę… A przecież 
tu mówimy o osobach, które płacą PIT, czyli mu-
szą być zatrudnione na umowę o pracę, a więc to 
prezesi wielgachnych banków, że się tak wyrażę…

(Głos z sali: Spółek Skarbu Państwa.)
Pani Senator, właśnie pierwszą rzeczą, któ-

rą zrobiło Prawo i Sprawiedliwość, było obniże-
nie wynagrodzeń w spółkach Skarbu Państwa. 
Ograniczyliśmy czas odpraw, ograniczyliśmy, Pani 
Senator, okres zakazu konkurencji. Niech pani zo-
baczy, ile dzisiaj zarabia prezes Obajtek, prezes 
Orlenu, a ile zarabiał prezes Krawiec, gdy był pre-
zesem Orlenu.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 
Senatorze, już przekroczył pan czas.)

Trzeba widzieć to, co wprowadzaliśmy, itd., itd.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Szósta 

minuta.)
Szanowni Państwo…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Jakby pan 

skonkludował jakoś bardziej łagodnie…)
Jednym zdaniem…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Jakby ja-

koś bardziej łagodnie pan skonkludował, to…)
Mam nadzieję, że w tym trudnym okresie pan-

demii także większość senacka pomoże nam w po-
mocy dla polskich przedsiębiorców. Dziękuję.
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WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję bardzo.
(Senator Joanna Sekuła: Panie Marszałku…)
No…
(Senator Joanna Sekuła: …wykorzystałam limit 

czasu…)
Ale proszę bardzo, Pani Senator, proszę uprzej-

mie. Ma pani jeszcze 5 minut.

SenatoR 
Joanna sekuła 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Mam na-

dzieję… Jeszcze 5 minut.)
Nie wiem, dlaczego są takie ataki personalne. Ja 

nie mówiłam do pana senatora ani do pana senatora, 
ani do innych panów senatorów. Mówiłam po pro-
stu o faktach. Konkluzja mojej wypowiedzi była nie-
zwykle obiektywna, zawarłam w niej bowiem tylko 
i wyłącznie oczekiwanie tego, że rząd nie będzie za-
skakiwał żadnej z grup obywateli decyzjami, które 
podejmowane są w trakcie 5-dniowych konsultacji 
w sytuacji, w której prowadzenie działalności gospo-
darczej trwa latami, gdy zawiera się długoterminowe 
kontrakty, których nie można odwiesić jak kapelusza 
na wieszak. Chodziło mi tylko i wyłącznie o to, żeby-
śmy zaczęli procedować tak, aby przyszłość wszyst-
kich, których prawo dotyczy, była przewidywalna, 
nie wyobrażam sobie bowiem funkcjonowania pań-
stwa, w którym co tydzień jest nowa rzeczywistość. 
I niestety, zaczął pan swoje wystąpienie bardzo wiele 
godzin temu od tego, że wspomniał pan o dużych kor-
poracjach wydawniczych, które jakoby były spółkami 
komandytowymi. Przejrzałam ich bardzo wiele i nie 
znalazłam żadnej takiej. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Pani Senator.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.

Dla porządku informuję, że panowie sena-
torowie Aleksander Szwed, Mariusz Gromko, 
Władysław Komarnicki, Janusz Pęcherz, Ryszard 
Świlski, Benjamin Godyla i pani senator Gabriela 
Morawska-Stanecka złożyli swoje przemówienia 
w dyskusji do protokołu*.

Informuję, że wnioski o charakterze legisla-
cyjnym na piśmie złożyli panowie senatorowie 
Krzysztof Mróz i Rafał Ambrozik.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce się ustosunko-

wać do przedstawionych wniosków?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Jan Sarnowski: Nie.)
Dziękuję, Panie Ministrze.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o cha-

rakterze legislacyjnym, proszę Komisję Budżetu 
i Finansów Publicznych o ustosunkowanie się 
do przedstawionych wniosków i przygotowanie 
sprawozdania.

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

(Głos z sali: Komunikaty.)
Proszę o komunikaty.

SenatoR SekRetaRz 
aGnieszka GorGoń-komor 

Posiedzenie Komisji Budżetu i  Finansów 
Publicznych w sprawie rozpatrzenia wniosków zgło-
szonych na osiemnastym posiedzeniu Senatu do 
ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym 
od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podat-
ku dochodowym od niektórych przychodów osiąga-
nych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych 
ustaw – druk senacki nr 249 – odbędzie się 26 listo-
pada o godzinie 8.30 w sali nr 176.

Przerwa, tak?

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję bardzo, Pani Senator Sekretarz.
Ogłaszam przerwę do jutra do godziny 10.00.

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 23 minut 06)



mówców w sali posiedzeń będzie pani senator 
Agnieszka Kołacz-Leszczyńska.

Wysoka Izbo, proponuję uzupełnienie porządku 
obrad o punkt: ustawa o zmianie niektórych ustaw 
wspierających rozwój mieszkalnictwa – i rozpa-
trzenie go jako punktu ósmego porządku obrad. 
Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Wysoka 
Izba przyjęła przedstawioną propozycję. Nie wi-
dzę zgłoszeń.

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

A zatem rozpoczynamy pracę nad kolejnymi 
punktami.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
czwartego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku 
z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym zwią-
zanym z wystąpieniem COVID-19.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 256, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 256 A.

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

Jednocześnie informuję, że o godzinie 10.30 zo-
stanie ogłoszona półgodzinna przerwa.

SenatoR SPRaWozDaWca 
BeaTa małecka-liBera 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam przyjemność przedstawić sprawozdanie 

Komisji Zdrowia – druk nr 256 A – o uchwalonej 
przez Sejm w dniu 28 października 2020 r. usta-
wie o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw 
w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzy-
sowym związanym z wystąpieniem COVID-19.

Marszałek Senatu dnia 29 października 2020 r. 
skierował tę ustawę do komisji. Po rozpatrzeniu 

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 10 minut 01)

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

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Wznawiam obrady.
Szanowni Państwo Senatorowie, przypomi-

nam, że obrady toczą się jednocześnie w sposób 
tradycyjny oraz z wykorzystaniem środków poro-
zumiewania się na odległość.

Państwo Senatorowie znajdujący się w gmachu 
Senatu, proszę o sprawdzenie, czy wszyscy pań-
stwo macie wyłączone aplikacje do zdalnego udzia-
łu w posiedzeniu.

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

Szanowni Państwo, w tej chwili przystąpimy 
do głosowania, które ma na celu wyłącznie ustale-
nie listy senatorów biorących udział w posiedze-
niu. Dlatego proszę o oddanie jakiegokolwiek głosu 
w celu potwierdzenia obecności.

Proszę włączyć maszynerię na naszej sali.
(Głos z sali: Nie ma sygnału.)
(Głos z sali: Teraz.)
Jest.
Proszę o podanie wyników głosowania testo- 

wego.
Głosowało 64 senatorów. (Głosowanie nr 12)
Tylu senatorów obecnie bierze udział w posie-

dzeniu, ale, jak wszyscy wiemy, liczba ta w krótkim 
czasie zacznie przyrastać.

Informuję, że w drugim i  trzecim dniu ob-
rad senatorem sekretarzem prowadzącym listę 
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ustawy w dniu 17 listopada komisja wnosi, aby 
Wysoki Senat raczył przyjąć projekt uchwały, 
w którym to komisja zdecydowała, aby odrzucić 
w całości tę ustawę.

Szanowni Państwo! Panie i  Panowie 
Senatorowie! W  trakcie posiedzenia komisji… 
Przede wszystkim chciałabym przywołać sprawę 
najważniejszą, a mianowicie fakt, że ten projekt 
jest projektem, który łamie konstytucję. Ten projekt 
ustawy odnosi się do ustawy procedowanej przez 
Senat i przegłosowanej 28 października, w której 
to ustawie, tzw. ustawie zdrowotnej, zagwaranto-
wano kilka dodatkowych elementów poprawiają-
cych sytuację pracowników medycznych, a także 
wpływających na system ochrony zdrowia. Ustawa 
ta nie została do dnia dzisiejszego zrealizowana. 
Mimo że zgodnie z prawem przeszła cały proces 
legislacyjny, została podpisana przez prezydenta… 
najpierw oczywiście przegłosowana w Sejmie, póź-
niej podpisana przez prezydenta, to do dzisiejszego 
dnia nie została wykonana. I otóż kuriozalna sytu-
acja, jaka się zdarzyła, jest taka, że ten oto projekt, 
który dzisiaj omawiam, odnosi się do poprzedniej 
ustawy, mimo że jej tak de facto nie ma w porządku 
prawnym i nie jest realizowana. To jest naprawdę 
sytuacja kuriozalna, żeby łamać prawo dokładnie 
w momencie, kiedy ono powstaje, i nie realizować 
go, mimo że prezes Rady Ministrów jest zobowią-
zany, zgodnie z ustawą, z art. 46 konstytucji, wyko-
nywać uchwały oraz ustawy, które są przyjmowane 
zgodnie z prawem przez parlament. 

Na posiedzenie Komisji Zdrowia nie przy-
szedł przedstawiciel ministerstwa – bo projekt 
oczywiście jest projektem poselskim – a obecny 
na sali minister zdrowia, który był delegowany 
do innych projektów ustaw, nie był upoważnio-
ny przez rząd do określenia stanowiska rządu. To, 
Wysoki Senacie, pokazuje, w jaki sposób ten pro-
jekt, projekt poselski, został potraktowany przez 
Ministerstwo Zdrowia i przez rząd.

W trakcie prac komisji zastanawialiśmy się, czy 
warto w ogóle pochylać się nad tą ustawą i poświę-
cać jej czas, ponieważ na początku padł wniosek, 
aby ta ustawa, ten projekt został w całości nie-
przyjęty. Rozpoczęliśmy jednak dyskusję, ponie-
waż dotyczy ona bardzo ważnej kwestii, dotyczy 
ona chęci pomocy ochronie zdrowia, chęci pomo-
cy pracownikom medycznym. Wydawało się, że 
pierwsza ustawa, ta z 28 października, jest chociaż 
częściowo wyrażeniem woli wsparcia środowiska 
zawodów medycznych. Niestety, projekt omawiany 
dzisiejszego dnia tak naprawdę wszystkie zapisy 

i wszystkie propozycje, które były dedykowane 
pracownikom medycznym i które m.in. gwaranto-
wały dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników 
medycznych świadczących usługi medyczne pa-
cjentom z koronawirusem lub z podejrzeniem ko-
ronawirusa, w tej ustawie, o której dzisiaj mówię, 
usuwa. To jest rzecz niewyobrażalna, aby przepro-
wadzać proces nowelizacyjny ustawy, która prze-
szła proces legislacyjny, ma podpis prezydenta, 
a nie jest realizowana.

Czego dotyczą najważniejsze kwestie, przez 
które w procedowanej w tej chwili ustawie zostaną 
odebrane prawa pracownikom medycznym? Otóż 
przede wszystkim na mocy tego projektu zostanie 
odebrane dodatkowe 100-procentowe wynagrodze-
nie wszystkim pracownikom medycznym biorą-
cym udział w walce z COVID. Senat bardzo głęboko 
zastanawiał się nad tą kwestią i naszym wyznacz-
nikiem był art. 32 konstytucji, który zapewnia 
równość wszystkim, którzy świadczą usługi zdro-
wotne, zapewnia równe, jednakowe zasady. Nie 
może być tak, że osoba, która jest delegowana przez 
wojewodę, ma inne wynagrodzenie niż ta, która 
jest zatrudniona na umowę o pracę, a wykonuje do-
kładnie te same czynności. Zabrano również pra-
wa ubezpieczonym zatrudnionym w podmiotach 
leczniczych, którzy są w obowiązkowej kwarantan-
nie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych 
– a którzy wykonywali obowiązki wynikające z za-
trudnienia w związku z COVID – do otrzymania 
100-procentowego wynagrodzenia wynikającego 
z kodeksu pracy w okresie stanu zagrożenia epide-
micznego lub epidemii. Ustawa znosi także ciążący 
na prezesie Narodowego Funduszu Zdrowia obo-
wiązek dokonania zmiany planu finansowego na 
rok 2020 w celu podwyższenia co najmniej o 15% 
opłaty ryczałtowej, przeznaczonej na finansowa-
nie świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych 
w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Tak więc, reasumując, chciałabym powiedzieć, 
że po pierwsze, projekt absolutnie nie spełnia kry-
teriów prawnych, łamie konstytucję. My, senatoro-
wie, od początku mówiliśmy, że będziemy stać na 
straży przepisów prawa, a przede wszystkim kon-
stytucji. Tak że choćby z tego pierwszego powodu 
ten projekt absolutnie nie powinien znaleźć uznania 
w Wysokiej Izbie. Po drugie – to jest równie ważna 
kwestia – odbieramy prawo do zwiększonego wy-
nagrodzenia pracownikom medycznym, którzy od 
początku epidemii stają w pierwszym szeregu, od 
samego początku. Oni niezależnie od pierwotnej 
sytuacji dotyczącej bezpieczeństwa zawsze byli na 
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pierwszej linii w walce z koronawirusem i ten do-
datek w wysokości 100% im się należy.

Chcę również powiedzieć, że w  trakcie po-
siedzenia komisji zwróciliśmy uwagę na fakt, iż 
w omawianej ustawie proponuje się, aby w okre-
sie kwarantanny zaoferować pracownikom me-
dycznym 100% dodatków do wynagrodzenia. Chcę 
jasno powiedzieć, że ten zapis jest zapisem abso-
lutnie nieaktualnym, ze względu na fakt, iż mini-
ster zdrowia zmienił strategię i obecnie pracownicy 
medyczni nie podlegają już kwarantannie, a więc 
jest to przepis martwy, który kompletnie nie po-
maga, nie może pomóc pracownikom medycznym 
i tak naprawdę wnosi tylko zamęt.

Kolejna informacja, która również pojawiła się 
na posiedzeniu Komisji Zdrowia, jest taka, że oprócz 
tych aktów prawnych, o których mówię, jest również 
polecenie wydane przez ministra zdrowia, polece-
nie wydane Narodowemu Funduszowi Zdrowia, aby 
dokonał analizy ewentualnego wzrostu wynagro-
dzeń dla pracowników SOR i ratowników. Tak więc 
w dalszym ciągu jest to próba dzielenia środowiska, 
którego przedstawiciele stoją ramię w ramię, bo za-
równo lekarze, pielęgniarki, ratownicy, diagności, 
jak i wszystkie inne osoby, które pracują na oddzia-
łach SOR, pomagają w walce z epidemią.

Reasumując, muszę powiedzieć, że ta ustawa, 
ten projekt jest jawnym łamaniem prawa, jawnym 
łamaniem konstytucji, ale przede wszystkim jest 
absolutnie nie do przyjęcia ze względów meryto-
rycznych. Dziękuję bardzo.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
W tym miejscu chciałbym powitać pana mini-

stra Gadomskiego oraz pana posła Żalka.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do pani 
senator sprawozdawcy.

Poprosimy panią senator jeszcze na trybu-
nę, ponieważ pan senator Konieczny ma pytania 
do senatora sprawozdawcy. No, członek Komisji 
Zdrowia i ma pytania.

Pan senator Konieczny.

SenatoR 
woJciecH konieczny 

Panie Marszałku! Panie Przewodniczący! Panie 
Ministrze! Szanowni Państwo!

Mam pytanie do pani przewodniczącej, do spra-
wozdawcy. Czy w okresie między posiedzeniem 
komisji a posiedzeniem Senatu był jakiś kontakt, 
były jakieś informacje ze strony Ministerstwa 
Zdrowia? Pytam, bo w sumie nie wiemy, jakie jest 
stanowisko Ministerstwa Zdrowia, gdyż pan mi-
nister Gadomski obecny na posiedzeniu Komisji 
Zdrowia nie był upoważniony do przedstawie-
nia stanowiska. Tak więc chciałbym wiedzieć, czy 
pani przewodnicząca dysponuje może jakąś wiedzą 
o tym, czy Ministerstwo Zdrowia popiera to ode-
branie pieniędzy medykom, czy też go nie popiera. 
Dziękuję bardzo.

SenatoR 
BeaTa małecka-liBera 

Dziękuję bardzo.
Ja nie otrzymałam żadnej informacji, nie mia-

łam kontaktu z Ministerstwem Zdrowia. Jest pan 
minister na sali, więc myślę, że to pytanie można 
skierować do pana ministra, nie do mnie.

Ja tylko chciałabym Wysokiej Izbie powiedzieć, 
że dzisiaj zaczyna się praca nad kolejną ustawą, 
która jest także projektem poselskim. Zwracam 
uwagę, że te wszystkie zdrowotne projekty doty-
czące walki z koronawirusem, które się pojawia-
ją, nie są projektami rządowymi. Zwracam na to 
uwagę, bo wydaje mi się, że to jest niebywałe, żeby 
w tak trudnym, kryzysowym czasie, w czasie walki 
z epidemią problemy rozwiązywali posłowie, nie 
zaś przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia.

W każdym razie nie mam takiej informacji. 
Myślę, że pan minister odpowie, o ile jest do tego 
upoważniony.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pan senator Szejnfeld.

SenatoR 
adam szeJnfeld 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Powiem szczerze, że ani z mojego doświad-

czenia zawodowego parlamentarnego, już 23-let-
niego, ani z mojej wiedzy co do prawa i procesu 



121

18. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 26 listopada 2020 r.

Ustawa o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku  
z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem coViD-19

legislacyjnego nie wynika, aby taka sytuacja, jak 
opisana przez panią senator, miała kiedyś miej-
sce. Kompletnie zdumiewające jest to, jak można 
próbować zmieniać czy nowelizować ustawę, któ-
rej – można powiedzieć – nie ma. Bo dopóki usta-
wa nie wejdzie w życie, nie zostanie opublikowana 
w Dzienniku Ustaw i nie minie termin vacatio legis 
wskazany w danej ustawie, dopóty jej nie ma, ona 
nie obowiązuje.

Zresztą chcę powiedzieć, że z tego tytułu przy-
najmniej w szpitalach, które znam, a być może 
jest tych przypadków więcej, powstało zamiesza-
nie, ponieważ dyrektorzy, pewnie po to, by utrzy-
mać pracowników nie tylko w pracy, ale po prostu 
w mobilizacji, w takiej pozytywnej mobilizacji, już 
obiecali im czy zadeklarowali 100-procentowe do-
datki, a potem się z tego wycofywali. Mam o tym 
pisma, więc to nie tak, że tylko chodzą takie słuchy.

Chcę zapytać o 2 sprawy. Jakie, według pani 
senator sprawozdawczyni, mogą być tego skutki 
prawne i faktyczne? Prawne, to znaczy takie, czy 
taki stan rzeczy powinien zostać… Chodzi o to, czy 
powinniśmy jako parlament, Sejm i Senat, przejść 
ponad tym, że próbuje się łamać prawo w Polsce 
i proces legislacyjny, czy też powinniśmy jednak 
podjąć – była taka dyskusja na posiedzeniu komi-
sji – jakieś działania dyscyplinujące rząd, wyraża-
jące oburzenie, ale także brak zgody na to, że ktoś 
w sposób jawny doprowadza do łamania procesu 
legislacyjnego.

Druga sprawa. Jaki to może mieć skutek – to 
jest ważniejsze teraz, w dobie epidemii, zwłaszcza 
dla pacjentów – skutek faktyczny, jeżeli chodzi 
o mobilizację personelu medycznego, jeżeli chodzi 
o zaufanie do państwa, własnego państwa, do wła-
snego rządu, kraju? Czy tu nie nastąpi jakiś skutek 
dramatyczny, jeżeli chodzi o epidemię, to znaczy 
demobilizacja? Bo upadek autorytetu państwa…

(Marszałek Tomasz Grodzki: Panie Senatorze, 
pytanie. Dyskusja…)

Bo upadek autorytetu państwa kończy się bra-
kiem zaufania obywateli, a więc jakby marazmem, 
biernością. Dziękuję bardzo.

SenatoR 
BeaTa małecka-liBera 

Panie Senatorze, wydaje mi się, że dosyć ja-
sno to powiedziałam. To, co ma tutaj miejsce, 
to jest absolutny precedens, bo debatujemy nad 
ustawą nowelizującą ustawę, która nie jest w tej 

chwili realizowana i nie jest w porządku praw-
nym. A więc wydaje mi się, że jest to absolutny 
precedens. I nie możemy zgodzić się na to, żeby 
dopuszczano do takich sytuacji, bo to jest wybiór-
cze prawo, jak rozumiem, prezesa Rady Ministrów, 
który będzie decydował o tym, którą ustawę chce 
realizować, a której nie chce. Jest to skandal. I dla-
tego też o 10.30 będzie specjalna konferencja pra-
sowa, podczas której będziemy zwracać się do pana 
premiera. Będą z nami przedstawiciele, prezesi 
wszystkich samorządów zawodów medycznych, 
którzy również będą w tej kwestii się wypowiada-
li. To jest pierwsza sprawa.

Druga sprawa. Powiedział pan, że jest to rze-
czywiście coś kuriozalnego. Dla mnie tym bardziej, 
ponieważ konwalidacja – takie piękne słowo, które 
pojawia się w uzasadnieniu – to po polsku „uzdro-
wienie”. Jest to dla mnie taki chichot sytuacyjny, że 
mówimy o ciężkiej sytuacji epidemicznej, o niesa-
mowitych wyzwaniach, jakie stoją w tej chwili przed 
pracownikami medycznymi, o braku tak naprawdę 
mocnego wsparcia i mocnej motywacji tych ludzi do 
pracy, a my tutaj, w tym projekcie, chcemy „uzdra-
wiać” ustawę w celu uzyskania pełni wartości praw-
nej. No, to jest naprawdę nie do przyjęcia.

Zadał pan również pytanie, jak pacjenci. Myślę, 
że pacjenci są zaopiekowani, Panie Senatorze, bo 
wszyscy pracownicy medyczni od samego począt-
ku robią wszystko, żeby pacjenci odczuli to na so-
bie jak najmniej. Ale jest faktem, jest prawdą to, że 
brakuje kadr medycznych. I trzeba zrobić wszyst-
ko, żeby pomóc im w tej pracy, a także zmotywo-
wać te osoby do tego, żeby nie odczuły tego ciężaru 
fizyczno-psychicznego, jaki codziennie na nich 
spoczywa.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Ja mam jedno krótkie pytanie. Czy na posie-

dzeniu komisji podnoszono temat skutków fi-
nansowych obowiązywania obecnej ustawy? No, 
nieobowiązującej, bo nieopublikowanej, ale uchwa-
lonej przez Sejm, Senat i podpisanej przez prezy-
denta. Chodzi o to, że w przestrzeni publicznej 
pojawiły się przekłamania mówiące o gigantycz-
nych kwotach, które rzekomo były nie do udźwi-
gnięcia, podczas gdy w obliczeniach ekonomistów 
pojawiały się kwoty dziesięciokrotnie niższe. Czy 
na posiedzeniu komisji była o tym mowa?
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SenatoR 
BeaTa małecka-liBera 

Rozumiem, że pan marszałek nawiązuje do deba-
ty odnośnie do pierwszej ustawy, która przyznawała 
ten dodatek pracownikom medycznym. Szanowni 
Państwo, na posiedzeniu komisji nie dysponowali-
śmy wyliczeniami co do tego, jaka to jest liczba per-
sonelu i jakie to będą kwoty, ale chcę tutaj mocno 
zdementować, że nie jest prawdą, iż jest to 40 mi-
liardów. Obecnie szacunkowo oblicza się, że jest ok. 16 
do 18 tysięcy pracowników, którzy na pierwszej linii 
walczą z koronawirusem, a więc szacunkowy koszt to 
są ok. 4 miliardy rocznie. W walce z epidemią nie jest 
to, jak myślę, jakaś porażająca kwota, która by spowo-
dowała, że zawali nam się budżet państwa. Myślę, że 
jest w budżecie wiele takich miejsc, w których można 
zrezygnować z realizacji inwestycji, i zrobić wszystko, 
żeby system ochrony zdrowia wzmocnić i wspomóc.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo, Pani Senator. To tak jak 2 raty 
dla Telewizji Polskiej. I byłoby uzbierane.

To jest projekt, który został wniesiony przez 
posłów.

Do prezentowania stanowiska wnioskodawców 
poselskiego projektu został upoważniony pan po-
seł Jacek Żalek, którego ponownie witam w izbie 
senackiej.

Czy pan poseł chce zabrać głos? Panie Pośle, 
domyślam się, że tak, ale jest 10.26, tak że…

(Poseł Jacek Żalek: 4 minuty mi wystarczą.)
Tak?
(Poseł Jacek Żalek: Tak.)
No ale… Nie, nie, bo będą do pana pytania.
(Senator Beata Małecka-Libera: Będą pytania.)
Będą do pana pytania.
Teraz zarządzę półgodzinną przerwę…
(Poseł Jacek Żalek: Ja może tylko wyjaśnię filo-

zofię. Te 4 minuty mi wystarczą.)
Ale zostały już 3 minuty… Panie Pośle, co nagle, 

to po diable…
(Poseł Jacek Żalek: Ja zdążę nawet w trzy…)
(Senator Bogdan Borusewicz: Bardziej intere-

suje nas ustawa niż…)
Ogłaszam 33-minutową przerwę, do godziny 

11.00. Zaczniemy od wystąpienia pana posła Żalka.
 

(Przerwa w obradach od godziny 10 minut 27  
do godziny 11 minut 01)

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Wznawiam obrady.
Wysoka Izbo, proponuję uzupełnienie porząd-

ku obrad o punkt: ustawa o zmianie ustawy o pa-
szach – i rozpatrzenie go jako punktu jedenastego 
porządku obrad.

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

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

Powracamy do rozpatrywania punktu 
czwartego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku 
z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym zwią-
zanym z wystąpieniem COVID-19.

Przed przerwą w obradach pani senator spra-
wozdawca Beata Małecka-Libera przedstawiła 
sprawozdanie Komisji Zdrowia i odpowiedziała 
na pytania senatorów.

Projekt tej ustawy został wniesiony przez 
posłów.

Do prezentowania stanowiska wnioskodawców 
poselskiego projektu ustawy został upoważniony 
pan poseł Jacek Żalek.

Pan poseł, jak widzę, pragnie zabrać głos w tej 
sprawie.

Proszę bardzo.

PoSeł 
Jacek Żalek 

Tak jest, dziękuję, Pani Marszałek.
Wysoka Izbo!
W zasadzie poza emocjami, które towarzyszyły 

wystąpieniu pani przewodniczącej, to z zasady ze 
wszystkimi tezami – z większością, z tymi, które 
nie wykraczały poza przedmiotowy zakres nowe-
lizacji – mógłbym się zgodzić. A chyba różnica po-
lega na tym, jak interpretujemy te przepisy prawa 
i co w rzeczywistości one znaczą. Bo omawiana tu 
zmiana zmierza do tego, żeby rzeczywiście ci pra-
cownicy służby zdrowia, którzy niosą na swoich 
barkach… którzy stoją na pierwszej linii niesienia 
pomocy pacjentom covidowym, czyli walki z pan-
demią, i płacą najwyższą cenę, bo cenę związaną 
z ryzykiem i cenę związaną z tym, że tych pacjen-
tów przybywa, a chociażby z uwagi na fakt, że nie 
mogą ich odwiedzać rodziny, ci pacjenci wymagają 
dodatkowej opieki… I to tym, którzy są na pierwszej 
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linii, tym pracownikom służby zdrowia chcemy 
przyznać dodatkowe środki.

Trudno się jednak zgodzić, że każdemu pra-
cownikowi należą się dodatkowe środki. Przede 
wszystkim dlatego, że minister… I w poprzednich 
ustawach przyznaliśmy ministrowi możliwość 
udzielania takich dodatków do wynagrodzeń cho-
ciażby lekarzom POZ. Jeżeli teraz im wszystkim… 
Bo tutaj nie ma rozróżnienia na tych, którzy są na 
pierwszej linii, i na tych, którzy np. są na zwolnie-
niach lekarskich, czy na tych, którzy na co dzień 
nie ponoszą trudów leczenia pacjentów covido-
wych. Jeżeli im również należałaby się ta podwyż-
ka, to byłoby to niesłuszne, po pierwsze, dlatego, 
że nie mamy tych pieniędzy, a po drugie, dlatego, 
że te środki mają służyć do tego, żeby motywować, 
żeby tym, którzy rzeczywiście ponoszą ten trud, 
wynagradzać ten ogromny ciężar niesienia pomocy 
pacjentom covidowym. I omawiana zmiana doty-
czy tego, żeby wspomniane środki trafiły do tych, 
którzy najbardziej na to zasługują, a nie do wszyst-
kich, bez rozróżnienia. Brak takiego rozróżnienia 
jest po prostu niesprawiedliwy. Bo część personelu 
medycznego już otrzymała takie dodatki z tytułu 
innych przepisów prawa. Niestety nowelizujemy 
te przepisy dość często, ale robimy to dlatego, że 
cały czas szukamy nowych możliwości, cały czas 
dostosowujemy się do sytuacji, która bardzo często 
nas zaskakuje, gdyż mamy do czynienia z pande-
mią. Ja podzielam państwa intuicje, podzielam te 
nadzieje. Nasze państwo stać na to, żeby ci lekarze, 
ci członkowie personelu medycznego, którzy są na 
pierwszej linii, którzy na swoich barkach dźwiga-
ją ciężar odpowiedzialności za pacjentów covido-
wych, otrzymali takie wsparcie. Rozcieńczanie tego 
wsparcia poprzez podzielenie go na wszystkich by-
łoby po prostu demotywujące. I to jest ta różnica, 
my to inaczej interpretujemy. Ta interpretacja, któ-
rą przedstawiłem, jest właściwa, bo tutaj nie było 
żadnych innych kryteriów.

Gdyby należało się to każdemu, niezależnie od 
tego, czy ktoś już wcześniej otrzymał taki dodatek… 
Z punktu widzenia budżetu służby zdrowia takie 
dodatki byłyby rujnujące. Jeśli chodzi o szacunki, 
to trudno dzisiaj cokolwiek przewidzieć, bo to jest 
kwestia tego, kogo byśmy zakwalifikowali. Dzisiaj 
teoretycznie każdy może się spotkać z COVID, ale 
nie każdy pracuje na tej pierwszej linii frontu. Każdy 
może się spotkać z chorobą, więc każdy przedstawi-
ciel służby zdrowia mógłby wystąpić z takim roszcze-
niem. To dlatego szacunki mówią o 40 miliardach. 
Słyszałem także o 15 miliardach, ale i tak nas na to nie 

stać, bo nie mamy tyle pieniędzy w budżecie. Dzisiaj 
stabilność systemu jest gwarancją tego, że służba 
zdrowia będzie efektywnie nieść pomoc i skutecznie 
walczyć z pandemią. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska sTanecka 

Dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do upo-
ważnionego przedstawiciela wnioskodawców, pana 
posła Jacka Żalka, związane z omawianym punk-
tem porządku obrad.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Proszę o  zadanie pytania pana senatora 
Wojciecha Koniecznego. Pan senator Wojciech 
Konieczny! Widzę, że nie ma go na sali.

To poproszę o zadanie pytania panią sena-
tor Magdalenę Kochan. Pani senator Magdalena 
Kochan!

(Senator Jadwiga Rotnicka: Wygląda na to, że 
nie ma połączenia.)

(Głos z sali: Zdalnie uczestniczy.)
(Senator Jadwiga Rotnicka: Może nie ma 

połączenia.)
To będziemy czekali, aż się połączy, a w mię-

dzyczasie proszę o zabranie głosu panią senator 
Beatę Małecką-Liberę.

SenatoR 
BeaTa małecka-liBera 

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie Pośle, jestem zażenowana pana słowami. 

Wypowiada pan takie gładkie, okrągłe słowa, któ-
re tak naprawdę nie przystają do sytuacji, z jaką 
mamy do czynienia w tym momencie. Nie jest 
pan pracownikiem medycznym i nie wie pan, co 
się dzieje w szpitalach i w różnych innych miej-
scach, gdzie trwa walka o życie i zdrowie pacjen-
tów. Pan mówi, że nie mamy pieniędzy, ale to jest 
tylko kwestia wyboru, ustalenia priorytetów. Co 
dla państwa jest ważniejsze? Życie i zdrowie spo-
łeczeństwa, czyli walka z epidemią, czy może inne 
inwestycje typu mierzeja lub TVP? Pieniądze są, 
Panie Pośle, tylko trzeba je dobrze wykorzystać, 
trzeba wykonać odpowiednie przesunięcia. To za-
leży od priorytetów.
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Mówił pan również – to są pana słowa – że te 
środki mają motywować. A kogo mają one moty-
wować? Tylko tych, którzy pracują na Stadionie 
Narodowym, czy także tych, którzy pracują na 
izbie przyjęć albo w karetce pogotowia? Przecież 
oni wszyscy wykonują tak samo ciężką pracę.

Powiedział pan również, że należy dać tym, 
którzy – cytuję – najbardziej na to zasługują. 
Pielęgniarce, lekarzowi czy ratownikowi, a może 
salowej, która od rana do wieczora sprząta w tym 
szpitalu? Jak państwo macie zamiar określać to, 
kto bardziej na to zasługuje? Właśnie o tym tu 
w Senacie mówiliśmy, że ci ludzie, którzy bezpo-
średnio mają kontakt z pacjentami z koronawiru-
sem, muszą być traktowani równo, jeżeli chodzi 
o dodatkowe wynagrodzenie, o dodatkowe wyna-
grodzenie, bo oni wszyscy solidarnie i równo stoją 
przy tym pacjencie. Dziękuję…

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Czy pani senator ma do pana posła jakieś pytanie 
w tej kwestii?)

Tak. Jakie priorytety państwo przyjęliście w do-
bie epidemii, skoro pan mówi, że nie ma pieniędzy 
na dodatkowe wynagrodzenie?

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Proszę bardzo, Panie Pośle.

PoSeł
Jacek Żalek 

Nie wiem, czy my mówimy w takim razie o tym 
samym przedłożeniu. Projekt senacki zakładał 
przekazanie wszystkim, wszystkim pracownikom 
służby zdrowia dodatków. Minister… Przecież my 
wielokrotnie nowelizowaliśmy ustawę, która umoż-
liwiała ministrowi – i to było już dawno – dawanie 
takich dodatków. Jeżeli minister dał takie dodatki 
pracownikom POZ, czyli lekarzom POZ, to danie 
drugi raz takich samych dodatków, bo z tej ustawy 
wynika, że trzeba jeszcze raz im dać… A pani prze-
wodnicząca słusznie mówiła, że trzeba dać tym sa-
lowym, tym pielęgniarkom, tym lekarzom, którzy 
są na posterunku, którzy walczą o życie i zdrowie 
Polaków. Przyznanie dodatków wszystkim będzie 
oznaczać, że odbierzemy większą kwotę tym, któ-
rzy realnie wykonują tę pracę. I o to chodzi. Chodzi 
o to, że dobra intencja, szlachetna intencja, w sytu-
acji, w której nie ma jasnych kryteriów, że należy 
dać wszystkim, oznacza de facto to, że odmawiamy 

tym, którzy są na pierwszej linii frontu. O to tutaj 
chodzi. Ci, którzy narażają swoje zdrowie, a niejed-
nokrotnie życie, dostaną dokładnie tyle samo, ile ci, 
którzy takich usług nie świadczą, a mogą. Bo z tych 
przepisów wynika, że roszczenie będzie mógł mieć 
każdy pracownik służby zdrowia, bo każdy może 
się narazić na kontakt z osobą zarażoną. Każdy. Ci, 
którzy pracują długo, mają wielogodzinne, czasami 
całodobowe dyżury, dostaną dokładnie tyle samo, 
ile ci, którzy są na zwolnieniu. Przecież to jest nie-
sprawiedliwe. Bo mają roszczenie… Nam chodzi 
o rozgraniczenie. Dlatego co do kwestii emocji, co 
do kwestii dotyczących przedłożenia pełna zgoda. 
My właśnie chcemy pomóc tym, którym się to na-
leży, ale nie wszystkim. I to jest ta różnica.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Dziękuję.
Proszę o  zadania pytanie pana senatora 

Wojciecha Koniecznego.

SenatoR 
woJciecH konieczny 

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Szanowni Państwo, ja na wstępie chciałbym się 

dowiedzieć, czy pan wiceminister obecny na sali jest 
upoważniony do odpowiedzi na pytania, bo wtedy 
miałbym pytania także do pana ministra i nie skie-
rowałbym wszystkich do pana posła Żalka. Na po-
siedzeniu Komisji Zdrowia pan minister nie był 
upoważniony do odpowiedzi na pytania. Jeśli teraz 
też tak jest, to skieruję pytania tylko do posła Żalka.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Czy pan minister mógłby powiedzieć, czy bę-
dzie pan odpowiadał na pytania?

Pan minister kiwa głową, czyli twierdzi, że bę-
dzie upoważniony do odpowiedzi na pytania.

SenatoR 
woJciecH konieczny 

Dziękuję bardzo.
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Panie Pośle, z pana wypowiedzi wynika, że pan nie 
rozumie tej poprawki albo pan ją umyślnie przekręca. 
Wcale nie jest tak, że wszyscy pracownicy medyczni 
dostaną podwyżki dzięki wprowadzeniu naszej po-
prawki. Dostaną je tylko ci pracownicy, którzy zostali 
skierowani do walki z COVID… nie skierowani do wal-
ki z COVID przez wojewodę, tylko wszyscy, którzy real-
nie biorą udział w tej walce. Skierowaliście państwo do 
walki z COVID wszystkich, bo taka była decyzja, taka 
była strategia pana ministra Niedzielskiego, że wszyst-
kie szpitale powiatowe, wojewódzkie, uniwersyteckie, 
wszystkie kliniki mają przyjmować pacjentów, że nie 
mogą odmawiać przyjęcia, na SOR wszyscy mają być 
przyjmowani, wszyscy mają się gdzieś podziać. No, 
więc podziewali się na wszystkich oddziałach. Jeżeli 
pan tego nie wie, to znaczy, że w ogóle nie żyjecie w re-
alnym świecie, tylko w jakimś wydumanym, ewentu-
alnie w tym, który był w lipcu i sierpniu, kiedy było 
mało pacjentów.

A więc moje pytanie jest takie… To znaczy, czy pan 
poseł w ogóle rozumie istotę tej poprawki? Ponieważ 
tam są zawarte również pieniądze na pomoc dla szpi-
tali, na to, żeby szpitale nie musiały zwracać pienię-
dzy za niewyrobiony kontrakt, który jest niewyrobiony 
z powodu decyzji wojewody. Czy pan poseł może mi 
powiedzieć, jaka jest wasza intencja, do czego wy dąży-
cie? Chcecie, żeby te szpitale zostały pozbawione pie-
niędzy za kontrakt w 2020 r.? Ponieważ ta poprawka 
gwarantuje im pozostawienie tego kontraktu. A więc 
dlaczego tę część poprawki wyrzucacie?

I mam jeszcze pytanie: czy panu posłowi coś 
wiadomo na ten temat, że zmieniła się koncep-
cja i już nie wszystkie szpitale mają uczestniczyć? 
Skoro nie wszystkie, to mamy nie płacić. Czy zmie-
niła się koncepcja i wracamy do szpitali jedno-
imiennych? I czy tylko pracownikom tych szpitali 
jednoimiennych będziemy płacić?

A poza tym jeszcze ostatnie pytanie: czy pan 
poseł uważa, że np. salowym, które pracują na od-
działach covidowych, należą się dodatki, czy się nie 
należą? Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Proszę bardzo, Panie Pośle.

PoSeł 
Jacek Żalek 

Dziękuję.

Panie Senatorze, ja nie odpowiadam za politykę 
Ministerstwa Zdrowia, ja odpowiadam za to przed-
łożenie, za tę nowelizację. I prosiłbym o zadawanie 
pytań dotyczących tego przedłożenia. Ono jest tak 
krótkie, że naprawdę…

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Panie Pośle, a  czy… Proszę mi… Jeśli pan nie 
potrafi…)

…można się z nim zapoznać. To jest na jednej… 
To jest przedłożenie…

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Panie Pośle, jeżeli pan nie potrafi odpowiedzieć 
na pytanie, to proszę powiedzieć…

(Poseł Jacek Żalek: Pani Marszałek, Pani 
Marszałek…)

…a później zwracać uwagę… Ale może pan… 
Panie Pośle, ja teraz mówię.

Panie Pośle, jeżeli pan senator zadał pytanie, 
na które pan nie potrafi odpowiedzieć, to proszę 
tego nie komentować, tylko powiedzieć, że pan nie 
potrafi odpowiedzieć na to pytanie i będzie odpo-
wiadał minister. Ale proszę tego nie komentować.

(Poseł Jacek Żalek: Pani Marszałek…)
Proszę odpowiedzieć na pytanie pana senatora.
(Poseł Jacek Żalek: Odpowiadam: jeżeli pani 

marszałek odmawia mi możliwości skomentowa-
nia pytania, które jest nie na temat…)

To proszę powiedzieć, że pan nie odpowie, bo 
jest nie na temat, ale bez komentarzy.

(Poseł Jacek Żalek: To proszę nie komentować, 
bo jednak kultura…)

Panie Pośle, bardzo bym prosiła, żeby pan…
(Poseł Jacek Żalek:… obowiązuje też marszałka.)
Panie Pośle, proszę skupić…
(Poseł Jacek Żalek: Pani Senator, proszę umoż-

liwić mi…)
Panie Pośle…
(Poseł Jacek Żalek: Pani Marszałek…)
Panie Pośle, proszę na chwilę umilknąć – jesz-

cze raz powiem. Ponieważ to ja prowadzę obrady, 
a nie pan…

(Poseł Jacek Żalek: Pani prowadzi, nie przery-
wa, a to…)

Jesteśmy w Senacie, a nie w Sejmie.
(Poseł Jacek Żalek: …jest zasadnicza różnica.)
Dlatego pilnuję, żeby pan nie komentował zbęd-

nie pytań, ponieważ pan ma na pytanie odpowie-
dzieć, a nie je komentować.
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PoSeł 
Jacek Żalek 

Moja odpowiedź jest taka…
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Proszę bardzo.)
…że pytania niedotyczące tej nowelizacji można 

kierować do ministra zdrowia.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Dziękuję bardzo.
(Poseł Jacek Żalek: W związku z tym, że cały 

projekt nowelizacji znajduje się na jednej stronie, 
polecam lekturę.)

Czy pan senator chce jeszcze dopytać?

SenatoR 
woJciecH konieczny 

Oczywiście, Panie Pośle, pan nie rozumie, że 
pan usuwa następujący artykuł. Pan to robi, pan 
jest wnioskodawcą. A więc proszę mi odpowie-
dzieć. Ja panu przeczytam, bo chyba pan nie wie, 
że odrzuca pan artykuł zawarty w naszej popraw-
ce. On jest krótki i brzmi tak: prezes NFZ dokona 
zmiany planu finansowego NFZ na 2020 r. w celu 
podwyższenia opłaty ryczałtowej, o której mowa 
w art. 9 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 20, co naj-
mniej o 15%. I pkt 2: środki przekazane w ramach 
finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w for-
mie opłaty ryczałtowej, o której mowa w art. 9 
ust. 2 ustawy zmienianej w art. 20, które nie są 
wykorzystane do 31 grudnia 2020 r., nie podlegają 
zwrotowi.

Niech pan się nie broni jedną kartką, bo pan od-
biera teraz bardzo duże pieniądze szpitalom. I pro-
szę się z tego wytłumaczyć. To pan o tym decyduje. 
Niech pan teraz nie udaje, że pan nie wie, o co cho-
dzi, że to pana nie dotyczy. Słucham: dlaczego pan 
odbiera szpitalom pieniądze? Dziękuję.

PoSeł
Jacek Żalek 

Pan senator zadał mi pytanie dotyczące finan-
sowania szpitali. W tej nowelizacji my odnosimy się 
do konkretnego zapisu mówiącego o tym, że należy 
każdemu pracownikowi służby zdrowia – nie róż-
nicując, nie dając ministrowi zdrowia uprawnienia 

do tego, żeby wskazał… Bo wcześniej daliśmy takie 
uprawnienie ustawowo i minister zdrowia prze-
znaczał środki na dodatkowe wynagrodzenia dla 
lekarzy POZ, tych lekarzy, którzy zostali wskazani 
przez wojewodę. I oni dostali już te środki. Tu cho-
dzi o to, żeby minister miał możliwość tak samo 
wynagrodzić te pielęgniarki, salowe, tych lekarzy, 
którzy do tej pory nie dostali tych dodatków. I tego 
dotyczy ta nowelizacja.

Inne rozwiązania systemowe niewykluczone, 
związane z niezbędną zmianą polityki NFZ wyni-
kającą z tego, że część szpitali rzeczywiście została 
zamknięta, to są kwestie oddzielne, które nie znaj-
dują się w tym przedłożeniu.

SenatoR 
woJciecH konieczny 

Panie Pośle, przepraszam bardzo, ale przy-
toczyłem panu to, co pan zmienia. Proszę być 
zorientowanym chociaż co do tych 2 stron, które 
pan nam przedstawia. W jednym punkcie wła-
śnie usuwa pan te artykuły. I ja pytam: dlacze-
go pan to robi? To już nie dotyczy… Pan chyba 
nie zdaje sobie sprawy, że pan usuwa 2 popraw-
ki: jedną – oczywiście tą, o której pan w kółko 
mówi… Ona oczywiście jest bulwersująca i skan-
daliczna, ale zostawmy już to. Ale pan usuwa 
również drugą poprawkę, która – przypomi-
nam – miała zapewnić szpitalom brak koniecz-
ności zwrotu pieniędzy za niewykonany kontrakt 
w 2020 r. A więc słucham: jeżeli pan to usuwa, 
to co pan daje w zamian? Jak pan sobie wyobra-
ża nadrobienie… Jaka inna pomoc będzie udzie-
lona tym szpitalom, skoro nie wykonywały one 
kontraktu – bo nie mogły wykonać, bo zostały 
przekształcone w szpitale covidowe i nie mogły 
operować itd.? No, już nie chcę tego rozwlekać, 
żeby nie przekroczyć czasu. 

I druga kwestia. Jest tutaj podniesienie wyceny 
świadczeń zdrowotnych o 15%, bo o tyle wzrosły 
koszty działalności szpitali. I to pan usuwa z tej 
ustawy, nawet o tym nie wiedząc. Pan po prostu 
niestety… No, nie wiem, jak to nazwać, ale pan 
chyba nie jest autorem tej poprawki. Dziękuję 
bardzo.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Proszę bardzo, Panie Pośle.
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PoSeł 
Jacek Żalek 

Pytania dotyczące tego, jak NFZ rozwiąże ten 
problem, są cały czas zgłębiane w pracach zespo-
łów kryzysowych, i dzisiaj nie ma na nie odpo-
wiedzi. Sytuacja, w której mechanicznie, czyli bez 
rozeznania, jakie to wywoła skutki, przyjmiemy ta-
kie rozwiązanie, w którym z góry się założy, że już 
teraz, bez rozpoznania, jakie środki ma fundusz, 
będziemy pokrywać, nawet nie znając sytuacji kon-
kretnych szpitali… To byłoby pochopne. I pytanie 
o to proszę zadawać ministrowi zdrowia.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Dziękuję.
Czy pan senator jeszcze dopytuje, czy już nie?
(Senator Wojciech Konieczny: Nie. Widzę, że nie 

uzyskam odpowiedzi na to pytanie, tak że dziękuję 
bardzo. Spytam o to pana ministra.)

Dziękuję.
Pani senator Magdalena Kochan.
Czy już pani senator jest połączona? Nie ma 

połączenia.
To ja zadam pytanie…
(Senator Magdalena Kochan: Przepraszam, czy 

mnie…)
O, jest. 
Proszę bardzo, Pani Senator.
(Głos z sali: Nie słychać…)
Pani senator Magdalena Kochan. Słyszeliśmy 

się przez chwilę.

SenatoR 
maGdalena kocHan 

Bardzo dziękuję.
Czy teraz mnie słychać?
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Tak, teraz panią słychać.)
Bardzo dziękuję.
Żyjemy, Pani Marszałek, Państwo Senatorowie, 

w bardzo dziwnych czasach: rządzi nami wice-
premier, który jest nad premierem, rząd nie pisze 
ustaw, za które powinien brać odpowiedzialność, 
bo piszą je posłowie i wysyłają do Senatu posła, 
który nie wie nic na temat przedłożenia, którego 
jakoby jest współautorem. To jedna konstatacja. 

W związku z tym nie zadam panu posłowi pyta-
nia dotyczącego tej nowelizacji, bo on o niej nie-
wiele wie.

Ale zadam panu pytanie, które pan powtarzał 
kilkakrotnie, mianowicie: skąd wziąć pieniądze na 
te słuszne poprawki Senatu, które powinny zostać 
już ogłoszone i wprowadzone w życie, a które, nie 
będąc wprowadzone w życie, państwo już noweli-
zujecie, jakoby sejmowo. Otóż pan głosował za ta-
kim oto stanowiskiem Sejmu, w którym popieracie 
weto wobec budżetu Unii Europejskiej i mówicie: 
nie, nie potrzebujemy tego, nie będziemy sięgać do 
Funduszu Odbudowy, w którym Polska ma zapew-
nione pieniądze na wychodzenie z kryzysu i walkę 
z pandemią. Dlaczego pan to zrobił? Należy sięgać 
po pieniądze. Te pieniądze w ramach solidarnych 
działań Unii Europejskiej Polska by otrzymała. 
Czemu pan głosował za rozwiązaniami, które to 
de facto uniemożliwiają?

Pytania dotyczące spraw związanych z tą usta-
wą będę chciała zadać panu ministrowi. Dziękuję 
bardzo.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Panie Pośle, informuję pana, że pytanie nie jest 
związane z tym przedłożeniem, w związku z tym 
może pan, ale nie musi odpowiedzieć.

PoSeł 
Jacek Żalek 

Przypominam, że spór nie dotyczy tego, czy 
dać dodatki pracownikom służby zdrowia, tylko 
w jakim zakresie. Spór dotyczy określenia gru-
py tych, którzy są uprawnieni. My chcemy tak 
doprecyzować zapisy, żeby dodatki otrzymali ci 
wszyscy, którzy byli ich do tej pory pozbawieni. 
Wojewodowie mają pewne uprawnienia, szef NFZ 
też ma, a przede wszystkim ma minister, który do 
tej pory dysponował tymi dodatkowymi środka-
mi. Chcemy to uzupełnić i docenić pracowników, 
którzy do tej pory byli pozbawieni tych dodatków. 
Tylko o to tu chodzi, o to, żeby one były sprawie-
dliwe. I tu się różnimy.

Jeżeli chodzi o sprawę weta, to ono oczywiście 
nie ma na celu tego, żeby nam nie dano tych pie-
niędzy. Jak Wysoka Izba doskonale wie, w Unii 
Europejskiej mamy dwie wspólnoty: wspólnotę 
tych, którzy dają pieniądze, i tych, którzy biorą 
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pieniądze – i to są wspólnoty interesów. Ci, któ-
rzy dają pieniądze, chcieliby, żeby jak najwięcej 
tych pieniędzy do nich wróciło, a ci, którzy biorą 
pieniądze, chcieliby, żeby jak najwięcej ich u nich 
zostało. To jest zrozumiałe. Nie gniewajmy się na 
tych, którzy wpłacają do budżetu Unii Europejskiej 
więcej, o to, że zależy im na tym, żeby jak najwię-
cej do nich wróciło. Nie ma też powodu, żebyśmy 
wstydzili się tego, że my, którzy mniej wpłacamy, 
którzy jesteśmy beneficjentami, chcemy, żeby jak 
najwięcej u nas zostało. Ale uzależnienie przy-
dzielania tych środków od niejasnego, pozatrakta-
towego kryterium skłania nas do tego, żeby użyć 
argumentu weta. Ten argument służy temu, żeby 
nikt nie uzależniał wypłaty środków, które należą 
nam się na podstawie takiego, a nie innego pary-
tetu, który został przyjęty i wynika z traktatowych 
zapewnień, gwarancji, że my te środki otrzymamy. 
My nie chcemy być w sytuacji, w której ktoś bę-
dzie uzależniał od poprawności politycznej to, czy 
te środki się nam należą. Liczymy, że ten instru-
ment – być może będzie to tylko instrument nego-
cjacyjny – pozwoli na to, by te środki do nas trafiły.

Nadal nie zmienia to faktu, że dodatki – tak jest 
w mojej ocenie – należą się tym, którzy po dziś 
dzień nie otrzymali takich dodatków, w odróżnie-
niu od tych, którzy je otrzymali. Poprzedni projekt 
– mówię o ustawie, którą nowelizujemy – zakładał, 
że wszyscy dostaną po równo, niezależnie od za-
angażowania i niezależnie od tego, czy już otrzy-
mali jakiś dodatek. Dlaczego salowa, o którą, że tak 
powiem, tutaj walczymy, ma być pokrzywdzona, 
bo lekarz POZ dostanie podwójnie, a ona dostanie 
tylko raz? Pytanie: dlaczego nie chcemy różnico-
wać? Te dodatki w związku z tym, że nie jest to 
rozwiązanie systemowe… Wcześniej była taka moż-
liwość, takie dodatki mógł przyznawać minister, 
i minister je przyznawał. Chcemy zwiększyć zakres 
osób uprawnionych do tych dodatków. Słuszna jest 
intencja przyznania dodatków personelowi służ-
by medycznej, który jest na pierwszej linii walki 
z pandemią, jak najbardziej tak, ale nie może to 
być na zasadzie takiej, która uniemożliwia sprawie-
dliwy podział tych środków, tych dodatków. I o to 
chodzi. Różnimy się co do oceny tego, jak przyzna-
wać te środki, a nie tego, czy przyznawać te środki. 
Insynuowanie, że my nie chcemy przyznawać tych 
środków, jest po prostu niesprawiedliwe, niesłusz-
ne. Powtarzam, minister miał możliwości przyzna-
wania uznaniowego – w zależności od tego, gdzie 
jego zdaniem trzeba dany personel… To byli głów-
nie lekarze, a teraz chcemy uzupełnić, rozszerzyć 

tę grupę osób. Jeżeli damy wszystkim, to pokrzyw-
dzimy tych, którzy do tej pory nie dostali. Gdyby 
wszyscy wcześniej dostali… Ale nie było takiego 
rozwiązania systemowego, działaliśmy pod presją 
czasu. Minister dostał te uprawnienia. Państwo też 
byliście za tym, żeby minister miał takie upraw-
nienia. Dlatego nie ma powodu, żeby zasady tych 
wynagrodzeń zmieniać. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Dziękuję.
Teraz ja zadam panu 3 pytania.
Pierwsze pytanie. Na jakiej podstawie twierdzi 

pan, że tylko lekarze skierowani do pracy w drodze 
decyzji administracyjnej są tymi, którzy zasługu-
ją na te dodatki, a reszta lekarzy, którzy pracują 
na oddziałach i również bezpośrednio stykają się 
z osobami zakażonymi i z nimi pracują, na te do-
datki nie zasługują?

Drugie pytanie, też dotyczące pana wypowie-
dzi wcześniejszej. Jakie kryterium pan będzie sto-
sował, badając zaangażowanie lekarzy w walce 
z COVID?

I trzecie pytanie. Czy pan wie, jakie godzinowe 
wynagrodzenie otrzymują pracownicy karetek wy-
mazowych, którzy mają codziennie do czynienia 
z kilkudziesięcioma osobami z COVID i jeszcze je 
wożą w tych karetkach? Dziękuję.

Proszę bardzo.

PoSeł 
Jacek Żalek 

Pani Marszałek, pierwsza niezgodność: nigdzie 
nie powiedziałem, że ci skierowani przez wojewo-
dów lekarze powinni być w odróżnieniu od pozo-
stałych wynagradzani. Tu właśnie się różnimy. 
Chcemy, żeby wynagradzani byli nie tylko ci, któ-
rzy byli wskazani i którym przysługują te środki, 
ale również ci, którzy nie byli, a pracują po prostu, 
na swoich oddziałach pracują. To są położne, to 
są pielęgniarki, to są sanitariusze. Ci wszyscy po-
winni mieć te dodatki. Teza, że tylko ci delegowani 
przez wojewodę… Taka teza jest nieuzasadniona. 
Te środki właśnie temu mają służyć. Chcemy, żeby 
to był spójny system. Wcześniej daliśmy te upraw-
nienia ministrowi. Tak? Chodzi o to, że przedło-
żenie senackie dawało to uprawnienie wszystkim 
– niezależnie od tego, czy ktoś miał wcześniej te 
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dodatki, czy nie. Tak więc albo odbierzemy te do-
datki i wtedy damy wszystkim… Chodzi o to, żeby 
minister miał możliwość przyznawania tego każ-
demu. A państwo będziecie recenzentami, czy dał, 
czy nie dał. Oczywiście jest to ułomne rozwiązanie, 
ale wcześniej się zgodziliśmy na taki precedens. 
Nie ma powodów, żeby teraz nie zniwelować tej 
niesprawiedliwości. I dlatego czekamy na tę ustawę 
– żeby pozostali, decyzją ministra, mogli otrzymać 
te dodatki. Chodzi po prostu o to, żeby nie było tak, 
że ci, którzy są na kwarantannie, a z innego tytułu 
mają wynagrodzenie, dostali dokładnie tyle samo 
co ci, którzy pracują w szpitalu. Tak samo jest ze 
zwolnieniami. Żeby ci, którzy są na zwolnieniu, nie 
dostali dokładnie tyle samo, ile ci lekarze, ten per-
sonel medyczny, który jest na pierwszej linii walki 
z COVID… To o to chodzi. Chodzi o to, żeby nie było 
tych nierówności, my właśnie chcemy je wyelimi-
nować. Całą pulę minister będzie mógł przeznaczyć 
na tych wszystkich, którzy do tej pory tymi dodat-
kami nie zostali objęci. Tak więc nie różnimy się co 
do tego, czy przyznawać te środki. Różnimy się co 
do tego, jak przyznawać te środki.

Czy minister wywiązuje się z tych obowiązków 
prawidłowo? Mam nadzieję, że tak. Minister stanął 
wobec wyjątkowej sytuacji. Skala problemów, jak 
widzimy na przykładzie państw, w których służba 
zdrowia uchodziła za modelową… Niejednokrotnie 
te systemy po prostu nie wytrzymały takiej liczby 
chorych potrzebujących hospitalizacji. Dlatego mi-
nister działał w pośpiechu i chciał szybko zasypy-
wać te wszystkie rowy, które mogły spowodować, 
że nasz system zdrowia również byłby niewydolny. 
Jak do tej pory udało się i cały czas jest on wydol-
ny. Te rozwiązania, które zostały u nas przyjęte, 
są też kopiowane przez część krajów zachodnich. 
Wszyscy naśladujemy dobre wzory, podpatrujemy 
się, patrzymy na innych. Minister czuwa nad tym, 
żeby najlepsze rozwiązania kopiować i natychmiast 
wdrażać w Polsce. Ale nie wiemy, które są najlep-
sze, robimy to trochę metodą prób i błędów. Więc 
jeżeli państwo chcecie, żeby się kajać za to, że nie 
wszystkie rozwiązania były idealne, to nie wiem, 
czy to jest właściwa droga. My chcemy pomóc. 

Rozumiem, że intencją tego przedłożenia se-
nackiego była również pomoc. Nie widzę powodu, 
dla którego mielibyśmy się różnić. Wyjaśnijmy 
sobie tylko, co jest przedmiotem tego sporu – to 
sposób, w jaki przyjmiemy, kto ma dostać środki. 
My uważamy, że danie ich każdemu niezależnie od 
kryterium słusznościowego jest niesprawiedliwe, 
tym bardziej że wtedy mniej ich trafi, bo przecież 

pula tych pieniędzy będzie taka sama, do tych, któ-
rzy byli pominięci wcześniej, którym minister nie 
zdążył przyznać tych środków. Ministerstwo też 
monitoruje sytuację i co chwilę widzi nowe po-
trzeby. W momencie, kiedy był wzrost zachoro-
wań, kiedy wydawało się, że będzie tylu pacjentów, 
że szpitale nie będą w stanie przyjąć tych pacjen-
tów, powstała inicjatywa budowania tych prowizo-
rycznych szpitali, m.in. na Stadionie Narodowym. 
Okazało się, że udało się, że rozwiązania, które 
zostały przyjęte, spowodowały, że na szczęście te 
szpitale nie są w pełni wykorzystane. Mówię „na 
szczęście”, bo chodziło o to, żeby była taka rezerwa, 
ale dzięki Bogu, nie została w pełni wykorzystana. 
Czy mamy potępiać ministra za to, że podjął ten 
trud na wypadek, gdyby jednak okazało się, że te 
środki nie wystarczą do tego, żeby pandemia się nie 
rozprzestrzeniała? Okazało się, że wystarczyły. No, 
oczywiście cenę za to płaci polska gospodarka, bo 
zamrożenie gospodarki to też jest ogromna cena, 
jaką płacimy za walkę z pandemią.

To wymaga współpracy kilku ministrów, kilku 
resortów. Dlatego też odpowiadam, bo być może 
zostanie to pytanie skierowane do ministra, dlacze-
go posłowie przedkładają tę nowelizację. Dlatego, 
że ona nie wymaga tej procedury, która, gdyby to 
robiono w ramach konsultacji międzyresortowych, 
trwałaby w nieskończoność.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Jeszcze 2 kolejne pytania. Bo odpowiedź na to 
pytanie, mimo że długa, świadczy o tym, że pan 
nie rozumie…

(Poseł Jacek Żalek: Dobrze…)
…przedłożenia, które pan przedstawia. Ale były 

jeszcze 2 pytania.
(Poseł Jacek Żalek: …dziękuję za komen-

tarz. Pani marszałek mnie prosiła, żeby nie 
komentować…)

To było moje pytanie, a  ja nie jestem 
usatysfakcjonowana…

(Poseł Jacek Żalek: Czyli pani marszałek może 
komentować?)

Jestem teraz zadającą pytanie. Drugie i trzecie 
pytanie…

(Poseł Jacek Żalek: A nie komentującą, mam 
nadzieję.)

(Senator Jadwiga Rotnicka: Krótko żeby 
odpowiadał…)
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(Poseł Jacek Żalek: Proszę?)
Jeszcze drugie i trzecie pytanie.
(Poseł Jacek Żalek: Proszę mi przypomnieć.)
Drugie: jak pan będzie badał kryterium zaanga-

żowania lekarzy w walkę z koronawirusem? Czy to 
w ogóle… No bo pan tutaj wielokrotnie mówił o tym, że 
niektórzy będą zasługiwali bardziej, niektórzy mniej, 
wiec chciałabym zapytać, jakie będzie to kryterium.

PoSeł 
Jacek Żalek 

Dlaczego pani marszałek wyklucza personel 
medyczny, który… tych, którzy nie są lekarzami, 
np. pielęgniarki?

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
O wszystkich mówię. Ale proszę o kryterium. Jakie 
to będzie kryterium?)

Kryterium będzie… Te decyzje będą podejmo-
wane w resorcie zdrowia i będzie je podejmował 
ostatecznie minister.

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Ale na podstawie jakiego kryterium?)

(Senator Beata Małecka- Libera: To są bzdury 
kompletne.)

Na podstawie tego, gdzie będzie największe za-
potrzebowanie. Do tej pory na podstawie decyzji mi-
nistra część tego personelu, jak lekarze POZ, jak ci 
delegowani przez wojewodów, otrzymała te środki, 
ale nie wszyscy. Dlatego, skoro przyjęliśmy system 
uznaniowy, bo to jest rodzaj systemu uznaniowe-
go, to zakłada on, że minister dostrzegając, monito-
rując sytuację, a przecież cały czas jest w kontakcie 
i z wojewodami, którzy monitorują na bieżąco pracę 
szpitali, i z szefem Narodowego Funduszu Zdrowia, 
będzie podejmować decyzję, komu te pieniądze się 
należą. Oczywiście jeżeli minister pominie jakąś 
grupę, tych, którzy rzeczywiście są na pierwszej 
linii, to państwo będziecie pierwszymi krytykami. 
Ja mam nadzieję, że minister nie popełni takiego 
błędu, bo jego intencją jest właśnie to, żeby nie od-
mówić tych środków. Nie wiem, dlaczego z góry za-
kładamy, że minister chciałby komuś ich odmówić 
i dzielić lekarzy na tych, którzy są lepsi lub gorsi. Do 
tej pory były takie decyzje. Chcemy zachęcić większą 
grupę lekarzy. Brakowało lekarzy i byli ci wskazywa-
ni przez wojewodę, ci z nakazem. Trzeba było im dać 
te środki, by ich zachęcić, żeby podjęli tę pracę. Teraz 
trzeba dać je tym wszystkim, którzy dalej pracują, 
a nie dostali tych dodatków. Nie widzę powodów, 
żeby… Mam wrażenie, że nawet jeżeli to jest ułomny 
system, to on będzie sprawiedliwy.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska sTanecka 

I moje trzecie pytanie.
(Poseł Jacek Żalek: Proszę powtórzyć.)
Czy pan wie, jaka jest kwota wynagrodzenia dla 

tych, którzy jeżdżą w wymazobusach i którzy mają 
na co dzień bardzo duży kontakt, i wożą…

(Poseł Jacek Żalek: Nie wiem. Gdyby pani mar-
szałek była uprzejma…)

15 zł netto za godzinę.
(Rozmowy na sali)
Proszę o zadanie pytania…
(Poseł Jacek Żalek: Mam nadzieję, że właśnie 

do tych…)
No właśnie te osoby nie dostaną dodatków. Na 

pewno nie.
(Poseł Jacek Żalek: A dlaczego nie dostaną? Skąd 

pani marszałek wie?)
Ponieważ są w inny sposób zatrudnione i ich 

firmy nie są skierowane…
(Poseł Jacek Żalek: Ale przepraszam, Pani 

Marszałek, no jest…)
Jeżeli chce pan usłyszeć odpowiedź… Ponieważ 

to są wojewódzkie transporty, które mają ryczałt na 
danie karetek ze sprzętem. Oni po prostu dostają 
raz na kwartał pieniądze z NFZ i ci pracownicy nie 
dostaną żadnych dodatków.

Proszę o zadanie pytania pana senatora Jerzego 
Czerwińskiego.

SenatoR 
Jerzy czerwiński 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Na wstępie chciałbym prosić panią marsza-

łek o to, żeby zmieniła pani sposób prowadzenia 
obrad, tzn. nie dopuszczała, ja już nie mówię, że 
do zadawania pytań, które nijak się mają do treści 
rozpatrywanej ustawy, ale przede wszystkim do 
prób obrażania posła. Z prostej przyczyny: ja jako 
np. przedstawiciel wnioskodawców Senatu, który 
występuje przed Sejmem, nie chciałbym być trak-
towany tak, jak w tej chwili pan poseł.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska sTanecka 

Panie Senatorze, mogę odpowiedzieć panu od 
razu i zakończmy tę dyskusję. Kiedy pytanie było 
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nie na temat, to ja celowo powiedziałam panu 
posłowi, że nie musi odpowiadać na to pytanie. 
To po pierwsze. A po drugie, ja byłam w Sejmie 
i miałam wątpliwą przyjemność występować 
przed komisją. Nie życzyłabym panu… Ale być 
może pana senatora inaczej by potraktowano. To 
jest temat tak ważny dla społeczeństwa, że sena-
torowie… Tutaj poziom kultury jest zachowany, 
a emocje są naturalne, dlatego że tak napraw-
dę chodzi o zdrowie i życie naszych obywateli, 
a także o zdrowie i życie lekarzy, którzy ich le-
czą. I tutaj…

(Senator Jerzy Czerwiński: Pani Marszałek, 
dłuższy wywód znowu nie na temat…)

Dlatego ja pilnuję porządku posiedzenia…
(Senator Jerzy Czerwiński: No, widać.)
Proszę o zadanie pytania. Bardzo proszę.

SenatoR 
Jerzy czerwiński 

Pozostaniemy przy swoim. Świat należy roz-
poczynać naprawiać przede wszystkim od siebie.

Pytanie jest ściśle związane z tekstem ustawy, 
która do nas spłynęła, mianowicie z art. 2. Nie 
chodzi mi o kwestie merytoryczne, tu wszyst-
ko jest jasne. Ustawa zmieniająca, czyli ta, któ-
rą rozpatrujemy, i ustawa zmieniana, nawiasem 
mówiąc, mająca tę samą datę, 28 października, 
wchodzą w życie w dniu następującym po dniu 
ogłoszenia. Żeby nie było problemów, ten dzień 
ogłoszenia musi być taki sam, i tutaj musi tego 
dopilnować centrum legislacyjne rządu, bo wiado-
mo, że ustawa zmieniająca nie może wejść w życie 
wcześniej niż zmieniana. Przypadek przeciwny 
po prostu wywróci te zmiany, tzn. gdyby usta-
wa zmieniana weszła wcześniej w życie, to jeden 
z przepisów, który uchyla ta ustawa zmieniająca, 
powinien obowiązywać od 5 września. W efekcie 
jeden dzień obowiązywania ustawy zmienianej 
powoduje, że są obciążenia finansowe, co naj-
mniej 3-miesięczne. Czy nie uważa pan poseł, 
że aby zabezpieczyć się przed, nazwijmy to, ko-
lejkowaniem i ewentualnymi problemami, które 
spadają na centrum legislacyjne rządu, należało-
by inaczej sformułować art. 2 tej naszej obecnie 
rozpatrywanej ustawy? Mianowicie tak: ustawa 
wchodzi w życie z dniem wejścia w życie ustawy 
zmienianej w art. 1. Wtedy byłoby wszystko jasne, 
na poziomie ustawowym mielibyśmy, że tak po-
wiem, wyczyszczoną kwestię.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Dziękuję bardzo.
Panie Pośle?

PoSeł 
Jacek Żalek 

Trudno mi odpowiadać za legislację rządową, 
bo to jest projekt poselski, ze względu na to, żeby 
nie czekać na uzgodnienia międzyresortowe, z po-
wodu których ta procedura trwałaby w nieskończo-
ność. Mam więc nadzieję, że legislatorzy z KPRM 
mają tego świadomość, a o ile wiem – mają. Dlatego 
też pan premier… Zakładam, że dlatego ta ustawa 
nie została jeszcze opublikowana, bo jej opubliko-
wanie oznaczałoby de facto ryzyko roszczeń, które 
przekraczałyby możliwości budżetowe w sytuacji, 
w której borykamy się z gigantycznym kryzysem 
gospodarczym. Nie wiemy, jaka będzie skala ogra-
niczeń gospodarczych związanych z koniecznością 
zdławienia epidemii. Zaciąganie kolejnych zobo-
wiązań finansowych może spowodować to, że my 
po prostu nie będziemy w stanie, że tak powiem, 
związać budżetu. Czyli obok kryzysu związanego 
z epidemią mielibyśmy jeszcze kryzys budżetowy 
i kryzys gospodarczy. Stąd też inicjatywa parla-
mentarna. No, jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, to… 
W tym przypadku chodzi o to… Odwołam się do 
tego pytania, które może nie dotyczyło tego przed-
łożenia. Otóż nawet gdybyśmy mieli dostać pienią-
dze z Unii Europejskiej, to nadal lepiej celować te 
pieniądze w to, żeby były szczepionki, żeby były 
lepsze warunki leczenia niż w to, żeby latami bory-
kać się z ewentualnym ryzykiem po prostu zapaści 
w służbie zdrowia, wynikającej z roszczeń, zresztą 
zasadnych. Legislatorzy Senatu ten przepis inter-
pretują jednoznacznie: każdy, ale to każdy pra-
cownik służby zdrowia, który mógł się spotkać… 
a w zasadzie dzisiaj każdy może się spotkać, czego 
dowodem są nasze maseczki. My dzisiaj możemy 
się spotkać… Jeżeli jesteśmy pracownikami służby 
zdrowia, to którykolwiek pacjent może nas zarazić, 
a to daje nam tytuł do tego, żeby mieć roszczenie do 
państwa. I nas, państwo, na to po prostu nie stać.

Jednak jesteśmy zobowiązani do tego, żeby 
jak najszybciej usprawnić służbę zdrowia i dać 
tym wszystkim… A mam nadzieję… Tutaj pani 
marszałek troszczy się o  tych, którzy jeżdżą 
w ambulansach, o tych, których praca i trud do 
tej pory nie zostały dostrzeżone. Mam nadzieję, 
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że oni również dostaną te środki. Właśnie dla-
tego ten zapis jest tak elastyczny i daje tak duże 
możliwości ministrowi, żeby uwzględnić tych 
wszystkich, którzy są potrzebujący. Głęboko 
wierzę w to, że minister zdrowia, zgodnie z in-
tencją – przynajmniej tą, którą mamy my, po-
słowie – będzie mógł te środki jak najszybciej 
przeznaczyć na te dodatki. Dla tych wszystkich, 
którzy… To jest nieprawdopodobne poświęce-
nie… Podkreślę jeszcze raz, my nie zdajemy so-
bie sprawy, jak gigantyczny wysiłek wiąże się 
dzisiaj z pracą w szpitalach, wysiłek osób nio-
sących pomoc tym, którzy zostali pozbawieni 
przez 9 miesięcy możliwości kontaktu… Pacjenci 
covidowi zostali pozbawieni nawet możliwości 
kontaktu z najbliższą rodziną. To znaczy, że 
wszystkie obowiązki, od nakarmienia do, że tak 
powiem, podmycia, należą teraz do tego perso-
nelu. Tylko że tych pacjentów na oddziałach jest 
bardzo dużo, więc zakres obowiązków jest zwie-
lokrotniony. Dlatego jak najszybciej trzeba tym 
osobom wynagrodzić tę ciężką pracę.

Obawa… Potrzeba tej ustawy wynikała z jedne-
go: brakowało lekarzy. Nikt nie przewidział tego, że 
będzie pandemia. Nie byliśmy na to przygotowani, 
żadne państwo na świecie nie było na to przygoto-
wane, dlatego trzeba było jak najszybciej przygoto-
wać rozwiązania, które umożliwią doraźną pomoc 
i rozwiązanie doraźnych problemów. My rozwiązu-
jemy te problemy doraźnie, a symbolem tego jest 
Stadion Narodowy zamieniony na szpital.

(Senator Beata Małecka-Libera: Niech pan już 
nic nie mówi, bo to naprawdę…)

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Dziękuję bardzo.
Proszę o  zadanie pytania panią senator 

Agnieszkę Gorgoń-Komor.

SenatoR 
aGnieszka GorGoń-komor 

Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Pośle, ja jestem po prostu zdruzgota-

na pana wypowiedziami, przede wszystkim jako 
medyk, jako lekarz, który musi wrócić do swo-
jego szpitala, bo pacjenci z COVID są już wszę-
dzie. Nie będę tego komentować, bo widzę, że 

pan w ogóle nie rozumie, co się dzieje na dole. 
Mówi pan o pierwszej linii frontu, o tym, że to 
są tylko oddziały covidowe, a tak po prostu nie 
jest. W tej chwili każdy, ale to każdy pracownik 
ochrony zdrowia pracuje z pacjentem covido-
wym. Przytacza tu pan przykłady naszych ko-
legów z POZ. Oni też są obarczeni pracą nieco 
inaczej, bo działają w systemie teleporad. W szpi-
talu nie da się pracować w systemie teleporad, 
my musimy pacjenta przyjąć, pobrać wymaz, le-
czyć jego inne choroby. W czasie przyjęcia ten 
pacjent jest ujemny, a po 2 dniach jest dodatni, 
więc potem trzeba go przekazać na tzw. oddział 
covidowy, wcześniej jednoimienny. I wszyscy, od 
salowej, pielęgniarki, po ratownika, który przy-
wiózł tego pacjenta, pracują z pacjentem covi-
dowym. Tak więc różnicowanie pracowników… 
O tym już była mowa, ale do pana to kompletnie 
nie dociera. To, co pan mówi, uwłacza nam, me-
dykom, wszystkim medykom.

Ja już nie będę odnosiła się do noweli tej ustawy, 
bo mogę powiedzieć jedynie tyle: kto daje i odbiera, 
ten się w piekle poniewiera.

Teraz, gdy tworzymy nowe oddziały covido-
we, to próbujemy się dogadać z wojewodami, żeby 
pacjenci mieli pomoc w leczeniu wszystkich cho-
rób, bo oni mają i choroby towarzyszące, i COVID, 
i umierają. Wiecie państwo, jaki jest bilans zgo-
nów na tle krajów Europy? I oczywiście na koń-
cu… Najpierw zrobicie z nas bohaterów, powiecie, 
że pracujemy na pierwszej linii frontu, a na końcu 
nas oskarżycie, powiecie, że to my jesteśmy winni 
tych zgonów. Tak będzie.

Dlatego ja kompletnie nie zgadzam się z pana 
wypowiedziami. A to, że państwo różnicujecie śro-
dowisko medyczne w imię zasady „dziel i rządź”… 
Gdy my się jeszcze wewnętrznie skłócimy w tej 
trudnej sytuacji, bo już jesteśmy na skraju wytrzy-
małości, to będzie się wam po prostu łatwiej proce-
dowało nad kolejnym chłamem prawnym, bo nie 
można tego nazwać ustawami.

Zamiast nas motywować, wspierać w walce 
z pandemią, państwo nas demotywujecie. Ale my 
się nie damy. Gdy tworzyliśmy np. u mnie w szpi-
talu oddział covidowy, to ostatnią rzeczą, o której 
mówili lekarze, pielęgniarki, były pieniądze. My 
chcemy przetrwać w zdrowiu i leczyć pacjentów, 
a państwo mówicie tylko o pieniądzach.

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Proszę bardzo…)

(Poseł Jacek Żalek: Dziękuję.)
Naszym zadaniem…



133

18. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 26 listopada 2020 r.

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

(Poseł Jacek Żalek: Pani…)
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Pani Senator, czy pani jeszcze mówi, bo tutaj… 
Proszę.)

Ja chciałabym tylko zadać pytanie. Czy pan 
uważa, że teraz medycy, którzy przywożą pacjen-
tów do szpitali, pracują w SOR, na izbach przyjęć, 
nie leczą pacjentów z COVID? Proszę się wypowie-
dzieć jako poseł, może w ten sposób się dogadamy. 
Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Panie Pośle.

PoSeł 
Jacek Żalek 

Dziękuję pani senator za to, że potwierdziła 
pani to, co powiedziałem. Użyła pani dokładnie 
tego argumentu, o którym mówię, tego, co – uwa-
żam – legło u podstaw tej noweli. Powiedziała 
pani senator, słusznie, że każdy pracownik służ-
by zdrowia dzisiaj jest narażony na zarażenie ko-
ronawirusem i każdemu należy się ten dodatek. 
I właśnie dlatego, że każdy, to przyznanie wszyst-
kim równego będzie dyskryminacją tych, którzy 
do tej pory nie dostali nic, a preferowaniem tych, 
którzy już dostali te dodatki, za wiedzą, zgodą 
Senatu i parlamentu, ministra, prezydenta. To 
byłaby dyskryminacja, różnicowalibyśmy tych 
lekarzy, którzy już otrzymali, i tych, którzy wy-
konują dokładnie ten sam rodzaj pracy i jeszcze 
nie otrzymali tego dodatku. Tylko co do tego, Pani 
Senator się różnimy, że my chcemy nie dzielić, 
lecz wyrównać wszystkim, którzy są na poste-
runku. Dlatego dziękuję. Potwierdziła pani, jako 
senator, jako lekarz, to, co legło u podstaw tego 
przedłożenia. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Pani Senator…
(Senator Agnieszka Gorgoń-Komor: Pan mnie 

nie zrozumiał.)
Pani Senator, właśnie chciałam zapytać, czy 

pani chce jeszcze dopytać.

(Senator Agnieszka Gorgoń-Komor: Ja myślę, że 
to nie ma sensu, Pani Marszałek, bo my się tutaj 
nie rozumiemy. Dziękuję.)

Dziękuję.
Proszę o zadanie pytania panią senator Beatą 

Małecką-Liberę.

SenatoR 
BeaTa małecka-liBera 

Pani Marszałek, ja nie mam pytania, ja mam 
wniosek – jeżeli mogę taki postawić – o zamknię-
cie tej dyskusji i zakończenie zadawania pytań 
panu posłowi, ponieważ mam wrażenie, że ta de-
bata stała się jałowa i niczego nie wnosi. Jest na sali 
pan minister, który nie był na posiedzeniu Komisji 
Zdrowia. Bardzo proszę państwa senatorów: jeżeli 
macie jakieś pytania, to skierujcie je raczej do pana 
ministra, bo tutaj chyba niczego nowego się nie do-
wiemy. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Czy pani składa wniosek formalny, Pani 
Senator?

(Senator Beata Małecka-Libera: Tak, wniosek 
formalny.)

(Senator Wojciech Konieczny: Ale już się zgłosi-
łem, Pani Marszałek.)

Na liście pytających jest jeszcze 2 senatorów, 
pan senator Wojciech Konieczny i pani senator 
Magdalena Kochan. Pani senator Beata Małecka-
Libera złożyła wniosek formalny. Jeżeli nie usłyszę 
głosów sprzeciwu, to uznam, że lista pytających zo-
stała zamknięta.

(Senator Beata Małecka-Libera: Dziękuję 
bardzo.)

Nie ma sprzeciwu. Jest jeszcze 2 senatorów, 
którzy zadadzą pytania.

Pan senator Wojciech Konieczny. Bardzo 
proszę.

SenatoR 
woJciecH konieczny 

Dziękuję bardzo.
Pani Marszałek, Szanowni Państwo, muszę 

powiedzieć, że wzruszyłem się troską pana posła 
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o pracowników szpitali. Pan poseł nawet użył tu-
taj sformułowania „podmywające”. No, naprawdę 
jest to wzruszające. Ja tutaj rozszerzę myśl pana 
posła. Są jeszcze salowe, które sprzątają z podłogi 
wymiociny albo krew pacjentów z COVID i którym 
pan właśnie zabiera pieniądze. Niech pan się tak 
nie wzrusza, bo to jest faryzeuszowskie – wzruszać 
się i jednocześnie zabierać pieniądze.

Panie Pośle…
(Poseł Jacek Żalek: Na jakiej podstawie pan se-

nator tak twierdzi?)
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Panie Pośle, pan senator zadaje pytanie, proszę 
poczekać.)

(Poseł Jacek Żalek: Niech stawia tezę.)
Panie Pośle, pan tak mówi.
(Poseł Jacek Żalek: Ale…)
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Panie Pośle, proszę poczekać, aż pan senator skoń-
czy zadawać pytanie, bardzo pana proszę.)

Proszę powstrzymywać się po prostu od sfor-
mułowań, w przypadku których nie jest pan fa-
chowcem. Nie wie pan, jak wygląda ta praca, 
a próbuje pan na potrzeby dyskusji ubierać się 
w szaty człowieka, który komuś współczuje czy coś 
takiego. Jednocześnie jest pan przedstawicielem 
tych, którzy odbierają pieniądze należne ludziom, 
którzy są dzisiaj bohaterami.

Panie Pośle, ja nie rozumiem, dlaczego w ogó-
le pan tego broni. Jaka jest intencja? Dlaczego 
w tej ustawie jest zapisane, że ludzie kierowa-
ni przez wojewodę mają dostawać pieniądze? 
To jest niekonstytucyjne. Skoro tak panu zależy 
i skoro byliście przekonani, że to minister ma 
wskazywać osoby… Do tego się to sprowadzi, do 
tego, że tylko minister będzie wskazywał, komu 
pieniądze się należą, a komu nie. I w tej usta-
wie w ogóle nic nie powinno być na ten temat. 
Nie powinniście pisać o osobach wskazywanych 
przez wojewodę, nic na ten temat nie powinno tu 
być. I wówczas rzeczywiście byłoby tak, że byłoby 
to oczywiście niesprawiedliwe, ale chociaż zgod-
ne z konstytucją. Teraz umyślnie chcecie złamać 
konstytucję. No trudno.

Panie Pośle, pan mówi, że system jest wydol-
ny. No, pan żartuje. System jest totalnie niewy-
dolny. Zgadzam się tutaj z panią przewodniczącą 
Małecką-Liberą, że dyskutowanie z panem… Skoro 
pan używa słów „wydolny system”, to znaczy, że 
pan w ogóle nie wie, co dzieje się w szpitalach. 
I dlatego dyskutowanie z panem jest być może 
bezcelowe.

Ale jednak zadam panu jedno pytanie. Proszę 
mi powiedzieć… Ja panu przytoczę sytuację z życia. 
Proszę, żeby pan mi nie mówił, że tego nie ma w tej 
ustawie, ponieważ właśnie to zmieniacie. Czy do-
datek należy się położnym i lekarzom ginekologom, 
którzy przyjmują pacjentkę do szpitala, ponieważ 
rodzi? Oni nie wiedzą, że pacjentka jest chora na 
COVID, potem okazuje się, że jest, poród się od-
bywa, dziecko się rodzi i kobieta jest pod ich opie-
ką. Czy należą się im pieniądze, czy nie? Proszę 
odpowiedzieć na to pytanie. Ja nie wiem, czy pan 
wie, co wynika z tej ustawy. Ale jak pan sądzi, czy 
pieniądze się im należą? Czy sprawiedliwe jest, by 
im nie dawać, a dawać lekarzowi 200 zł za godzi-
nę, czyli 4 tysiące 800 zł za dyżur w izbie przyjęć 
Szpitala Narodowego, gdzie nikogo nie przyjął? 
Według ustawy, którą wprowadzacie, położne i le-
karze ginekolodzy na porodówce mają nie dostawać 
tych dodatków. Czy to jest sprawiedliwe? Dziękuję 
bardzo.

PoSeł 
Jacek Żalek 

W oczywisty sposób jest to niesprawiedliwe. 
A jeżeli chodzi o sprawiedliwość, to, punkt pierw-
szy, na jakiej podstawie pan senator uważa – to jest 
pytanie retoryczne, ja nie oczekuję odpowiedzi – że 
posłowie mają złą wolę? I na jakiej podstawie pan 
senator uważa, że minister ma złą wolę? Powtórzę 
to po raz drugi – zasługuje pan senator na to, bo 
błądzić jest rzeczą ludzką. Otóż chodzi o to, żeby 
i salowe, i wszyscy ci, którzy do tej pory nie byli 
objęci tymi dodatkami, mogli je dostać w równym 
stopniu. Pełna zgoda, że wszyscy są narażeni, ale 
nie wszyscy pracują na tych oddziałach, nie wszy-
scy zostali de facto nakazem skierowani do pracy 
– dlatego następuje podkreślenie ich roli. Bo w tej 
sytuacji byłoby to dyskryminowanie tych lekarzy, 
którzy zostali skierowani, nie mając żadnego… 
Po prostu ci lekarze nagle byliby na zwolnieniach 
i odmówiliby pracy. Chodzi o to, że mamy za mało 
lekarzy.

Czy to jest wina posłów? Być może tak. Ja, 
przypomnę państwu, byłem posłem Platformy 
Obywatelskiej. I uważam, że wówczas Platforma 
Obywatelska rujnowała służbę zdrowia, chociaż-
by zmniejszając nabór na wydziały medyczne, 
chociażby poprzez to, że reforma została przepro-
wadzona w sposób, który doprowadził do sytu-
acji, że największy przeciwnik tej reformy, dzisiaj 
europoseł, po to, żeby przestał krytykować panią 
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minister, która miała dużo dobrej woli i energicz-
nie podejmowała trud reformy, ale moim zdaniem 
nie miała zaplecza politycznego, które chciałoby 
ponieść koszty, duże koszty, reformy służby zdro-
wia… Przypominam, że Platforma doszła wówczas 
do władzy po protestach…

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Panie Pośle, czy pan by mógł odpowiedzieć na py-
tanie pana senatora? Bo on zadał…)

Pytanie nie dotyczyło przedłożenia, więc rozu-
miem, że…

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Pytanie brzmiało, czy na podstawie… Mogę je panu 
przypomnieć. Czy na podstawie tej ustawy, po tej 
poprawce, lekarz ginekolog i położna otrzymają do-
datek? Takie było pytanie.)

Wydaje mi się, że nie, ale na to pytanie po-
winni odpowiedzieć eksperci – z bardzo pro-
stego powodu. Jeżeli idę do dentysty, to również 
mogę go zarazić. Jeżeli zrobię test, a następnego 
dnia się zarażę, to mogę zarazić lekarza dentystę, 
mogę zarazić pielęgniarkę, mogę zarazić każde-
go, mogę zarazić nawet… Dlatego mamy ma-
seczki. Jednak są lekarze, położne, salowe i cały 
personel medyczny, pracujący z tymi chorymi. 
I robią to nie na takiej zasadzie, że jest ryzyko 
zarażenia, tylko na zasadzie pewności – niosą 
im pomoc, mając pewność, że mogą ulec zaraże-
niu. Dlatego właśnie sprzeciwiamy się dawaniu 
wszystkim dokładnie takich samych pieniędzy. 
Jeżeli wszyscy dostaną dokładnie takie same pie-
niądze, to znaczy, że ci, którzy są na pierwszej 
linii frontu, nie dostaną nic ponadto. Ich praca 
w żaden sposób nie zostanie uhonorowana, jeżeli 
każdy, niezależnie od stopnia ryzyka, jakie po-
dejmuje… A dlaczego ja, jako poseł, miałbym oce-
niać ten sposób ryzyka? Niech oceniają eksperci. 
Jeżeli państwo czujecie się ekspertami… Myślę, 
że minister będzie wdzięczny za wasze podpo-
wiedzi. Ale propozycja, żeby wszyscy dostali tyle 
samo, jest po prostu niesprawiedliwa, bo ona wy-
klucza tych, o których państwo i my jako wnio-
skodawcy się upominamy. Przede wszystkim oni 
powinni zostać wynagrodzeni.

Wrócę do innego wątku, bo on jest bardzo 
ważny. Platforma Obywatelska dochodziła do 
władzy na fali protestów w służbie zdrowia, ale 
nie podjęła tego trudu. I dlatego ministrem zo-
stał główny krytyk poprzedniej pani minister, 
Ewy Kopacz, po to, żeby krytyka, która zaczęła 
się rozlewać w środowiskach medycznych i która 
zaczęła podważać wiarygodność rządu… Dlatego 

główny krytyk zajął miejsce pani minister. Jeżeli 
zastępujemy kogoś głównym krytykiem, to zna-
czy, że przyznajemy się do błędu. Warunkiem 
przyjęcia było zaniechanie krytyki. Jeżeli mamy 
uderzać się w piersi, to bardzo proszę, ale zróbmy 
to razem. Ja jako były polityk Platformy, państwo 
jako obecni politycy Platformy uderzmy się razem 
w piersi. Ale przypisywanie rządowi odpowie-
dzialności za to, że ten system nie był przygoto-
wany do pandemii, jest po prostu irracjonalne. 
Do pandemii – powtarzam – żaden system służ-
by zdrowia nie jest przygotowany. Działamy do-
raźnie. Uważam, że bardzo niesprawiedliwe są 
te oceny. Przypisywanie komukolwiek takich in-
tencji jest po prostu wykroczeniem poza grani-
cę taktu. Nikomu nie odmawiajmy… Ten cynizm 
jest nieuzasadniony. Ja państwu nie odmawiam 
dobrych intencji, ja z większością z państwa się 
zgadzałem. Nie zgadzałem się co do pobudek, co 
do całego tła politycznego, ale zgadzamy się co do 
tego, że trzeba pomóc. Nie widzę powodu, żeby ko-
gokolwiek oskarżać, że nie chce pomagać. Te sło-
wa są krzywdzące, one są brutalnie nieprawdziwe. 
Państwo powinni się pochylić nad tym, jak współ-
pracować z ministrem, a nie jak prowadzić wojnę 
z ministrem. No, wojnę polityczną możemy to-
czyć. Ale wojnę z ministrem? Ja uważam, że trze-
ba mu pomóc. Jeżeli uważacie państwo, że sobie 
nie radzi, to tym bardziej warto pomóc. Jeżeli ma-
cie państwo inne przedłożenia, to podyskutujmy 
na argumenty. Dlaczego ja mam słuchać epitetów 
na swój temat? Naprawdę państwo uważacie, że 
jest jakikolwiek parlamentarzysta w Sejmie, który 
nie chce pomóc tym, którzy ryzykują własne życie 
i zdrowie, którzy są przy łóżkach chorych i niosą 
pomoc? Być może oni będą ratować życie kogoś 
z nas, bo każdy z nas jest tak samo narażony na 
zagrożenie i może trafić do tego szpitala. Nie ro-
zumiem. To jest bardzo niesprawiedliwe i bardzo 
krzywdzące. Dziękuję.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Michał Kamiński)

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Jako ostatnia pytanie zadaje pani senator 
Magdalena Kochan. Mówię „jako ostatnia”, ponie-
waż lista pytających senatorów w tym punkcie na 
pani senator Magdzie Kochan się kończy.

Pani Senator, bardzo proszę o zadanie pytania.
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SenatoR 
maGdalena kocHan 

Dziękuję bardzo.
Czy jestem słyszalna, Panie Marszałku? Słychać 

mnie?
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Pani sena-

tor jest nie tylko słyszalna, ale również widzialna.)
Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze… Zwracam się do pana posła, 

ministra nie ma… Mamy wiceministra, ale funduszy 
i rozwoju regionalnego. Odpowiadając na wiele py-
tań, udowodnił pan, że nie mógł być pan ani współ-
autorem, ani autorem tych zapisów. I nie może pan 
w związku z tym, a przynajmniej pan nie powinien, 
reprezentować tych, którzy naprawdę tę ustawę 
napisali. Odpowiadając na pytania jednego z sena-
torów, przyznał pan de facto, kto jest autorem tej 
ustawy, a mimo to stawił się pan przed izbą wyższą 
polskiego parlamentu i mówi pan nieprawdę. Mówi 
pan nieprawdę, mija się pan z prawdą, reprezentu-
jąc tych, m.in. siebie, którzy ustawy nie napisali. Czy 
w związku z tym nie powinien rozważyć pan – z ta-
kich sytuacji warto byłoby wyciągać wnioski – swo-
jej dymisji? Świadczenie nieprawdy przed Senatem 
Rzeczypospolitej Polskiej? Nie wstyd panu?

(Wicemarszałek Michał Kamiński: Rozumiem, 
że to jest pytanie pani senator do pana posła 
sprawozdawcy.)

(Poseł Jacek Żalek: Jeśli można, tobym prosił… 
Na czym ma polegać to świadczenie nieprawdy? 
No, tego nie rozumiem.)

Ma polegać na tym, Panie Pośle, najzwyczaj-
niej w świecie, że pan reprezentuje posłów, którzy 
napisali tę ustawę. To przedłożenie jest poselskie, 
a wyjaśniając, odpowiadając na pytanie jednego 
z senatorów, powiedział pan, że rzeczywistym au-
torem tej ustawy jest rząd. W związku z tym mi-
nister czy wiceminister tego rządu powinien tę 
ustawę prezentować w Senacie. To byłoby zgod-
ne z rzeczywistością, czyli zgodne z prawdą. Pan 
nie może być współautorem tej ustawy, ponieważ 
pan nie zna zapisów tego, co pan prezentuje przed 
Senatem.

(Poseł Jacek Żalek: Rozumiem, że…)

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Pani Senator, ja bardzo bym prosił o zadawa-
nie pytań. Podobnie jak w przypadku pana posła 

sprawozdawcy, który niezwykle daleko odchodzi 
w swoich odpowiedziach od pytań dotyczących 
ustawy, błądząc po historiozoficznych rozważa-
niach na temat ministrów zdrowia sprzed 10 lat… 
Ja na to pozwalam, bo jestem zwolennikiem 
dość swobodnej wymiany zdań w parlamencie. 
Prosiłbym wszelako o zadawanie konkretnych 
pytań.

PoSeł 
Jacek Żalek 

Odpowiem na to pytanie, choć ono jest nie-
uprawnione i wynika z pewnego nadużycia, z bra-
ku zdolności logicznego rozumowania.

(Wicemarszałek Michał Kamiński: Bardzo bym 
prosił, żeby pan powstrzymał się od obelżywych 
uwag pod adresem swoich interlokutorów.)

Ja nie powiedziałem, kto jest autorem. Mówiłem 
o tym, dlaczego ministerstwo nie jest autorem. 
Z tego nie wynika… No, taka była moja odpowiedź. 
Przepraszam, ale logika formalna obowiązuje każ-
dego wykształconego Polaka, chociażby z uwagi 
na tradycje lwowsko-warszawskie. Szkoła lwow-
sko-warszawska była światowym liderem, jeżeli 
chodzi o logikę formalną. Chodzi o logiczne wnio-
skowanie, o związek przyczynowo-skutkowy. Ja 
powiedziałem, że ministerstwo nie jest autorem, 
dlatego że wiązałoby się to z koniecznością pro-
cedowania w trybie, który wyklucza możliwość 
szybkiego przedłożenia projektu. To właśnie po-
słowie przedłożyli ten projekt, jednak pani jako 
parlamentarzysta z długim stażem powinna wie-
dzieć, że nie ma czegoś takiego jak prawa autorskie 
w zakresie projektów ustaw. Posłowie rzeczywiście 
posługują się ekspertami, nie muszą pisać ustaw 
sami. Państwo parlamentarzyści zapewne również 
podpisują się pod projektami, których nie są auto-
rami. Gdyby było inaczej, wszyscy w parlamencie 
mielibyśmy obowiązek przejścia aplikacji związa-
nej z legislacją, aplikacji prawniczej. A przecież tak 
nie jest.

(Wicemarszałek Michał Kamiński: Panie Pośle, 
powoli…)

Ja nie jestem autorem, nie mam praw autor-
skich w odniesieniu do żadnych projektów ustaw.

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Ja mam wrażenie, Panie Pośle – mówię o tym 
z uwagi na szacunek do Wysokiej Izby, do Senatu 
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Rzeczypospolitej – że pytanie pani senator Kochan 
związane było z tym, że panu brakuje wiedzy na 
temat ustawy, którą pan referuje.

(Poseł Jacek Żalek: Nie, Panie Marszałku. 
Przepraszam, ale zostałem oskarżony o kłamstwo.)

Należy to rozumieć…
(Poseł Jacek Żalek: Zostałem oskarżony o kłam-

stwo. Rozumiem, że jest to wynik błędnej interpre-
tacji tego, co powiedziałem.)

Wnioski, jakie senatorowie wyciągają z pana 
niewiedzy na temat ustawy, którą pan referuje… 
Takie jest prawo senatorów. Fakt, że pan nie wie…

(Poseł Jacek Żalek: Nie, zarzut…)
…co referuje, jest stwierdzeniem obiektywnej 

prawdy. Tak właśnie jest.

PoSeł 
Jacek Żalek 

Ale przecież pani senator nie zarzuca mi tego, 
że czegoś nie wiem, tylko to, że skłamałem co 
do tego, kto jest prawdziwym autorem ustawy. 
Miałem złożyć taką deklarację. Przede wszystkim 
nie złożyłem takiej deklaracji, w związku z czym 
zarzucanie mi kłamstwa jest po prostu nieuczciwe. 
To jest brak uczciwości.

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Myślę, że pan poseł miał możliwość odniesienia 
się do tej wypowiedzi…

(Poseł Jacek Żalek: Panie Marszałku, odniosłem 
się.)

…i to właśnie pan uczynił.
(Poseł Jacek Żalek: Jeżeli nie ma więcej pytań…)
Nie ma już do pana więcej pytań, bo być ich nie 

może.
(Poseł Jacek Żalek: Dziękuję uprzejmie.)
Bardzo panu dziękuję za udzielenie odpowiedzi.
(Poseł Jacek Żalek: Dziękuję, Panie Marszałku.)
Mam pytanie do przedstawiciela rządu: czy 

chciałby pan zabrać głos w omawianej przez nas 
sprawie?

Pragnę zapewnić państwa senatorów, iż po tym 
wystąpieniu będzie oczywiście możliwość zadawa-
nia pytań przedstawicielowi rządu.

Bardzo proszę, Panie Ministrze. Czy zechce 
pan… Jak rozumiem, chce pan zabrać głos. Bardzo 
proszę, pan Sławomir Gadomski, podsekretarz sta-
nu w Ministerstwie Zdrowia.

PoDSekRetaRz StanU 
W MiniSteRStWie zDRoWia 
sławomir Gadomski 

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Nie staję na tej mównicy z poczuciem komfortu, 

bo pamiętam, że wiele godzin pracowaliśmy nad 
ustawą matką, nad ustawą covidową. Również tu, 
w Senacie, spędziliśmy dość dużo czasu na, jak pa-
miętam, merytorycznej i konstruktywnej dyskusji. 
No, ja ją tak oceniam, ale również państwo ją w ten 
sposób oceniali. Pamiętam miłe słowa ze strony 
części senatorów. Prace nad tą ustawą odbywały się 
w trybie ekstraordynaryjnym, w trybie rzeczywi-
ście przyspieszonym. Z jednej strony było to ocze-
kiwane, było to wynikiem tego, jaki był status tej 
ustawy, jak istotne kwestie ona regulowała. Z dru-
giej strony być może – i to jest właśnie konkluzja 
– tryb ten spowodował, że nie wszystkie wniesione 
poprawki są poprawkami, które mogłyby zostać 
zaakceptowane, które można by uznać za możli-
we czy efektywne do wdrożenia. Podczas prac nad 
tamtą ustawą rząd wyraził… ja osobiście wyrazi-
łem jednoznaczne stanowisko co do tych poprawek, 
o których dzisiaj, można powiedzieć, debatujemy, 
mówiąc o tej ustawie zmieniającej. To stanowisko 
było negatywne. Ja starałem się przekonać państwa 
senatorów i rzeczywiście bardzo – mam nadzieję 
– bogato uargumentować to, dlaczego te poprawki 
są ryzykowne, dlaczego nie powinny zostać przy-
jęte w tamtej ustawie. Z jednej strony poprawka… 

Może zacznę od tej, która budzi mniejsze wąt-
pliwości, czyli zwiększenie ryczałtu szpitali o 15%. 
Już wtedy zwracałem uwagę, że ta poprawka nie-
sie za sobą ogromne ryzyko pewnej niesprawie-
dliwości w systemie. Dzisiaj państwo wielokrotnie 
mówicie o dzieleniu lekarzy, dzieleniu medyków, 
dzieleniu środowiska. No, ta poprawka właśnie to 
robiła, ta poprawka wyróżniała szpitale ryczałto-
we, stanowiła, że do szpitali, których przychody 
z NFZ oparte są na ryczałcie, prezes Narodowego 
Funduszu Zdrowia skieruje 15% więcej. Nie było 
tam mowy o szpitalach onkologicznych, które mają 
inny system finansowania, nie było tam mowy 
o szpitalach klinicznych, które w ogromnej części 
opierają się na procedurach wysokospecjalistycz-
nych, które są finansowane w inny sposób niż ry-
czałt, nie było tam mowy o wielu innych obszarach 
medycyny niefinansowanych w postaci ryczałtów. 
Prosiłem o to Wysoką Izbę, prosiłem o to senato-
rów i zwracałem na to uwagę już wtedy, mówiłem, 
że wspomniana poprawka z tego właśnie tytułu 
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niesie pewien bagaż niesprawiedliwości. No, nie-
stety, moja argumentacja nie spotkała się z przy-
chylnością Wysokiej Izby.

Podobnie jak nie spotkała się z przychylnością 
argumentacja związana z systemem wynagrodzeń 
personelu medycznego zaangażowanego w walkę 
z COVID. Ja już wtedy deklarowałem jednoznacz-
nie, że to, co jest zapisane w ustawie covidowej, 
w ustawie matce, dotyczy wyłącznie pracowni-
ków delegowanych. Argumentowałem dlaczego. 
Dlatego, że cała rzesza pracowników bezpośrednio 
zaangażowanych w walkę z COVID jest i może być 
finansowana… że te zwiększone wynagrodzenia 
mogą być finansowane w systemie poleceń mini-
stra zdrowia. Z tej mównicy złożyłem deklarację, że 
niezwłocznie po przyjęciu tamtej ustawy minister 
zdrowia dokona takiej zmiany polecenia i zwiększy 
wynagrodzenia pracowników bezpośrednio zaan-
gażowanych w walkę z COVID do takiego poziomu, 
jak to zostało przedłożone w projekcie ustawy co-
vidowej, czyli do poziomu 200%.

Żeby zamknąć, mam nadzieję, katalog pytań, 
powiem, że to polecenie zostało już przez ministra 
zdrowia podpisane, to polecenie obowiązuje, ono 
zostało podpisane w dniu 1 listopada, czyli przed 
wejściem ustawy w życie. I to polecenie dotyczy 
właśnie tych grup pracowników, którzy walczą 
bezpośrednio z COVID. To polecenie jest szerokie, 
mowa tam w szczególności o kategorii szpitali, 
do których ten strumień pieniędzy może być 
skierowany, reguluje się tam to, czego zabrakło 
w  złożonej przez senatorów poprawce, która, 
niestety, została później przyjęta przez posłów 
w  Sejmie. Jednoznacznie daje to gwarancję 
finansowania zwiększonych wynagrodzeń. 
Mówienie dzisiaj, że te wynagrodzenia nie są 
zwiększone, jest, jak rozumiem, jedynie jakąś 
argumentacją polityczną. Mówienie o  tym, że 
ratownictwo medyczne jest niefinansowane – 
również. Bo – zwracam uwagę – wspomniane 
polecenie dotyczy całego obszaru ratownictwa 
medycznego. Zespoły ratownictwa medycznego, 
pracownicy szpitalnych oddziałów ratunkowych… 
To jest to, o czym dyskutowaliśmy w Senacie. 
Wskazywali państwo, że takie osoby powinny pod-
legać pod wspomniany system. Ja się zgadzam, 
powinny i podlegają. Powinny i podlegają. Bo pole-
cenie ministra skierowane do prezesa Narodowego 
Funduszu Zdrowia to reguluje i daje gwarancję 
tych podwójnych wynagrodzeń. Daje ją również 
diagnostom laboratoryjnym, którzy są zatrudnie-
ni w laboratoriach przyszpitalnych wpisanych na 

listę laboratoriów COVID. Jestem przekonany, że 
właśnie tego Wysoka Izba oczekiwała, że właśnie 
o tym dyskutowaliśmy na posiedzeniu Komisji 
Zdrowia, że właśnie o tym dyskutowaliśmy na tej 
sali. Wydaje się – a nawet nie wydaje się, tylko je-
stem przekonany – że zrealizowaliśmy te oczeki-
wania, że na tym nam wszystkim zależało, że nie 
zależało nam podczas tej wielogodzinnej dyskusji 
na tym, żeby kierować środki pieniężne do leka-
rzy, pielęgniarek, diagnostów i całego personelu 
medycznego, który w walkę z COVID bezpośrednio 
zaangażowany nie jest. Bo dobrze wiemy, że takie 
grupy również są, że są takie podmioty udzielające 
świadczeń, być może nie szpitalne… 

Być może dyskusja o szpitalach jakby zdomi-
nowała cały tok myślenia, myślimy o tym, gdzie 
mamy do czynienia z COVID, ale jest przecież cała 
grupa podmiotów medycznych, co do których trud-
no uznać, że bezpośrednio angażują się w walkę 
z COVID. A więc ta poprawka i ten przyjęty przez 
obie izby parlamentu kształt ustawy właśnie ten 
system wynagradzania tych bezpośrednio zaan-
gażowanych niestety całkiem odwraca. Ja ze swo-
jej strony bardzo tego żałuję, bo wydaje mi się, że 
w ramach tamtych prac naprawdę poczyniliśmy 
wszystko, co możliwe, żeby rzeczywiście temu per-
sonelowi zaangażowanemu jego trud wynagrodzić. 
Temu służyła zmiana ustawy covidowej czy raczej 
ustawa covidowa, ta ustawa matka, i temu służyło 
to, co deklarowałem, czyli polecenie ministra zdro-
wia. I to też jest, w mojej ocenie, przykład pewnej 
odpowiedzialności za te projekty, które są składane.

Ta poprawka dotycząca 15% zwiększenia ry-
czałtu szpitalnego jest tu dobitnym przykładem 
– ona nie dotyczy wszystkich podmiotów zaan-
gażowanych w walkę z COVID, ona nie dotyczy 
wszystkich podmiotów realizujących świadczenia 
na rzecz pacjentów. Podkreślę to z całą mocą: ona 
w szczególności nie dotyczy szpitali onkologicz-
nych. Jeżeli państwo senatorowie uznają, że tak 
faktycznie miało być… No, ja mam wątpliwości. 
Nie podejrzewam o złe intencje, raczej rozumia-
łem sens tej poprawki, ale jej kształt, jej treść cał-
kiem wypaczyła, jak myślę, intencje, które chcieli 
państwo zrealizować.

Szanowny Panie Marszałku, oczywiście jestem 
otwarty na pytania. Spróbuję odnieść się do tych 
trudnych kwestii, bo wiem, jak są drażliwe, ale 
też po raz kolejny nawołuję do racjonalnego oglą-
du działań, które podejmujemy, w szczególności 
wspomnianego polecenia i zwiększenia wynagro-
dzeń, które zostało dokonane 1 listopada. Dziękuję.
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WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Mogę pana zapewnić, że pytania będą, bo już 

widzę, że państwo senatorowie do tych pytań ocho-
czo się zgłaszają.

Jako pierwsza pytanie zada pani senator Jolanta 
Hibner – w trybie zdalnym.

SenatoR 
JolanTa HiBner 

Halo!
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Dzień dobry, 

Pani Senator.)
Dzień dobry. 
Panie Ministrze, ja chciałabym wrócić do spra-

wy, no, ważnej. Dostaliśmy od pana ustawę podpi-
saną przez pana marszałka Terleckiego. W art. 1 
jest napisane: w ustawie z dnia 28 października 
o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciw-
działaniem sytuacjom kryzysowym związanym 
z wystąpieniem COVID-19… I tu jest: Dziennik 
Ustaw, pozycja i… 3 kropki. Proszę mi podać nu-
mer tej pozycji, bo chciałabym to zobaczyć.

Mam też takie pytanie: czy można, czy jest 
prawnie dozwolone poprawianie ustawy, która 
jeszcze nie weszła w życie, nie została opubliko-
wana w Dzienniku Ustaw? To jest jedno z tych py-
tań ważnych prawnie.

Następna sprawa. Chciałabym się dowiedzieć, 
czy lekarze i inne osoby pracujące z chorymi na 
COVID, które zostały wysłane na kwarantannę, 
będą objęte dodatkowym uposażeniem, tak jak ci, 
którzy są na Stadionie Narodowym.

Chciałabym jeszcze spytać, czy w  ramach 
programu pomocy, europejskiego Funduszu 
Odbudowy, pieniądze będą mogły być przeznacza-
ne w sektorze służby zdrowia, np. na szczepionki, 
na sprzęt, na inne sprawy. A jeżeli rezygnujemy 
z tego funduszu, to czy przewidziane są inne źródła 
finansowania? Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję bardzo pani senator.
Bardzo proszę pana ministra o  udzielenie 

odpowiedzi.

PoDSekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie zDRoWia 
sławomir Gadomski 

Dziękuję.
Szanowna Pani Senator, trudno mi wchodzić 

w pewne niuanse prawnicze, ale rozumiem, że sko-
ro Wysoka Izba obraduje nad tą ustawą, to zarów-
no legislatorzy sejmowi, jak i legislatorzy senaccy 
uznali, że można dokonywać zmiany czy noweli-
zacji ustawy, która nie została jeszcze w Dzienniku 
Ustaw ogłoszona. Mam nieodparte wrażenie, że 
skoro już druga izba parlamentu tym się zajmu-
je, to legislatorzy, zarówno sejmowi, jak i senaccy, 
nad tą kwestią się pochylili i, jak widać, dali zielone 
światło do takich prac.

Co do Krajowego Programu Odbudowy, to ja, 
Pani Senator, wiążę ogromne nadzieje z tym pro-
gramem i jakby nie czuję, nie mam w jakimkolwiek 
stopniu wrażenia, że zrezygnowaliśmy z tego pro-
gramu. Co więcej, nie tylko kontynuujemy, ale też 
jesteśmy stale, od kilku miesięcy, w procesie budo-
wy tego programu – definiowania priorytetów, de-
finiowania kolejnych działań. Akurat Ministerstwo 
Zdrowia jest w tym projekcie bardzo aktywne. 
W ramach wyodrębnionej grupy zajmującej się 
kwestią zdrowia takie prace się toczą. Takie pra-
ce toczą się w trybie ciągłym. I kwestie związane 
z uchwalaniem budżetu Unii Europejskiej, wydaje 
mi się, nie zachwiały w żadnym stopniu tymi pra-
cami. Mogę zadeklarować, że na 2 grudnia zapla-
nowane jest spotkanie z przedstawicielami Komisji 
Europejskiej. A więc, jak rozumiem, tutaj również 
agenda Unii Europejskiej w żaden sposób nie zre-
zygnowała z procedowania tego projektu wspólnie 
z nami, wspólnie z ministerstwami funduszy, po-
lityki, rozwoju, wspólnie z zaangażowanymi mi-
nisterstwami. Tak że ja ze swojej strony deklaruję, 
że nad programem działań, programem wspar-
cia sektora ochrony zdrowia – nie tylko w ramach 
Krajowego Programu Odbudowy, ale również w ra-
mach innych możliwości… 

Pracujemy dość intensywnie od kilku miesię-
cy nad kolejnym programem unijnym – React, 
programem, w ramach którego planujemy istotne 
zwiększenie alokacji środków unijnych jeszcze do 
końca 2023 r. Istotne jest – chciałbym tu być pre-
cyzyjnym i wyrazić to liczbowo – że mówimy tutaj 
o dyskutowanej jeszcze, bo finalnie niepotwierdzo-
nej, kwocie ponad 2 miliardów 500 milionów zł 
na ten program, który de facto będzie realizo-
wany w ciągu 2 lat. Chcę zwrócić uwagę, że cały 
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budżet ministra zdrowia na Program Operacyjny 
„Infrastruktura i środowisko” na lata 2014–2020 
– czyli na cykl 6-letni, no, może efektywnie 5-let-
ni – to była kwota ponad 3 miliardów 200 milio-
nów zł. Czyli tutaj mówimy o tym, że negocjujemy 
i dyskutujemy projekt o nieco tylko mniejszej wiel-
kości, ale na 2 lata. I są to rozmowy niezależne od 
planowania kolejnych programów operacyjnych na 
perspektywę 2021–2027.

Mogę również panią senator zapewnić, że nie 
zrezygnowaliśmy z tych prac, kontynuujemy je, je-
steśmy w stałym kontakcie zarówno z minister-
stwem funduszy, jak i z Komisją Europejską w tej 
sprawie. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.

SenatoR 
JolanTa HiBner 

Bardzo przepraszam, ale mnie nie chodziło 
o program, tylko o Fundusz Odbudowy – ten, któ-
ry w tej chwili jest przewidziany dla potrzeb walki 
z COVID. Nie chodzi mi o programy zdrowotne, 
nie chodzi mi o dotychczasowe rzeczy, chodzi mi 
dokładnie o Fundusz Odbudowy, który dopiero 
w tej chwili będzie poddany procedowaniu. Czy 
państwo uważacie, że rezygnacja z tego funduszu 
jest w tej chwili, w tym momencie dla Polski do-
bra? Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję bardzo, Pani Senator, za doprecyzo-
wanie swojego pytania.

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

PoDSekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie zDRoWia 
sławomir Gadomski 

Pani Senator, mam wrażenie, proszę mi wy-
baczyć – ja to mogę oczywiście potwierdzić – że 
mówimy chyba o tym samym. Fundusz Odbudowy 

zaproponowany przez Unię Europejską w ramach 
szerokiego instrumentu, określanego jako RFF, 
to jest właśnie w przełożeniu na nasze, w Polsce, 
Krajowy Program Odbudowy. I wydaje mi się, że 
mówimy o tym samym i że moja odpowiedź na py-
tanie dotyczyła właśnie tego programu. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Bardzo proszę o zadanie pytania pana senatora 

Jerzego Czerwińskiego.

SenatoR 
Jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Pierwsze z pytań… Tutaj prosiłbym o odpo-

wiedź na piśmie, bo pan na pewno tych danych 
tutaj nie posiada. Chodzi o kwestię już porusza-
ną. Mianowicie, czy… Oj, zrobiła się z tego bań-
ka, nazwałbym to, propagandowa. Ale czy można 
nowelizować ustawę w sytuacji, kiedy ona jeszcze 
nie weszła w życie? Ja bym prosił o takie zestawie-
nie – od roku 1997, czyli od wejścia w życie nowej 
konstytucji, z podziałem na kadencje – ile ustaw 
było nowelizowanych w trakcie vacatio legis, czyli 
przed wejściem w życie. A w szczególności – bo to 
będzie inna grupa, na pewno węższa – ile ustaw 
było nowelizowanych jeszcze przed publikacją. Ta 
pierwsza kategoria jest na pewno szersza, ta dru-
ga jest węższa. Z podziałem właśnie na kadencje. 
Chodzi o to, żeby mieć obraz tego, co robiła także 
druga strona.

(Wicemarszałek Michał Kamiński: Dziękuję 
bardzo, Panie…)

Drugie pytanie zaś, Panie Marszałku, to jest to 
samo pytanie, które zadawałem przedstawicielo-
wi wnioskodawców, panu posłowi, chodzi o datę 
wejścia w życie. No, one muszą wejść w życie czy 
też być opublikowane w tej samej dacie, to znaczy 
ustawa zmieniana i ta ustawa zmieniająca, o której 
mówimy. No, to już musi tego dopilnować Rządowe 
Centrum Legislacji. Ale pytanie jest takie: czy nie 
byłoby bezpieczniej ustawę zmieniającą, tę, o któ-
rej mówimy, zakończyć art. 2 w innej trochę tre-
ści, a mianowicie takiej, że ustawa wchodzi w życie 
z dniem następującym po… to znaczy z dniem wej-
ścia w życie ustawy zmienianej w art. 1. Wtedy 
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brzmiałoby to jednoznacznie i nie byłoby proble-
mów interpretacyjnych czy też zaniedbań związa-
nych z ewentualnymi problemami tej natury.

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Ja mam wszelko wrażenie, że jeśli cho-

dzi o pierwsze pytanie pana senatora, to trud-
no, żebyśmy od ministra zdrowia oczekiwali 
danych statystycznych dotyczących procesu le-
gislacyjnego praktycznie w całej historii wolnej 
Rzeczypospolitej. Ja mogę tylko zapewnić pana mi-
nistra, że nie uznamy tego za despekt wobec Izby, 
jeśli nie zna pan odpowiedzi na to pytanie.

Ale bardzo proszę…
(Senator Jerzy Czerwiński: Ja mam prośbę, żeby 

to przekazać do RCL.)

PoDSekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie zDRoWia 
sławomir Gadomski 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Staram się znać dużo statystyk z obszaru zdro-

wia, ale tu niestety, Panie Senatorze, muszę pana 
rozczarować, nie jestem w stanie udzielić odpowie-
dzi. Co więcej, wydaje mi się, że ministerstwo w ogó-
le nie jest w stanie jej udzielić i jeżeli pan senator jest 
zainteresowany, to oczywiście odpowiedzi pewnie 
może udzielić Rządowe Centrum Legislacji.

W związku z drugim pytaniem również trud-
no mi zająć jednoznaczne stanowisko. Jest to kwe-
stia legislacyjna, a legislatorzy sejmowi nad takim 
wątkiem, o ile kojarzę, nie debatowali. Ja myślę, 
że może warto byłoby poprosić Biuro Legislacyjne 
Senatu o analizę tego punktu. W mojej osobistej 
ocenie ten przepis, który dotyczy wejścia w życie, 
a zarazem możliwości pewnego trybu kolejkowania 
przez Rządowe Centrum Legislacji, wyeliminuje to 
ryzyko, ale to jest tylko i wyłącznie moje zdanie.

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję…
(Senator Jerzy Czerwiński: Jeśli można, Panie 

Marszałku, to dosłownie jedno zdanie…)

Proszę, bardzo proszę, Panie Senatorze, 
oczywiście.

SenatoR 
Jerzy czerwiński 

Ja pytam, ale jednocześnie niejako zwracam 
uwagę, żeby właśnie dopilnować tego, żeby przez 
jakieś, jak mówię, nieszczęśliwe zaniedbanie nie 
doszło do sytuacji, w której po prostu złamana zo-
stanie ustawa zmieniająca. No, jeden z tych przepi-
sów, które ustawa zmieniająca uchyla, ma niejako 
wsteczną moc obowiązywania, od 5 września, na-
daje on pewną ekspektatywę, pewne prawo do pra-
wa, pewnej dość dużej grupie osób. Jeśli więc ta 
ustawa zmieniająca wejdzie w życie za późno, o 1 
dzień za późno, to prawo stanie się wymagalne.

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Czy pan minister raczy do tego się odnieść…
Ja dziękuję panu senatorowi. Jak rozumiem, 

kończymy ten wątek, rzeczywiście wątek, w któ-
rym ochrona zdrowia w bardzo istotny sposób 
zachodzi na problemy konstytucyjne. Nawet usły-
szeliśmy ciekawą tezę, że ustawa wchodzi w życie 
z dniem, w którym wchodzi w życie. To na pewno 
ciekawe i nowatorskie podejście.

Kolejne pytanie będzie zadawał pan senator 
Aleksander Szwed.

SenatoR 
aleksander szwed 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja na początku jednak wyrażę ubolewanie 

w związku z tym, jak został potraktowany tutaj pan 
poseł sprawozdawca. Każdy senator sprawozdawca, 
każdy poseł sprawozdawca, każdy minister odpo-
wiada wedle własnej wiedzy, a zarzucanie kłamstwa, 
zarzucanie złej woli, te chrząkania po drugiej stro-
nie, epitety, które były, to łapanie się za głowę…

(Senator Jadwiga Rotnicka: Oni w ogóle nie 
mają wiedzy.)

To wszystko jest przejawem niczego innego, jak 
tylko po prostu braku kultury, w mojej opinii.

Panie Ministrze, mam 3 pytania. Jeżeli z ra-
cji tego, że dotyczą one precyzyjnych danych, pan 
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minister nie będzie w stanie odpowiedzieć, to będę 
prosił ewentualnie o odpowiedzi na piśmie.

Pierwsze pytanie. No, najgłośniej krzyczą ci, 
którzy, gdy rządzili, nie mieli w zakresie służby 
zdrowia za wiele do zaoferowania. Chciałbym zapy-
tać, jak wyglądały wydatki na służbę zdrowia przed 
rokiem 2015 i od 2015 r. aż do dzisiaj.

Chciałbym zapytać, jak to jest w opinii pana mi-
nistra. Czy to, że jeszcze przed okresem pandemii 
weszliśmy w ten rok z budżetem bez deficytu, nie 
spowodowało tego, że teraz możemy w zakresie 
służby zdrowia jednak dużo więcej zaproponować?

Chciałbym zapytać – i to jest takie precyzyjne 
pytanie, więc może będę prosił o odpowiedź na pi-
śmie – ile środków na służbę zdrowia w zakresie 
przeciwdziałania pandemii już zostało skierowa-
nych do służby zdrowia. Tak że będę prosił o takie 
dane. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Ja pozwolę sobie odnieść się do pana uwag do-

tyczących niekulturalnego zachowania w tej Izbie. 
Dopóki ja prowadzę obrady, staram się przestrzegać 
dwóch zasadniczych dla mnie istotnych elementów 
parlamentaryzmu jako takiego: swobody wypowie-
dzi, nawet daleko idącej, i kultury. I dopóki ja prowa-
dzę obrady w tej Izbie, np. sytuacja, w której ktoś by 
wyszedł na trybunę, Panie Senatorze, i lżyłby swoich 
obywateli z trybuny parlamentarnej, mówiąc, że są 
gorszego sortu, byłaby dla mnie nie do zaakceptowa-
nia. Gdyby ktokolwiek w tej Izbie, Panie Senatorze, 
podniósł rękę w geście znanym jako gest bardzo 
wulgarny, także spotkałoby się to z moją reakcją 
jako marszałka prowadzącego obrady, bo uznaję, po-
dobnie jak pan, jak mniemam z pana wypowiedzi, 
że pewna świętość naszej instytucji w rozumieniu 
szacunku dla norm i szacunku dla interlokutorów 
jest bardzo istotnym elementem tego, byśmy wszy-
scy dobrze się czuli w demokracji. I pragnę pana 
zapewnić, że zawsze będę dbał i starał się, na ile mi 
pozwolą moje zmysły i umiejętności, aby tego typu 
standardy były w Izbie przestrzegane.

Teraz proszę o zabranie głosu pana ministra.

PoDSekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie zDRoWia 
sławomir Gadomski 

Dziękuję, Panie Marszałku.

Szanowny Panie Senatorze, spróbuję odpowie-
dzieć na wszystkie pytania, z pomocą pewnych 
raportów, które otrzymuję. Jeżeli pan senator bę-
dzie zainteresowany, to kwoty ogólne, kwoty, 
które podam w zaokrągleniu, mogę oczywiście 
doprecyzować.

Krótko. Nakłady na służbę zdrowia w 2015 r. – 
te dane mogę panu podać, bo tak na szybko jestem 
w stanie je zweryfikować – to było ok. 70 miliar-
dów… chyba trochę więcej, może ok. 72 miliar-
dów  zł. Takie były łączne nakłady na ochronę 
zdrowia w roku 2015. Budżet, który uchwaliliśmy 
na rok 2020, na rok obecny, mówił o 107 miliar-
dach zł. Uchwalając budżet, już wiedzieliśmy, że 
te nakłady będą wyższe, bo uruchomione w koń-
cówce roku 2019 dodatkowe środki przeznaczone 
na zwiększenie funduszu zapasowego Narodowego 
Funduszu Zdrowia gwarantowały, że już wtedy te 
nakłady mogły być o 2 miliardy większe. One nie 
były odzwierciedlone w wyliczeniach nakładów, 
bo na moment uchwalania budżetu nie mogły być 
uwzględnione. Czyli było to ok. 109 miliardów zł. 
Były zwiększane nakłady w trakcie roku, zanim 
wybuchła pandemia, i to jeszcze zwiększyło ten 
budżet do ponad 110 miliardów zł. No, a pande-
mia spowodowała, że oczywiście nakłady na zdro-
wie jeszcze się zwiększyły. Ale nie łączyłbym tych 
spraw. Raczej traktuję to, kolokwialnie mówiąc, 
jako odrębną kieszonkę, bo wiadomo, że te środ-
ki idą na jeden cel. Chociaż pewnie wyposażenie 
aparaturowe, które również w ramach tego sze-
rokiego projektu wsparcia jest zapewniane ze 
środków budżetowych, ze środków unijnych, ze 
środków w dyspozycji ministra, a w szczególno-
ści ze środków marszałków województw… No, to są 
środki, które zostaną w systemie ochrony zdrowia 
i w oczywisty sposób będą służyć realizacji świad-
czeń niecovidowych po zakończeniu pandemii.

Jeśli chodzi o rozliczenie prognozowanych wy-
datków przeznaczonych tylko i wyłącznie na wal-
kę z COVID, to plan Funduszu Przeciwdziałania 
COVID-19 – ten dedykowany, wyodrębniony, po-
zostający w dyspozycji ministra zdrowia – prze-
widywał, że na rok 2020 będzie to 10 miliardów zł. 
My szacujemy, według dzisiejszej prognozy, że wy-
korzystamy z tej kwoty, która nie uwzględnia za-
kupu szczepionek… Finansowanie szczepionek 
mamy przeniesione na rok 2021, aczkolwiek nie 
jest to pewne, bo pierwsza dostawa szczepionek 
potencjalnie ma trafić do nas w końcówce grudnia. 
Ale nie mieszając do tego finansowania szczepio-
nek, będzie to ok. 8 miliardów zł. Takie wydatki 
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poniesiemy do końca roku tylko i wyłącznie w ra-
mach funduszu na walkę z COVID. Prognozujemy, 
że na następny rok, do czerwca – bo tak teraz pro-
gnozujemy wydatki w ramach tego funduszu – to 
będzie kwota prawie 9 miliardów zł. Wliczają się 
w to rzeczywiście istotne wydatki związane przede 
wszystkim ze szczepionką, ale również wydatki ze 
zwiększonymi wynagrodzeniami, tymi, o których 
mówiłem, np. w ramach polecenia ministra zdro-
wia, czy inne wydatki przeznaczone na utrzyma-
nie szpitali tymczasowych, na zwiększoną liczbę 
łóżek covidowych itd. Tak więc szacujemy, że na 
pół roku to będzie kwota prawie 9 miliardów zł. Ale 
zwracam uwagę, że to się zmienia, że dość często 
te szacunki się zmieniają. Pewne nowe wyzwania, 
pewne nowe projekty, pewne nowe działania podej-
mowane w tym zakresie pociągają za sobą kwestie 
finansowe.

Czy brak deficytu wpłynął na możliwości? No, 
oczywiście, tak. Umożliwił przede wszystkim eks-
presowe utworzenie tego funduszu. Ja jeszcze nie 
dopowiedziałem, że Fundusz Przeciwdziałania 
COVID-19 to podstawowe źródło finansowania, 
ale w  początkowym okresie pandemii korzy-
staliśmy z rezerw celowych, z rezerw celowych 
pozostających w dyspozycji przede wszystkim mi-
nistra spraw wewnętrznych i administracji, tzw. 
rezerw katastroficznych. Korzystaliśmy też z in-
nych rezerw celowych, tych pozostających w dys-
pozycji premiera, i  jeszcze z nich korzystamy. 
Korzystaliśmy ze środków inwestycyjnych i środ-
ków rezerwowych pozostających w dyspozycji mi-
nistra zdrowia. Myślę więc, że mogę spróbować 
odpowiedzieć pisemnie na to pytanie i doprecyzo-
wać to. Ale tak jak mówię, z samego tylko funduszu 
COVID jest ok. 8 miliardów i myślę, odnosząc się 
tak trochę historycznie, przypominając to sobie, 
że pewnie ok. 2–3 miliardów jest dodatkowo z tych 
innych źródeł. I jestem przekonany, że sytuacja bu-
dżetowa pomogła szybko i efektywnie uruchomić 
te środki.

A na trzecie pytanie, co do samego funduszu, 
odpowiedziałem w trakcie. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
(Senator Aleksander Szwed: Mogę, Panie 

Marszałku?)
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

SenatoR 
aleksander szwed 

Chciałbym podziękować za rzeczowe odpowie-
dzi i poprosić, żeby właśnie w ramach odpowiedzi 
na to pierwsze i trzecie pytanie takie szczegółowe 
wyliczenia zostały mi przedstawione na piśmie. 
Bardzo dziękuję.

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję, Panie Senatorze.
To, jak zwykle zresztą, zostało odnotowane i zo-

stanie udzielona odpowiedź na piśmie.
Bardzo proszę o zadanie pytania panią senator 

Beatę Małecką-Liberę.

SenatoR 
BeaTa małecka-liBera 

Chwileczkę, tylko wrócę na swoje miejsce… 
Przepraszam za to zamieszanie, ale tutaj po pro-
stu jest bardzo zimno i dlatego się przesiadłam.

Panie Ministrze, chcę się odnieść do słów, któ-
re pan wypowiedział, że senacka Komisja Zdrowia 
nadała bieg ustawie i proceduje tę ustawę. No, nie 
do końca z tym się zgadzam, że daliśmy jej zielo-
ne światło, ponieważ my wyraziliśmy taką opinię, 
aby dalszego biegu temu projektowi nie nadawać, 
i jesteśmy za odrzuceniem tego projektu. To jest 
pierwsza kwestia.

Druga sprawa, którą chcę podnieść, to sprawa 
tego, że dyskusja o tej ustawie cały czas tak na-
prawdę dotyczy spraw merytorycznych, tego wy-
nagrodzenia dla pracowników, jego wysokości 
itd., a clou jest zupełnie gdzie indziej. Mianowicie 
w mojej ocenie zarówno ustawa matka, ta z 28 paź-
dziernika, jak i ta obecna ustawa to są 2 projekty 
ustaw, 2 ustawy, które są sprzeczne z konstytucją. 
I to jest pierwsza, najważniejsza kwestia, która tak 
naprawdę kładzie obydwa te projekty.

Moje pytanie, Panie Ministrze, jest takie. Mija 
mniej więcej 8 miesięcy walki z koronawirusem, 
bardzo ciężkiej walki z nieznanym przeciwnikiem. 
Jestem świadoma wielu spraw, o których na po-
czątku nie wiedzieliśmy, również ministerstwo 
było w trudnej sytuacji. Ale czas płynie. Ta usta-
wa z 28 października jest tak naprawdę pierwszą 
ustawą, która w całości jest dedykowana ochronie 
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zdrowia i pracownikom medycznym. Proszę po-
wiedzieć: dlaczego ani ta ustawa, ani żadne inne 
ustawy dotyczące pracowników medycznych, 
ochrony zdrowia nie są projektami rządowymi? 
Czy naprawdę Ministerstwo Zdrowia nie jest w sta-
nie wyprodukować ustawy, która byłaby po konsul-
tacjach, która byłaby spójna z tym, czego oczekuje 
środowisko, tylko musi posiłkować się posłami? 
Proszę odpowiedzieć, dlaczego tak jest.

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Bardzo proszę pana ministra o odpowiedź.

PoDSekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie zDRoWia 
sławomir Gadomski 

Dziękuję.
Pani Senator, krótkie odniesienie się do tej 

sprzeczności z konstytucją. O ile pamiętam nasze 
prace zarówno w Komisji Zdrowia, jak i na po-
siedzeniu plenarnym, to takie zarzuty nie padały 
wtedy, gdy procedowaliśmy ustawę matkę, i jakoś 
nie identyfikuję dzisiaj przepisów tej ustawy mat-
ki sprzecznych z konstytucją. Również nie iden-
tyfikuję przepisów tej ustawy, którą dokonujemy 
nowelizacji, jako przepisów niezgodnych z konsty-
tucją. Ja rozumiem, że być może pani senator od-
nosi się do trybu procedowania tej ustawy, no ale 
proszę wybaczyć, że jako przedstawiciel resortu 
zdrowia nie jestem w stanie odpowiedzieć na py-
tanie, w szczególności na pytanie, o którym mówił 
pan senator Czerwiński, czy można nowelizować 
ustawę nieogłoszoną, czy nie można. Zakładam, 
że można, skoro ją procedujemy i skoro takie było 
stanowisko legislatorów w Sejmie, a  jak rozu-
miem, było to też prawdopodobnie konsultowane 
z Rządowym Centrum Legislacji.

Co do projektów rządowych… No, pani senator 
wie doskonale, bo o tym też mówiłem, że projekt 
ustawy covidowej, projekt ustawy matki w oczy-
wisty sposób był przygotowywany we współpracy 
z Ministerstwem Zdrowia. Od samego początku 
uczestniczyliśmy i w pracach przygotowawczych, 
i w pracach wspierających przeprocesowanie tej 
ustawy przez obie izby parlamentu. W żadnym 
stopniu nie uchylałem się chyba przy żadnym 

z punktów tej ustawy, nie zasłaniałem się tym, że 
nie jest to projekt rządowy, tylko projekt poselski. 
Absolutnie, z pełną odpowiedzialnością przedsta-
wiłem stanowisko rządu co do tej ustawy.

Wiadomo, że tryb poselski ma swoje przywi-
leje. Taki tryb procedowania jest w oczywisty spo-
sób szybszy. Jeśli dobrze pamiętam, wszyscy – albo 
ogromna większość parlamentarzystów, i posłów, 
i senatorów – wyrażali takie oczekiwanie, że ta 
ustawa, ale nie tylko ta, że wiele ustaw covido-
wych od samego początku powinno być poddawa-
nych pod obrady w trybie ekstraszybkim, nawet 
nie szybkim, w trybie natychmiastowym. Jestem 
przekonany, że tryb pracy nad projektami poselski-
mi taką procedurę gwarantuje. Myślę, że nie były to 
oczekiwania wyłącznie przedstawicieli partii rzą-
dzącej, ale wszystkich parlamentarzystów, często 
wyrażane. Sam widziałem kilka konferencji praso-
wych na ten temat. Dziękuję.

(Senator Beata Małecka-Libera: Ad vocem.)

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Bardzo proszę, Pani Senator, dodatkowe 

pytanie.

SenatoR 
BeaTa małecka-liBera 

Dziękuję bardzo.
Chcę panu ministrowi powiedzieć, że ustawa 

matka łamie konstytucję, łamie art. 32, który mówi 
o zasadzie równości. Tu nie chodzi o tryb proce-
dowania, tylko zawarte w niej artykuły. Dziękuję 
bardzo.

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Bardzo proszę o zadanie pytania pana senatora 

Wojciecha Koniecznego, który uczyni to w sposób 
zdalny.

(Senator Wojciech Konieczny: Dziękuję bardzo.)
Przepraszam, z sali nr 217.
(Senator Wojciech Konieczny: Tak jest.)
Panie Senatorze, bardzo proszę.
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SenatoR 
woJciecH konieczny 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Panie Ministrze!
Na wstępie chcę powiedzieć, że współczu-

ję panu ministrowi roli, którą dzisiaj tutaj musi 
odegrać. Myślę, że jeśli nie do końca wbrew swo-
jej woli, to zapewne z poczuciem pewnej niechęci 
pan to robi. No cóż, postawiono pana w kontrze do 
wszystkich pracowników służby zdrowia i niestety 
może się okazać, że zostanie pan twarzą ustawy, 
która dzisiaj będzie procedowana, a wiem z po-
siedzeń komisji, że pan minister wykazuje duże 
zrozumienie i rozsądek co do problemów służby 
zdrowia. Dzisiaj, niestety, tak jak mówię, pozostaje 
mi jedynie współczuć panu ministrowi, że w takiej 
sytuacji przyszło panu bronić tej ustawy.

Pytanie, które mam… Na wstępie mały komen-
tarz do sprawy szpitali onkologicznych i tego ryczałtu. 
Sprawa ryczałtu dotyczy oczywiście tego, że woje-
wodowie nakazali przemianę oddziałów szpitalnych 
i przyjmowanie pacjentów covidowych, pacjentów, 
którzy byli lub nie byli… Różnie to było. Oczywiście 
dzisiaj jest ich bardzo dużo, tak jak w ostatnich mie-
siącach. Jednocześnie nie są realizowane kontrakty 
wielu oddziałów, ponieważ przyszło zalecenie, aby 
nie wykonywać operacji. Brakuje krwi, brakuje ane-
stezjologów, anestezjolodzy zajmują się pacjentami 
covidowymi itd., itd. I wiadomo, że ryczałt nie zosta-
nie wykonany. Wiadomo też, że trzeba pokryć koszty. 
Obecnie często 80–90% kosztów działalności szpitali 
to są wynagrodzenia. Naturalną rzeczą jest, że na-
leżałoby zwiększyć wycenę świadczeń, mówiliśmy 
o tym już w toku prac. Taka poprawka była po raz 
pierwszy zgłoszona na wiosnę, podczas prac przy tar-
czy 2.0. Proponowano wtedy, aby w taką tarczę uzbro-
ić również służbę zdrowia, i teraz do tego powracamy. 
Na wiosnę było wiadomo, co się stanie, jedynie naj-
więksi optymiści myśleli, że będzie inaczej. Dzisiaj 
to wszystko się potwierdziło. Co do lekarzy ze szpi-
tali onkologicznych i innych, to oczywiście można ich 
w inny sposób docenić, można w inny sposób to zro-
bić, ale jest oczywiste, że wzrost ryczałtu powinien 
nastąpić. No ale trudno.

Moje pytania są następujące. Pierwsze pytanie: 
czy zmieniła się strategia Ministerstwa Zdrowia 
i czy nie wszystkie szpitale są skierowane do wal-
ki z COVID? Wtedy rzeczywiście różnicowanie ich 
na niecovidowe i covidowe –dawniej były jedno-
imienne itd. – miałoby sens. Wiem, że od wrze-
śnia jest inna strategia. Wszyscy lekarze, również 

lekarze rodzinni – oczywiście są ci, którzy przyj-
mują w ramach teleporady, i ci, którzy przyjmują 
pacjentów normalnie – wszystkie oddziały… Nie 
chcę tu już wchodzić w szczegóły, ale wspomnę 
jeszcze oddziale o ginekologicznym. On nie jest 
covidowy, ale pacjentki często okazują się covido-
we już po porodzie, ponieważ wszystko dzieje się 
w trakcie. Taki oddział nie jest objęty żadnymi do-
datkami i nie będzie, a wiadomo, że on musi, bo 
decyzja ministerstwa jest taka, że wszystkie szpi-
tale są skierowane do walki z COVID… A więc czy 
zmieniła się strategia? Czy będzie tak, że niektóre 
oddziały mają nie przyjmować pacjentów covido-
wych, nie zajmować się nimi, czy też strategia jest 
utrzymywana? Bo jeżeli jest, no to należy płacić.

Drugie pytanie. Jak w takim razie Ministerstwo 
Zdrowia wyobraża sobie sprawę tego ryczałtu? 
Wiadomo, że jest listopad, wiadomo, ile ryczałtu 
szpitale nie wykonały na poszczególnych oddziałach, 
wiadomo, że umowy obowiązują do końca przyszłe-
go półrocza. Czy Ministerstwo Zdrowia wyobraża 
sobie, że epidemia ustąpi 31 grudnia i w przyszłym 
roku szpitale będą miały nadrobić te operacje, te za-
biegi i wszystko do końca czerwca, czy też może… 
Ja uważam, że teraz jest taki czas, że to rozstrzy-
gnięcie powinno zapaść. Ono oczywiście jest w tej, 
że tak powiem, poprawce, którą dzisiaj odrzucamy, 
i sprawa byłaby załatwiona. Ale skoro to odrzucamy, 
skoro propozycja zmiany ustawy odrzuca możliwość 
darowania tych niewykonanych kontraktów, krótko 
mówiąc, tych ryczałtów, to jaka jest koncepcja? Do 
kiedy szpitale mają to wykonać? Jak to ma wyglą-
dać? No, jakoś musi być, jest już prawie koniec roku, 
a szpitale nie wiedzą, jak mają postępować.

I pytanie, które zadałem na posiedzeniu Komisji 
Zdrowia, prosiłem wtedy, żeby pan minister ewentual-
nie zebrał informacje, może pan minister nimi dyspo-
nuje. To jest pytanie: ile oddziałów tzw. niecovidowych 
w Polsce wstrzymało swoją działalność od września 
tego roku z powodu zakażeń personelu? Czyli ile real-
nie oddziałów musiało zaprzestać działalności lub ją 
ograniczyć, ponieważ było tyle zakażonego personelu, 
że te oddziały nie były w stanie pracować? Jak wiemy, 
nie obejmiemy ich teraz tymi dodatkami. Ale ile takich 
oddziałów było w Polsce? Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, Panie Ministrze, o odpowiedź.



146

18. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 26 listopada 2020 r.

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

PoDSekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie zDRoWia 
sławomir Gadomski 

Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, dziękuję za te wyrazy pewnego 

współczucia, ale to chyba niepotrzebne, tak mi się 
wydaje. Oczywiście tak po ludzku, tak jak powie-
działem w pierwszym zdaniu, nie mam komfortu 
procedowania tej ustawy, bo podobnie jak wszyscy 
państwo miałem wrażenie, że zakończyliśmy swoje 
prace około miesiąca temu. Ale stoję tu z pewnym 
poczuciem odpowiedzialności, odpowiedzialności 
za przekazanie obiektywnej informacji o syste-
mie wynagrodzeń w służbie zdrowia, o systemie 
wynagrodzeń związanych z COVID, o systemie fi-
nansowania świadczeń covidowych. Ja bardzo nie 
chciałbym, żebyśmy bazowali… Myślę, że państwo, 
doskonale rozumiejąc system wynagrodzeń i fi-
nansowania, wiedzą, jak dużo niuansów jest z tym 
związanych, wiedzą doskonale o działaniach, któ-
re podjął minister zdrowia, w szczególności o tych 
działaniach, które zapewniają kadrze medycznej 
bezpośrednio uczestniczącej w walce z COVID do-
datkowe wynagrodzenia.

Odpowiadając na pytanie o strategię co do szpi-
tali, przypomnę treść tego polecenia, treść tej de-
cyzji, którą już przytaczałem w Senacie podczas 
procedowania ustawy matki. Ale chciałbym też 
zwrócić uwagę na kilka kwestii związanych z sys-
temem finansowania. Nie możemy stwarzać ob-
razu – byłoby to, jak myślę, nieodpowiedzialne 
z każdej ze stron, gdybyśmy stwarzali taki obraz 
– że pandemia wpłynęła w sposób negatywny na 
system finansowania szpitali w Polsce. Obecnie 
jesteśmy w systemie, w którym ryczałt szpitalny 
wyznaczony dla szpitali na 2020 r. w żadnej decy-
zji, w żadnym momencie nie został tym szpitalom 
ani przez ministra zdrowia, ani przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia zmniejszony czy zabrany. Jeżeli 
ryczałt szpitalny na dany rok w szpitalu X opie-
wał na 100 milionów zł, to niezależnie od tego, ile 
oddziałów zawiesiło swoją pracę, jak bardzo ten 
podmiot był zaangażowany w to, żeby utrzymać 
ciągłość działania, te 100 milionów na rok 2020 
dla niego przewidziano. Wprowadziliśmy inne 
mechanizmy zapewniające płynność finansową 
w podmiotach, w szczególności płynność w tych 
podmiotach, w przypadku których ryczałt stanowi 
nieco mniejszą część, czyli możliwość rozliczania 
świadczeń w oparciu o taki algorytm jednej dwuna-
stej. Czyli powiedzieliśmy tym szpitalom: możecie 

to rozliczyć w oparciu o swój kontrakt. Październik 
roku 2020… Nieważne, czy zrobicie milion, 2 mi-
liony czy 5 milionów, ważne, że jeżeli w kontrakcie 
mieliście 10 milionów, to tyle możecie rozliczyć. Bo 
chcemy utrzymać ciągłość funkcjonowania szpi-
tali, chcemy utrzymać ciągły dostęp do świadczeń 
w tych podmiotach. Po to wprowadzamy te mecha-
nizmy finansowe.

No, poza tym pragnę przypomnieć, że w tym 
roku do sektora szpitalnictwa trafiły łącznie 3 pod-
wyżki wycen. Pierwsza jeszcze przed pandemią, od 
1 stycznia, zwiększenie wartości ryczałtów o oko-
ło 3%, druga w kwietniu i trzecia, już związana 
wyłącznie z przeciwdziałaniem skutkom COVID, 
czyli zwiększenie ryczałtu szpitali o 3%, od 1 lip-
ca 2020 r.

Pragnę również wspomnieć o tym, że w dniu 
wczorajszym minister Niedzielski ogłosił do-
datkowe wsparcie przede wszystkim dla szpitali 
onkologicznych, tych, które co do zasady nie są za-
angażowane bezpośrednio w walkę z COVID, ale 
jesteśmy przekonani… Wiemy, jak duży jest ich ba-
gaż odpowiedzialności za pacjentów onkologicz-
nych, ale wiemy też, że poziom kosztów zwiększył 
się właśnie w tych ośrodkach, które nie mają fi-
nansowania ryczałtowego albo mają je w bardzo 
małym stopniu. I tam, z uwagi na inny system 
finansowania, zwiększyliśmy wyceny świadczeń 
onkologicznych realizowanych w oparciu o kartę 
DiLO, właśnie o 3%. Również w przypadku pod-
miotów, które kompleksowo zabezpieczają leczenie 
pacjenta, które w naszej utartej już nomenklatu-
rze są podmiotami realizującymi wysokiej jakości 
świadczenia, przede wszystkim dużą liczbę zabie-
gów chirurgicznych… Do tych podmiotów, w związ-
ku z istotnym ciężarem odpowiedzialności dzisiaj 
za pacjentów onkologicznych, skierowaliśmy do-
datkowe 3%, przede wszystkim na zapewnienie 
efektywnej koordynacji pacjentów. No, to są wła-
śnie środki, które kierujemy do podmiotów. A na 
pewno ani złotówki tym podmiotom nie zabieramy.

Oczywiście, pewnym wyzwaniem jest system 
rozliczenia tych świadczeń w przyszłości, system 
naliczania ryczałtu na kolejne okresy rozliczenio-
we. Ale w poczuciu odpowiedzialności i też będąc 
przekonanym, że nie jest to łatwe zadanie, nie jest 
jednoznaczna ocena tego, że wszystkie szpitale 
w kraju w podobnym stopniu zabezpieczały dostęp 
do świadczeń dla pacjentów covidowych… Przede 
wszystkim przedłużyliśmy o pół roku ten okres roz-
liczeniowy. Czyli dajemy możliwość pewnego nad-
robienia do czerwca następnego roku. Czy to będzie 
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możliwe, czy nie? Wakacje tego roku pokazały, że 
w istotny sposób jest to możliwe. Ostatnio na po-
siedzeniu sejmowej Komisji Zdrowia dotyczącym 
dostępności świadczeń niecovidowych prezentowa-
łem dane, które w jednoznaczny sposób pokazały, że 
w czerwcu, lipcu i sierpniu nastąpiło istotne odbicie 
liczby udzielanych świadczeń na każdym poziomie 
opieki medycznej. Tak więc ja wierzę w to, że jednak, 
wykorzystując również możliwości infrastruktural-
ne, także to, w jaki sposób jesteśmy już przygotowa-
ni do funkcjonowania, do walki z COVID… Wierzę, 
że w tym pierwszym półroczu jest to możliwe, trud-
ne, ale możliwe. W szczególności w przypadku tych 
podmiotów, które nie zamknęły swoich drzwi, nie 
wykorzystywały różnych pretekstów do tego, żeby 
ograniczyć dostępność świadczeń, tylko naprawdę 
aktywnie walczyły – mam nadzieję, że dotyczy to 
większości podmiotów – o utrzymanie dostępności 
dla pacjentów.

Ja chcę też podkreślić, że wykonanie ryczałtu 
do połowy roku było na poziomie 47%. To też po-
kazuje, że jednak ogromna liczba podmiotów, no, 
dotrzymała kroku i po pewnych zawirowaniach 
z marca i kwietnia naprawdę starała się realizo-
wać to, do czego jest powołana, czyli realizować 
świadczenia.

Co do strategii szpitalnej walki z COVID, to ona 
w oczywisty sposób uległa modyfikacji. No, ale też 
nie możemy mówić, że wszystkie szpitale, wszyst-
kie łóżka szpitalne zostały przeznaczone do walki 
z COVID, bo jest to, mam wrażenie, pewne uprosz-
czenie myślowe. Dalej jest rozróżniana struktu-
ra podmiotów, które są zaangażowane w walkę 
z COVID, struktura 3-poziomowa. Poziom trzeci 
obejmuje przede wszystkim ośrodki wysokospecja-
listyczne, które zapewniają szeroki katalog świad-
czeń pacjentom z COVID; poziom drugi, można 
w uproszczeniu powiedzieć, obejmuje te szpita-
le, w których leczy się chorych na COVID; poziom 
pierwszy obejmuje szpitale, które nie zajmują się 
chorymi na COVID, ale muszą wyznaczyć pewne 
miejsca izolacyjne, muszą wdrożyć pewne proce-
dury, które zapewnią udzielenie pomocy takim 
pacjentom, żeby później takiego pacjenta przekie-
rować do szpitali drugiego czy trzeciego poziomu. 
Z tego miejsca – po raz kolejny powtórzę – pole-
cenie ministra zdrowia zabezpiecza wynagrodze-
nia personelu medycznego w szpitalach drugiego 
i trzeciego stopnia, niezależnie od ustawy matki, 
w której rzeczywiście mówimy tylko o pracowni-
kach delegowanych, ale to nie zmienia ogólnej sy-
tuacji na rynku wynagrodzeń.

Jeśli chodzi o oddziały, Panie Senatorze, to, pro-
szę wybaczyć, nie mam przy sobie tej analizy, nie-
zwłocznie postaram się ją dostarczyć. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Bardzo proszę o zadanie pytania pana sena-

tora Krzysztofa Brejzę. Pan senator zada pytanie 
zdalnie.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

SenatoR 
krzyszTof BreJza 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, nawiązując do pytań kolegów 

z PiS o dane statystyczne, do pytań takich bardziej 
ogólnych, dotyczących kondycji służby zdrowia, 
mam takie pytanie: czy prawdą jest – będę pytać 
o fakty i konkretne dane – że w latach 2016–2020 
zlikwidowano 20 tysięcy miejsc szpitalnych?

Jeśli chodzi o miejsca w szpitalach, wystąpiłem 
do wszystkich oddziałów NFZ z pytaniem o miej-
sca w szpitalach w okresie od 31 marca 2020 r. do 
31 sierpnia 2020 r., czyli w czasie pierwszej fali 
pandemii, i w okresie letnim, kiedy należało przy-
gotować służbę zdrowia na ewentualną drugą falę. 
I tutaj mam drugie pytanie: dlaczego nie zwięk-
szono miejsc w szpitalach latem 2020 r.? Z danych 
wynika, że w większości województw…

(Zakłócenia w trakcie wypowiedzi)
…marca do 31 sierpnia tego roku.
Trzecie pytanie…
(Zakłócenia w trakcie wypowiedzi)
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Panie 

Senatorze, przepraszam bardzo. Mieliśmy kłopot z po-
łączeniem z panem senatorem. Gdyby pan był łaskaw 
powtórzyć wypowiedź od słów, jak mniemam, chyba 
wszyscy się z tym zgodzimy, „trzecie pytanie”, bo wte-
dy właśnie zapadła cisza w naszych głośnikach.)

Trzecie pytanie dotyczy…
(Zakłócenia w trakcie wypowiedzi)
(Głos z sali: To jakieś pechowe pytanie, Panie 

Marszałku.)
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Przepra- 

szam, Panie Senatorze. No, proszę mi wierzyć… Ja 
zapytam tutaj służby techniczne, czy możemy coś 
w tej sprawie uczynić.)

(Głos z  sali: To u  pana senatora jest słaby 
zasięg.)
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Ja zgłaszałem ten problem.
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Nie usłysze-

liśmy trzeciego pytania pana senatora.)
(Głos z sali: Może niech pan senator kamerkę 

wyłączy.)
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Tu jest suge-

stia – przepraszam, że sobie na nią pozwolę – aby 
pan senator wyłączył kamerę.)

Dobrze. Czy teraz mnie lepiej słychać?
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Teraz sły-

chać pana senatora.)
Jest mi bardzo przykro, bo zgłaszałem tę sprawę 

informatykom… Nie jest to mój problem ani pro-
blem zasięgu, niestety jest to problem urządzenia.

Trzecie pytanie dotyczy statystyk obejmują-
cych łóżka covidowe. Czy wszystkie łóżka covido-
we, o których informacje państwo podają, mają 
dostęp do instalacji tlenowej? Innymi słowy: czy 
są to tzw. łóżka tlenowe?

Czwarte pytanie dotyczy funduszu moderniza-
cji szpitali, który miał powstać, był obiecany przez 
pana premiera Morawieckiego. Czy fundusz mo-
dernizacji szpitali w końcu powstanie, czy skoń-
czy jako subfundusz Funduszu Medycznego, który 
z kolei, według obietnicy prezydenta Dudy, miał 
być w całości przeznaczony na leczenie chorób 
rzadkich wśród dzieci i chorób onkologicznych?

I ostatnie pytanie dotyczy Zespołu do spraw 
działań związanych z zapobieganiem, przeciw-
działaniem i zwalczaniem COVID-19. Czy prawdą 
jest, że ten zespół formalnie został utworzony przez 
państwa dopiero 4 września 2020 r.? A jeżeli tak, to 
dlaczego wcześniej ten zespół nie został powołany? 
Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Jeszcze raz pana przepraszam i wyrażam ubo-

lewanie z powodu trudności, które pan napotkał 
w tych połączeniach, ale wszystkie pana pytania 
do nas dotarły i pan minister, jak mniemam, jest 
gotów na nie odpowiedzieć.

PoDSekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie zDRoWia 
sławomir Gadomski 

Panie Marszałku, dziękuję za wiarę w moje 
umiejętności. Te pytania daleko wykraczają poza 
przedmiot którejkolwiek z ustaw, których dotyczy 

dzisiejsze posiedzenie, jednak spróbuję odpowie-
dzieć na tyle, na ile mogę, a jeżeli pan senator bę-
dzie oczekiwał bardziej szczegółowych wyjaśnień, 
to oczywiście udzielimy ich na piśmie.

Zacznę może od łóżek szpitalnych i od tej licz-
by 20 tysięcy łóżek szpitalnych. Z pełną odpowie-
dzialnością mogę powiedzieć, że taka liczba łóżek 
netto nie została zlikwidowana. Co to znaczy „net-
to”? Państwo często posługujecie się liczbą łóżek 
zamykanych, ale jak kiedyś już pokazywałem, 
chyba również na posiedzeniu senackiej Komisji 
Zdrowia, w tym samym czasie uruchamiane są 
nowe łóżka, łóżka są przekwalifikowane, tworzone 
są łóżka w innych zakresach. Zatem tak naprawdę 
musimy mówić nie o likwidacji łóżek jako takich, 
tylko faktycznie o zmniejszeniu się albo zwiększe-
niu całego potencjału łóżkowego w sektorze ochro-
ny zdrowia. Proszę mi wybaczyć, że z głowy nie 
odpowiem na to pytanie. Jednak podczas ubiegło-
rocznej debaty budżetowej ja takie dane dotyczące 
jednego roku pokazywałem. Jeśli mnie pamięć nie 
myli, mówiłem o 150 łóżkach netto, o które faktycz-
nie w danym roku w całym sektorze szpitalnym 
ogólna liczba łóżek się zmniejszyła.

Ale chcę też zwrócić uwagę na jedno i trochę 
jakby wracam do dyskusji. Sami państwo senatoro-
wie, również senatorowie opozycji, mówicie o tym, 
że łóżka szpitalne nie leczą. Ja pamiętam takie ha-
sła z września, z października: „Po co tworzyć tyle 
szpitalnych łóżek covidowych? Łóżka nie leczą, 
leczy kadra, o nią trzeba dbać”. Zatem postuluję 
może to, żeby rozważać właśnie poziom zabezpie-
czenia szpitalnego, poziom zabezpieczenia pacjen-
tów nie przez pryzmat liczby łóżek, tylko przez 
pryzmat liczby łóżek efektywnie wykorzystanych 
w systemie. Ja chcę zwrócić uwagę na to, że w sys-
temie średnie obłożenie łóżka jest na poziomie ok. 
65%. To z finansowego punktu widzenia, z punktu 
widzenia bezpieczeństwa pacjentów jest mniej niż 
poziom optymalny, bo tak na dobrą sprawę więk-
szość szpitali może pracować w sposób bezpiecz-
ny przy obłożeniu wynoszącym ponad 80% czy ok. 
80%. To umożliwia i rotację pacjentów, i dezynfek-
cję tych powierzchni, i przygotowanie tych miejsc 
szpitalnych. Dlatego jest pewna poduszka w całym 
systemie, która wskazuje na to, że tą bazą łóżkową 
można zarządzać trochę bardziej efektywnie.

Pytał pan również, Panie Senatorze, dlaczego 
latem 2020 r. nie uruchamialiśmy dodatkowych 
łóżek covidowych. Ja już również częściowo odpo-
wiadałem na to pytanie, mówiąc o skali pandemii, 
o skali przewidywań – nie tylko rządu, ale wielu, 
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wielu ekspertów, epidemiologów – jakimi dyspo-
nowaliśmy latem 2020 r. Żadna z prognoz wielu 
instytucji, niezależnych od Ministerstwa Zdrowia, 
niezależnych od rządu, żeby było jasne… Te pro-
gnozy mówiły o skali wzrostu, skali zachorowań 
kilkukrotnie mniejszej niż ta, z którą faktycznie 
mamy do czynienia.

Dlaczego jeszcze nie tworzyliśmy tych łóżek la-
tem? Bo lato to był ten czas, kiedy odrabialiśmy 
właśnie dołek w zakresie dostępu do świadczeń 
opieki niecovidowej. To był czas, kiedy rzeczy-
wiście i my, i wielu dyrektorów podmiotów me-
dycznych zastanawialiśmy się, jak zapewnić ciągły 
dostęp do świadczeń i jak nadrobić ten dołek z wio-
sny. No, wydaje się, że to jest oczywiste i było to 
wtedy oczywistym priorytetem. Dlatego to nie był 
czas na tworzenie dodatkowych łóżek covidowych 
i alokowanie zasobów, które miałyby zabezpieczać 
potencjalne potrzeby, szczególnie że, jak państwo 
widzicie – i to jest fakt, z którym trudno dysku-
tować – ta baza szpitalna i dostępność łóżek zo-
stały przez nas w ekstremalnie szybkim tempie 
zapewnione. Tu oczywiście było duże zaangażo-
wanie przede wszystkim podmiotów medycznych, 
duże zaangażowanie wojewodów, duże zaangażo-
wanie resortów w to włączonych, Ministerstwa 
Zdrowia, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, Ministerstwa Obrony Narodowej, 
zaangażowanie również w budowę i przygotowanie 
szpitali tymczasowych, które w tempie wyjątkowo 
szybkim zostały przygotowane i których część już 
funkcjonuje. Jestem więc przekonany, że te dzia-
łania zabezpieczyły jednak dostępność świadczeń 
covidowych. Oczywiście wszyscy widzieliśmy ob-
razki ukazujące przepełnienie szpitali czy karetki 
stojące pod szpitalami, ale naprawdę – proszę wie-
rzyć nie tylko mi, proszę skontaktować się również 
ze świadczeniodawcami, z ratownictwem medycz-
nym – w wielu przypadkach, co potwierdzają aktu-
alnie kontrole Narodowego Funduszu Zdrowia, nie 
była to sytuacja związana z całkowitym wypełnie-
niem łóżek covidowych, które szpitale deklarowa-
ły, tylko raczej z ich nieprzygotowaniem, pomimo 
zapewnień, że tak było. Ale proszę cierpliwie po-
czekać na wyniki kontroli, które w tym zakresie 
realizujemy.

Co do łóżek tlenowych i zabezpieczenia w łóżka 
tlenowe, to oczywiście podejmujemy tutaj ogrom 
działań, żeby zabezpieczyć świadczeniodawców 
w te łóżka tlenowe i w tlen. Duże środki inwesty-
cyjne poszły na instalacje tlenowe, tak naprawdę już 
od wiosny realizowaliśmy takie wsparcie. Te środki 

idą dalej, wsparcie jest również ze strony instytucji, 
w szczególności niektórych spółek Skarbu Państwa, 
które dzisiaj zapewniają dostęp do tlenu, do butli 
tlenowych. Te działania w oczywisty sposób mają 
zapewnić wszystko, ale też nie jestem w stanie dzi-
siaj położyć ręki na sercu i powiedzieć: każde z 35 
tysięcy łóżek, które przeznaczyliśmy dla chorych 
w ramach walki z COVID, ma na pewno zapewnioną 
instalację tlenową. No, proszę też wziąć pod uwagę, 
że jednak istotna część działań, istotna aktywność 
jest w rękach podmiotów, jest w rękach dyrektorów 
tych podmiotów czy organów tworzących te pod-
mioty. Pragnę przypomnieć, że minister zdrowia 
jest organem tworzącym dla kilkunastu podmiotów 
w Polsce, a wszystkich mamy około 900 i większość 
jest skupiona w rękach marszałków województw, 
w rękach jednostek samorządu terytorialnego, po-
wiatów, a więc część tej odpowiedzialności musi le-
żeć też po stronie tych podmiotów.

Co do pytania o zespół – jak rozumiem, o zespół 
wspierający ministra zdrowia – to mogę to doprecy-
zować. Odnosząc się do swoich doświadczeń i swo-
jej pracy, mogę potwierdzić, że od samego początku 
pandemii pracowaliśmy w formule praktycznie co-
dziennie zbierających się sztabów kryzysowych, 
z  udziałem i  ze wsparciem wielu autorytetów, 
w szczególności pana prof. Horbana, który również 
stanowi część tego zespołu powołanego 4 września, 
ma tam głos. Współpracowało też wielu innych eks-
pertów; wymienię jeszcze zespół do spraw labora-
toriów COVID, powołany wcześniej przez ministra 
zdrowia. Nie umiem teraz precyzyjnie odpowie-
dzieć, czy wcześniej formalnie zarządzeniem mi-
nistra zdrowia tamten zespół był powołany, czy nie. 
Na pewno nieformalnie działał, podczas gdy 4 wrze-
śnia, a była to data, kiedy… No, już po objęciu steru 
w Ministerstwie Zdrowia minister Niedzielski wy-
raził oczekiwanie co do doprecyzowania tego i sfor-
malizowania kształtu tego zespołu, ale w oczywisty 
sposób nie jest to wniosek, że możemy… To znaczy 
nie wyciągajmy wniosku, że wcześniej takiego wspar-
cia ekspertów nie było. Ono oczywiście było, choć być 
może nie w postaci zespołu formalnie powołanego 
zarządzeniem ministra zdrowia. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Bardzo proszę o zadanie pytania pana senatora 

Aleksandra Szweda.
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SenatoR 
aleksander szwed 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, chciałbym tutaj doprecyzować 

pytanie pana senatora Krzysztofa Brejzy i popro-
sić o ujęcie szerszego zakresu czasowego. Tak do-
kładnie to chodzi o lata 2008–2015 i o to, ile łóżek 
szpitalnych i ile placówek służby zdrowia zosta-
ło zlikwidowanych w tym czasie. Oczywiście ze 
względu na zakres pytania poproszę o odpowiedź 
na piśmie. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Jeszcze jedno pytanie zadaje pan senator Brejza.
Bardzo proszę, Panie Senatorze. Zdalnie.
(Głos z sali: Jeszcze jedno, czyli to koniec?)

SenatoR 
krzyszTof BreJza 

Odpowiem panu senatorowi, memu koledze, za 
pana ministra. Za rządów Platformy i PSL utwo-
rzono o 208 więcej szpitali. Za rządów PiS zlikwi-
dowano 8 szpitali. To są oficjalne dane. Dziękuję 
bardzo za to pytanie, Panie Senatorze.

A  ja chciałbym jeszcze uzyskać informację 
o funduszu modernizacji szpitali. Panie Ministrze, 
czy ten fundusz powstanie jako fundusz, czy też 
nigdy już nie zostanie utworzony przez państwo? 
Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

PoDSekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie zDRoWia 
sławomir Gadomski 

Przepraszam, Panie Senatorze, umknęło mi to 
pytanie. Mam na liście, już odpowiadam.

Myślę, że nie warto przywiązywać się do no-
menklatury. Nie warto przywiązywać się do tego, 

czy fundusz modernizacji szpitali nazywa się dzi-
siaj funduszem, czy stanowi element subfunduszu. 
Odsyłam do ustawy o Funduszu Medycznym. Tam 
rzeczywiście ustanowiony został – oczywiście w ra-
mach inicjatywy pana prezydenta Andrzeja Dudy 
– subfundusz modernizacji szpitali, subfundusz, 
przed którym zostały postawione konkretne cele, 
o których mówił również pan premier w swoim 
exposé. Oczywiste jest, że ten subfundusz ma wy-
odrębnione cele, wyodrębnione zadania. W planie 
finansowym Funduszu Medycznego wyodrębnione 
zostaną środki na te cele. Dla mnie jako ministra 
zdrowia jest całkiem obojętne, czy to będzie od-
rębny fundusz celowy, czy subfundusz Funduszu 
Medycznego. To wszystko jest określone w ustawie, 
a minister zdrowia jest zobligowany do realizacji 
tej ustawy, do zapewnienia środków na ten fun-
dusz. Tak że potwierdzam: zrealizowaliśmy zapew-
nienie pana premiera Mateusza Morawieckiego. 
Umożliwiliśmy realizację tych celów, wyodrębnia-
jąc pulę środków w ramach subfunduszu moderni-
zacji szpitali. Mam nadzieję, że… Ta ustawa chyba 
dzisiaj weszła w życie. Przystępujemy do pilnych 
prac, żeby te środki sukcesywnie uruchamiać.

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Bardzo proszę, pani senator Ewa Matecka. 

Proszę o pytanie.

SenatoR 
ewa maTecka 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, jestem bardzo zaniepokojona 

tą informacją, bo potwierdził pan moje wcześniej-
sze wystąpienie.

(Głosy z sali: Mikrofon, mikrofon!)
Podczas debaty nad Funduszem Medycznym 

zwracałam uwagę, że Fundusz Medyczny niejako 
konsumuje fundusz modernizacji szpitali. Przecież 
fundusz modernizacji szpitali był przedsięwzię-
ciem wcześniejszym, zapowiedzianym wcześniej 
przez pana premiera, a teraz został on włączony do 
Funduszu Medycznego. To koliduje z tą wcześniej-
szą zapowiedzią. Środki przeznaczone na fundusz 
modernizacji szpitali miały być czymś odrębnym 
od Funduszu Medycznego. Tak to zostało nam 
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przedstawione. Teraz pan minister potwierdza, że 
jeden fundusz został skonsumowany przez drugi. 
Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Proszę, Panie Ministrze.

PoDSekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie zDRoWia 
sławomir Gadomski 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Pani Senator, nie bardzo… A nawet inaczej 

powiem: jestem przekonany, że nie mogło to zo-
stać tak przedstawione, bo to ja miałem przyjem-
ność przedstawiać założenia tej ustawy. Robiłem 
to wspólnie z panem ministrem Pawłem Muchą 
z Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 
Co więcej… Może zadam pytanie: to źle, że zo-
stał skonsumowany przez Fundusz Medyczny? 
Fundusz modernizacji szpitali, o którym mówił 
pan premier i co do którego deklarowano kwo-
tę 2 miliardów zł… Tyle miało wynieść wsparcie 
z tego funduszu w okresie ok. 5 lat, co daje średnio 
400 milionów zł rocznie. To wynika z tej deklaracji, 
którą składał pan premier. To ja składam taką de-
klarację, że w ramach tego subfunduszu, w ramach 
dostępnej puli środków z Funduszu Medycznego, 
czyli tych 4 miliardów zł rocznie, wypełnimy tę 
obietnicę z nawiązką. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję za to zobowiązanie.
Jeszcze pan senator Szwed.

SenatoR 
aleksander szwed 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja nawiążę do tego, co powiedział pan senator 

Brejza. Mimo wszystko prosiłbym o przekazanie 
danych statystycznych Ministerstwa Zdrowia. Ja 
też widziałem różne wyliczenia, no ale myślę, że 
minister zdrowia dysponuje właściwymi danymi. 
Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Ze zdziwieniem konstatuję, że nie ma już wię-

cej senatorów, którzy chcieliby zadać pytanie panu 
ministrowi.

Bardzo panu ministrowi dziękuję.
Informuję, że przedstawiciel rządu zobowiązał 

się do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytania 
zadane przez senatorów Czerwińskiego, Szweda 
i Koniecznego.

Otwieram dyskusję.
Bardzo proszę o zabranie głosu panią senator 

Beatę Małecką-Liberę. Bardzo proszę, Pani Senator.

SenatoR 
BeaTa małecka-liBera 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie i Panowie 

Senatorowie!
Procedowana dzisiaj ustawa jest tak naprawdę 

swoistym wetem, wetem, które stawiamy nie tyl-
ko wobec ustawy i zawartych w niej artykułów, ale 
przede wszystkim wobec środowiska medyczne-
go i całego systemu ochrony zdrowia. Minęło pra-
wie 8 miesięcy od momentu, kiedy rozpoczęła się 
epidemia. Walka z koronawirusem jest olbrzymim 
wyzwaniem dla całego naszego społeczeństwa. 
Od początku wiadomo było, że będzie to duże wy-
zwanie – no, pojawiła się nieznana choroba – że 
na pewno będzie z tego tytułu wiele problemów. 
Jednakże wszyscy liczyliśmy na to, że sukcesywnie 
ten wróg będzie rozpoznawany i będzie zwiększać 
się możliwość budowania strategii, strategii, która 
będzie konsultowana z ekspertami, która będzie 
czytelna, która będzie mogła być potem przekaza-
na społeczeństwu. Bo bez uczestnictwa społeczeń-
stwa walka z koronawirusem, co wszyscy wiemy, 
jest niemożliwa.

I cóż mamy po tych 8 miesiącach, jaką sytu-
ację prawną, ustawową, jaką strategię mamy 
w tym momencie? No, najlepszym przykładem 
są właśnie te projekty ustaw, które są ustawami 
niby-zdrowotnymi, mają poprawić sytuację zwią-
zaną z kryzysem wywołanym epidemią. One chy-
ba po raz pierwszy tak naprawdę są kierowane do 
środowiska medycznego. No, mają rzekomo po-
prawić sytuację ochrony zdrowia, ale cała ta dzi-
siejsza dyskusja pokazała, jak bardzo źle te ustawy 
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są przygotowane. Już pomijam fakt, że one łamią 
przepisy konstytucyjne i w ogóle nie powinniśmy 
na ten temat dyskutować. Propozycje, które były 
najbardziej interesujące i najbardziej potrzeb-
ne środowisku, właśnie tą nowelizacją, nad któ-
rą dzisiaj się zastanawiamy, usuwamy. Chodzi 
o wszystkie dodatkowe wynagrodzenia, możliwość 
zwiększenia kontraktów dla szpitali. Wszystkie naj-
ważniejsze cele, które były zapisane w tej ustawie, 
obecna ustawa eliminuje.

Proszę także pamiętać o tym, że zostało wydane 
polecenie ministra zdrowia dotyczące Narodowego 
Funduszu Zdrowia, który przygotowuje w zaciszu 
gabinetów jakieś dodatkowe zmiany w wynagra-
dzaniu ratowników i pracowników szpitalnych 
oddziałów ratunkowych. To powoduje olbrzymi 
nieład, wywołuje olbrzymie zaniepokojenie wśród 
pracowników medycznych co do tego, w jaki spo-
sób są w tej chwili wynagradzani i jak mają być 
wynagradzani, dlaczego z mocy ustawy są dzieleni 
w zależności od formy zatrudnienia i od tego, czy 
są delegowani do innych miejsc pracy, czy też nie.

Dyskusja się odbyła, ale wydaje mi się, że kom-
pletnie nie przedstawiono jakiejś wizji, strategii, co 
dalej. Ta dzisiejsza debata, procedowanie tej usta-
wy… W mojej ocenie to jest bardzo dobre miejsce 
i czas na to, żeby zastanowić się, w jakim punk-
cie jesteśmy i co tak naprawdę przez te 8 miesięcy 
zostało zmienione, aby polepszyć sytuację pacjen-
ta, a także żeby zadbać o większe bezpieczeństwo 
i pomoc dla pracowników medycznych. Już dzisiaj 
mówiłam, że pracownicy medyczni od samego po-
czątku stoją ramię w ramię z przedstawicielami 
wszystkich zawodów medycznych i bardzo dziel-
nie walczą z koronawirusem. Tymczasem propo-
zycje, jakie są przedstawiane przez Ministerstwo 
Zdrowia poprzez te ustawy, tak jak już zostało po-
wiedziane, demotywują. Nie ma tutaj motywacji, 
nie ma zachęt i nie ma szacunku.

Jak cała ta sytuacja wygląda z punktu widzenia 
pacjenta? Państwo na pewno śledzicie wszelkiego 
rodzaju informacje, doniesienia, jak wygląda co-
dzienna praca w szpitalach, jak wygląda codzienna 
praca z pacjentem covidowym, jak wiele ważnych 
rzeczy zostało zaniedbanych. Początkowo to była 
walka o sprzęt ochrony indywidualnej, to była wal-
ka o to, żeby były łóżka, żeby można było pacjenta 
podłączyć do respiratora. To było wyzwanie pierw-
szych miesięcy. Zrodziło się wtedy wiele wątpli-
wości, jeśli chodzi o dostawy, jakie przychodziły, 
zgodność z certyfikatami i to, w jaki sposób były 
one do kraju sprowadzane. Ale to jest inna rzecz, 

nie chcę tu tego tematu podnosić, bo o tym już 
wielokrotnie w tej Izbie dyskutowaliśmy. Jednak 
zamęt, chaos, jaki towarzyszy zmianom organiza-
cyjnym, panuje od początku do dziś. Najpierw zo-
stały stworzone szpitale covidowe, które – jak się 
okazało – na początku epidemii były wykorzysty-
wane w 30%. Później zostały one przywrócone do 
funkcji pierwotnej.

Teraz okazuje się, że na drugą falę epidemii, 
o której od początku było wiadomo, że będzie falą 
o wiele groźniejszą, nie jesteśmy przygotowa-
ni. Brakuje łóżek, więc naprędce powstają łóżka 
w różnych miejscach, w salach kongresowych, na 
stadionach, w miejscach zupełnie nieprzygotowa-
nych do tego, aby przyjmować tam chorych zakaź-
nych. Pytanie, które było zadawane, było pytaniem 
o to, dlaczego nie została wykorzystana baza szpi-
talna tzw. pustostanów, które znajdują się tak na-
prawdę w każdym mieście. Zarówno w Warszawie, 
w Katowicach, jak i w wielu, wielu innych mia-
stach była informacja o tym, że szpitale są już wy-
budowane, nawet funkcjonują, ale z racji tego, że 
nie miały kontraktów, nie przyjmowały pacjentów 
i stały puste. Dlaczego nie wykorzystano tej bazy 
łóżek? Przecież chyba o wiele łatwiej byłoby włożyć 
pieniądze w nawet niefunkcjonujący szpital, dopo-
sażyć go, aniżeli budować od podstaw improwizo-
wany szpital, jaki jest na Stadionie Narodowym. Na 
to wszystko jeszcze nakłada się to zróżnicowanie 
w zatrudnieniu i w wynagradzaniu pracowników, 
którzy tam pracują. To naprawdę nie pomaga, nie 
pomaga ani organizacji w szpitalach, ani w rozwią-
zywaniu problemów związanych z epidemią.

I tak krok po kroku możemy tutaj wymieniać, 
bo to nie chodzi tylko o liczbę łóżek, o liczbę re-
spiratorów, nie chodzi o to, że już w kwietniu czy 
w maju, kiedy rozmawialiśmy na temat wyzwa-
nia, które czeka nas jesienią, pytałam o to, czy za-
pewniona jest odpowiednia ilość tlenu. No i cóż? 
Okazuje się, że niestety po raz kolejny mieliśmy 
rację, mieliśmy rację, że zaprzepaszczono kilka 
miesięcy, a cała para, że tak to określę, w tej chwi-
li skierowana jest tylko i wyłącznie na pacjentów 
z koronawirusem.

A co z pozostałymi? Przecież cały system ochrony 
zdrowia przewidziany jest także dla innych pacjen-
tów, innych, którzy też wymagają pomocy. I niestety 
sytuacja w tej chwili jest taka, że wydano o prawie 
30% mniej tzw. kart DiLO, kart, które wydawane są 
w momencie rozpoczęcia przez pacjenta walki o ży-
cie, walki z chorobą nowotworową. Zmniejszyła się 
liczba zabiegów związanych z naczyniami, które są 
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udrażniane w przypadku chorób zakrzepowych, 
o prawie 35%, o 50% zmniejszyła się liczba zakła-
danych stymulatorów. To są przerażające dane. Czy 
naprawdę Ministerstwo Zdrowia stało się tylko mi-
nisterstwem epidemii, ministerstwem koronawiru-
sa? Przecież to właśnie jest rola i zadanie ministra 
zdrowia, aby część związana z walką z epidemią, 
z olbrzymim wyzwaniem, rzeczywiście była priory-
tetem, ale nie można zapominać o tym, że są także 
pacjenci, którzy muszą skorzystać z porad innych le-
karzy i muszą mieć do nich dostęp.

Pan minister, obecny pan minister Niedzielski był 
prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia. To pan 
prezes Adam Niedzielski wydał wtedy polecenie, za-
lecenie, żeby się wstrzymać: nie wychodźcie z domu, 
nie badajcie się, lepiej będzie, gdy nie będziemy wyko-
nywać badań wstępnych, może trzeba się wstrzymać 
od wykonywania planowych zabiegów. I teraz tak na-
prawdę to jest pytanie już do pana, Panie Ministrze: 
kto weźmie odpowiedzialność za tych wszystkich pa-
cjentów, którzy przez kilka miesięcy nie otrzymali 
porady, nie poszli do lekarza, nie byli diagnozowa-
ni? Do czego zmierzam? Otóż zmierzam do tego, 
Szanowni Państwo, że te łóżka, te respiratory, tlen, 
karetki, które utykają przed SOR-ami… To wszystko 
jest ogromnie ważne i jest dowodem na to, że sys-
tem nie jest dobrze zorganizowany. Są chaotyczne, 
sprzeczne polecenia. Niejednokrotnie sami pacjenci 
i personel medyczny nie wiedzą dokładnie, co mają 
robić, bo polecenia są sprzeczne, a strategie zmie-
niają się z dnia na dzień. Nie może być tak, że szpi-
tal, który wykonuje zabiegi, leczy pacjentów z innymi 
chorobami, dostaje polecenie od wojewody o prze-
kształceniu z dnia na dzień. Taki szpital nie jest przy-
gotowany, nie tylko pod względem sprzętu, nie tylko 
pod względem braku respiratorów, ale także jeśli cho-
dzi o personel, który absolutnie nie jest przygotowany 
do opieki nad pacjentem z koronawirusem.

To wszystko to są niestety zaniedbania, które 
ciągną się miesiąc po miesiącu. Wydawałoby się, 
że nadejdzie taki moment… że jesień będzie tym 
okresem, do którego będziemy przygotowani, że 
będzie to taki okres, kiedy będziemy mieć pewne 
plany związane z tym, jak będzie rozwijała się epi-
demia. Czy ona będzie miała przebieg cięższy, czy 
też lżejszy, to będziemy mieć plany, plan A i plan B. 
Niestety nie mamy ich. Jaki jest efekt? No, najlep-
szym wskaźnikiem tego wszystkiego, co się stało 
w systemie, najlepszym wskaźnikiem tego…

(Wicemarszałek Michał Kamiński: Pani 
Senator, przepraszam, ale już o 3 minuty przekro-
czyła pani czas.)

Już kończę.
Najlepszym wskaźnikiem jest śmiertelność. Tak 

dużego piku i wzrostu śmiertelności, jaki mamy 
w tej chwili, jesienią, nie miała nawet Hiszpania, 
nie miały Włochy, w przeliczeniu na liczbę miesz-
kańców. I to jest najważniejszym wskaźnikiem 
tego, jak działa system. Gdyby nie personel me-
dyczny, gdyby nie jego oddanie, to, jak myślę, 
system całkowicie by się załamał. To tylko dzięki 
ofiarności i wspaniałej pracy pracowników me-
dycznych jeszcze w jakiś sposób jesteśmy w stanie 
utrzymywać tę sytuację.

Dlatego, wracając do dzisiejszej debaty na te-
mat ustawy, chcę jeszcze raz zaapelować o to, aby 
nie różnicować pracowników medycznych. Apeluję 
o to, żeby ich odpowiednio motywować, żeby ich 
odpowiednio wynagradzać, szanować i odpowied-
nio zabezpieczać, z tego względu, że bez nich to 
tego systemu już zupełnie nie będzie.

Na zakończenie wrócę jeszcze tylko do kwe-
stii śmiertelności, bo te wskaźniki są naprawdę 
przerażające. Jeżeli w ciągu 20 dni mamy wzrost 
o 34 tysiące… Od 31 sierpnia do dnia dzisiejszego 
nastąpił wzrost zgonów o 34 tysiące. Przy czym 
Ministerstwo Zdrowia mówi, że tylko 11 tysięcy 
to są pacjenci, którzy umarli z powodu COVID-19, 
a to znaczy, że cała reszta, te 22 tysiące, to są 
tzw. ciche zgony, to są zgony tych wszystkich 
osób, które właśnie w trakcie epidemii, tej walki 
z epidemią, umarły na inne schorzenia. To jest 
wyzwanie tego systemu. Dlatego też absolutnie 
nie możemy przyjąć tych wszystkich obietnic, 
które tutaj są składane, i tego zaklinania, że jest 
tak wspaniale, że mamy zabezpieczone miejsca 
i że właściwie system jest wydolny. Nie jest. Jest 
u kresu wytrzymałości. Myślę, że personel me-
dyczny jest już bardzo zmęczony, nie tylko fi-
zycznie, ale także psychicznie, i tego typu ustawy 
oraz tego typu rozwiązania, jakie są proponowa-
ne, naprawdę mu nie pomagają. Dziękuję bardzo. 
(Oklaski)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Bogdan Borusewicz)

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Proszę o zabranie głosu panią senator Ewę 

Matecką.
Proszę uprzejmie.
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SenatoR 
ewa maTecka 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo!
Chaos w ochronie zdrowia, prowizoryczność 

strategii, lekceważenie medyków, niekompeten-
cja urzędników to wyróżniki dzisiejszej kondycji 
ochrony zdrowia. Do niedawna wydawało się jesz-
cze oczywiste, że w kwestii zdrowia Polaków nie 
ma zgody na brak profesjonalizmu, nie ma zgody 
na przypadkowe decyzje czy działania powodujące 
dezorientację wśród medyków, a w konsekwencji 
chaos organizacyjny i chaos prawny w obrębie ca-
łego systemu. Gdy okazało się, że nieudolna po-
lityka rządu PiS wszystkie wspomniane sytuacje 
jednak dopuszcza, przekonaliśmy się, że w swych 
destrukcyjnych zapędach rząd potrafi pójść jeszcze 
dalej. Dla wielu pierwszym sygnałem były niejasne 
interesy firm powiązanych z ministrem zdrowia, 
na których Skarb Państwa i my, podatnicy, stracili-
śmy kilkadziesiąt milionów złotych. Szpitale otrzy-
mały bezużyteczne respiratory i wątpliwej jakości 
sprzęt ochrony osobistej. Dodajmy, że działo się to 
w sytuacji, gdy w wielu miastach placówki medycz-
ne organizowały zbiórki na swoje własne potrzeby 
i prosiły o wsparcie materialne.

Przyczyn obecnego stanu rzeczy należy jednak 
szukać głębiej. Przede wszystkim w lekceważą-
cym traktowaniu przez rządzących pracowników 
ochrony zdrowia. Pamiętamy głośne wezwanie 
jednej z posłanek PiS podczas obrad sejmowych, 
która zwróciła się do lekarzy, mówiąc „niech jadą”. 
I wyjechali. Jej apel nie pozostał bez echa. Od tego 
czasu Polskę opuściło ok. 2 tysięcy znakomitych 
medyków, znakomitych specjalistów.

Parlamentarzyści PiS opowiadali się również 
za restrykcyjnym zapisem dotyczącym odpowie-
dzialności za nieumyślne spowodowanie błędów 
lekarskich, wg którego medycy mogliby trafić do 
więzienia nawet na 7 lat. To nie tylko kolejny ar-
gument dla lekarzy rozważających ewentualną 
emigrację, ale także czynnik hamujący przed po-
dejmowaniem trudnych, ale odważnych decyzji, 
niejednokrotnie ratujących życie człowieka.

Wypraszani z kraju, nękani widmem surowych 
kar i nieszanowani lekarze, zmagający się na co 
dzień z chaosem systemu, zostali również bezpar-
donowo oszukani w kwestiach ekonomicznych. 
W Sejmie posłowie, w tym posłowie PiS, pierwot-
nie przyjęli poprawkę Senatu, przyznającą 100-pro-
centowy dodatek do wynagrodzenia dla wszystkich 

pracowników walczących z COVID, a teraz, dzisiaj 
proponują nowelizację, która usuwa tę kluczową 
senacką poprawkę, czyli odbiera części środowiska 
medycznego już raz przyznane pieniądze. Chce się 
w ten sposób pozbawić pracowników medycznych 
prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

Kuriozalnym faktem okazuje się to, że ustawa 
przyjęta w Sejmie i podpisana przez prezydenta 
Rzeczypospolitej do dziś nie została opublikowana. 
Zatem oczekuje się od Senatu Rzeczypospolitej, by 
pracował nad dokumentem de facto formalnie nie-
istniejącym. Nie ma naszej zgody na takie procedo-
wanie i nie ma naszej zgody na pozbawienie prawa 
do dodatkowego wynagrodzenia medyków walczą-
cych w czasie epidemii, walczących z COVID.

Jeśli Sejm odrzuci nasze senackie weto w spra-
wie nowelizowanej ustawy, to możemy się spo-
dziewać, że doprowadzi to do kolejnej absurdalnej 
sytuacji, w której pojawi się groźba, że pracujący 
w tym samym szpitalu i z takim samym zaanga-
żowaniem lekarze będą w drastycznie różny spo-
sób wynagradzani. Można dopatrywać się w tym 
działania prowadzącego nie tylko do skłócania śro-
dowiska, ale także – i przede wszystkim – do zła-
mania konstytucyjnej gwarancji równości, art. 32 
konstytucji. W tej sytuacji jednoznacznie fawory-
zowani będą pracownicy służby zdrowia wskazani 
przez wojewodę. Jest to nie do przyjęcia zarówno ze 
względów prawnych, jak i ze względów etycznych.

Padło tutaj pytanie o to, gdzie są pieniądze, 
skąd są pieniądze. Usłyszeliśmy: nie mamy tylu 
pieniędzy. No, trzeba tylko dobrze się przyjrzeć… 
Te pieniądze mogłyby się znaleźć – można by nie 
przeznaczać 10 miliardów zł na media publiczne 
i na tanią propagandę, a zadbać o dobre i godne 
wynagrodzenie medyków walczących w bardzo 
trudnej sytuacji z pandemią.

Co więcej, wielką i kosztowną mistyfikacją 
okazał się także tymczasowy szpital na Stadionie 
Narodowym i  podobny szpital w  Katowicach. 
W obu przypadkach efekt propagandowy był waż-
niejszy niż realne skutki podejmowanych działań. 
Nie skorzystano np. z  istniejących już budyn-
ków szpitalnych w Katowicach, we Wrocławiu 
i w Warszawie. W tych budynkach przystosowa-
nie do specyfiki działania w warunkach pandemii 
byłoby nieporównanie bardziej efektywne, a lecze-
nie pacjentów – skuteczniejsze i tańsze.

Zapewnienia rządu o wystarczającej liczbie 
wolnych łóżek i respiratorów również przeczą co-
dziennemu doświadczeniu. Symboliczne stały się 
również w ostatnich tygodniach obrazy karetek 
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krążących od szpitala do szpitala w poszukiwaniu 
miejsc dla pacjenta, który często był już w stanie 
zagrożenia życia. Do tego należy dodać znikomą 
i ciągle malejącą liczbę testów, co sprawia, że co-
dziennie podawane informacje o zakażeniach są 
w większości niewiarygodne. Jeśli bowiem przyjąć, 
że w Polsce wykonano dotychczas ok. 158 tysięcy 
testów na milion mieszkańców… Dla porównania 
Litwa wykonała ich blisko 473 tysiące. 473 tysiące 
na milion mieszkańców na Litwie. W Niemczech – 
315 tysięcy na 1 milion mieszkańców; w Czechach 
– blisko 300 tysięcy na 1 milion mieszkańców. 
Oznacza to, że diagnostyka leżąca u podstaw stra-
tegii ma charakter w dużej mierze iluzoryczny. 
Brak przemyślanej strategii, przypadkowe i do-
raźne działania, a także jawne mijanie się z praw-
dą tak w stosunku do środowiska medycznego, jak 
i w stosunku do całego społeczeństwa, z dnia na 
dzień pogłębia chaos i podnosi koszty walki z pan-
demią. Walka ta jest obecnie tym droższa, im mniej 
skuteczna. I nie da się tego faktu przykryć próba-
mi przerzucania odpowiedzialności na rzekomo 
nie dość zaangażowanych w swoją pracę medyków, 
wszystkich pracowników ochrony zdrowia.

Wobec tylu absurdów, niekompetencji i prowi-
zoryczności polityki zdrowotnej, a także zwykłej 
nieuczciwości i braku skutecznej strategii w wal-
ce z pandemią chaos musi się pogłębiać i chaos 
się pogłębia. Rząd, który nie panuje nad sytuacją 
zdrowotną, pragnie jednak utrzymać niepodzielne 
panowanie nad społeczeństwem i czyni to w spo-
sób daleki od demokratycznych standardów. Nie da 
się zatrzymać w Polsce lekarzy, pielęgniarek, nie 
szanując ich pracy, lekceważąc ich i nie doceniając 
ich pracy. Nie da się też zaczarować rzeczywistości. 
Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Pani Senator.
I proszę o zabranie głosu panią senator Alicję 

Chybicką.

SenatoR 
alicJa cHyBicka 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Procedowana przez nas ustawa, a właściwie po-

prawka, według i pana ministra, i przedstawiciela 

wnioskodawców ma jak najbardziej pozytywne 
działanie. Żeby to podsumować, powiem tak. 
Pisze się tu, że konwalidacja błędu… No, właści-
wie to moja wściekłość nie zna granic. Jakiego błę-
du? Czy błędem byłoby wszystko to, co ta ustawa 
zmieniłaby, gdybyśmy ją przegłosowali? A co zmie-
ni? Prawa pracowników podmiotów leczniczych, 
osób wykonujących zawody medyczne oraz osób, 
z którymi zawarto umowy na wykonywanie świad-
czeń zdrowotnych, którzy nie zostali skierowani do 
pracy w drodze decyzji administracyjnej, a zara-
zem uczestniczą w wykonywaniu świadczeń zdro-
wotnych osobom chorym na COVID-19 lub osobom 
z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, 
do otrzymywania comiesięcznego dodatku do wy-
nagrodzenia w wysokości 100% kwoty miesięcz-
nego wynagrodzenia wynikającej z umowy o pracę 
albo innej umowy, na podstawie której praca jest 
wykonywana, w okresie obowiązywania stanu za-
grożenia czy epidemii.

Co jest w tym złego? To jest samo dobro. Jeśli 
ktoś w Polsce uważa, że same wstawione na wiel-
ki stadion łóżka i respiratory, których nie ma kto 
obsłużyć, wyleczą kogokolwiek, to się grubo myli. 
I wycofanie się z tego zapisu jest olbrzymim błę-
dem. Czy ktoś w ogóle pofatygował się i policzył, 
w jakim wieku, średnio, są pielęgniarki, lekarze, 
jak w tej chwili wygląda dostępność tych osób, ich 
zdolność do pracy, ile z nich jest chorych w tym 
czasie na COVID?

I dlatego ja mam głębokie przekonanie – co po-
wiem teraz i na końcu – że my musimy zagłosować 
przeciwko temu tak naprawdę knotowi, jeszcze do 
tego wszystkiego łamiącemu konstytucję.

Drugie rozwiązanie, które wycofuje ta dzi-
siaj przez nas procedowana ustawa, to jest pra-
wo ubezpieczonych zatrudnionych w podmiocie 
leczniczym w okresie podlegania obowiązkowej 
kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach do-
mowych – skrócę to – do otrzymywania 100-pro-
centowego wynagrodzenia.

I wreszcie trzecia kwestia, bardzo ważna, o któ-
rej mówią dyrektorzy szpitali, to jest obowiązek 
prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do doko-
nania zmiany planu finansowego tego funduszu na 
rok 2020 w celu podwyższenia co najmniej o 15% 
opłaty ryczałtowej przeznaczanej na finansowanie 
świadczeń opieki zdrowotnej. Co tutaj jest złego? 
Jaka pomyłka? 15 posłów się pomyliło? Ja swoją gło-
wę daję, że zagłosowali dla dobra Polek i Polaków, 
że to nie był żaden błąd. Błąd to jest to, co w tej 
chwili próbuje się zrobić. Bo sytuacja nie jest dobra. 



156

18. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 26 listopada 2020 r.

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

Nie można zaklinać rzeczywistości, mówić, że jest 
świetnie, jak jest źle. Popatrzcie państwo na liczbę 
zgonów. To one są wymiernikiem tego, jak aktual-
nie funkcjonuje ochrona zdrowia.

Pytanie: czy wszystkim osobom, o  których 
codziennie się mówi, wymieniając kolejne licz-
by – 500, 600, 670, tak wyglądają ostatnie dni – 
udzielono stosownej pomocy? Czy one otrzymały 
taką pomoc, jaką powinny otrzymać? Czy też pod-
jechały na podjazd jakiegoś szpitala i tam skończy-
ły życie? Czy, jak w dniu wczorajszym, o czym się 
rozpisują media… Zmarła dziewczynka, która nie 
doczekała się, żywa, przyjazdu karetki do domu, 
tylko karetka przyjechała i stwierdziła zgon. To jest 
prawidłowo działająca ochrona zdrowia? To nie są 
pojedyncze przypadki. Jakbym chciała powymie-
niać to wszystko, co się dzieje złego, to mogłabym 
pewnie pół dnia przemawiać i wymieniać przypad-
ki, w których, moim zdaniem – a 45 lat pracuję 
w ochronie zdrowia i jestem do dzisiaj aktywnym 
lekarzem – niekoniecznie można mówić o błędach 
konkretnej osoby. Wiem, że tam są sprawy pro-
kuratorskie. Ale, proszę państwa, życie jest bez-
cenne. Jak ktoś przeszedł już na tamtą stronę, to 
z niej nie wróci. Nie ma ważniejszej rzeczy. Nie 
ma… Nie wydawajmy pieniędzy na limuzyny, na 
telewizję, na nie wiadomo co. Nie ma rzeczy cen-
niejszej niż życie ludzkie. I na to środki muszą się 
znaleźć. Zwłaszcza że mówimy tu o 4 miliardach zł. 
Po co ta cała zabawa?

Proszę państwa, absolutnie uważam, że słusz-
nie senacka Komisja Zdrowia zagłosowała prze-
ciwko tej ustawie, bo to jest naprawdę, począwszy 
od prawnej strony zagadnienia, poprzez samą za-
wartość, szkodliwa ustawa, zawierająca same złe 
zapisy. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Pani Senator.
Proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Wojciecha Koniecznego.

SenatoR 
woJciecH konieczny 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Chciałoby się powiedzieć „Panie Ministrze”, ale 

pan minister nas opuścił, można powiedzieć, od-
dalił się lub…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Zrejte- 
rował.)

Słucham?
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Zrejte- 

rował.)
No, powiedzmy, zrejterował – i ja się temu nie 

dziwię. Na jego miejscu też bym zrejterował, ponie-
waż broni rzeczy nie do obrony. Broni inicjatywy, 
która nie ma w sobie racjonalności ani politycznej, 
ani ekonomicznej, ani medycznej, ani ludzkiej, po 
prostu żadnej. Po prostu nie i już.

Zabieram głos wywołany niejako przez, wła-
ściwie nawet można tak powiedzieć, prezesa 
Kaczyńskiego, który w Sejmie, z mównicy sejmo-
wej, nazwał nas, senatorów, którzy głosowali za 
tym rozwiązaniem i tą poprawką, ludźmi postępu-
jącymi nieetycznie, którzy chcą zniszczyć państwo. 
No, ja jestem w sumie autorem tych poprawek, nie-
które z nich były napisane już na wiosnę, niektó-
re teraz, i głęboko się z tą oceną nie zgadzam. Jest 
to zadziwiające myślenie. W każdym kraju służbę 
zdrowia się hołubi i docenia, dofinansowuje, na-
tomiast u nas inicjatywa, która ma iść w kierunku 
tego, żeby ta służba zdrowia zaczęła wreszcie, że 
tak powiem, wyglądać normalnie, by wreszcie do-
ceniła swoich bohaterów, żeby… Tu to się nazywa 
niszczeniem państwa.

Prawda jest następująca. Rozwiązania, któ-
re dzisiaj mamy i których pan wiceminister, już 
nieobecny, tu bronił, są takie: salowa, która pra-
cuje przez miesiąc, codziennie przez 8 godzin 
w tym aerozolu covidowym, zarabia 2 tysiące 700 
czy 2 tysiące 800 na miesiąc, a lekarz ze Stadionu 
Narodowego, który nie przyjął żadnego pacjenta, 
udzielił wywiadu, zarabia 4 tysiące 800 za 1 dobę. 
To są te dzisiejsze rozwiązania, których bronią pan 
minister i rząd. No, ja sam jestem lekarzem i wiem, 
że lekarze muszą być docenieni, ale za pracę, za 
pracę. Inne osoby również muszą być docenione 
za pracę. A tutaj absolutnie nie ma zachowanej 
równowagi.

Geneza tych poprawek. One wzięły się… Dwie 
z nich są z wiosny, ponieważ w tarczy 2.0 wpisano 
możliwość komercjalizacji i prywatyzacji szpitali, 
kiedy będą one w trudnej sytuacji finansowej, kie-
dy samorządów nie będzie stać na pokrycie strat. 
Wtedy właśnie zgłosiłem po raz pierwszy te po-
prawki mówiące o 15-procentowym zwiększeniu 
wyceny świadczeń i o tym, żeby darować w tym 
roku niewyrobiony kontrakt czy też ryczałt – po-
nieważ wiadomo było, że to nie będzie wyrobione, 
a jednocześnie pojawiła się groźba prywatyzacji 
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szpitali. Dzisiaj pan premier, wsiadając do samolo-
tu, kiedy miał wylecieć do Orbána na Węgry, chyba 
się pomylił, bo powiedział, że wdrażamy właśnie, 
wprowadzamy w życie tarczę 2.0. Pewnie miał na 
myśli tarczę 6.0. Ale ta pomyłka była symptoma-
tyczna – być może rzeczywiście wdrażamy Tarczę 
2.0 i teraz sposobem na radzenie sobie ze służbą 
zdrowia, kiedy jest ona w zapaści, będzie prywa-
tyzacja. A więc być może…

(Senator Maria Koc: To tarcza finansowa 2.0.)
Być może w tarczy 2.0 było właśnie to wpisane. 

I niestety tak się stało.
Geneza trzeciej poprawki, tej, o której dzisiaj 

mówimy, dotyczącej tego, żeby pracownicy służ-
by zdrowia otrzymali dodatki. No, jest nią decy-
zja ministra Niedzielskiego, który zmienił taktykę, 
tzn. odszedł od szpitali jednoimiennych, od tego 
rozróżnienia, że jedni medycy zajmują się walką 
z COVID, a drudzy nie, i zmienił to tak, że wszyscy 
się tym zajmują. Oczywiście to nieprawda, że tak 
nie jest. Jeżeli szpital, który nie jest szpitalem za-
kaźnym, normalnie przyjmuje pacjentów na SOR, 
kieruje ich do oddziałów, operuje ich itd., to wszy-
scy pracownicy tego szpitala są w to zaangażowani. 
Lekarze rodzinni również są zaangażowani. Pan 
minister, jeszcze będąc szefem NFZ, bardzo bro-
nił idei teleporad. My na posiedzeniach senackiej 
Komisji Zdrowia mówiliśmy, że być może lekarze 
rodzinni powinni być bardziej zaangażowani, po-
winni ściślej pracować z pacjentem, ale wtedy to 
rozwiązanie było przedstawiane jako sukces rzą-
du, tzn. że dzięki temu, że były teleporady, telere-
cepty, e-zwolnienia itd., itd., w ogóle opieka była 
możliwa. Teraz to się odmieniło – bo teraz trzeba 
tym lekarzom zapłacić. No, dało się im obowiąz-
ki sanepidu, muszą pilnować kwarantann, muszą 
wypełniać stosy dokumentacji, muszą w tym czasie 
także leczyć pacjentów, a pieniędzy dla nich nie ma.

Zresztą to różnicowanie jest zadziwiające. Bo 
dlaczego lekarze, którzy rzeczywiście nie pra-
cują w kontakcie z COVID, ale też pracują teraz 
w ogromnym obciążeniu, bo wykonują pracę za 
tych, którzy są skierowani do walki z COVID… Bo 
gdy w danym szpitalu połowa łóżek jest zajęta dla 
pacjentów covidowych, to reszta lekarzy, pielęgnia-
rek itd. musi się skupić na tych pozostałych pa-
cjentach. I oni też pracują pod wzmożoną presją, 
również są w trudnej sytuacji, również im należy 
się dodatek, a o tym zupełnie się zapomina.

Uważam, że odwracanie się plecami do per-
sonelu, co teraz czyni rząd, jest ogromnym błę-
dem. Słyszymy, że już podnoszą się głosy mówiące 

o protestach, podnoszą się głosy domagające się 
podwyżek. No rzeczywiście, ludzie czują się oszu-
kani i mają do tego prawo. Ja nie wierzę w to, że po-
słowie PiS, 15 posłów PiS się pomyliło. Nie wierzę 
też, że prezydent się pomylił, podpisując ustawę. 
Myślę, że po prostu ruszyło ich sumienie. Widzieli, 
że są tam te rozwiązania, że powinny one wejść 
w życie, dlatego tak się stało. No, jeżeli się mylą 
posłowie, jeżeli prezydent się myli, to trudno to ko-
mentować, ale uważam, że w stosunku do swojego 
prezydenta nie powinno się używać takich okre-
śleń, jakie są używane przez jego obóz polityczny.

Rząd mówi jednoznacznie: wam te pieniądze 
się nie należą, ale nam się należą limuzyny, nam 
się należą podwyżki. Wiemy, że wiceministrowie 
mają dostać po 100% podwyżki. No, nie zarabiają 
wiele, ale ciekawi mnie, czy dostaną je ci wicemi-
nistrowie, którzy pracują nad COVID, tzn. pan wi-
ceminister Kraska, a inni wiceministrowie ich nie 
dostaną. Pewnie nie, bo musi być równość konsty-
tucyjna i wszyscy je dostaną.

Zwracam się do senatorów Prawa i Sprawie-
dliwości: prawdopodobnie z przyczyn politycz-
nych nie możecie zagłosować za, ale możecie się 
wstrzymać od głosu. Spójrzcie w oczy pielęgniar-
kom, lekarzom, salowym, technikom radiologii, 
innym pracownikom służby zdrowia. Spójrzcie im 
w oczy, a potem we własne sumienia, i zadecydujcie. 
Możecie się wstrzymać. Chociaż to będzie wyrazem 
waszego uznania dla tych wszystkich ludzi.

Co teraz będzie musiał zrobić prezydent? 
Prezydent będzie musiał zawetować tę ustawę, po-
nieważ ona jest niezgodna z konstytucją, gdyż róż-
nicuje pracowników, dzieli ich na tych kierowanych 
przez wojewodę i na tych niekierowanych. Nie wiem, 
jak postąpi, ale będzie musiał albo podpisać ustawę 
niekonstytucyjną, albo skierować ją do Trybunału 
Konstytucyjnego. Zobaczymy. W każdym razie jest 
postawiony teraz… będzie postawiony, jeżeli Sejm 
odrzuci nasz sprzeciw, w bardzo trudnej sytuacji.

Proszę państwa, naprawdę nie może być tak, że 
ludzie narażają własne życie, że w szpitalach jest po 
20–30% personelu zarażonego koronawirusem… Bo 
tak jest. Pozostali wykonują czynności, których tamci 
nie mogą wykonywać. Ten personel się miesza, jest 
przekierowywany. Raz się zajmuje pacjentami co-
vidowymi, innym razem nie, raz oni w tej sali leżą, 
innym razem w innej. Tego się nie da potraktować 
w ten sposób, wybiórczo, jak nam pan minister starał 
się zaprezentować. Przykład? Wszystkie porodów-
ki w kraju. Na wszystkie porodówki trafiają pacjent-
ki rodzące. Nie mają wcześniej wykonanych testów, 
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po prostu rodzą, trzeba nimi się zajmować i każdy 
jest narażony na to, że może się spotkać z pacjentką 
zarażoną. I cóż ci pracownicy mają zrobić? Od po-
czątku epidemii pracują, zarażają się, zdrowieją lub 
nie. Ale to jest taki przykład, którego tutaj nie ma. 
O nich nikt nie myśli, tak jak i o wielu innych pracow-
nikach. Dlaczego nikt nie myśli np. o pracownikach 
technicznych, którzy wymieniają butle z tlenem, któ-
rzy wchodzą na te oddziały, chodzą w tych oparach 
koronawirusa? I co, nie są pracownikami medyczny-
mi, nie należą się im podwyżki, to nie jest ta grupa, 
nie widzimy ich? Ta niesprawiedliwość nie przejdzie, 
ona jest zbyt ewidentna. Zaufanie do rządzących, już 
nadwątlone, w grupie lekarzy, w grupie pielęgniarek, 
w grupie salowych, techników, wszystkich innych ru-
nie w gruzy.

Apeluję, abyśmy tę ustawę, która jest w sumie 
również tarczą dla szpitali, ponieważ ona powoduje 
obronę szpitali… My w ogóle zapominamy, że w na-
szym systemie gospodarczym istnieją takie przed-
siębiorstwa jak szpitale. Te przedsiębiorstwa przed 
epidemią były zadłużone na 16–18 miliardów zł, na-
wet nie wiemy, na ile. Ich sytuacja jest dalej trudna 
i pogarsza się. Ich nie bronimy, bronimy przedsię-
biorstw, które przed epidemią przynosiły zyski i będą 
przynosić zyski po epidemii. Słusznie, że ich broni-
my, bo być może upadną, będą tragedie ludzkie, utra-
ta miejsc pracy, ale nie bronimy szpitali, głosujemy 
za zniesieniem poprawek, które dofinansowywały 
służbę zdrowia, które w odpowiedni sposób zabez-
pieczały świadczenia medyczne we właściwej wyso-
kości. To robimy, a tego nie powinniśmy robić. Tamta 
ustawa została poprawiona na tyle, na ile mogła być 
poprawiona, a to, co zostało skierowane z Sejmu, to 
straszliwy gniot. To jest rzecz, która ma po raz kolej-
ny pokazać służbie zdrowia: wam się te pieniądze nie 
należą. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Poproszę o  zabranie głosu panią senator 

Agnieszkę Gorgoń-Komor – zdalnie.

SenatoR 
aGnieszka GorGoń-komor 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja bardzo króciutko, bo część argumentów, któ-

re chciałam podnieść w czasie tej debaty, już padło, 
więc nie będę ich powtarzać.

Ja także nie zagłosuję za, gdyż ustawa uwłacza 
mojej godności, uwłacza mi jako lekarzowi oraz 
jako senatorowi. Kolejny raz rząd PiS nas zawodzi 
– tak jak kiedyś, w 2007 r., kiedy był ogólnopol-
ski strajk medyków, pielęgniarek, położnych, le-
karzy. Nie spodziewałam się niczego innego. I chcę 
państwa solennie zapewnić, że nadal będę trwać 
przy łóżku pacjenta – tak jak moi koledzy i moje 
koleżanki, wszyscy pracownicy medyczni wspo-
mniani tutaj: od salowej po opiekunki medyczne, 
pielęgniarki, ratowników i właśnie lekarzy – nie-
zależnie od tego, czy będziemy mieć dodatek finan-
sowy, czy nie.

W toku dzisiejszej dyskusji wydaje się, że stro-
na rządowa kompletnie nie rozumie, co to jest ta 
pierwsza linia frontu. Używa tych słów dosyć często. 
Ja nawet już tego stwierdzenia nie używam w co-
dziennych rozmowach z moimi kolegami, ponieważ 
wszyscy absolutnie pracują na tej linii. Nie uważam 
się za bohatera. Moi koledzy mówią: my robimy to, 
co do nas należy, i nie chcemy, żeby o nas tak mó-
wiono, ale chcemy, aby nasz rząd nam pomógł w tej 
walce z koronawirusem, a nie pomaga.

Dlaczego rządzący nie uczą się od Viktora 
Orbána? On bardzo szybko i sprawnie umiał po-
dejść do sprawy wynagrodzeń pracowników 
ochrony zdrowia, gdyż wiedział, że jak ich nie wy-
nagrodzi, to stracą motywację do pracy. A wyna-
grodzenie jest jedną z takich motywacji.

Chciałabym powiedzieć, że już wielokrotnie by-
liśmy dzieleni – byliśmy dzieleni w sytuacji, kiedy 
my, specjaliści, zarabialiśmy mniej od rezydentów 
– ale nie daliśmy się i nie damy się dalej tak mani-
pulować jako środowisko medyczne. Jesteśmy ra-
zem i razem trwamy przy łóżku pacjenta, w trakcie 
pandemii COVID-19, w walce przeciwko wiruso-
wi. Bo ta walka nadal trwa i musimy być zdrowi, 
kompetentni i zapaleni do tej walki. To jest nasza 
codzienna praca, codzienne życie – począwszy od 
pierwszego kontaktu z ratownikiem medycznym, 
poprzez wykonywanie operacji u pacjenta, który 
jest np. po wymazie i jest ujemny, a za chwilę jest 
dodatni, skończywszy na kontakcie z rodzącą pa-
cjentką, która przychodzi z bólami porodowymi 
i dopiero wymaz za kilka godzin wykaże, że ta pa-
cjentka jest dodatnia. A musicie państwo wiedzieć, 
że te osoby, które są przy tym porodzie, niejedno-
krotnie się właśnie w trakcie niego zarażają, bo są 
długo przy tej pacjentce.

Tak że ja absolutnie nie poprę tego bubla praw-
nego. I uważam, że jest to bardzo krzywdzące dla 
środowiska medycznego. Dziękuję bardzo.
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WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Pani Senator.
I  proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Stanisława Gawłowskiego – zdalnie.

SenatoR 
sTanisław Gawłowski 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni 
Państwo!

Ta ustawa i ta debata dotyczą tak napraw-
dę 3 obszarów: medyków jako grupy zawodo-
wej, pandemii COVID, ale też przede wszystkim 
pieniędzy. Trudno jest uciec od takiego wraże-
nia, że rząd chce za wszelką cenę zbudować ob-
raz, że doskonale radzi sobie z pandemią, czego 
przykładem jest zaangażowanie rządu w Szpital 
Narodowy – niektórzy mówią: w pic narodowy. 
Bo gdyby rzeczywiście przyjąć to założenie, to 
należałoby przypomnieć określenie, które krą-
żyło w czasach PRL: lud pije szampana ustami 
swoich przedstawicieli. W tym przypadku me-
dycy muszą czuć się dobrze, bo przecież ci, któ-
rzy są zatrudnieni na Stadionie Narodowym, są 
sowicie opłacani. Ja niedawno, przeglądając róż-
nego rodzaju ogłoszenia, znalazłem ogłoszenie 
o zatrudnieniu do pracy pomocników medycz-
nych w Szpitalu Narodowym. Okazuje się, że ci 
ludzie, którzy zgłoszą się tam do pracy, zarobią 
za godzinę 80 zł. Łatwo przeliczyć, że miesięcz-
nie to będzie ok. 8,5 tysiąca zł. Można to zestawić 
z inną, bardzo ważną grupą zawodową, z osoba-
mi pracującymi w szpitalach, czyli z pielęgniar-
kami i pielęgniarzami. Oni zarabiają średnio – to 
też statystyka – ok. 4,5 tysiąca zł miesięcznie. 
Opiekun medyczny, który nie musi mieć żad-
nego przygotowania, na Stadionie Narodowym, 
w  Szpitalu Narodowym, będzie zarabiał ok. 
8,5 tysiąca, a pielęgniarka, która musi być dosko-
nale przygotowana i odpowiednio wykształcona 
– one przecież ciężko pracują, również z ludź-
mi, którzy są zarażeni koronawirusem – zarabia 
w Polsce średnio 4,5 tysiąca zł. 

Łatwo również znaleźć inne zestawienie finan-
sowe. Aż 700 tysięcy zł dziennie kosztuje utrzy-
manie tego picu na Stadionie Narodowym. Łatwo 
przeliczyć, że dziennie jest to równowartość dwu-
krotnej podwyżki dla 156 pielęgniarek, a miesięcz-
nie – dla 4,5 tysiąca pielęgniarek. To pokazuje, jak 

źle te pieniądze są wydatkowane przez służbę zdro-
wia w Polsce, przez Ministerstwo Zdrowia.

Ja oczywiście mam świadomość, że pielęgnia-
rek w Polsce jest ok. 300 tysięcy i że gdyby chcieć 
im wszystkim zapewnić tak znaczące podwyż-
ki, to trzeba byłoby poszukać pieniędzy w innych 
miejscach. Ale przecież te pieniądze są, doskona-
le znamy przykłady marnotrawienia pieniędzy 
przez obecny rząd. Do takich przykładów należą 
wspomniane już 2 miliardy dla telewizji publicznej 
czy ta nieszczęsna inwestycja związana z przeko-
pem mierzei. No, to są kolejne 2 miliardy. Statki 
będą wpływać donikąd, bo dalej przecież nie po-
płyną, przepłyną tylko mierzeję. Są też dziesiątki 
milionów złotych, które wydano na zakup nowych 
samochodów dla rządu, tak jakby to była najważ-
niejsza inwestycja w trakcie pandemii.

To wszystko razem powoduje, że rząd nie chce 
się pod tym podpisać. No, przecież mógł przyjąć 
szybką ścieżkę procedowania, potraktować to jako 
pilną ustawę, zgłosić inicjatywę rządową. Ta usta-
wa byłaby wtedy tak samo szybko procedowana 
jak w przypadku zgłoszenia projektu przez grupę 
posłów, ale rząd nie chciał się pod tym podpisać. 
Znalazł posłów, którzy bezmyślnie podpisali się 
pod złym, skandalicznym wręcz projektem ustawy.

I na koniec powiem, że ja również będę głoso-
wał przeciwko tej ustawie. Nie mam najmniejszej 
wątpliwości, że ludziom ciężko pracującym w pol-
skim systemie opieki zdrowotnej, ludziom, którzy 
codziennie są narażeni na zarażenie się koronawi-
rusem, należą się podwyżki. Nie mam najmniejszej 
wątpliwości, że są to osoby od początku do końca 
profesjonalne i w pełni zaangażowane. Ta ustawa 
nadaje się wyłącznie do kosza. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

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

Marię Jackowskiego.

SenatoR 
Jan maria Jackowski 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja wnikliwie przysłuchiwałem się tej dyskusji, 

tej debacie, która toczy się nad czwartym punk-
tem porządku obrad, a więc nad ustawą o zmianie 
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ustawy o  zmianie niektórych ustaw w  związ-
ku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym 
związanym z wystąpieniem COVID-19. Chciałbym 
zwrócić uwagę Wysokiej Izby na jedną kwestią, 
która moim zdaniem przesądziła o tym, co wyda-
rzyło się od 28 października do dnia dzisiejszego. 
Otóż, jak wiadomo, ta ustawa została przegłosowa-
na… No, nie ta ustawa, tylko ta wcześniejsza. Nad 
poprawkami Senatu w Sejmie głosowano 28 paź-
dziernika 2020 r. Jak wiemy, kluczowa poprawka, 
która została przyjęta w Senacie, poprawka do po-
przedniej wersji ustawy, nie uzyskała… To znaczy 
wniosek o odrzucenie tego wniosku Senatu nie 
uzyskał większości. W zgodnej opinii posłów, któ-
rzy brali udział w tym głosowaniu, część z nich nie 
mogła wziąć w nim udziału ze względu na zerwa-
nie połączenia, rozłączenie iPadów – i to zostało 
potwierdzone – a część posłów stwierdziła, że do-
szło do pomyłki.

Dlaczego o tym mówię? Dlatego, Wysoka Izbo, 
że w takiej sytuacji zgodnie z zasadami procesu 
legislacyjnego należało w Sejmie zgłosić wnio-
sek o reasumpcję. Jest taka możliwość. W art. 189 
ust. 1 Regulaminu Sejmu czytamy, że w sytuacji, 
gdy wynik głosowania budzi uzasadnione wątpli-
wości, Sejm może dokonać reasumpcji głosowa-
nia. Ust. 2: wniosek może być zgłoszony wyłącznie 
na posiedzeniu, na którym odbyło się głosowanie. 
Ust. 3: Sejm rozstrzyga o reasumpcji głosowania 
na pisemny wniosek co najmniej 30 posłów. Ust. 4: 
reasumpcji głosowania nie podlegają wyniki gło-
sowania imiennego. Były więc wszelkie przesłan-
ki regulaminowe, żeby takiej reasumpcji dokonać.

Co by to oznaczało? To by oznaczało, że wtedy 
nie byłoby takiej sytuacji, w której, jak czytamy, 
celem tej ustawy, którą obecnie procedujemy, jest 
konwalidacja błędu, jaki miał miejsce podczas roz-
patrywania w Sejmie poprawek Senatu do ustawy 
o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciw-
działaniem sytuacjom kryzysowym… itd., itd. To 
nie był błąd. To był wynik głosowania, które się od-
było w Sejmie. Jeżeli faktycznie było tak, jak twier-
dzą posłowie – a sprawdzałem to, dopytywałem 
się, pytałem różnych posłów, z różnych klubów, 
a także tych, którzy byli świadkami tego wydarze-
nia – to należało od razu na tym samym posiedze-
niu dokonać reasumpcji tego głosowania. I wtedy ta 
ustawa w sposób prawidłowy byłaby procedowana, 
a po podpisie prezydenta mogłaby zostać opubli-
kowana. A w tej chwili doszło do sytuacji, powie-
działbym, dziwnej; nie chcę jej określać inaczej. 
Bo jest ustawa, która przeszła normalną ścieżkę 

legislacyjną w Sejmie i w Senacie, została podpi-
sana na początku listopada przez pana prezydenta 
– już nie pamiętam kiedy, bodajże 3 listopada – ale 
nie została ogłoszona w stosownym urzędowym 
dzienniku, czyli de facto nie została wprowadzo-
na do obiegu prawnego. My w tej chwili robimy 
tzw. konwalidację, a taka konstrukcja nie jest zna-
na w polskim prawie i z tego powodu, jak uważam, 
opinii publicznej należy się to wyjaśnienie.

Ja w tej chwili nie chcę niczego rozstrzygać, je-
śli chodzi o motywację rządu, który twierdzi, że 
nie jest w stanie dać takich wynagrodzeń wszyst-
kim lekarzom pracującym z osobami zakażonymi 
wirusem, mającymi COVID. Sądzę, że dobrze by 
się stało, gdyby w tym zakresie odbyły się nego-
cjacje ze środowiskiem ludzi medycyny, z pracow-
nikami ochrony, służby zdrowia, dotyczące tego, 
w jaki sposób to zrobić. Jednak efekt tego wszyst-
kiego jest taki, że po tego typu działaniach legisla-
cyjnych państwo polskie nie wygląda poważnie 
– to po pierwsze. Po drugie, środowisko ludzi pra-
cujących w ochronie zdrowia ma prawo czuć się 
niekomfortowo – nawet mocniej można by okre-
ślić tę sytuację – ponieważ nie ma gorszej rzeczy 
niż coś dawać, a później zabierać. No, a taki jest 
jakby wymiar tej ustawy, która nie została opubli-
kowana. W takiej sytuacji lepiej od razu, na bieżą-
co reagować, a nie prowadzić dyskusje. Tego typu 
sytuacje, jak uważam, powinny być przestrogą na 
przyszłość.

A do opozycji, która złożyła wniosek o odrzuce-
nie tej ustawy, chciałbym zwrócić się w ten sposób. 
Ubolewam trochę, że ten wniosek został zgłoszony, 
dlatego że, moim zdaniem, trzeba było złożyć wnio-
ski merytoryczne do ustawy, a nie tylko wniosek 
o jej odrzucenie. Być może któryś z takich wnio-
sków uzyskałby poparcie Sejmu. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu pan senatora Krzysztofa 

Brejzę – zdalnie.

SenatoR 
krzyszTof BreJza 

Bardzo dziękuję.
Czy mnie słychać?
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(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Tak.)
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Ale nie 

widać… O, teraz już widać.)
Radziłbym rządowi i politykom PiS z większą 

powagą podchodzić do tego, co słyszą, i do tego, na 
co wskazują senatorowie oraz organy Senatu. Źle, 
że nie ma tu przedstawicieli wnioskodawcy, ale go-
rzej, że państwo nie słuchacie ostrzeżeń, które od 
samego początku płyną z Senatu.

Ja wrócę do słów, które padły na posiedzeniu 
Komisji Zdrowia 4 maja 2020 r., kiedy to głów-
ny inspektor sanitarny, pan Pinkas, mówił tak. 
„Przygotowaliśmy się do tego wcześniej, niż poja-
wiły się wszelkie alerty”. „To nie jest wirus, którego 
będziemy się bali tak jak SARS czy MERS, w jego 
przypadku śmiertelność jest stosunkowo niska, 
można ją przyrównać do śmiertelności związanej 
z grypą”. „Ten wirus jest wirusem, który dla nas 
jest znacznie mniej poważny w tej chwili niż wirus 
grypy”. Przypomnę, że w zeszłym roku z powodu 
powikłań pogrypowych zmarło 160 osób.

Nie zgodziła się z przytoczonymi słowami pani 
senator Chybicka, nie zgodzili się inni senatorowie 
oraz senatorki Koalicji Obywatelskiej, większości 
senackiej.

Wracając do tematu śmiertelności, powiem, że 
październik do października, rok do roku… Dane 
są dramatyczne. Zmarło kilkanaście tysięcy osób 
więcej. To są ludzkie dramaty, każdy z nas znał 
co najmniej jedną osobę, która zmarła z powodu 
COVID lub powikłań związanych z COVID. W dużej 
części były to zgony ciche, dlatego że służba zdro-
wia mimo proponowanych, forsowanych przez was 
różnego rodzaju specustaw, świetnych rozwiązań 
w marcu, w kwietniu, w maju nie jest wydolna.

Podam dane uzyskane z NFZ, które wpłynęły do 
mojego biura senatorskiego. Karty leczenia onko-
logicznego… To są dane rok do roku, do września, 
bez uwzględnienia drugiej fali. Warmińsko-
mazurskie – minus 850 kart leczenia onkologicz-
nego; Małopolska – minus 1,5 tysiąca; Podkarpacie 
– minus 500. Konsultacje onkologiczne chirur-
giczne: województwo warmińsko-mazurskie – 
minus 1 tysiąc; Małopolska – minus 2,5 tysiąca; 
Podkarpacie – minus 500. Konsultacje onkologii 
klinicznej: województwo warmińsko-mazurskie 
– minus 600; Małopolska – minus 1 tysiąc 100; 
Podkarpacie – minus 500. Ile takich świadczeń, ile 
takich zabiegów jest mniej? Każdy z nas słyszy o ta-
kich przypadkach, do naszych biur senatorskich 
docierają zrozpaczeni ludzie z sygnałami o tym, że 

przekładane są zabiegi, że nie można skorzystać 
ze świadczeń. Słyszymy o ludziach umierających 
w karetkach, umierających tuż przed szpitalami.

Dlaczego tak jest? Właśnie o to państwa pyta-
my. Dlaczego nie utworzyliście systemu białych 
szpitali? Dlaczego zmarnowaliście lato? Wreszcie: 
dlaczego tak manipulujecie statystykami? Dzisiaj 
dowiadujemy się wreszcie – to było gdzieś pomię-
dzy słowami pana ministra – że łóżka covidowe 
to nie są łóżka tlenowe. Sytuacja jest bardzo po-
ważna. Mówicie państwo o możliwej trzeciej fali 
epidemii, a z żadną taką falą nie ma poprawy, jeśli 
chodzi o wasze podejście do opanowania sytuacji. 
Podam przykład lekarzy POZ włączonych w pew-
nym momencie do tego systemu. Już we wrześniu 
i w październiku od jednego z lekarzy z gminy 
Janikowo dostawałem informacje, że on nie ma 
żadnych procedur medycznych. Wprowadziliście 
jakieś wytyczne administracyjne, okej, on wie, 
w jaki sposób izolować pacjenta, jak skierować go 
do szpitala w poważniejszej sytuacji, ale w odnie-
sieniu do pacjenta z lekkimi objawami on nie ma 
żadnych wytycznych, lekarze POZ nie mieli żad-
nych wytycznych, w jaki sposób tych ludzi leczyć, 
nie mieli procedur medycznych. Dopiero pod ko-
niec października, bo wysyłaliśmy pisma, interwe-
niowaliśmy w sprawie tych przypadków, państwo 
przekazaliście lekarzom POZ taki medyczny sche-
mat postępowania, tak, pod koniec października.

Zespół do spraw COVID formalnie, przyznaje-
cie, powołany został na początku września, po wa-
kacjach. W okresie od marca do początku września 
nie utworzono dodatkowych miejsc w szpitalach. 
Ten wskaźnik jest porażający. On świadczy o jed-
nym: właśnie zmarnowano czerwiec, lipiec, sier-
pień – czas, w którym można było utworzyć tzw. 
białe szpitale, czyli rozdzielić służbę zdrowia z jed-
nej strony dla chorych na COVID, z drugiej strony 
dla ludzi z perturbacjami kardiologicznymi, onko-
logicznymi, z innymi poważnymi chorobami, tak 
aby nie mieszać covidowców, chorych na COVID 
z innymi pacjentami. Przecież wiadomo było, że 
ten system się zatka. I ten system niestety w koń-
cu się zablokował.

To wszystko płynęło ze strony Senatu od same-
go początku, a pierwsze informacje – przypomnę 
państwu – mieliśmy już w styczniu. To nawet nie 
było posiedzenie komisji senackiej, to nie były in-
formacje w Senacie. Wszyscy pamiętamy, jak śro-
dowisko PiS protestowało w związku z tym, że 
Senat domaga się informacji rządu na ten temat. 
Nie poparliście tego działania na samym początku. 
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Ale pierwszą informację mieliście już w styczniu 
2020 r. z notatki Agencji Wywiadu, której to notatki 
nie chcecie ujawnić, upublicznić.

Jednym z elementów, oczywiście niezwiązanym 
ściśle z COVID, była obietnica – muszę tu wrócić do 
wystąpienia pana ministra – tego funduszu moder-
nizacji szpitali. Dzisiaj pan minister mówi, że on 
powstał jako subfundusz Funduszu Medycznego. 
No, nie wypełniacie tej obietnicy i znowu próbuje-
cie manipulować kwotami i informacjami o stanie 
faktycznym. Prezydent Duda, który niedawno, kil-
ka dni temu zachęcał w mediach społecznościowych 
do wsparcia zbiórki dla jednej z ciężko chorych osób, 
przed kampanią obiecywał, że nie będzie już tego 
typu zbiórek. On wtedy mówił, że Fundusz Medyczny 
ma służyć leczeniu onkologicznemu dzieci, leczeniu 
chorób rzadkich, tak żeby było jak najmniej tego typu 
akcji polegających na samoorganizacji, bo to jest szo-
kujące, że ludzie w Polsce zrzucają się, ciężko chore 
dzieci zbierają pieniądze poprzez różnego rodzaju 
portale, ludzie dobrego serca walczą, samoorganizu-
jąc się. Temu miał służyć Fundusz Medyczny. Ale oka-
zuje się, że tak nie jest. Zbiórki nadal są prowadzone. 
Powiem więcej, wy dokleiliście do tego Funduszu 
Medycznego kolejną, inną obietnicę, czyli fundusz 
modernizacji szpitali.

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, sytuacja fak-
tyczna, jeśli zdejmiemy ten poziom pudrowania, 
manipulowania, także statystykami, opowiadania 
rzeczy niezgodnych z prawdą, jest naprawdę bar-
dzo zła. Szkoda, że państwo macie takie podejście.

Jeszcze jeden przykład: sama strategia. Tej stra-
tegii formalnie też nie przyjęliście. Chyba dopiero 
na początku listopada strategia została przez was 
przyjęta. Czyli zespół we wrześniu, strategia jesz-
cze później, procedury medyczne dla lekarzy POZ 
jeszcze później. Liczby miejsc w szpitalach latem 
nie zwiększono, nie stworzono systemu tzw. szpitali 
białych, tak aby zapewnić ciągłość leczenia innym 
pacjentom. No i efekt jest, jaki jest, niestety wzrost 
liczby zgonów jest dramatyczny. Dziękuję bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Gabriela Morawska-Stanecka)

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o  zabranie głosu pana marszałka 

Bogdana Borusewicza.
(Brak nagrania)

SenatoR 
BoGdan Borusewicz 

Ciągle jesteśmy czymś zaskakiwani. W tym 
przypadku wymyślono konwalidację błędu, czyli 
naprawienie błędu. Jeżeli posłowie się pomylili, to 
powinna być reasumpcja, wtedy sytuacja jest ja-
sna. Skoro popełniono błąd, to trzeba się przyznać 
do tego błędu. A tutaj jest konwalidacja, nowe po-
jęcie w zakresie stanowienia prawa, nowy prze-
pis związany ze stanowieniem prawa, który, jak 
się wydaje, będzie stosowany także później. To jest 
nowy wynalazek. Pamiętacie nowy wynalazek nie-
publikowania orzeczeń przez premiera? Było ta-
kie orzeczenie w poprzedniej kadencji Trybunału 
Konstytucyjnego, w poprzedniej kadencji prze-
wodniczącego, orzeczenie jasne. Nie opublikowa-
no tego orzeczenia. Teraz jest podobna sytuacja. 
Jest ustawa, która została uchwalona w trybie zgod-
nym z prawem i regulaminem, podpisana przez 
prezydenta, a nieopublikowana, czyli nie wchodzi 
w życie. Premier staje się trzecim organem, nie, 
kolejnym organem parlamentu… Trzecim, tak, bo 
jest Sejm, Senat jest drugi, a premier trzeci. Czyli 
organy władzy wykonawczej decydują, czy ustawa 
wchodzi w życie, czy nie, czy należy ją wstrzymać, 
cofnąć. Przepis mówi jasno: publikacji należy do-
konywać niezwłocznie. Niezwłocznie to w języku 
prawniczym w ciągu 3 dni. A ile na to czekamy? Ile 
czekamy? Sytuacja z punktu widzenia prawnego, 
regulaminowego jest zaskakująca, jest absolutnie 
nie do zaakceptowania, nie do akceptacji. Można 
naprawiać oczywiste błędy, dotyczyło to i dotyczy 
interpunkcji itd., ale nie można stwierdzić, że błę-
dem było, załóżmy, niezastosowanie słowa „nie” 
i zamiana go na „tak”. To już wymaga zmian le-
gislacyjnych. Zwracam na to uwagę na początku.

Proszę państwa, jesteśmy w fazie pandemii 
i ta pandemia nie ustępuje. Nie do końca praw-
dziwe są statystyki dotyczące zachorowań. Ja 
sam znam osoby, które są chore… W rodzinie 
żona jest chora, w przypadku męża są przesłan-
ki, które jasno wskazują, że jest chory, a nie jest 
on kierowany na badania. Ale siedzi w domu, bo 
wiadomo, że i tak, i tak będzie musiał siedzieć 
w domu. Znamy takie przypadki, nie tylko ja je 
znam. COVID przestał być chorobą abstrakcyjną, 
bo już wszyscy mamy w swoim otoczeniu zna-
jomych, rodzinę, przyjaciół, o których wiemy, że 
są chorzy. Mamy też znajomych, przyjaciół, któ-
rzy zmarli. To nie jest już choroba abstrakcyjna. 
Liczba zachorowań nie jest ścisła, na pewno nie 
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jest ścisła, jest więcej zachorowań, niż jest to wy-
kazywane. Powiedziałem dlaczego… Także dlate-
go, że, jak mówią specjaliści, od 3 do 8 razy więcej 
jest chorych bezobjawowych. No, weźmy średnią, 
załóżmy, że jest ich 5 razy więcej. Tak więc ta licz-
ba zachorowań to nie jest liczba ścisła, na pew-
no nie jest to liczba precyzyjna. Niewątpliwie jest 
więcej zachorowań. Ścisłą liczbą jest natomiast 
liczba zgonów. W ciągu mniej więcej miesiąca ta 
liczba zgonów się podwoiła, z ok. 300 do 600. Co to 
oznacza? To oznacza, że służba zdrowia funkcjo-
nuje na granicy wydolności. Ona nie może wszyst-
kim pomóc, nie można wszystkim pomóc w taki 
sposób, jak im się pomóc powinno. Dla kogoś nie 
ma miejsca, ktoś musi czekać na wspomaganie 
oddechowe itd. I to jest powód tego skoku.

Dlatego w tej sytuacji, bardzo trudnej, granicz-
nej, trzeba wszystkie możliwe pieniądze skierować 
do służby zdrowia. My nie jesteśmy w stanie ochro-
nić ludzi, którzy pracują w służbie zdrowia, przed 
zakażeniem, przed śmiercią, przed takim nie-
bezpieczeństwem, ale powinniśmy przynajmniej 
stworzyć im maksymalnie dobre warunki, także 
płacowe. Ci ludzie powinni wiedzieć, że są doce-
niani, a także nie powinni mieć jakichś problemów 
i myśleć o tej stronie materialnej. Ustawa to zapew-
niała. A tego typu działania, wsparcie finansowe 
czy podwyższenie pensji, ryczałtu, jest potrzebne 
nie tylko w przypadku lekarzy i pielęgniarek. To 
jest potrzebne wszystkim, którzy pracują, także 
salowym, technikom. Oni przecież pracują w sy-
tuacji bezpośredniego zarażenia, więc o nich też 
trzeba pamiętać.

Nie jest zapewne prawdą albo… No, z 15 posłów 
Prawa i Sprawiedliwości robi się ludzi nie tylko 
nieostrożnych, ale i takich, którzy nie wiedzą, jak 
głosują, co popierają. Ja nie wierzę, że taka grupa 
posłów rządzącej partii się pomyliła albo akurat nie 
była w stanie się włączyć do… Ubolewam, że mi-
nister zdrowia, także żaden wiceminister, nie jest 
w stanie wziąć odpowiedzialności za tę ustawę, któ-
ra cofa podwyżki. My daliśmy te podwyżki, a w tej 
chwili cofa się te podwyżki. Rząd cofa te podwyżki 
i nie ma ministra, który potrafi powiedzieć, jakie 
jest stanowisko ministerstwa, jakie jest stanowi-
sko rządu do tego – czy popiera tę ustawę, czy nie. 
Minister zrejterował, nie jest za ani nawet przeciw, 
tylko po prostu go nie ma.

Dlatego powinniśmy odrzucić tę ustawę, tę 
fragmentaryczną ustawę, która, jak czytamy, kon-
waliduje… Dlatego powinniśmy sprawić, żeby 
strumień pieniędzy – rząd sam o tym powinien 

wiedzieć – był większy niż ten, który w tej chwili 
płynie, bo sytuacja jest trudniejsza.

I na koniec… Oczywiście to nie jest tak, że nie 
można na ten temat rozmawiać. Jeżeli minister 
czy rząd uważają, że tego typu podwyżki, które, 
jak sądzę, powinny być rozszerzone na personel 
techniczny, mogą zrujnować finanse, no to moż-
na przecież zaproponować – a można to zrobić – 
ograniczenie czasowe, na czas pandemii. To można 
robić. Ale ministra nie ma, minister się schował, 
więc nie ma z kim dyskutować. Będę głosował za 
odrzuceniem tej ustawy. (Oklaski)

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska sTanecka 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że swoje przemó-

wienia w dyskusji do protokołu złożyli senatoro-
wie: Mariusz Gromko, Aleksander Szwed, Jolanta 
Hibner, Janusz Pęcherz, Krzysztof Brejza, Wadim 
Tyszkiewicz*.

Informuję, że wnioski o charakterze legislacyj-
nym na piśmie złożył senator Ryszard Bober.

Zamykam dyskusję.
Ponieważ zostały złożone wnioski o charakte-

rze legislacyjnym, zadaję pytanie: czy pan mini-
ster, przedstawiciel rządu, chce ustosunkować się 
do tych złożonych wniosków?

Dziękuję.
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 pod koniec 
posiedzenia Senatu.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Bogdan Borusewicz)

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Przystępujemy do rozpatrzenia punk-
tu piątego porządku obrad: ustawa o zawodzie 
farmaceuty.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 255, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 255 A.

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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Proszę sprawozdawcę Komisji Zdrowia, panią 
senator Agnieszkę Gorgoń-Komor, o przedstawie-
nie sprawozdania komisji.

Pani senator zdalnie.

SenatoR SPRaWozDaWca 
aGnieszka GorGoń-komor 

Tak. Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo! Panie Marszałku!
Mam zaszczyt przedstawić państwu sprawoz-

danie Komisji Zdrowia o uchwalonej przez Sejm 
w dniu 28 października 2020 r. ustawie o zawodzie 
farmaceuty. Marszałek Senatu dnia 29 październi-
ka skierował ustawę do komisji. Po rozpatrzeniu 
ustawy na posiedzeniu w dniu 17 listopada 2020 r. 
komisja wnosi, aby Wysoki Senat raczył przyjąć za-
łączony projekt uchwały.

Przedmiotowa ustawa to była bardzo oczeki-
wana ustawa przez środowisko farmaceutyczne. 
Jest ona analogiczna, proszę państwa, do ustaw 
takich jak ustawa o zawodach lekarza i lekarza 
dentysty, ustawa o zawodach pielęgniarki i po-
łożonej, ustawa o zawodzie fizjoterapeuty. Nasi 
koledzy farmaceuci jako przedstawiciele zawodu 
medycznego doczekali się w końcu swojej ustawy, 
która reguluje wykonywanie tego zawodu. Zawód 
farmaceuty dotychczas nie miał swoich regulacji 
prawnych, wobec tego ta ustawa jest jednym z ele-
mentów porządkowania systemu ochrony zdro-
wia. Bez wątpienia ustawa o zawodzie farmaceuty 
podnosi rangę tego zawodu oraz reguluje ważne 
kwestie pomiędzy właścicielami aptek a pracow-
nikami. Dotychczasowe regulacje prawne bazowa-
ły na ustawie z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach 
aptekarskich oraz na ustawie z dnia 6 września 
2001 r. – Prawo farmaceutyczne. Głównym celem 
ustawy jest zrealizowanie postulatów zamieszczo-
nych w dokumencie rządowym „Polityka lekowa 
państwa 2018–2022” w zakresie, w jakim dotyczą 
one spraw związanych z usługami świadczonymi 
przez środowisko farmaceutyczne. Głównym za-
łożeniem tej ustawy jest także szczegółowe uzgod-
nienie w zakresie uzyskania prawa wykonywania 
zawodu oraz kwestii szkoleń i doskonalenia za-
wodowego farmaceutów. Ustawa ta umożliwi 
m.in. sprawowanie opieki farmaceutycznej. Ma 
to ogromne znaczenie zwłaszcza w czasie pan-
demii i może to odciążyć środowisko medyczne 
w szpitalach, poradniach, jeśli chodzi o sprawo-
wanie opieki nad pacjentem.

W ramach tej opieki farmaceuta uprawnio-
ny jest do: prowadzenia konsultacji farmaceu-
tycznych; dokonywania przeglądów lekowych, 
wraz z  oceną farmakoterapii; opracowywania 
indywidualnego planu opieki farmaceutycznej, 
z uwzględnieniem problemów lekowych pacjenta; 
wykonywania prostych badań diagnostycznych; 
wystawiania recept w ramach kontynuacji zale-
ceń lekarskich. Przy tych receptach mogę się za-
trzymać, gdyż uważam, że nasi koledzy farmaceuci 
mogą mieć też pieczę nad tzw. polipragmazją, nad 
tym, żeby starsi pacjenci nie dublowali leków o róż-
nych nazwach handlowych. Tak że tutaj upatruje 
się dużej roli farmaceutów.

Nowym rozwiązaniem jest też usługa farma-
cji klinicznej – jest to element usługi farmaceu-
tycznej – która jest definiowana jako „działania na 
rzecz zwiększenia skuteczności, bezpieczeństwa 
i zasadności, w  tym także ekonomicznej, uży-
cia produktów leczniczych oraz wsparcie lekarza 
prowadzącego leczenie w zakresie farmakoterapii, 
realizowane przez farmaceutę w podmiocie wyko-
nującym działalność leczniczą na rzecz pacjenta”…

(Zakłócenia w trakcie wypowiedzi)
…przedstawiciel Naczelnej Rady Aptekarskiej 

oraz przedstawiciele pracodawców. W toku dysku-
sji różnica zdań dotyczyła przede wszystkim tego, 
aby ustawa zapewniła niezależne wykonywanie 
zawodu farmaceutom, także przy podejmowaniu 
decyzji co do gospodarki lekami.

Chcę przypomnieć, że od prawie 3 lat funk-
cjonuje ustawa „apteka dla aptekarza” i wymaga-
ne jest, żeby kierownikiem apteki był farmaceuta. 
A właścicielami aptek sieciowych są nieraz osoby, 
które nie są farmaceutami. Ta ustawa reguluje też 
to, że farmaceuta ma być kierownikiem czy part-
nerem w prowadzeniu takiej działalności.

Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, pani 
Emilia Piotrowska-Rutkowska, podkreśliła znacze-
nie definicji apteki jako placówki ochrony zdrowia 
publicznego, miejsca opieki farmaceutycznej, gdzie 
farmaceuta wykonuje samodzielny zawód me-
dyczny, mający znaczenie w ochronie zdrowia pu-
blicznego. Pani prezes podkreśliła także, że ustawa 
o zawodzie farmaceuty nie pozbawia w żaden spo-
sób przedsiębiorcy prawa do prowadzenia apteki.

W imieniu pracodawców wystąpił pan Marcin 
Piskorski, reprezentujący Związek Pracodawców 
Aptecznych. Opowiadał się przeciwko decyzji o za-
mknięciu aptek w trybie natychmiastowym i pod-
kreślał fakt, że tylko 6% aptek w Polsce to apteki 
z kapitałem zagranicznym. Reszta to są polskie 
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apteki, polskie firmy zatrudniające polskich pra-
cowników, to są polscy przedsiębiorcy. W tym ap-
teki sieciowe zatrudniają właśnie wiele osób ze 
strony przedsiębiorców. Istniały obawy, że wpro-
wadzenie zapisu groziłoby bankructwem w przy-
padku konfliktu pracodawcy z farmaceutą. I tutaj 
powstał pewien konflikt, różnica zdań. Komisja 
Zdrowia pragnęła, aby zawrzeć pewien konsensus.

Przytoczę tutaj jeszcze słowa pana Tomasza 
Kaczyńskiego, przedstawiciela Pracodawców RP, 
który także opowiadał się przeciwko temu zapiso-
wi i podkreślał, że nikt z przedsiębiorców nie kwe-
stionuje samodzielności farmaceutów, ale poziom 
niezależności wykracza poza kwestie sankcji.

Niewątpliwie najwięcej kontrowersji budzi 
art. 35 ustawy o zawodzie farmaceuty, mówiący 
o tym, że właśnie aptekarz samodzielnie podej-
muje decyzje w zakresie udzielania usług farma-
ceutycznych, i art. 83, który wskazuje, że inspekcja 
farmaceutyczna może podjąć decyzję o czasowym 
zamknięciu hurtowni farmaceutycznej, apteki 
i punktu aptecznego z uwagi na naruszenia. Ta de-
cyzja miałaby być natychmiastowa, dlatego podczas 
prac komisji uwzględniono poprawkę do tego ar-
tykułu. Poprawka ta zakłada, że unieruchomienie 
będzie możliwe, ale po wskazaniu stwierdzonych 
naruszeń do usunięcia i po upomnieniu. W przy-
padku niespełnienia tych wskazań następuje cza-
sowe unieruchomienie. Skutki natychmiastowej 
decyzji dotyczącej unieruchomienia bez wątpienia 
blokują bezpośrednio pacjentów. Przykład: unieru-
chomienie jednej hurtowni farmaceutycznej może 
oznaczać brak leków w setkach aptek. Myślę, że 
w tej kwestii został wypracowany słuszny kom-
promis, ponieważ takie rozwiązanie chroni dobro 
zarówno pacjentów, jak i farmaceutów i respektuje 
prawo przedsiębiorców.

W toku prac komisji przywrócono także prze-
słankę dotyczącą uporczywości, która znajdowa-
ła się w pierwotnym przedłożeniu rządowym, ale 
ostatecznie została usunięta. Niezależność farma-
ceuty stanowi niewątpliwie jedną z kluczowych 
wartości w zawodzie farmaceuty. Przypadki na-
ruszenia tych wartości powinny być identyfiko-
wane i karane. Niemniej konieczne jest ustalenie 
konkretnych i klarownych zapisów. W tym przy-
padku przesłanka dotycząca uporczywości pomoże 
wyeliminować ryzyko cofania zezwolenia za dzia-
łania błahe i jednorazowe.

Warto również dodać, że komisja przyję-
ła poprawkę związaną z obowiązkowym ubez-
pieczeniem od odpowiedzialności cywilnej dla 

farmaceutów, związanym ze sprawowaniem 
opieki farmaceutycznej i  udzielaniem usług 
farmaceutycznych, analogicznie do rozwiązań 
dla innych zawodów medycznych, takich jak 
w ustawach o zawodzie lekarza i lekarza den-
tysty czy o zawodzie pielęgniarki i pielęgniarki 
położnej. To jest związane właśnie ze sprawowa-
niem opieki farmaceutycznej i udzielaniem usług 
farmaceutycznych.

Uwzględniono również poprawkę dotyczą-
cą przeprowadzania przez farmaceutów szcze-
pień ochronnych – to jest takie novum, Komisja 
Zdrowia wniosła taką poprawkę – zgodnie 
z przepisami ustawy o zapobieganiu oraz zwal-
czaniu zakażeń i  chorób zakaźnych u  ludzi. 
Umożliwienie wykonania szczepień, zwłaszcza 
w obliczu trwającej pandemii COVID-19 i potrze-
by przeprowadzania szczepień populacyjnych na 
grypę, stanowi krok w dobrą stronę w zakresie 
wykorzystania potencjału zawodu farmaceu-
ty. Chcę przypomnieć, że 12 krajów Europy ma 
taki przepis i farmaceuci prowadzą tam takie 
szczepienia.

W czasie posiedzenia Komisji Zdrowia zosta-
ły też złożone poprawki redakcyjne i legislacyjne, 
było ich 7. Głos zabrał także pan marszałek Tomasz 
Grodzki, który mówił, że ustawa ta rzeczywiście 
była bardzo oczekiwana, ale my jako senatorowie 
nie możemy się wpisać w coś, co…

(Zakłócenia w trakcie wypowiedzi)
…która jest obecnie w  opłakanym stanie. 

Wydaje nam się, że też musimy brać pod uwagę 
głos przedsiębiorców. Dlatego chcemy, by Senat 
wprowadził poprawki do tej ustawy tak, aby wy-
pracować konsensus dobry dla obu stron.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy 
od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem zapisu art. 83 pkt 9 
lit. a, dotyczącego nowego rozwiązania, jakim jest 
recepta kontynuowana, który wchodzi w życie po 
upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia. Dziękuję 
bardzo.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do pani 
senator sprawozdawcy.

Pan senator Aleksander Szwed chce zadać ta-
kie pytanie.
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SenatoR 
aleksander szwed 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Pani Senator, mam pytanie. Przez moment to 

sprawozdanie tak troszkę zanikało i nie wiem, czy 
ta kwestia była poruszana… Czy na posiedzeniu ko-
misji była mowa o tym, jaki czas ma osoba, która 
uzyska prawo do wykonywania zawodu farmaceu-
ty, na podanie zmian danych widniejących w reje-
strze farmaceutów? Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo.

SenatoR 
aGnieszka GorGoń-komor 

Ta kwestia na posiedzeniu komisji nie była 
omawiana. W przepisach dotyczących wykony-
wania zawodu farmaceuty są szczegółowe zapi-
sy… Myśmy na ten temat w ogóle nie dyskutowali, 
dyskutowaliśmy głównie o tych artykułach, które 
tutaj państwu przedstawiłam.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Pan senator Szwed. Proszę uprzejmie.

SenatoR 
aleksander szwed 

Tak. Chciałbym jeszcze zapytać… Chodzi mi 
o podmioty, które mogą korzystać z rejestru. Czy 
była mowa o tym, jakie podmioty mogą korzystać 
z tego rejestru i jaką drogą otrzymują one możli-
wość wglądu w nie? Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Proszę bardzo, Pani Senator.

SenatoR 
aGnieszka GorGoń-komor 

Czy panu senatorowi chodzi o rejestr farma-
ceutów, który…

(Senator Aleksander Szwed: Tak, o  rejestr 
farmaceutów.)

Rejestr farmaceutów prowadzą okręgowe izby 
aptekarskie i ten rejestr… Podmioty z zewnątrz nie 
mogą mieć dostępu do tego rejestru, chyba że na 
jakąś specjalną prośbę, jeżeli jest postępowanie, czy 
karne, czy sądu… W każdym razie rejestr jest pro-
wadzony przez okręgowe izby aptekarskie.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Pan senator Czerwiński. Proszę bardzo.

SenatoR 
Jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Pani Senator, mam pytanie związane z, na-

zwałbym to, recepcją tej ustawy przez przecięt-
nego naszego obywatela. Co tak naprawdę zmieni 
się w sytuacji przeciętnego naszego obywatela? Już 
dowiedzieliśmy się, że teraz będą te recepty kon-
tynuowane, chyba też szczepienia… Ale prosiłbym, 
żeby to uporządkować. Co… Może nie tyle co zy-
skuje przeciętny obywatel, ile co się zmieni w ży-
ciu przeciętnego obywatela, jeśli chodzi o kontakt 
z farmaceutą czy raczej z apteką?

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo.

SenatoR 
aGnieszka GorGoń-komor 

Panie Senatorze, bardzo dziękuję za to pyta-
nie. Myślę, że nasze poglądy będą tutaj zbieżne. Ja 
zawsze traktowałam magistrów farmacji i apteki 
jako taki trochę przedsionek do leczenia. Proszę 
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pamiętać, że pacjent, który przychodzi do apteki, 
często podaje symptomy swojej choroby i to wła-
śnie magister farmacji jako pierwsza osoba może 
mu coś poradzić. Dotychczas nie było ustawy, nie 
było to usankcjonowane, teraz jest regulacja praw-
na, dzięki czemu farmaceuta będący w rejestrze, 
w  okręgowej radzie aptekarskiej, będzie mógł 
zgodnie z prawem sprawować opiekę farmaceu-
tyczną, o której tu mówiłam. Tak że przeciętny pa-
cjent, klient, beneficjent będzie mógł uzyskać taką 
wczesną poradę właśnie w aptece, która taką usłu-
gę będzie świadczyć, a będzie to finansowane ze 
środków publicznych.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Proszę bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Czerwiński.

SenatoR 
Jerzy czerwiński  

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Pani Senator, ja to rozumiem w ten sposób, 

że farmaceuci uzyskują dodatkowe uprawnienia. 
Pytanie jest takie: czy ci, no, tak, a nie inaczej szko-
leni wcześniej farmaceuci, są na to przygotowani? 
Dla nich to są dodatkowe obowiązki. Jeszcze teraz, 
w tej sytuacji pandemicznej – pamiętajmy – czę-
sto nie ma bezpośredniego kontaktu z lekarzem, 
trudno jest się dostać do przychodni, kontakt jest 
telefoniczny, a z aptekarzem się spotykamy, bo 
apteki są otwarte, wchodzimy do apteki i możemy 
porozmawiać. Tu jest takie przerzucenie części od-
powiedzialności z lekarzy na farmaceutów. Tak to 
rozumiem. Czy rzeczywiście nasi farmaceuci są 
do tego przygotowani? To po pierwsze. Mam na-
dzieję, że tak.

A po drugie, skoro to jest dla nich pewien obo-
wiązek, to co z tego dla nich wynika, jeśli chodzi 
o kwestie – nazwałbym to – uprawnień? Oprócz 
tego, że mają takie uprawnienia w stosunku do 
obywateli oczywiście. Czy w jakiś sposób jeszcze 
im tutaj pomagamy?

SenatoR 
aGnieszka GorGoń-komor 

Od razu odpowiem panu senatorowi, że to 
są dodatkowe uprawnienia. Oni będą szkoleni 

w zakresie szkolenia podyplomowego ustawicz-
nego przez uczelnie i przez okręgowe rady ap-
tekarskie, które mają swoje ośrodki kształcenia. 
Wiadomo, że będą mogli zyskać specjalizację i będą 
mogli świadczyć te usługi, które tu już przybliży-
łam dosyć szczegółowo. Nie będą to takie usługi, ja-
kie świadczy lekarz, ale teraz, kiedy wiadomo, jaka 
jest sytuacja w ochronie zdrowia, przejmą część 
jego obowiązków.

Co to oznacza dla aptekarzy? Mam wrażenie, 
po dyskusji na posiedzeniu Komisji Zdrowia, że 
farmaceuci chcą sprawować właśnie taką opiekę, 
bo jako pracownicy medyczni w ramach szkolenia 
zawodowego, ustawicznego, podyplomowego będą 
podnosić swoje kwalifikacje. Dopiero jak uzyska-
ją te kwalifikacje, będą mogli opiekować się pa-
cjentami właśnie w swoich aptekach. Muszą być 
do tego przygotowane odpowiednie miejsca, musi 
być rejestr specjalizacji i musi iść za tym graty-
fikacja finansowa. Pan minister… przedstawiciel 
rządu mówił nam, że te usługi będą finansowane 
z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Jeśli zaś chodzi o dodatkowe obowiązki, to chcę 
panu senatorowi powiedzieć, że przed laty to na 
nas, lekarzy, spadł taki dodatkowy obowiązek od-
nośnie do wypisywania recept i refundacji leków 
czy stopnia refundacji leków. Niestety jeżeli się po-
mylimy – co jest możliwe – co do tego, czy coś jest 
na ryczałt, czy obowiązuje 30%, to ponosimy konse-
kwencje finansowe związane z przepisaniem leku 
ze złą kwalifikacją do refundacji. I to są takie kwo-
ty, które grożą lekarzowi… To jest nie tylko kwo-
ta w wysokości kosztów refundacji, ale też kwota 
prawie 300 zł za jeden medykament przepisany 
na recepcie. Środowisko lekarskie, chociaż się nie 
zgadzało, wzięło to na siebie. Tutaj mam wraże-
nie, że reprezentanci Naczelnej Izby Aptekarskiej 
w ogóle nie podnosili tej kwestii, że nie chcą tego 
wykonywać. Oczywiście potrzebne są jeszcze dal-
sze regulacje, aby wprowadzić w życie tę opiekę 
farmaceutyczną w aptekach.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Ja mam do pani pytanie, Pani Senator.
Rozumiem, że farmaceuci będą realizować 

opiekę medyczną… część opieki medycznej, czy-
li część działalności otwartej służby zdrowia. 
Rozumiem też, że Narodowy Fundusz Zdrowia 
będzie za to płacił…
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(Senator Agnieszka Gorgoń-Komor: Tak wyni-
kało z odpowiedzi przedstawiciela rządu.)

A z ustawy to nie wynika, tak? No dobrze, bę-
dzie za to płacił. Zatem farmaceuci będą w zasadzie 
wykonywali w dużej mierze to samo, co wykony-
wali wcześniej. Jeżeli ktoś przyjdzie i powie, że boli 
go głowa, to farmaceuta powie, jaki lek na ten ból 
głowy zastosować. Jeżeli będzie to rwa kulszowa 
czy ból kręgosłupa, to też powie, jakiej maści użyć. 
Ale pytanie brzmi: jak daleko, jeżeli chodzi o opiekę 
medyczną, farmaceuta będzie mógł się posunąć?

(Senator Agnieszka Gorgoń-Komor: Panie 
Senatorze…)

Bo rozumiem, że pewna bariera została prze-
kroczona. Chodzi o szczepienia. Farmaceuta będzie 
mógł samodzielnie wykonywać szczepienia.

Mam jeszcze takie pytanie: czy w  związku 
z tym, że będzie on sprawował opiekę medyczną, 
pacjent… Bo to będzie już relacja pacjent – farma-
ceuta, a nie tylko relacja handlowa. Czy trzeba bę-
dzie zapisywać się do aptek sprawujących tego typu 
opiekę medyczną? No, mam jeszcze parę pytań, 
ale to nie jest istotne. Gdzie leży ta granica? Czy 
w związku z tym, że farmaceuta będzie w jakiejś 
części sprawował opiekę medyczną nad pacjentem 
– opiekę opłacaną przez narodowy fundusz – bę-
dzie on również odpowiadał za ewentualne błędy?

(Senator Agnieszka Gorgoń-Komor: Tak więc 
jeżeli…)

Czy będzie odpowiadał tak samo jak lekarz, czy 
też będzie tu odesłanie do jakiejś innej ustawy? Jak 
to ma wyglądać?

SenatoR 
aGnieszka GorGoń-komor 

Analogicznie jak w przypadku zawodu lekarza 
i lekarza dentysty, farmaceuta, który podejmie się 
tego, by sprawować opiekę farmaceutyczną, pro-
wadzić konsultacje farmaceutyczne czy też objąć 
kogoś tzw. opieką kliniczną, będzie odpowiadał za 
swoje błędy. Dlatego komisja wniosła poprawkę 
dotyczącą ubezpieczenia odpowiedzialności cy-
wilnej. W ramach okręgowych izb aptekarskich 
i Naczelnej Izby Aptekarskiej funkcjonuje rzecz-
nik odpowiedzialności zawodowej, tak że jeżeli 
będą roszczenia z tego tytułu, to będzie to tą drogą 
rozpatrywane. Samorząd aptekarski też musi się 
przygotować do ustawicznego kształcenia i do tego, 
że z racji wykonywania takich usług mogą pojawić 
się roszczenia.

Co do zapisów, to chciałabym panu senatorowi 
powiedzieć, że nie było o tym mowy na posiedzeniu 
komisji. No, to już jest bardzo szczegółowa kwe-
stia. Myślę, że apteka, podobnie jak każdy podmiot 
leczniczy, będzie musiała prowadzić pewną wery-
fikację zapisów.

Ja osobiście myślę, że to będzie taki przedsionek 
leczenia. Jeżeli pacjent ma problem zdrowotny, któ-
ry nie zagraża jego życiu… Bo jak coś zagraża życiu, 
to wzywa się pogotowie, jedzie się na SOR albo na 
izbę przyjęć, jedzie się do lekarza. Ale jeśli ktoś ma 
jakiś mniejszy problem i czeka na planowe przy-
jęcie do szpitala czy do specjalisty, to wtedy nasi 
koledzy farmaceuci mogą nas odciążyć i pomóc ta-
kiemu pacjentowi w drodze konsultacji w aptece, 
poprzez udzielenie mu porady farmaceutycznej. 
Nie powinno być tak… Nie było o tym mowy na 
posiedzeniu komisji, bo to jest pewne novum. No, 
przewlekłe choroby nie powinny być leczone przez 
farmaceutę. Na jakimś etapie ten pacjent dostanie 
się do lekarza specjalisty, ale potem wróci do swojej 
apteki, gdzie pracuje pani magister, która nie jest 
kimś anonimowym. Farmaceuta zna swojego pa-
cjenta i może mieć nadzór nad jego lekami. Jeżeli 
pacjent nie zrozumie czegoś u lekarza, to może mu 
pomóc w przeczytaniu zaleceń. Tak naprawdę to 
się już odbywa w naszych aptekach. Teraz regu-
lujemy to od strony prawnej. Dzięki temu będzie 
pewnie prowadzona dokumentacja medyczna. No, 
w aptece musi być też odpowiednie miejsce do pro-
wadzenia tego typu porad.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Jeszcze jedno krótkie pytanie. Kto to jest far-
maceuta kliniczny? Na czym to polega? Czy to jest 
farmaceuta, który pracuje…

(Senator Agnieszka Gorgoń-Komor: Już o tym 
mówiłam, Panie Senatorze…)

…w szpitalu klinicznym? Czy to jest specjalista 
od określonych chorób, np. kardiologicznych? Co 
to znaczy? Jak to rozumieć?

SenatoR 
aGnieszka GorGoń-komor 

Farmaceuta kliniczny to będzie rodzaj spe-
cjalizacji i on będzie się specjalizował po prostu 
w opiece w zakresie zasadności stosowania leków. 
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Ja myślę, że program takiej specjalizacji będzie 
jeszcze dokładnie ułożony, bo powiem szczerze, 
że dla mnie to też jest novum, też chciałam sobie 
wyobrazić, jak praktycznie to będzie wyglądało. 
Farmaceuci, tak jak to jest w przypadku innych za-
wodów medycznych, będą mogli uzyskiwać taką 
specjalizację. To będzie więcej niż farmaceuta bez 
specjalizacji. Myślę, że to będą bardzo… Będzie eg-
zamin specjalizacyjny, który będzie nam dokładnie 
mówił, czym będzie się zajmował ten farmaceuta. 
Tak naprawdę do apteki trafiają ludzie z różnymi 
schorzeniami. Nie możemy tego interpretować 
tak, że ten farmaceuta będzie prowadził cały pro-
ces diagnostyczno-terapeutyczno-leczniczy. On bę-
dzie po prostu nadzorował tego pacjenta w zakresie 
farmakoterapii, w zakresie tego, żeby ten pacjent 
np. nie wydawał za dużo pieniędzy na leki, które są 
suplementami. Wiadomo, że na tym apteki bardzo 
dobrze zarabiają, a są już pewne doniesienia, że to 
może szkodzić pacjentom.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Pan senator Adam Szejnfeld. Potem pan sena-

tor Czerwiński.

SenatoR 
adam szeJnfeld 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Powiem szczerze, że pewnie się nie wyrobię 

w czasie z tymi pytaniami, więc jeżeli przekroczę 
czas, to proszę…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: No ale 
możemy to podzielić…)

Właśnie.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: …na kil-

ka części.)
Otóż, Pani Senator – i proszę nie brać tego do 

siebie, bo pani senator jest oczywiście tylko spra-
wozdawczynią – ja nie mam wątpliwości, ja mam 
po prostu fundamentalne wątpliwości. Nie wiem, 
czy jesteśmy w stanie je teraz wyjaśnić, bo to są 
wątpliwości różnego typu, no ale zaczniemy od za-
sady generalnej.

Pamiętamy inicjatywę legislacyjną, która była 
określana słowami „apteka dla aptekarza”. Była ona 
powszechnie krytykowana, bo tworzyła zamknięty 

krąg osób, które miały mieć prawo w ogóle prowa-
dzić apteki, ba, nawet wprowadzała takie przepisy 
spadkowe, że tylko spadkobierca aptekarza mógł-
by przejmować aptekę itd. To bardzo moim zda-
niem obniżyło wiarygodność i zepsuło wizerunek 
środowiska ludzi o przecież wysokich kompeten-
cjach. Takie zjawiska nie powinny mieć miejsca. 
Teraz pojawia się podejrzenie, że tu chodzi o hasło 
„pacjent dla aptekarza”, że będziemy przypisywać 
pacjenta do aptekarza. Ten pacjent będzie miał już 
nie tylko aptekę dla siebie wyznaczoną, ale jeszcze 
aptekarza dla siebie wyznaczonego. Jak znamy ży-
cie, to wiemy, że nie chodzi o to, żeby przepisy taką 
funkcję czy relację, więź tworzyły. Nie muszą tego 
robić. To już praktyka i życie potem wymuszają, bo 
wystarczy… Jeżeli coś jest odpłatne… Jeżeli dzisiaj 
porada nie jest odpłatna, to interesem aptekarza 
jest obsłużyć uprzejmie, obiektywnie pouczając 
czy informując swojego klienta, nie pacjenta, tyl-
ko klienta, ponieważ jest rynek konkurencyjny. Ja 
nie pamiętam, żebym na bieżąco korzystał z mniej-
szej liczby aptek niż ok. 20, i to w co najmniej 4 czy 
5 miastach. Jak mi nie pasuje jakaś apteka – już 
nie mówię o tym, że tam jest nieprzychylny czy 
nieżyczliwy człowiek, który nie potrafi nawet się 
uśmiechnąć – to idę do innej. A ta ustawa może 
bardzo wzmacniać czy usztywniać relację, więź 
między aptekarzem a pacjentem, w tym przypad-
ku bardziej klientem, bo klient nie zawsze jest pa-
cjentem, gdyż nie wszystko, co kupuje się w aptece, 
nawet jak jest lekiem, a już tym bardziej suplemen-
tem, jest czymś, co jest ordynowane w związku 
z określoną jednostką chorobową. Tak więc to jest 
pierwsza wątpliwość, taka zasadnicza.

I druga: jeżeli pójdziemy w tym kierunku, to 
ja się obawiam, czy taka sytuacja nie będzie, po 
pierwsze, generowała kolejek, po drugie, powo-
dowała znowuż wzrostu cen już nie tylko usług… 
No, bo rozumiem, że za taką usługę teraz ktoś bę-
dzie musiał płacić. Nie wiem do końca… Ja stara-
łem się wczytać w tę ustawę i nie wiem do końca, 
czy płacić będzie pacjent, czy Narodowy Fundusz 
Zdrowia. Ale niech będzie ten Narodowy Fundusz 
Zdrowia. No, to znowuż nasuwa się kolejne pyta-
nie, i to szczególne, do pani sprawozdawczyni jako 
senatora, ale także jako lekarza z zawodu. W tym 
kraju nie ma – w poprzednim punkcie o tym długo 
mówiliśmy – pieniędzy na lekarzy, na zatrudnia-
nie, na podwyżki, ba, nawet na dodatki dla tych, 
którzy walczą jak na froncie ze skutkami epidemii. 
Nie ma pieniędzy na pielęgniarki, nie ma pienię-
dzy na położne, nie ma pieniędzy na ratowników, 
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nie ma pieniędzy na sprzęt. No, po prostu, ogól-
nie mówiąc, nie ma wystarczających pieniędzy na 
służbę zdrowia i pracowników służby zdrowia, na 
medyków. A teraz mamy jeszcze stworzyć… Czy za-
brać, bo przecież nie będzie dodatkowych, zabrać te 
pieniądze z Narodowego Funduszu Zdrowia i dać 
aptekarzom. Dzisiaj, jak mam kolkę, to aptekarz 
mi mówi: wie pan, to taki i taki lek. A teraz bę-
dzie tak. Ja powiem: mam kolkę. A aptekarz: okej, 
to kosztuje 15 zł, żebym ja panu powiedział, jaki 
jest na to lek. Oczywiście, nawet jeżeli to Narodowy 
Fundusz Zdrowia za to zapłaci, a nie ja… Ale to jest 
jakiś koszt. A przecież te firmy działają – mimo że, 
oczywiście, mają swoją specyfikę, to nie są prze-
cież sklepy, to nie jest zwykły handel, mają swoją 
specyfikę medyczną – jednak na rynku konkuren-
cyjnym. Lekarz, który świadczy mi, panu mar-
szałkowi czy komukolwiek usługę, nie konkuruje 
z innym lekarzem, to nie jest rynek konkurencyjny. 
Ale aptekarz – tak.

Kolejna kwestia. Na tym skończę, bo pewnie za 
długo, i najwyżej skorzystam z następnej…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 
Senatorze…)

Tak więc kolejne, ostatnie może w tej jakby…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Może pan 

wracać do swoich pytań…)
Dobrze.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Ale chodzi 

o to, żeby dopowiedzieć.)
Obawiam się tutaj także takiego ubocznego 

efektu, a mianowicie podważenia kompetencji, 
podważenia wiarygodności lekarza. Bo to się dzieje 
nawet bez tego… Prawda? Ludzie, zwłaszcza tacy, 
którzy chorują przewlekle albo, no, są nadwrażliwi 
na punkcie swojego stanu zdrowia – nie chcę uży-
wać dobitnych czy kolokwialnych określeń – po-
równują, starają się… No, w dzisiejszych czasach 
w ogóle się nie można dostać do lekarza. Ale w nor-
malnym czasie to próbują być u 2, nawet 3 leka-
rzy, sprawdzać, porównywać itd. A teraz? Będzie 
sobie pacjent szedł do farmaceuty i tam będzie się 
dowiadywał, czy dostał dobrą, czy złą diagnozę, 
czy dobrą, czy złą ordynację leku i będzie podawał 
w wątpliwość… albo będzie szedł do lekarza i mó-
wił: ale mój farmaceuta powiedział, że to nie ten 
lek, tylko tamten lek.

I kończąc, ostatnie zdanie à propos leków: nie 
miałem takiego przypadku – może jestem w ja-
kimś takim marginalnym gronie osób – że jak idę 
do lekarza i chcę zastępczy lek, to żeby mi zapro-
ponowano tańszy. Zawsze droższy. No, więc ja się 

znów obawiam, że ci biedni ludzie, którzy ciągle 
chodzą i tylko patrzą na te recepty, szukają ceny… 
Na ogół nie ma cen, to jest jedyny, moim zdaniem, 
wyjątek, w którym to, mimo przepisów obowią-
zujących w Polsce, nie prezentuje się w sposób 
widoczny dla klienta cen. I ten najczęściej bied-
ny człowiek chodzi, patrzy, boi się w ogóle zapy-
tać o jakiś lek, chce go kupić, ale nie wie, czy go 
na niego stać. Jak on będzie mógł w ogóle ocenić, 
czy w tej ordynacji, można powiedzieć, alternatyw-
nej do ordynacji lekarza nie proponuje mu się leku 
droższego? Przecież marża od droższego leku daje 
wyższą kwotę niż marża od tańszego, a, że tak po-
wiem, praca jest ta sama. Tak, więc naprawdę…

(Senator Agnieszka Gorgoń-Komor: Pan chce, 
żebym ja odpowiedziała na pytanie?)

Już kończę.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 

Senatorze…)
Lawina, lawina wątpliwości.
(Senator Agnieszka Gorgoń-Komor: Ja czekałam 

na pytanie.)
Lawina wątpliwości.
(Senator Agnieszka Gorgoń-Komor: Ja nie wiem, 

o co chodzi…)

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Pani Senator, czy pani jest w stanie się ustosun-
kować? Bo to szerokie…

SenatoR 
aGnieszka GorGoń-komor 

To znaczy tak… Bo nie wyłapałam pytania od 
pana senatora. Wyłapałam szereg wątpliwości 
co do opieki nad pacjentem. Myślę, że to nie jest 
przedmiotem tej ustawy. Proszę… Naprawdę, ja 
opiekuję się pacjentami na co dzień i jak rekomen-
duję leki, to patrzę na ceny, na refundację, mówię, 
że jest opcja tańsza, droższa, a pacjent dokonuje 
wyboru. Bo pacjenci to też osoby świadome, nawet 
gdy są biedni, to dla zdrowia zrobią wszystko. Nie 
rekomenduję zawsze suplementów… Wiadomo, że 
apteki obecnie działają troszkę jak sklepy, utrzy-
mują się ze sprzedaży suplementów, ale jest kon-
kurencyjność. Nie uważam, żeby na podstawie 
tej ustawy pacjent miał należeć do jakiejś apteki. 
To pacjent decyduje, pacjent wybiera, gdzie chce 
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chodzić. Jak polubi panią magister i będzie mu 
się dobrze współpracowało, do tego będzie dobra 
współpraca lekarza opiekującego się pacjentem z tą 
panią magister, żeby uniknąć powikłań, interakcji 
lekowych, polipragmazji… Właśnie to jest taki zin-
tegrowany system opieki.

Ja nie boję się tej zmiany, ja nie boję się nawet 
konkurencji, tego, że farmaceuta wchodzi w na-
sze kompetencje. My powinniśmy razem, wspól-
nie opiekować się pacjentem, czyli otrzymywać 
zwrotne informacje, wiedzieć, czym pacjent się 
leczy, jakie bierze suplementy, które są teraz bez 
ładu i składu sprzedawane w różnych aptekach, bo 
polski pacjent czasem woli suplement za 100 zł niż 
dobry lek za 10 zł. Dlatego widzę tutaj dobry kieru-
nek w opiece nad pacjentem.

Wątpliwości będą zawsze, Panie Senatorze, bo 
gdy pojawia się coś nowego, to pojawiają się wątpli-
wości. Ale to już nasza sprawa, medyków, jak my to 
wprowadzimy w życie. Myślę, że tak jak pacjent wy-
biera lekarza, też w prywatnej ochronie zdrowia, nie 
tylko w publicznej, tak wybierze sobie aptekę, apte-
kę, która będzie konkurować z inną apteką, i miła, 
dobra obsługa, nawet w kwestii opieki farmaceu-
tycznej, też powinna mieć tutaj znaczenie.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Pan senator Jerzy Czerwiński.
(Senator Adam Szejnfeld: Ale dodatkowe…)
Nie, nie, Panie Senatorze…
(Senator Adam Szejnfeld: …dodatkowe…)
…w następnej serii.
(Senator Adam Szejnfeld: Ooo!)
Panie Senatorze, przepraszam bardzo, ale po 

prostu nie może pan zdominować wypowiedzi 
w sprawie ustawy farmaceutycznej.

Pan senator Jerzy Czerwiński.

SenatoR 
Jerzy czerwiński 

Zgadzam się z panem marszałkiem w całej 
rozciągłości.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Już poważnie. Ja rozumiem ideę tej ustawy, 

państwo chce wykorzystać wiedzę farmaceu-
tów zdobytą na studiach medycznych w sposób 

kompleksowy. I to jest bardzo dobre rozwiązanie, 
krok w dobrym kierunku.

Mam 2 obawy. Jedna jest taka, w części chyba 
wyraził tę obawę pan senator Szejnfeld, mianowi-
cie styk lekarza z farmaceutą. Pierwsza kwestia: 
kiedy farmaceuta będzie zobligowany do wysłania 
tego potencjalnego pacjenta, który przychodzi do 
niego jeszcze jako klient, do lekarza? I druga kwe-
stia: czy to, co powie lekarz, jest święte? Chodzi mi 
o to, czy farmaceuta może zmienić może nie tyle 
diagnozę, ile np. sposób ordynacji leku. To jest raz.

A druga obawa jest taka. Otóż u nas może się to 
wyrodzić niestety, nazwałbym to, w papierologię, 
bo nie wiem, jaki będzie sposób dokumentowania. 
Mówiliśmy tu o tym, że trzeba będzie prowadzić 
dokumentację medyczną w przypadku ciągłej opie-
ki nad pacjentem po to, żeby mieć wgląd w histo-
rię tego, co się działo z nim wcześniej. Pytanie: czy 
tutaj nie ma zagrożenia, że będzie więcej tych pa-
pierów niż lekarstw w aptece, więcej segregatorów 
z papierami niż półek z lekarstwami?

I kolejna kwestia. Jestem z zawodu nauczycielem 
i m.in. na mnie jak na króliku doświadczalnym te-
stowano kwestię awansu zawodowego. Ten awans 
zawodowy potem się wyrodził w coś dziwnego, bo 
trzeba było dokładać kolejne szkolenia, papierki itd., 
wszystko po to, żeby udowodnić, że się jest dobrym 
nauczycielem, i oczywiście pójść o stopień wyżej 
w gratyfikacjach finansowych. Tutaj powinno być 
tak, jak słusznie zauważono, że to rynek, konkuren-
cja powinna decydować. Jeśli u danego farmaceuty 
częściej mija ból głowy po tym, co on zaordynuje, 
niż u innego, to ten pierwszy będzie miał większe 
wzięcie. Ale jest pytanie: czy my dopuścimy do tego, 
czy też zmusimy farmaceutów do ciągłego, powiedz-
my, awansowania zawodowego, czyli ciągłego wy-
kazywania się kolejnymi papierami, a nie faktyczną 
wiedzą? A ta faktyczna wiedza to raczej…

(Senator Agnieszka Gorgoń-Komor: Ja chętnie 
odpowiem na to pytanie.)

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Proszę bardzo.

SenatoR 
aGnieszka GorGoń-komor 

Panie Senatorze, podnoszenie kwalifika-
cji medycznych, czy wśród lekarzy, czy wśród 
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pielęgniarek, to nie tylko papiery. Żeby uzyskać 
ten papier, trzeba odbyć ileś szkoleń, ileś kursów, 
zdać egzamin i to musi być wykonane. Proszę pań-
stwa, medycyna to pędzący pociąg Pendolino, jeśli 
my nie będziemy podnosić kwalifikacji, to nie bę-
dziemy dobrze leczyć naszych pacjentów. A prze-
cież nam chodzi o to, żeby zapewnić wysoki poziom 
usług medycznych. I myślę… Tutaj akurat podno-
sicie państwo kwestie, które nie były szeroko dys-
kutowane na posiedzeniu komisji, ponieważ nikt 
nie miał wątpliwości, że jest to dobry trend i że to 
jest dobra ustawa, oczekiwana przez środowisko 
farmaceutyczne. I, jak rozumiem, oni chcą wziąć 
na siebie ten trud. I nie chodzi tylko o pieniądze. 
Bo pacjenci i tak przyjdą do apteki po porady, bo 
nie mogą się dostać do lekarza. 

Co do dokumentacji medycznej – Panie 
Senatorze, tak pana odbieram, że pan jest zawsze 
bardzo dokładny, bardzo przygotowany – to nie ma 
usług medycznych bez dokumentacji medycznej. 
Jeżeli ktoś nie wypełnia dokumentacji medycznej, 
to popełnia duży błąd. I muszę panu powiedzieć, 
że w dobie prowadzenia dokumentacji w formie 
elektronicznej… Ja też taką dokumentację prowa-
dzę, robię backupy na twardym dysku. I zawsze jak 
pacjent ode mnie wychodzi, dostaje zalecenia. Na 
razie w formie papierowej. Być może kiedyś będzie 
to jakiś zintegrowany system, gdzie poprzez loginy, 
jak do bankowości, pracownicy medyczni, w tym 
nie tylko lekarze i pielęgniarki, ale także farma-
ceuci, w zakresie swoich usług, będą mieć dostęp 
do informacji o pacjencie. Na razie zalecenia dru-
kowane są w formie papierowej i pacjent ma je ze 
sobą. Myślę, że wypracujemy z farmaceutami taki 
sposób, żebyśmy nie wchodzili sobie w drogę, żeby 
nie było tak, że farmaceuta zleci coś… albo podwa-
ży kompetencje.

Ja to już powiedziałam wcześniej, jak od-
powiadałam na pytanie senatora, marszałka 
Borusewicza: uważam, że to jest taki moment… 
że farmaceuta wkracza wtedy, kiedy pacjent 
przez dłuższy czas nie może dostać się do lekarza, 
w przypadku zachorowań lekkich. Jak ktoś ma 
ciężkie zachorowanie, to proszę mi wierzyć, czę-
sto taki pacjent nie dojdzie do apteki, tylko wzywa 
pomoc medyczną i jedzie na SOR czy do szpita-
la. Dla mnie to jest dosyć logiczne i jednoznaczne. 
Wiadomo, że będą pewne błędy. To się musi wdro-
żyć. My chcemy współpracować z farmaceutami 
w zakresie opieki nad pacjentem.

Co do innych kwestii, to wiadomo, nikt nie 
jest tutaj anonimowy, ani lekarz, ani farmaceuta. 

Zawsze można zadzwonić do kolegi, jak będą ja-
kieś zaniechania czy podważanie autorytetów. Ja 
przynajmniej, jako że wywodzę się z samorządu 
lekarskiego, jak jest coś takiego nawet między leka-
rzami, to dzwonię osobiście i dyskutuję face to face, 
nie na okrętkę, żeby wyjaśnić problemy od razu.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Pan senator Aleksander Szwed.

SenatoR 
aleksander szwed 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Jeśli chodzi o zdobywanie kwalifikacji, to jak 

najbardziej się tutaj z panią senator sprawozdaw-
cą zgodzę.

Mam takie pytanie: czy ustawa o zawodzie 
farmaceuty reguluje, jak będą uznawane kursy 
kwalifikacyjne odbyte za granicą? Czy będą one 
równoważne z kursami w kraju? Jak będzie wyglą-
dała procedura uznania takiego kursu? Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.

SenatoR 
aGnieszka GorGoń-komor 

Jeżeli chodzi o kursy odbyte za granicą, to ana-
logicznie do przypadku zawodu lekarza czy pie-
lęgniarki… Jeżeli to jest w krajach Unii, stosowna 
komisja okręgowej izby aptekarskiej będzie uzna-
wać kwalifikacje. Każde podnoszenie umiejętności, 
kwalifikacji jest potwierdzone odpowiednim cer-
tyfikatem, są punkty edukacyjne. Myślę, że będą 
uznawane.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Pan senator…
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(Senator Agnieszka Gorgoń-Komor: Ale nie było 
o tym mowy na posiedzeniu komisji, nikt nie pod-
jął tego wątku.)

Pan senator Rafał Ambrozik.

SenatoR 
rafał amBrozik 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Pani Senator, pytanie natury bardziej ogólnej… 

A wcześniej chciałbym jeszcze nawiązać do pytania 
senatora Aleksandra Szweda i zapytać, czy jest jakiś 
termin, w którym te kursy będą musiały być, nie 
wiem, nostryfikowane. To po pierwsze.

I druga sprawa. Chciałbym zapytać o tak na-
prawdę liczbę farmaceutów i techników farmacji 
w Polsce. Czy ich brakuje? Dopuściliśmy, jak rozu-
miem, tą ustawą możliwości zatrudnienia farma-
ceutów spoza granic Unii Europejskiej. W związku 
z tym chciałbym zapytać, czy brakuje techników, 
czy brakuje farmaceutów i  jaka jest ich liczba 
w Polsce.

SenatoR 
aGnieszka GorGoń-komor 

O ile wiem, techników nie brakuje. Liczba far-
maceutów… Teraz panu nie powiem dokładnie, 
jaka ona jest. Wiem tylko, że jak weszła ustawa 
„apteka dla aptekarza”, to zmalała liczba aptek, do-
kładnie z 15 tysięcy na 12 tysięcy. Po rozmowach, 
szerokich konsultacjach społecznych ze środowi-
skiem farmaceutów uznaje się, że tych aptek po-
winno być ok. 10 tysięcy. Ale ta ustawa „apteka dla 
aptekarza” jakby wymusiła na właścicielach ap-
tek to, żeby kierownikiem apteki był farmaceuta, 
magister farmacji. I nie może być, zgodnie z pra-
wem, np. takiej sytuacji, że nie ma na zmianie czy 
wtedy, kiedy apteka jest czynna, takiego magistra. 
I być może dlatego została otwarta droga dla far-
maceutów spoza naszego kraju. Niemniej jednak, 
jak państwo wiecie, jeżeli już będzie sprawowana 
taka opieka farmaceutyczna, to taka droga opieki 
nad pacjentem będzie możliwa tylko i wyłącznie dla 
magistrów farmacji, nie dla techników.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję bardzo.
(Senator Rafał Ambrozik: Przepraszam, Panie 

Marszałku. A ten termin…)

(Senator Agnieszka Gorgoń-Komor: Pan mówił 
o nostryfikacji dyplomu…)

Panie Senatorze Ambrozik, proszę, niech pan 
powtórzy.

(Senator Rafał Ambrozik: Pani senator chyba 
już wie, o co pytałem. Pytałem o termin, o to, czy 
jakiś termin jest wprowadzany.)

SenatoR 
aGnieszka GorGoń-komor 

Jeśli chodzi o uznawanie kwalifikacji dyplomu 
magistra farmacji czy… Bo pan nie powiedział, czy 
chodzi o dyplom… Jedną kwestią jest ukończenie 
studiów farmaceutycznych za granicą, wtedy sto-
sowne komisje nostryfikują ten dyplom. Te no-
stryfikacje dotychczas były przeprowadzane przez 
uczelnie medyczne. Ustawa reguluje, jeśli chodzi 
o farmaceutów spoza Unii, kwestię farmaceutycz-
nego egzaminu weryfikującego. Jeśli chodzi o wy-
kształcenie podyplomowe lekarzy, to stosowne 
ciało okręgowych izb aptekarskich będzie podej-
mować decyzję o uznaniu takiego dyplomu, jeśli 
chodzi o ustawiczne kształcenie. Wiadomo, że jeże-
li ktoś będzie chciał robić specjalizację czy podnieść 
poziom swoich kwalifikacji, no to po zakończeniu 
kursu okręgowa rada aptekarska uznaje tę kwali-
fikację i weryfikuje to egzaminem.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze jakieś pytania? Czy pan senator 

Szejnfeld ma jakieś pytania?
(Senator Adam Szejnfeld: Mimo że pani senator 

sprawozdawca mnie nie przekonuje, to jednak po-
zwolę sobie już nie zadawać kolejnych pytań, będę 
się wsłuchiwał w relacje ministerstwa i rządu.)

Dziękuję bardzo.
Nie ma więcej pytań do pani senator sprawoz- 

dawcy.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 

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

Czy pan minister Gadomski…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 

Maciej Miłkowski: Nie. Miłkowski.)
Miłkowski… Aha, tak.
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Czy pan minister Miłkowski pragnie zabrać 
głos w sprawie rozpatrywanej ustawy?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 
Maciej Miłkowski: Tak.)

Proszę uprzejmie.

PoDSekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie zDRoWia 
macieJ miłkowski 

Dziękuję bardzo serdecznie.
Dziękuję pani senator sprawozdawcy, która tak 

pięknie przedstawiła projekt tej ustawy. Chciałbym 
jeszcze przedstawić parę informacji, kwestii, które 
były poruszane, dotyczących głównie opieki farma-
ceutycznej, tego, jak ona będzie wyglądała, czy są 
to świadczenia finansowane ze środków publicz-
nych, czy nie, i pytań o zasady kształcenia, zasady 
przyjmowania osób z zagranicy, jak to się odbywa.

Jeśli chodzi o podstawowe informacje, o które 
tutaj pytano, tzn. o część zadań farmaceutycznych, 
czyli o opiekę specjalistyczną, opiekę farmaceutycz-
ną, to tutaj sytuacja jest taka, że opieka farmaceu-
tyczna jest świadczeniem zdrowotnym. Zostało to 
wpisane do ustawy o świadczeniach zdrowotnych 
finansowanych ze środków publicznych. Ponieważ 
jeszcze nie zostało zdefiniowane to, jak wygląda 
świadczenie gwarantowane, obecnie razem z far-
maceutami przygotowujemy pilotaż opieki far-
maceutycznej i to, jak ta opieka farmaceutyczna 
będzie wyglądała w tym zakresie, jak będziemy 
przeprowadzali przegląd lekowy, jaki będzie efekt 
tego przeglądu lekowego, jeśli chodzi o świadczenia 
specjalistyczne, farmaceutyczne, które realizuje pa-
cjentowi… Była tutaj mowa o polipragmazji. Ostatnio 
w ogóle bardzo dużo mówi się o tym, że pacjenci 
w Polsce przyjmują często więcej leków, niż wynosi 
średnia w Europie, że nadużywają leków. Pani se-
nator zwracała uwagę na nadużywanie w znaczącej 
mierze suplementów diety, ewentualnie również na 
współdziałanie leków i suplementów diety. Również 
na to będzie mógł bardzo mocno zwrócić uwagę far-
maceuta podczas tej wizyty.

Co jest bardzo istotne, była też tutaj mowa o do-
kumentacji medycznej, o współpracy pomiędzy 
lekarzem i farmaceutą. Plany są takie, że ta doku-
mentacja będzie od razu w formie elektronicznej; 
szykujemy tu pilotaż. Oczywiście w przypadku tej 
dokumentacji jest wymagana zmiana rozporzą-
dzenia w sprawie zakresu danych, prowadzenia 
dokumentacji medycznej na podstawie ustawy 

o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Tak 
jak są dookreślone zasady dla szpitali, dla ambu-
latoryjnej opieki specjalistycznej, tak samo będzie 
z zasadami dla farmaceutów. Tak że będzie tutaj 
współpraca w pełnym zakresie z lekarzami.

Były pytania o możliwości zamiany leków na 
leki tańsze. No, to już jest dookreślone w aktual-
nych przepisach, że farmaceuta i technik zawsze 
ma obowiązek poinformować pacjenta o tańszych 
odpowiednikach danych leków. Trzeba tutaj jasno 
powiedzieć, że jeśli chodzi o leki droższe… Leki są 
umieszczone w tzw. grupach limitowych, w związku 
z tym, jeśli lek jest podobny, a ma inną nazwę han-
dlową, to farmaceuta zarabia dokładnie tyle samo, 
ponieważ marża jest jednolita, jest liczona od posta-
wy limitu. W związku z tym, sprzedając droższy lek, 
farmaceuta czy apteka nie zarabia więcej pieniędzy.

Jeśli chodzi o pytania dotyczące osób spoza Unii 
Europejskiej, które chcą mieć uprawienia farma-
ceuty… W Unii Europejskiej system kształcenia jest 
dookreślony, są jednolite zasady. Wobec tego oso-
ba spoza Unii Europejskiej musi przejść egzamin 
farmaceutyczny, egzamin weryfikacyjny, który 
odbywa się 2 razy do roku. Jest jednostka podle-
gła Ministerstwu Zdrowia, Centrum Egzaminów 
Medycznych w Łodzi, gdzie tacy farmaceuci mogą 
się zgłaszać. I ten egzamin będzie przeprowadzony 
przez tę jednostkę. Oczywiście po zdaniu egzaminu 
okręgowa izba niezwłocznie wydaje tym osobom 
prawo wykonywania zawodu.

To są takie główne elementy w tym zakresie, 
na które państwo zwrócili uwagę. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję. Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

I od razu ja pana ministra o coś zapytam. Czy 
włączenie działalności farmaceutów do systemu 
opieki zdrowotnej będzie pociągało za sobą to, że 
każdy pacjent będzie musiał korzystać z jednej ap-
teki, czyli że będzie tak, jak w przypadku lekarzy 
pierwszego kontaktu, że ktoś się rejestruje itd.? To 
jest jedno pytanie.

I drugie. Co znaczy określenie „farmaceuta 
kliniczny”?

Proszę bardzo.
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PoDSekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie zDRoWia 
macieJ miłkowski 

Pierwsze pytanie: czy pacjent będzie przypisany 
do jednego farmaceuty? Nie, nie ma takich oczeki-
wań, żeby to była opieka stała farmaceuty. Aktualnie 
pracujemy nad tymi produktami, które może wy-
konywać farmaceuta. Jest to często szkolenie doty-
czące nowego leku – szczególnie w przypadku np. 
astmy, POChP jest konieczne właściwe korzystanie 
z leków – czy właśnie ta porada farmaceutyczna, 
udokumentowana, sprawdzająca, cały wywiad far-
maceutyczny, co pacjent bierze. Planujemy, że takie 
konsultacje będą dla poszczególnych grup osób, dla 
pacjentów, którzy mają wskazania kliniczne, że będą 
mogły być realizowane jedna albo dwie takie pora-
dy farmaceutyczne. Zakres tych świadczeń nie jest 
dokładnie dookreślony, ale na pewno nie ma takich 
planów, żeby osoba miała obowiązek korzystania 
z jakiejkolwiek jednej apteki. Tak jak pan senator 
powiedział, można i z 20 aptek korzystać.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Marek Pęk)

Jeśli chodzi o specjalizację z farmacji klinicznej, 
to trzeba powiedzieć, że tych specjalizacji jest wiele, 
jest również farmacja dla przemysłu. Farmacja kli-
niczna jest przeznaczona dla farmaceutów pracują-
cych w podmiotach leczniczych stacjonarnej opieki 
zdrowotnej. Jest to farmaceuta, który bezpośrednio 
współpracuje z lekarzami, który współpracuje z le-
karzami i ma wpływ na proces leczenia pacjentów. 
Oczywiście, tak jak do tej pory, jest też w komitecie 
terapeutycznym, który uzgadnia, wraz z lekarza-
mi, jakie leki w danym szpitalu powinny być stoso-
wane. Jest on członkiem zespołu terapeutycznego 
zajmującego się pacjentem i szczególnie właśnie 
te uprawnienia… Będziemy oczekiwali, żeby jak 
najwięcej farmaceutów taką specjalizację wybra-
ło, otrzymało. Chcemy, żeby farmaceuta w szpitalu 
był istotnym elementem wsparcia lekarzy.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Bardzo dziękuję.
Pytanie zadaje pan senator Beniamin Godyla.

SenatoR 
Beniamin Godyla 

Dziękuję, Panie Marszałku.

2 pytania do pana ministra.
Rząd planuje zaszczepić mniej więcej 31 mi-

lionów Polaków przeciwko COVID. Dane produ-
centów szczepionek mówią, że trzeba podać je 
w 2 dawkach w odstępie 3 tygodni. Do podania 
są zatem mniej więcej 62 miliony szczepionek na 
COVID. Jaką rząd widzi możliwość realizowania 
tego procesu bez udziału farmaceutów? Najnowsze 
dane mówią o tym, że w chwili obecnej możemy 
zaszczepić ok. 100 tysięcy pacjentów dziennie. Czy 
uda nam się to wykonać bez farmaceutów?

Drugie pytanie. Kiedy rząd planuje wprowa-
dzić opiekę farmaceutyczną? Przepisy procedowa-
nej ustawy są w tym zakresie bardzo lakoniczne. 
Dziękuję ślicznie.

PoDSekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie zDRoWia 
macieJ miłkowski 

Jeśli chodzi o szczepienia, to ok. 30–33 milio-
nów osób jest… jest ok. 30 milionów dorosłych 
obywateli w Polsce. Dokładnie nie wiadomo jesz-
cze, czy wszystkie szczepionki, które się pojawią, 
będą wymagały podwójnego szczepienia, ponie-
waż te szczepionki jeszcze nie zostały dopuszczo-
ne przez Europejską Agencję Leków. Są testowane 
różne warianty szczepień w przypadku tych szcze-
pionek, które w najbliższym czasie się pojawią. Co 
najmniej jedna z tych szczepionek jest testowana 
w pierwszej kolejności jako szczepionka jednodaw-
kowa. Ale oczywiście Europejska Agencja Leków 
musi to zatwierdzić, w związku z czym być może 
będzie szczepionka dwudawkowa. Tak więc jesz-
cze nie wiadomo dokładnie, ile powinno być tych 
szczepień, czy 60 milionów na całą populację, czy 
ewentualnie, w zależności od tego, jaki procent 
poszczególnych szczepionek będzie wykorzy-
stany, odpowiednio mniej, a więc 40 milionów. 
Oczywiście bardzo istotne jest też to, że te 60 mi-
lionów szczepień, o których była mowa, jest przy 
założeniu 100-procentowego szczepienia popula-
cji, a wiadomo, że jeśli szczepienie jest z katego-
rii szczepień zalecanych, dana osoba samodzielnie 
decyduje o tym, czy się zaszczepi. Nie ma żadnego 
takiego państwa, w którym 100% społeczeństwa 
korzysta ze szczepień zalecanych, czyli na pewno 
nie dojdziemy do pułapu 100%.

Wykorzystanie do tego farmaceutów… Jeśli cho-
dzi o to, kto może kwalifikować do szczepień i kto 
może wykonywać szczepienia, to mamy ustawę 
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o chorobach zakaźnych, gdzie jest dookreślone, kto 
może kwalifikować i kto może szczepić, jakie powi-
nien mieć uprawnienia. To jest ustawa podstawowa 
w przypadku wszystkich zawodów farmaceutycz-
nych, pielęgniarek również, które nie mają w swo-
jej ustawie informacji o tym, jakimi szczepionkami 
i w jakim zakresie mogą szczepić. W tej ustawie jest 
podział na 2 rodzaje szczepień: szczepienia obo-
wiązkowe – tu głównie chodzi o dzieci; to jest tro-
chę inna grupa – i szczepienia zalecane, dotyczące 
pozostałego… Na dzień dzisiejszy kwalifikacji może 
dokonywać lekarz bądź felczer, a szczepienia wyko-
nywać może pielęgniarka i oczywiście lekarz bądź 
felczer. Planujemy rozszerzyć grupę zawodów, gru-
pę osób, które będą mogły wykonywać szczepie-
nia. Najprawdopodobniej będzie specjalna ustawa, 
niezbędna do tego, żeby sprawnie ten cały proces 
przeprowadzić, która dookreśli osoby, które mają 
prawo szczepić bądź kwalifikować do szczepień. 
Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pan senator Aleksander Szwed.

SenatoR 
aleksander szwed 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, chciałbym dopytać o uznawa-

nie kursów kwalifikacyjnych odbytych za grani-
cą. Zgodnie z informacją, którą pan minister tutaj 
przedstawił, jest takie wskazanie, jak rozumiem, 
żeby wszystkie osoby po kursach w krajach człon-
kowskich Unii Europejskiej… Takie kursy byłyby 
uznawane, a te zrobione poza Unią Europejską 
już nie. Tak? Czy dobrze zrozumiałem? A co w ta-
kim razie z Wielką Brytanią, która była niedawno 
członkiem Unii? Czy kursy, które były w Wielkiej 
Brytanii organizowane, będą uznawane?

PoDSekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie zDRoWia 
macieJ miłkowski 

Nie wiem, jak dokładnie wygląda dyrek-
tywa po wyjściu Wielkiej Brytanii z  Unii 

Europejskiej… Tutaj mówimy o przyjmowaniu 
farmaceutów… o wydaniu prawa wykonywania 
zawodu farmaceuty. Na dzień dzisiejszy te osoby 
najprawdopodobniej były kształcone w tym za-
kresie zgodnie z dyrektywą unijną. Tak więc naj-
prawdopodobniej będzie można te osoby przyjąć 
niezależnie… To jest dyrektywa, która dotyczy 
właściwie wszystkich zawodów medycznych, 
i tam jest określone tylko, że studia jednolite mu-
szą trwać co najmniej 5 lat. My w Polsce mamy 
studia 6-letnie na kierunku zarówno lekarskim, 
jak i  farmaceutycznym. Kursy w pozostałych 
krajach, czyli państwach trzecich… No, trzeba 
tu zweryfikować wiedzę. Warunek to oczywi-
ście studia co najmniej 5-letnie. Różnego typu 
są studia na świecie i czasami są to studia, które 
nie spełniają wymogów Unii Europejskiej. Ma to 
być co najmniej 5 lat, jest egzamin weryfikacyjny 
i farmaceuta musi potwierdzić swoje umiejętno-
ści. Dziękuję.

(Senator Aleksander Szwed: Czy mogę dopytać?)

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

SenatoR 
aleksander szwed 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Chciałbym zapytać o to, o co wcześniej pytałem 

panią senator sprawozdawcę. Nie było o tym mowy 
w komisji, a chodzi mi o rejestr farmaceutów. Czy 
pan minister może wie, jaki czas ma osoba, która 
uzyska prawo wykonywania zawodu farmaceuty, 
na podanie zmian danych widniejących w tym re-
jestrze, rejestrze farmaceutów?

PoDSekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie zDRoWia 
macieJ miłkowski 

Tak jak już powiedziałem wcześniej, farma-
ceuta w przypadku wszelkich zmian powinien 
niezwłocznie poinformować swoją izbę okręgo-
wą, czyli w przypadku zmiany właściwości izby… 
No a te dane są dostępne dla osób uprawnionych. 
Dziękuję bardzo.
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WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pan senator Jerzy Czerwiński.

SenatoR 
Jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Mnie ciągle interesują te nowe uprawnienia 

farmaceuty, ale widziane od strony klienta apte-
ki. Pytanie jest takie. Klient przychodzi… Czy te 
możliwości są już określone w ustawie, czy też, jak 
pan to nazwał, te produkty, które farmaceuta może 
będzie… Ja oczywiście nie mówię o lekach, chodzi 
o produkty usługowe, tak bym to określił. Czy one 
będą dopiero określone w porozumieniu z przed-
stawicielami zawodu? To jest pierwsza kwestia.

Kiedy klient będzie mógł z tego nareszcie sko-
rzystać, czyli wejść do apteki, która na szyldzie bę-
dzie miała napisane: robimy to i to, i to, oprócz 
sprzedaży leków? To jest drugie.

I trzecie. Jak rozumiem, to ma być refundowane 
przez NFZ. Jest pytanie, co będziecie refundować. 
Tu chodzi także o sposób dokumentacji tego, no 
bo potem będziecie sprawdzać tego, kto bierze od 
was pieniądze. Czy to będzie refundacja dotycząca 
osoby, pacjenta, czy w tym przypadku klienta, tak 
jak jest w POZ, czy będzie to dotyczyć, nie wiem, 
poszczególnej konsultacji farmaceutycznej, czyli 
jakiegoś wydarzenia, które będzie się działo ileś 
tam minut przed sprzedażą leku? A może to bę-
dzie zrobione w jeszcze inny sposób, np. w ramach 
podwyższonej marży, w zależności od tego, co jesz-
cze farmaceuta będzie oferował podczas sprzedaży, 
mówmy wprost, leków? Jakie będą te sposoby re-
fundacji i czy te poziomy są już mniej więcej zna-
ne? Czy to się będzie farmaceucie opłacało? Pytanie 
jest proste: czy lepiej sprzedać ileś leków bez, na-
zwałbym to, pomocy farmaceutycznej, czy też le-
piej poświęcić więcej czasu na tę pomoc ogólną, 
konsultacje farmaceutyczne, a sprzedać mniej? Jest 
jasne, o co chodzi? Czy maksymalizować zysk na 
podstawie jakości, czy też liczby udzielanych usług?

PoDSekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie zDRoWia 
macieJ miłkowski 

Jeśli chodzi o  usługi farmaceutyczne, to 
jest to dodatkowe świadczenie, które może być 

realizowane w aptece, nieobligatoryjne, nieobo-
wiązkowe, ponieważ nie każda apteka ma takie 
możliwości i nie każdy farmaceuta ma chęć udzie-
lania takich usług, gdyż niektóre z nich być może 
wymagają dużej wiedzy. Tak jak systemy kształ-
cenia nie były przygotowane w zakresie kształ-
cenia dyplomowego, tak teraz nie ma jasnego 
systemu kształcenia w tym zakresie. Zakładamy 
– i to jest to, co mamy wstępnie przygotowane – 
że Narodowy Fundusz Zdrowia będzie płacił usługi 
fee-for-service, czyli za konkretną, wykonaną usłu-
gę, np. za poradę farmaceutyczną, specjalistyczną 
dla pacjenta, który ma wielochorobowość i, za-
łóżmy, bierze co najmniej 10 leków, czy dla oso-
by w wieku podeszłym. W takim przypadku jest 
jedna taka porada bądź cykl porad do wykonania 
i za to NFZ zapłaci. Powiem, że nasze szacunki są 
takie, że de facto systemowi ochrony zdrowia to się 
opłaca, ponieważ w przypadku polipragmazji nie 
dość, że pacjent kupuje więcej leków niepotrzebnie, 
czyli to jest koszt i dla pacjenta, to później bardzo 
duże są dodatkowe koszty leczenia tego pacjenta. 
Szacujemy, że ta usługa powinna się zwrócić sys-
temowi ochrony zdrowia, systemowi jako całości. 
Oczywiście, tak jak mówiłem, są jeszcze inne usłu-
gi, np. przygotowanie pacjenta do właściwego użyt-
kowania leków, ponieważ niektóre leki są specjalne, 
szczególne, trudno jest nawet… Wspomniałem o le-
kach wziewnych. Czasem bardzo istotnym elemen-
tem jest to, żeby pacjent wziął pełną dawkę leku, 
ponieważ od tego zależy skuteczność leczenia. 
W wielu zakresach, jak pacjent rozpoczyna lecze-
nie, np. pacjent diabetologiczny, potrzebna jest taka 
porada. Często lekarze nie mają na to czasu, nie re-
alizują tego w całości, tak że jest istotne, aby ktoś 
lekarzy odciążył.

Planujemy, że 1 lipca będą pierwsze usługi far-
maceutyczne finansowane i realizowane ze środ-
ków publicznych w Polsce.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pan senator Michał Seweryński.

SenatoR 
micHał seweryński 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Czy mnie słychać?
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(Wicemarszałek Marek Pęk: Tak, Panie Marszał- 
ku, słychać pana. Bardzo proszę.)

Mam takie pytanie. Panie Ministrze, jak to jest? 
Czy na podstawie tej ustawy farmaceuta, aptekarz 
będzie mógł udzielać porad lekarskich i przepi-
sywać leki, czy nie będzie mógł udzielać porad 
lekarskich?

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Bardzo proszę.

PoDSekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie zDRoWia 
macieJ miłkowski 

Oczywiście chodzi o porady farmaceutycz-
ne. Na dzień dzisiejszy są tu 2 rzeczy. Jeśli chodzi 
o opiekę farmaceutyczną finansowaną ze środków 
publicznych, to szczegółowe dane nie są jeszcze 
gotowe, dane dotyczące tego, jak, za co i ile NFZ 
będzie płacił. To jest świadczenie gwarantowane 
i musi zostać wykonane. Tak jak powiedziałem, 
planujemy rozpocząć finansowanie pierwszych 
usług w ramach opieki farmaceutycznej od 1 lipca.

Tak czy inaczej – pani senator sprawozdawca 
też o tym mówiła – porady farmaceutyczne, porady 
udzielane przez farmaceutów są realizowane od za-
wsze. Są to porady przy okienku. Jak pacjent przy-
chodzi z jakimś drobnym problemem zdrowotnym, 
z kaszlem, katarem, to farmaceuta zawsze służy 
pomocą. Tak było zawsze, w takich przypadkach 
nie jest potrzebna dokumentacja medyczna. To jest 
normalna usługa sprzedażowa bardzo wykwalifi-
kowanej osoby, jaką jest farmaceuta.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Bardzo dziękuję.
Pytanie zadaje pan senator Adam Szejnfeld.

SenatoR 
adam szeJnfeld 

Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, jest wiele pytań, ale kluczowe 

sprawy to są te, które dotyczą finansowania. Były 
tu o nie pytania, ale nie było odpowiedzi. To, co do 

tej pory usłyszałem od pana ministra, niczego nie 
wyjaśnia – kto, ile, jak, na jakiej podstawie będzie 
płacił itd. Moim zdaniem to w ogóle dyskwalifi-
kuje ustawę, dlatego że w tym przypadku… Skoro 
są takie braki pieniędzy potrzebnych na ochronę 
zdrowia, to jak mamy dodawać następne, że tak po-
wiem, źródło finansowania, i to w nieznanej wiel-
kości oraz na nieznanych zasadach. Tu w ogóle nie 
ma o czym mówić.

Są kolejne pytania, np. o kwestię ochrony da-
nych osobowych. Jeśli chodzi o służbę medyczną, 
obojętnie, czy o POZ, czy o szpitale, to wszystko 
jest uregulowane, i to bardzo mocno uregulowa-
ne. Prawda? Mało tego, uregulowane są kwestie nie 
tylko posiadania danych osobowych, ale także ich 
przekazywania. Jeżeli lekarz rodzinny kieruje na 
badania, podejmuje decyzję o ordynacji przez spe-
cjalistę, to specjalista musi mieć odpowiednią wie-
dzę. Większość ludzi, jeśli nie jest, że tak to określę, 
przypisana prawnie, to faktycznie współpracuje 
z określonymi lekarzami szczebla podstawowego 
czy specjalistami. A tu tego nie ma. Usłyszeliśmy, 
że farmaceuta zna swojego klienta. No nie zna, 
mnie na pewno nikt nie zna w miejscach, gdzie 
kupuję jakieś leki. Jak mnie coś boli, to pytam, co 
mogę wziąć. A historia choroby jest bardzo istotna. 
My wszyscy, niemedycy, wiemy, że historia cho-
roby jest fundamentalnie ważna dla diagnozy i or-
dynacji. Aptekarz nie będzie znał historii choroby, 
chyba że przewidujecie państwo, że będzie. A jeżeli 
będzie, to na jakich zasadach ma znać tę historię 
choroby? Klient, jak rozumiem, ma prawo korzy-
stać z różnych aptek i usług różnych aptekarzy, far-
maceutów. Powiem szczerze, że ja sobie po prostu 
tego nie wyobrażam. Jak to ma być takie pospolite 
ruszenie, działanie na zasadzie „zobaczymy, jak to 
będzie”, takie polskie „jakoś to będzie”, no to okej, 
ale jeżeli to ma być po wielkopolsku, bym powie-
dział, to musi być najpierw poukładane, muszą być 
wskazane procedury, wszystko musi być uregulo-
wane w ustawie i dopiero potem powinniśmy ru-
szyć. A tu jest tak: wpierw idea – nawet niezła, nie 
będę się kłócił z ideą – teraz ustawa, a potem się 
okaże. No, nie bardzo.

Reasumując, zapytam, czy może pan doprecy-
zować kwestie finansowe i kwestie dotyczące wie-
dzy aptekarza o historii choroby dzisiaj klienta, 
a w przyszłości, jak się okazuje, pacjenta. Pytam 
też o procedury przekazywania tej wiedzy innemu 
aptekarzowi, innemu farmaceucie, do którego po-
jutrze albo za miesiąc, za pół roku postanowi udać 
się ten klient, pacjent. Dziękuję.
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Jeśli chodzi o poszczególne cenniki, które są 
stosowane w przypadku jednorodnych grup pa-
cjentów, porad ambulatoryjnych czy chociażby 
nawet finansowania kapitacyjnego w podstawo-
wej opiece zdrowotnej, to te cenniki nie obowią-
zują i nie są zapisane w ustawie o zawodzie lekarza 
czy nawet w ustawie o zawodzie pielęgniarki i po-
łożnej. Tam nie ma dookreślonych cenników, po-
nieważ tak jest ułożony system ochrony zdrowia. 
Najprawdopodobniej nie ma czegoś takiego… Nie 
znam ustawy o prawnikach, ale tam być może też 
nie są uzgodnione wszystkie zasady, jakie obowią-
zują w kancelarii notarialnej, ponieważ to nie jest 
miejsce, gdzie należy takie rzeczy ustanawiać. Do 
tego jest cały system uzgadniania cen taryf. Na 
dzień dzisiejszy w Polsce taryfy realizowane są 
przez agencję ochrony technologii medycznych. 
Są to świadczenia, które są świadczeniami gwa-
rantowanymi bądź świadczeniami, które są reali-
zowane w pilotażu. To jest zadanie agencji. Cały 
proces jest pokazany w ustawie o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków pu-
blicznych, a nie w ustawach o poszczególnych za-
wodach medycznych.

Jeśli chodzi o ochronę danych osobowych i prze-
kazywanie danych medycznych poszczególnych pa-
cjentów, to system informacji w ochronie zdrowia 
jest tak skonstruowany, że pacjent poruszający się 
w trakcie swojego życia pomiędzy poszczególny-
mi jednostkami systemu ochrony zdrowia… Każda 
jednostka prowadzi dokumentację medyczną i ta 
dokumentacja – te wszystkie działania są finanso-
wane ze środków publicznych – jest przekazywa-
na do systemu informacji medycznej w ochronie 
zdrowia, do którego pacjent ma dostęp. Właściwie 
od 10 lat każdy z nas ma pełne informacje na in-
dywidualnym koncie pacjenta o tym, jakie recepty 
zrealizował w aptece, jakie otrzymał leki finanso-
wane ze środków publicznych, w której aptece, ile 
za te leki zapłacił on, a ile zapłacił budżet państwa, 
ile zapłacono za wszystkie porady specjalistyczne 
i wszystkie hospitalizacje. Wszystkie te dane są na 
indywidualnym koncie każdego pacjenta i każdy 
pacjent ma do nich wgląd. Każdy pacjent ma prawo 
upoważnić swojego lekarza i będzie mógł upoważ-
nić farmaceutę do wglądu do swojej dokumentacji 
medycznej, ponieważ często jest tak, że pacjent nie 
wszystko pamięta, w szczególności osoby starsze 

nie znają dokładnie swoich leków. W związku z tym 
farmaceuta powinien wiedzieć i będzie wiedział, co 
pacjent ma przepisywane. Na tym właśnie polega 
ta usługa, żeby przeanalizować leki, które pacjent 
przyjmuje. Tak jak rozmawialiśmy, polipragma-
zja nie jest związana z tym, że nad pacjentem ma 
nadzór 1 lekarz… Pacjent z wielochorobowością 
często jest prowadzony przez wielu lekarzy spe-
cjalistów i nie zawsze wszystkie przyjmowane leki 
może łączyć, czasami mogą występować interakcje 
między nimi. Opieka, porada farmaceuty jest tu 
niezbędna. Farmaceuci są przedstawicielami tych 
zawodów medycznych, które są uprawnione do… 
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych… 
Wgląd do dokumentacji medycznej jest dookreślo-
ny w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 
Pacjenta. Jest delegacja ustawowa do wydania roz-
porządzenia w sprawie prowadzenia dokumenta-
cji… I będzie tak w przypadku kolejnego zawodu, 
czyli zawodu farmaceuty. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję bardzo.
Pan senator Szejnfeld chce dopytać.

SenatoR 
adam szeJnfeld 

Bardzo dziękuję za odpowiedzi, ale one jednak 
nie rozwiewają wątpliwości czy nawet budzą nowe. 
Pan minister powiedział, że pacjent upoważni far-
maceutę… No, per analogiam może tak to wyglądać. 
Tak jak powiedziałem – pan minister też – jeżeli 
korzystamy z usług medycznych ze strony lekarzy… 
To jest bardzo ograniczony krąg osób. To 1, 2 czy 3 
lekarzy, czyli np. lekarz rodzinny plus kilku spe-
cjalistów. To jest jednak tylko kilka osób. A z aptek 
korzystamy, nie mówię tutaj o mniejszych miejsco-
wościach… Mieszkając np. w Warszawie, korzysta-
my z tej apteki, która jest po drodze, niekoniecznie 
najbliżej itd. Czy za każdym razem to upoważnie-
nie aptekarza, każdego nowego, kolejnego, miałoby 
być do wglądu? No, moglibyśmy obawiać się tego 
efektu, o którym mówiłem wcześniej, zadając py-
tanie pani senator sprawozdawczyni, a mianowicie 
efektu, który bym nazwał przywiązaniem pacjenta 
do aptekarza. No tak, tak jak teraz jesteśmy przy-
wiązani do określonego lekarza rodzinnego. To jest 
jedna rzecz.
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I druga rzecz. Pan minister w odpowiedzi na 
poprzednie pytania, a także nawiązując do mo-
ich, jeśli chodzi o ordynację leków i leki zamienne, 
a także kwestię marży, że tutaj ryzyka nie ma, od-
nosi się – i słusznie – wyłącznie do leków refundo-
wanych. Ja oczywiście nie znam tej branży do tego 
stopnia, żeby wiedzieć, jaki jest procent leków re-
fundowanych w obrocie aptek w ogóle, ale wydaje 
mi się, że przeciętny klient – pacjent pewnie ko-
rzysta głównie z leków refundowanych – nabywa 
leki, już nie mówię o suplementach, tylko o lekach, 
nierefundowane. No, nie biegnie się do lekarza po 
to, żeby dostać receptę na ibuprom czy pyralginę. 
A jeżeli tak, to i tak ta odpłatność wynosi 100%. 
W związku z tym w tej historii, do której ewen-
tualnie byłby dostęp, o którym pan minister mó-
wił, tego przecież nie będzie. Mało tego, jeżeli ktoś 
się zaopatruje w jednej aptece czy w dwóch, to ten 
aptekarz po jakimś czasie pamięta, że dana osoba 
częściej kupuje apap, a nie ibuprom itd., ale społe-
czeństwo jest dzisiaj mobilne, więc jak się korzysta 
z wielu takich placówek, to tej wiedzy instytucjo-
nalnej czy historycznej u aptekarza nie ma. Nie mó-
wię już o tym, że w większości aptek pracuje wiele 
osób, nie tylko jedna. Tak więc mam tu wątpliwo-
ści, czy ta historia choroby, nawet jeżeli byłby do 
niej dostęp, rozwiązuje te problemy. I oczywiście 
nie rozwiązujemy tutaj tego problemu, o którym 
pan minister mówił, tzn. kwestii wskazywania czy 
polecania alternatywnych leków. W aspekcie tych 
ordynowanych na receptę owszem, ale pozostałych 
już nie. Marże związane są z cenami. Efektywność 
ekonomiczna firmy powoduje, tak trzeba powie-
dzieć, że alternatywnie należy wskazywać droższy 
lek, a nie tańszy – to jest naturalne. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

PoDSekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie zDRoWia 
macieJ miłkowski 

Tak, oczywiście pan senator ma rację. Ceny le-
ków, które mają… Ceny urzędowe dotyczą wyłącz-
nie leków refundowanych. Te leki mają dokładnie 
określoną marżę – zarówno w sprzedaży hurtowej, 
jak i detalicznej – a ich ceny są jednolite w całym 

kraju. Leki nierefundowane mają takie ceny, jakie 
ustalą czy to aptekarze, czy to hurtownie. No, jest 
to normalna gospodarka rynkowa. Wiemy, że na 
rynku leków nierefundowanych toczy się pewna 
gra. Pacjenci wiedzą, gdzie mogą kupić tańsze leki, 
często poszukują takich właśnie aptek. My takich 
informacji nie posiadamy, chociaż teraz właściwie 
wiemy już w znacznej mierze… Mamy dokładne 
dane o wszystkich lekach nierefundowanych, po-
nieważ w dokumentacji pacjenta są informacje 
o wszystkich lekach na receptę, nie tylko tych re-
fundowanych. To się zmieniło 1 stycznia ubiegłego 
roku. Takie informacje posiada również pacjent. 
Dosyć często pacjent posiada również informacje 
o lekach, które są sprzedawane bez recepty. No, to 
mogą być nawet suplementy diety, o ile zostały one 
zapisane na recepcie. Recepta co do zasady doty-
czy leków refundowanych, ale ponieważ systemy 
informatyczne wspierają lekarza w przygotowy-
waniu preskrypcji, na recepcie znajdują się cza-
sem nie tylko leki refundowane, ale również leki 
nierefundowane. Pacjent, który realizuje receptę na 
leki nierefundowane, wszystkie informacje znaj-
dzie w systemie. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Bardzo dziękuję.
Pytanie zadaje pan senator Jerzy Czerwiński.

SenatoR 
Jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Przepraszam za to, że tak szczegółowo o to 

pytam, ale według mnie jest to pewnego rodzaju 
rewolucja. Ja tę ustawę traktuję jako wejście w pe-
wien dłuższy proces, jako pewną inicjację. To bę-
dzie wymagało jeszcze wielu działań faktycznych 
i technicznych, pewnie także ustawodawczych. To 
dotyka, praktycznie rzecz biorąc, każdego. No, każ-
dy się z apteką spotkał lub spotka. Ta ustawa doty-
czy ogółu obywateli, ona nie jest wąsko zakrojona. 

To już ostatnia seria pytań. Czy ja dobrze rozu-
miem, Panie Ministrze, że od tej chwili aptekarz 
będzie dysponował 2 rodzajami usług dla pa-
cjenta? Z jednej strony będzie usługa konsultacji 
– załóżmy, że osobno płatna – a z drugiej strony 
będzie sam lek? Czy jest taka możliwość – pytam 
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teoretycznie – że ktoś dostanie tę pierwszą usługę, 
dostanie dość szczegółowe objaśnienia, co powi-
nien brać, ale nie kupi leku w tej aptece? No, teo-
retycznie jest to chyba możliwe.

I druga kwestia. Czy my jesteśmy prekursora-
mi w Europie, w Unii Europejskiej, czy też ktoś już 
wcześniej tą ścieżką poszedł? Czy my realizujemy 
system, który został już w jakimś państwie spraw-
dzony, przetestowany, czy też rzucamy się na głę-
boką wodę i robimy to jako pierwsi?

No, jeśli chodzi o kwestię wykształcenia, to pa-
miętamy przecież, jak nasze pielęgniarki masowo 
wyjeżdżały za granicę. One były bardzo dobrze wy-
kształcone i spokojnie odnajdowały się na rynku 
zagranicznym. A więc ostatnie pytanie jest takie, 
czy nasi aptekarze są już w tej chwili – ja nie mó-
wię o tych kursach, które będą, ale o wiedzy, którą 
zdobyli na studiach – gotowi do podjęcia takiego 
działania. No, o tym, że faktycznie wykonują już 
takie czynności, myśmy usłyszeli, ale chodzi o to, 
czy są do tego w pełni przygotowani pod względem 
teoretycznym.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Bardzo proszę.

PoDSekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie zDRoWia 
macieJ miłkowski 

Oczywiście są to zupełnie niezależne usłu-
gi. Mam na myśli zakup leku i uzyskanie opieki 
farmaceutycznej. Nie jest to w żadnym zakresie 
związane, nie musi być związane, ponieważ to jest 
zupełnie inna rzecz, czyli nie ma tu żadnego związ-
ku. Opieka farmaceutyczna jest już dosyć dobrze 
znana na rynku europejskim. Niektóre państwa 
mają dużo lepiej tę opiekę farmaceutyczną reali-
zowaną, m.in. właśnie Wielka Brytania. Mamy 
dużo doświadczeń w tym zakresie. Nawet polscy 
farmaceuci nie tylko z Europy, ale też ze Stanów 
Zjednoczonych, którzy przygotowują opiekę far-
maceutyczną, wspomagają nas, doradzają, jak 
ona powinna wyglądać, żebyśmy jak najlepiej do 
tego się przygotowali. Tak że nie jesteśmy pierwsi. 
Będziemy tę opiekę farmaceutyczną wdrażali stop-
niowo. Będą kolejne usługi, więc nie będzie to… Tak 
jak zresztą jest w przypadku koszyka świadczeń 

gwarantowanych czy kolejnych list leków refun-
dowanych, gdzie kolejne leki są finansowane. Tu 
też planujemy, że będą ciągle dochodziły kolejne 
świadczenia, w zależności od tego, jak produkt zo-
stanie opisany, jak uzgodnimy. Oczywiście jest też 
jeszcze jedna możliwość, taka, że część usług far-
maceutycznych może być też finansowana w Polsce 
przez pacjenta, jeśli to jest świadczenie niegwaran-
towane, ale opiszemy to wspólnie, tak że pacjent 
będzie mógł taką usługę sobie kupić.

Ostatnie pytanie dotyczyło kształcenia dyplomo-
wego i podyplomowego. Tu faktycznie są najwięk-
sze prace do zrobienia. Pierwsza rzecz to kształcenie 
dyplomowe. Na dzień dzisiejszy… W ogóle polski 
system kształcenia jest bardzo dobrze oceniany 
na świecie w zakresie wydziałów lekarskich, pielę-
gniarskich, farmaceutycznych. Jednak na farmacji 
w programie studiów zajęć w zakresie opieki far-
maceutycznej praktycznie nie ma. Bardzo moc-
no pracujemy nad tym, żeby uwzględnić te rzeczy 
zarówno w kształceniu dyplomowym, w związku 
z którym jest bardzo duże zainteresowanie i tam te 
prace bardzo się posuwają, jak i w kształceniu po-
dyplomowym – tu również bardzo mocno współ-
pracujemy z Centrum Medycznym Kształcenia 
Podyplomowego. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Nie widzę… więcej pytań nie ma. Tak że dzięku-

ję bardzo za wyczerpujące odpowiedzi.
Otwieram dyskusję.
Nikt z państwa senatorów nie zapisał się do 

głosu.
Dla porządku informuję, że senatorowie Szwed, 

Gromko, Durlak, Golba, Godyla, Pęcherz złożyli 
swoje przemówienia w dyskusji do protokołu*.

Wnioski o charakterze legislacyjnym na piśmie 
złożył pan senator Wojciech Konieczny.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce ustosunkować 

się do przedstawionego wniosku legislacyjnego? 
Nie. Dziękuję bardzo.

Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o cha-
rakterze legislacyjnym, proszę Komisję Zdrowia 
o ustosunkowanie się do przedstawionych wnio-
sków i przygotowanie sprawozdania.

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-
wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu szó-
stego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowa-
nych ze środków publicznych oraz niektórych in-
nych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 254, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 254 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Zdrowia, sena-
tor Alicję Chybicką, o przedstawienie sprawozda-
nia komisji.

SenatoR SPRaWozDaWca 
alicJa cHyBicka 

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

Zdrowia sprawozdanie w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych oraz nie-
których innych ustaw. Komisja zebrała się w dniu 
17 listopada i prosi, aby projekt uchwały, który 
znajduje się w druku wymienionym przez pana 
marszałka, został przez państwa przyjęty. Chcę po-
wiedzieć, że w trakcie posiedzenia komisji wpro-
wadzono 7 poprawek i prosimy o przegłosowanie 
tych poprawek.

A teraz może krótko powiem, w czym rzecz, je-
śli chodzi o tę ustawę.

Opiniowana ustawa nowelizuje 5 ustaw: ustawę 
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicz-
nych; ustawę z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach 
lekarza i lekarza dentysty; ustawę z dnia 15 kwiet-
nia 2011 r. o działalności leczniczej; ustawę z dnia 
28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochro-
nie zdrowia; ustawę z dnia 16 lipca 2020 r. o zmia-
nie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Zasadniczym celem wprowadzanych zmian, 
jak wynika z uzasadnienia projektu ustawy, jest 
eliminacja zjawiska nadpodaży usług medycz-
nych, a także dostosowanie inwestycji w sektorze 
zdrowia do rzeczywistych potrzeb społeczeństwa 
oraz umożliwienie świadczeniodawcy perspek-
tywicznego rozwoju zgodnego z  lokalnymi po-
trzebami zdrowotnymi. Inwestycje podzielono 
– to było omawiane na posiedzeniu komisji – na 
3 grupy: koszt wynoszący 2 miliony, koszt wyno-
szący 2–50 milionów i koszt wynoszący powyżej 

50 milionów. Powołuje się centralną komisję, która 
będzie oceniała. Jak było powiedziane na posiedze-
niu komisji, jest to kolejna centralizacja.

Ale wszyscy obecni na posiedzeniu komisji 
byli w sumie zgodni, że ta ustawa zasługuje na 
poparcie, bo jej cel jest jak najbardziej zasadny, 
gdyż chodzi o to, ażeby nie multiplikować jedno-
stek, które nie uzyskają kontraktu albo na któ-
rych usługi medyczne nie ma zapotrzebowania. 
Pojawiła się tylko wątpliwość, czy rzeczywiście 
powinna to robić komisja centralna, czy raczej 
komisja regionalna.

Zgodnie z tym, co powiedziałam, komisja re-
komenduje państwu przyjęcie poprawek, któ-
re mają w gruncie rzeczy charakter legislacyjny. 
Nie było uwag merytorycznych, które zmieniały-
by w szczególny sposób zaproponowaną ustawę. 
Komisja w głosowaniu poparła ją. Dziękuję bardzo 
za uwagę.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

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

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

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

A zatem dziękuję bardzo, Pani Senator.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. 

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

(Głos z sali: Schował się.)
(Głos z sali: Jest w drodze.)
Czekamy na pana ministra. Jest w  drodze 

z Sejmu do nas, o ile wiem.
No to chyba ogłoszę krótką przerwę techniczną 

do czasu przybycia pana ministra.
 

(Przerwa w obradach od godziny 16 minut 13  
do godziny 16 minut 27)

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Wznawiam obrady.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. 

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

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

Jest z nami podsekretarz stanu w Ministerstwie 
Zdrowia, pan minister Sławomir Gadomski.

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

PoDSekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie zDRoWia 
sławomir Gadomski 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Bardzo przepraszam za opóźnienie i za to, że 

musieliście państwo na mnie czekać. To nie kwe-
stia obiadu, nie kwestia czegoś innego. Byłem 
w Sejmie, kończyłem odpowiedzi na pytania, prze-
praszam. Trudno mi było z ministrem Miłkowskim 
się wymienić, nie mogłem go tak zostawić bez cho-
ciaż słowa wprowadzenia. Bardzo przepraszam, 
łapię oddech i ruszamy.

Szanowni Państwo, celem projektowanych 
zmian, zmiany ustawy o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicz-
nych w zakresie, którego dotyczy przedłożenie, 
czyli w zakresie instrumentu oceny wniosków in-
westycyjnych w sektorze ochrony zdrowia, jest 
przede wszystkim aktualizacja pewnych założeń, 
które w tym systemie zostały przyjęte i w pew-
nym sensie ugruntowały się przez okres kilku lat. 
Tak naprawdę sam instrument oceny tych wnio-
sków inwestycyjnych został kilka lat temu, w roku 
2016, wprowadzony nowelizacją ustawy o świad-
czeniach. Mamy już jako resort zdrowia kilka lat 
doświadczeń, kilka lat pewnych przemyśleń co do 
funkcjonowania tego systemu i po prostu przyszedł 
czas na nowelizację. Dotyczy to systemu co do zasa-
dy dobrego, systemu, który się sprawdził, którego 
założenia zapewniły to, że efektywność wydatko-
wania przede wszystkim środków publicznych była 
znacznie wyższa, systemu, który już wprowadził 
pewne mechanizmy zapewniające efektywność po-
dejmowania tych decyzji. No, ale nie wszystkich, 
nie wszystkich. Wydaje się, że ten system miał 
pewne luki, miał pewne niedoskonałości. Część 
z nich udało się nam w tym projekcie, który mam 
przyjemność przedstawiać Wysokiej Izbie, mam 
nadzieję, wyeliminować i zapewnić efektywność 
wydatkowania środków publicznych na inwesty-
cje i środków publicznych na świadczenia opieki 

zdrowotnej, które oczywiście są potem realizowa-
ne w ramach tej infrastruktury inwestycyjnej, in-
frastruktury, której te inwestycje dotyczą, ale też 
środków inwestorów, którzy podejmują decyzje 
o inwestowaniu w ogóle w sektor ochrony zdro-
wia. Chodzi o to, żeby te decyzje były mądre, ra-
cjonalne i zgodne z potrzebami medycznymi czy 
to na poziomie lokalnym, regionalnym, czy na po-
ziomie krajowym.

Jakie są te najważniejsze zmiany, o których 
mówimy w tej ustawie? Przede wszystkim taką 
fundamentalną zmianą, którą niesie ta ustawa, 
ta nowelizacja, jest uzależnienie możliwości uzy-
skania kontraktu na świadczenia zdrowotne od 
uzyskania pozytywnej oceny celowości inwesty-
cji. To mechanizm, którego wcześniej nie było. To 
tak naprawdę mechanizm, który daje gwarancję 
obu stronom, zarówno inwestorowi, jak i płatni-
kowi publicznemu. Dlaczego? Płatnikowi przede 
wszystkim dlatego, że ograniczamy liczbę sytu-
acji, kiedy piękna inwestycja postawiona czy to ze 
środków publicznych, czy prywatnych, jest jednak 
– w szczególności w ocenie Narodowego Funduszu 
Zdrowia, a także w ocenie, jeżeli to inwestycja po-
nadregionalna, Ministerstwa Zdrowia czy służb 
wojewody – niecelowa z punktu widzenia potrzeb 
w danym regionie. Być może jest nadmiarowa, być 
może nie odpowiada na priorytetowe potrzeby, być 
może dubluje zakresy świadczeń ośrodków, któ-
re już w danym regionie funkcjonują. Chodzi o to, 
żeby jakby odejść od tego późniejszego nacisku – 
spotykanego, jak myślę, również w codziennym ży-
ciu państwa senatorów – od wywierania pewnego 
nacisku na to, że skoro już stoi dany oddział, dany 
szpital, to Narodowy Fundusz Zdrowia koniecz-
nie musi go zakontraktować, niezależnie od tego, 
czy jest potrzebny, czy nie. Ten mechanizm za-
pewni to, że od tej niedobrej praktyki odejdziemy. 
Odejdziemy, bo projekt ustawy przewiduje 5-let-
ni okres, w którym Narodowy Fundusz Zdrowia… 
Jeżeli inwestor, niezależnie jaki, czy publiczny, czy 
prywatny, nie uzyska pozytywnej oceny celowo-
ści inwestycji, to przez 5 lat Narodowy Fundusz 
Zdrowia nie może zakontraktować – nie ma tu-
taj nawet takiej możliwości – świadczeń medycz-
nych w zakresie, którego ta inwestycja dotyczyła. 
Jest to również częściowa gwarancja dla inwestora. 
On rzeczywiście, wiedząc, że uzyskał pozytywną 
ocenę celowości inwestycji, nie może jeszcze li-
czyć na to, że na 100% Narodowy Fundusz Zdrowia 
go zakontraktuje, ale może liczyć na to, że jeżeli 
będą przeprowadzane procedury konkursowe 
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w tym zakresie, to jest to zakres, który Narodowy 
Fundusz Zdrowia na pewno weźmie pod uwagę. 
To jedna zmiana.

Druga istotna zmiana w tej ustawie to rozsze-
rzenie kręgu podmiotów leczniczych, które mu-
szą złożyć wniosek o ocenę celowości inwestycji. 
Przede wszystkim mówię tutaj o jednostkach sa-
morządu terytorialnego. Do tej pory ten system był 
skonstruowany w ten sposób, że jeżeli jednostka 
samorządu terytorialnego czy podmiot medycz-
ny utworzony przez jednostkę samorządu tery-
torialnego realizował inwestycję np. ze środków 
unijnych, to oczywiście musiał podlegać tej ocenie 
inwestycji. A jeżeli realizował inwestycję ze środ-
ków własnych albo ze środków otrzymanych od 
jednostki samorządu, to takiej oceny przeprowa-
dzać nie musiał. Zaobserwowaliśmy przypadki – 
mam nadzieję, że one jednak nie są powszechne, 
tylko incydentalne – kiedy właśnie ze środków wła-
snych czy środków przekazanych przez jednostkę 
samorządu terytorialnego były realizowane inwe-
stycje, które w pewnym sensie… No, trudno po-
wiedzieć, żeby one się wpisywały w mapę potrzeb 
zdrowotnych Polski czy regionu. Były np. inwesty-
cje, które jako kolejne obejmowały podobny zakres 
świadczeń w danej miejscowości, w danym powie-
cie. To zjawisko pewnego dublowania świadczeń 
niestety obserwujemy w systemie od kilku czy kil-
kunastu lat; ja to nazywam realizowaniem marzeń 
dyrektorów, z których każdy chciałby mieć u siebie 
jak najszerszy zakres specjalistów, jak najszerszy 
zakres opieki zdrowotnej, często być może wykra-
czający poza zdolności organizacyjno-medyczne 
danego ośrodka, a już na pewno często wykracza-
jący poza potrzeby zdrowotne w danym regionie.

Kolejne 2 istotne zakresy dotyczą z jednej stro-
ny pewnych ułatwień dla inwestorów, z drugiej 
strony bardziej wnikliwego trybu oceny niektórych 
wniosków inwestycyjnych. Ułatwienia to przede 
wszystkim odstąpienie od konieczności złożenia 
wniosku w systemie IOWISZ w przypadku inwe-
stycji poniżej 2 milionów zł. My przeprowadzili-
śmy w Ministerstwie Zdrowia szczegółową analizę 
wniosków składanych w ostatnich latach i okazało 
się, że ogromna większość, ponad 90% wszystkich 
inwestycji poniżej 2 milionów zł, które trafiały do 
systemu IOWISZ, to były inwestycje odtworze-
niowe, albo w ogóle niewiążące się z udzielaniem 
nowych świadczeń medycznych, albo de facto in-
westycje w pewną infrastrukturę wsparciową, np. 
stacja dezynfekcji łóżek, centralna sterylizator-
nia, pralnia, inwestycje, które również z punktu 

widzenia systemu IOWISZ były niejako trudne do 
udowodnienia, trudne do uzasadnienia według 
tych algorytmów, które w tym systemie funkcjo-
nowały. W naszym przekonaniu bezpieczne jest 
rozluźnienie i określenie poziomu 2 milionów jako 
tego, po przekroczeniu którego te wnioski trzeba 
składać.

Jednocześnie widzimy pewien katalog, nie-
duży – mówię o pewnie kilkunastu, kilkudzie-
sięciu inwestycjach rocznie – inwestycji dużych, 
strategicznych, ponadregionalnych, inwestycji, 
które my określiliśmy, wskazując próg powyżej 
50 milionów zł, a które w naszej ocenie powin-
ny być analizowane bardziej wnikliwie, nie tylko 
algorytmem, który jest przypisany do systemu, 
ale w oparciu o powołaną w myśl tej ustawy ko-
misję, komisję składającą się z przedstawicieli za-
równo Ministerstwa Zdrowia, jak i Ministerstwa 
Finansów, rozwoju regionalnego czy służb 
Narodowego Funduszu Zdrowia. Wszystko po 
to, żeby na te inwestycje spojrzeć szerzej, nie tyl-
ko przez pryzmat zdrowia, potrzeb zdrowotnych, 
ale również pewnych potrzeb rozwojowych w da-
nym regionie, pewnych potrzeb i możliwości za-
pewnienia tego, że takie inwestycje będą właściwie 
zakontraktowane. Chodzi o to, żeby nie mieć do 
czynienia z pewnym nadmiarem czy, tak to okre-
ślę, przestrzeleniem w odniesieniu do potrzeb da-
nego regionu.

Kończąc, chciałbym powiedzieć, że ta nowe-
la wnosi również pewne uproszczenia wymogów 
formalnych w tym procesie. Chyba najbardziej wi-
doczne jest całkowite odejście od papierowej formy 
składania tych wniosków. Ten proces ma się odby-
wać w pełni elektronicznie, nie będą już wymagane 
potwierdzenia. Ale są tu też pewne uproszczenia 
procesu formalnego. Dobrym przykładem są tu 
jednostki wielospecjalistyczne albo inwestycje, któ-
re dotyczyły różnych zakresów. Do tej pory musia-
ły być one oceniane odrębnie. Wielu podmiotom 
sprawiało to pewne kłopoty, bo oczywiście myślały 
one o inwestycji całościowo, a w pewnym sensie 
sztucznie w systemie IOWISZ musiały rozbijać to 
na zakresy. Odchodzimy od tego, upraszczamy to. 
Mam nadzieję, że rzeczywiście… Oczywiście mini-
mum formalności musi zostać wypełnione i temu 
służy ten instrument, ale da się go w oczywisty 
i bezpieczny w naszej ocenie sposób odchudzić.

Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, ja 
oczywiście wnoszę o przyjęcie tej ustawy, usta-
wy, która zarówno w toku prac parlamentarnych, 
jak i w komisji senackiej nie budziła większych 



185

18. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 26 listopada 2020 r.

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej f inansowanych  
ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (cd.)

kontrowersji. Wydaje się, że parlamentarzyści 
i w Sejmie, i w Senacie byli zgodni co do założeń 
tej ustawy. Ja oczywiście, jeżeli są jakieś pytania, 
jakieś potrzeby, jestem do dyspozycji.

Chcę podkreślić jedno: to jest kolejny element, 
mechanizm zapewniający, że inwestycje w sekto-
rze ochrony zdrowia będą realizowane tam, gdzie 
faktycznie są najbardziej potrzebne, że będą re-
alizowane w sposób efektywny i będą efektywnie 
wspierały potrzeby regionalne czy ponadregio-
nalne. A jest to ważne również w tym momencie, 
w którym jesteśmy, bo te środki na inwestycje 
w sektorze ochrony zdrowia są rekordowe. Tak 
na dobrą sprawę, jak popatrzymy sobie na dzisiej-
szą sytuację, na możliwości wynikające z budżetu 
ministra zdrowia, na środki przeznaczane przez 
nas chociażby na strategiczne programy wielolet-
nie, a w ostatnich latach wprowadziliśmy 5 takich 
programów… Mówię tu o dużych programach, 
z których każdy praktycznie przekraczał 500 mi-
lionów zł, mówię tu o ogromnych inwestycjach, 
które, mam nadzieję, są przed nami, inwesty-
cjach finansowanych z jednej strony z Funduszu 
Medycznego… Bodajże dzisiaj albo jutro ustawa, 
która była inicjatywą prezydenta, wchodzi w ży-
cie. Środki Funduszu Medycznego to 4 miliardy zł 
rocznie, z czego, jak dzisiaj zakładamy, połowa, 
czyli ok. 2 miliardów zł, może być przeznaczana 
właśnie na inwestycje w sektorze ochrony zdrowia. 
Dla porównania powiem, co to jest 2 miliardy zł 
dla sektora. Łączny budżet środków unijnych na 
lata 2014–2020 – mówię tu o środkach będących 
w dyspozycji ministra zdrowia – to jest 3,2 mi-
liarda zł w ramach perspektywy 5-letniej, bo to 
jest efektywny okres wydatkowania tych środków. 
W ramach Funduszu Medycznego są to 2 miliar-
dy rocznie. Dla porównania dodam, że regionalne 
programy operacyjne, będące w dyspozycji wszyst-
kich marszałków województw w Polsce, to jest, jak 
dobrze pamiętam, ok. 6 miliardów zł w perspekty-
wie 5-, 6-letniej. Chodzi o to, żeby zrozumieć, jaka 
to jest skala środków. Mówię tu tylko o Funduszu 
Medycznym. A przed nami duże wyzwania i mam 
nadzieję… to znaczy wiem, że resort zdrowia ak-
tywnie uczestniczy w procesie budowania pro-
gramów w ramach nowej perspektywy unijnej na 
lata 2021–2027, ale też dodatkowych programów 
unijnych. Finalizujemy prace w ramach projektu 
unijnego React-EU, w którym dla sektora ochrony 
zdrowia, mamy nadzieję, będzie do dyspozycji kwo-
ta ponad 2,5 miliarda zł, to będą środki do dyspozy-
cji na lata 2021–2023. I to też jest ogromny zastrzyk 

z punktu widzenia inwestycji w sektorze ochrony 
zdrowia. No i będą też środki w ramach RFF, z unij-
nego programu na rzecz odbudowy, w Polsce zwa-
nego Krajowym Programem Odbudowy. Te środki 
na pewno zostaną przeznaczone na inwestycje 
w sektorze zdrowia. My pracujemy aktywnie w tym 
zakresie zarówno z ministerstwem funduszy, jak 
i Komisją Europejską. Jesteśmy na etapie negocja-
cji czy rozmów o pewnych projektach i inwestycyj-
nych, i wsparciowych. Mam nadzieję, że tu również 
duży strumień środków do sektora inwestycji trafi. 
Dlatego też doszczegółowienie tej ustawy, wprowa-
dzenie dodatkowych mechanizmów kontrolnych 
jest dla nas tak ważne.

Dziękuję, Panie Marszałku. Jeszcze raz przepra-
szam za spóźnienie.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Rozumiem. Nic nie szkodzi, Panie Ministrze. 
Proszę jeszcze chwilkę zostać, bo widzę, że senato-
rowie są zainteresowani zadaniem pytań.

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?

Pierwszy zgłosił się pan senator Aleksander 
Szwed.

Bardzo proszę.

SenatoR 
aleksander szwed 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, proponowane zmiany są jak 

najbardziej pozytywne. Uważam, że usprawnią 
one system, sprawią, że będzie on jeszcze bardziej 
transparentny, jeszcze bardziej przejrzysty. Mam 2 
pytania szczegółowe, jeśli chodzi o Komisję Oceny 
Wniosków Inwestycyjnych. Jaki czas będzie obo-
wiązywać podczas procedury wydania oceny? Jakie 
informacje będzie zawierać opinia komisji i czy 
będzie mogła ona ulegać jakimkolwiek zmianom? 
Jakie są kryteria oceny celowości? Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Bardzo proszę, Panie Ministrze.
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PoDSekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie zDRoWia 
sławomir Gadomski 

Szanowny Panie Marszałku! Panie Senatorze!
Komisja to nowy mechanizm. Komisja oceny wnio-

sków, tych dużych, ponadpięćdziesięciomilionych, to 
duży mechanizm kontrolny. Jeśli chodzi o to, jaki czas 
ma komisja na ocenę wniosków, to zaraz to potwier-
dzę… Mam wrażenie, że ustawa nie reguluje tego czasu 
w przypadku akurat tych inwestycji, bo jest tu po-
trzebne szersze spojrzenie, tak jak mówię, wykracza-
jące poza pewne algorytmy systemowe. System oceny 
wniosków inwestycyjnych IOWISZ jest systemem zal-
gorytmizowanym, jest systemem komputerowym. 
Oczywiście jest systemem obsługiwanym przez eks-
pertów, pracowników wydziałów zdrowia w urzędach 
wojewódzkich czy Ministerstwa Zdrowia. Tam doko-
nywana jest ocena i Narodowego Funduszu Zdrowia, 
i właśnie przedstawicieli tych organów administracji, 
ale jest to pewien wyliczający algorytm. Oczywiście 
te inwestycje strategiczne też będą podlegały ocenie 
przez ten algorytm. Ale, tak jak powiedziałem, ta re-
prezentacja szersza niż resort zdrowia ma zapewnić 
to, że pewne opinie, chociażby właśnie związane z po-
lityką rozwoju regionalnego, z potrzebami regionalny-
mi, z pewnymi uwarunkowaniami odpowiadającymi 
właśnie polityce regionalnej, będą mogły być uwzględ-
nione. Bo jeżeli mówimy o inwestycjach dużych, 100-, 
200-, 300-milionowych, to trzeba pamiętać, że one nie 
tylko mają wpływ na sektor ochrony zdrowia, ale także 
często mają wpływ na politykę regionalną. Wiadomo, 
że mechanizmem wyjścia z COVID, o czym od daw-
na mówimy, jest pewna aktywizacja inwestycyjna. 
To jest instrument, który ma zapewnić, że gospodar-
ka w taki w miarę bezbolesny sposób przejdzie przez 
ten czas postpandemiczny. Z tego tytułu ta ocena ma 
dotyczyć również tego obszaru. Ale chcę też zwrócić 
uwagę, że ocena komisji, i to jest również odpowiedź 
na pana pytanie, jest opinią. Decyzje wiążące w zakre-
sie tego, czy ocena celowości inwestycji będzie pozy-
tywna, czy negatywna, podejmuje minister zdrowia. 
A więc minister zdrowia będzie podejmował taką decy-
zję w oparciu o sugestie tej komisji, w oparciu o opinię, 
o pewne przemyślenia, czy na podstawie z algorytmu, 
czy właśnie obok algorytmu.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję.
Pytanie zadaje pan senator Rafał Ambrozik.

SenatoR 
rafał amBrozik 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, chciałbym zapytać, ile bę-

dzie ważna opinia wydana przez Komisję Oceny 
Wniosków Inwestycyjnych. Jak długo ona będzie 
ważna?

Chciałbym też zapytać, ilu członków docelowo 
będzie mieć ta komisja. Kto będzie tych członków 
wskazywał? Kto będzie ich powoływał? I jakie będą 
wymagania odnośnie do kwalifikacji i wykształce-
nia członków tejże komisji?

A, i jeszcze jedna sprawa. Czy będzie jakaś dro-
ga odwoławcza od tej opinii? Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk  

Bardzo proszę.

PoDSekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie zDRoWia 
sławomir Gadomski 

Dziękuję. Przepraszam, widzę, że niestety nie 
wziąłem ustawy, ale zaraz poproszę mojego współ-
pracownika, żeby mi ją podesłał, i będę mógł te od-
powiedzi bardziej kompleksowo…

(Głos z sali: Ja mam…)
O, dziękuję. Odpowiedzi na część pytań, które 

zadał pan senator, w oczywisty sposób są w samej 
ustawie, w szczególności skład komisji. W skład 
komisji wchodzą przedstawiciele szefa Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów, ministra finansów, mi-
nistra do spraw rozwoju regionalnego, mini-
stra zdrowia i prezesa Narodowego Funduszu 
Zdrowia. To jest skład komisji. Czy są określone 
wymogi co do wykształcenia członków komisji? 
Nie, ale oczywiście są pewne wymogi co do tego, 
kto może być członkiem komisji, i są to w szcze-
gólności osoby korzystające z pełni praw publicz-
nych, nieskazane prawomocnym wyrokiem itd., 
o tym mówi art. 95ea. Są również pewne wymogi 
związane z potencjalnym konfliktem interesów, 
wymogi co do tego, że te osoby nie mogą być cho-
ciażby członkami zarządów, organów nadzorczych 
podmiotów leczniczych, posiadać akcji, udziałów 
w  takim podmiocie itd. To jest doprecyzowa-
ne w ustawie i to są te nowe zmiany wynikające 
z nowelizacji.
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Oczywiście komisja jako taka, tak jak już odpo-
wiadałem panu senatorowi Szwedowi, jest ciałem 
doradczym, opiniodawczym. Komisja w ramach 
swojej pracy może posiłkować się opiniami. Do 
takich, wydaje mi się, najważniejszych i istotnych 
z punktu widzenia tej oceny należą np. opinie wo-
jewody, które mogą być zbierane w takim procesie, 
marszałka województwa, konsultantów krajowych 
czy wojewódzkich w tym zakresie, ale też np. mi-
nistra nauki i szkolnictwa wyższego, bo przecież 
część inwestycji dotyczy obszaru związanego z dy-
daktyką czy z kwestiami naukowymi.

Pytał pan senator o to, jak długo ważna jest 
ocena celowości inwestycji. To bardzo trafne py-
tanie, bo to jest też aspekt, co do którego podczas 
nowelizacji dokonaliśmy zmiany. Wcześniej opi-
nie o celowości inwestycji były niestety wydawane 
bezterminowo. Mówię „niestety”, bo uważam, że 
to nie jest dobry mechanizm. Świat idzie do przo-
du, pewne uwarunkowania, czy to wynikające z za-
pewnienia dostępu do świadczeń, czy to z pewnych 
potrzeb zdrowotnych, czy również gospodarcze, 
się zmieniają. W ramach tej nowelizacji wprowa-
dziliśmy 3-letni termin ważności opinii od daty 
wydania.

Pytał pan o to, czy przysługuje ścieżka odwo-
ławcza. Oczywiście przysługuje, ona przysługuje 
również zgodnie z tą ustawą bazową. Ta ścieżka 
dotyczy nie tylko decyzji wydanych w odniesieniu 
do inwestycji strategicznych, tych powyżej 50 mi-
lionów. Ścieżka odwoławcza dotyczy wszystkich 
wniosków, dotyczy zarówno ustawy bazowej, jak 
i tej nowelizacji. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Bardzo dziękuję.
Nie ma więcej pytań, tak że bardzo panu mini-

strowi dziękuję.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 

Sławomir Gadomski: Dziękuję, Panie Marszałku.)
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa nie zapisał się do 

głosu.
Dla porządku informuję, że senatorowie 

Gromko, Szwed, Pęcherz, Godyla i Brejza złożyli 
swoje przemówienia w dyskusji do protokołu*.

Zamykam dyskusję.

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu siód-
mego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z za-
pobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywo-
łanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych 
innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 262, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 262 A.

Przypominam, że Komisja Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności oraz Komisja Rodziny, 
Polityki Senioralnej i Społecznej dostrzegły potrzebę 
wprowadzenia zmian legislacyjnych wykraczających 
poza materię ustawy i na podstawie art. 69 ust. 1 
Regulaminu Senatu przedstawiły wniosek o pod-
jęcie inicjatywy ustawodawczej. Wniosek ten, wraz 
z projektem ustawy, zawarty jest w druku nr 271. 
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 sprawozdawcę Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Rodziny, 
Polityki Senioralnej i Społecznej, pana senatora 
Adama Szejnfelda, o zabranie głosu i przedstawie-
nie sprawozdania komisji w sprawie rozpatrywanej 
ustawy oraz wniosku komisji o podjęcie inicjatywy 
ustawodawczej w sprawie projektu ustawy o zmia-
nie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych 
oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach związa-
nych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwal-
czaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych. Bardzo 
proszę.

SenatoR SPRaWozDaWca 
adam szeJnfeld 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
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Tak jak już zaznaczył pan marszałek, mam 
przyjemność przedłożyć państwu sprawozda-
nie z  pracy połączonych Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Rodziny, 
Polityki Senioralnej i Społecznej. Sprawozdanie to 
jest zawarte w druku nr 262 A. No, oczywiście od-
nosi się ono do druku nr 262, który zawiera ustawę, 
jaką otrzymaliśmy z Sejmu. Pokrótce wprowadzę 
państwa w treść tej ustawy. Zaprezentuję ją możli-
wie przejrzyście, nie rozbudowując nadmiernie tej 
prezentacji, tak aby była jasność, co ta ustawa za-
wiera. Zresztą każdy z państwa ma do niej dostęp.

Mianowicie ustawa ta nowelizuje ustawę z dnia 
2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaź-
nych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 
W Dzienniku Ustaw jest to poz. 1842. Co zawie-
ra proponowana nowelizacja? Przede wszystkim 
określa ona terminy składania wniosków o dofi-
nansowanie. Chodzi oczywiście o terminy koń-
cowe. Jest to bardzo istotne dla beneficjentów, ale 
także oczywiście dla administracji. Dla informacji 
tylko podam, że wnioski będą mogły być składane 
do 10 czerwca 2021 r., a pomoc będzie mogła być 
udzielana do 30 czerwca 2021 r.

Kolejna grupa przepisów dotyczy zawieszenia 
stosowania ustawy z dnia 11 października 2013 r. 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochro-
ną pracy. Uzasadnieniem zawieszenia tej ustawy 
jest to, że ustawa antycovidowa – tak, jeżeli pań-
stwo pozwolicie, w skrócie będą ją nazywał – prze-
widuje korzystniejsze rozwiązania niż ustawa 
właściwa.

Następne przepisy regulują sprawy dodatko-
wego świadczenia postojowego. Ustawa proponu-
je jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe 
dla osób, które prowadziły działalność gospodar-
czą – i tutaj jest ważne zastrzeżenie – na dzień 
30 września 2020 r. Mówię o tym zastrzeżeniu, 
bo ten termin wywołał wątpliwości, a potem, mó-
wiąc o poprawkach, będę mówił, że jest propozycja 
zmiany tego terminu. I reguluje w tym przypadku 
– zresztą w kwestii zwolnień z ZUS, o których będę 
później mówił, będzie zastosowana podobna zasada 
– że przedsiębiorcy, którzy mieliby podlegać pod 
te przepisy, mają być określani klasyfikacją PKB. 
To też wywołuje wątpliwości. Ale o tym za chwilę.

Kolejne sprawy związane ze świadczeniem 
postojowym – a podobne kryteria są uwzględ-
niane np. przy zwolnieniach ze składek ZUS – 
to jest to, że przedsiębiorca w październiku albo 

w listopadzie bieżącego roku uzyskał co najmniej 
40-procentowy spadek przychodów wobec paź-
dziernika albo listopada roku poprzedniego.

Następna grupa przepisów dotyczy uregulowa-
nia kwestii zwrotów dofinansowania.

Kolejne przepisy dotyczą wymiany informa-
cji między Zakładem Ubezpieczeń Społecznych 
a Krajową Administracją Skarbową. Ustawa wpro-
wadza także przepisy regulujące zasady kontroli, 
jakie będzie w ramach tej regulacji mógł przepro-
wadzać Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Przewiduje się tutaj także przepisy dotyczące 
zmian w dofinansowaniu części kosztów prowa-
dzenia działalności gospodarczej, a także zmian 
w obszarze pożyczki przeznaczonej na pokrycie 
bieżących kosztów prowadzenia działalności. Od 
razu mówię, że w tych 2 grupach przepisów chodzi 
o sytuacje życiowe, a mianowicie o śmierć benefi-
cjenta i o to, co się wtedy dzieje z pomocą. To słusz-
ne moim zdaniem rozwiązania, które są potrzebne 
i konieczne, aby rozwiać wątpliwości, a zarazem 
aby na barkach spadkobierców nie pozostawały do-
datkowe kłopoty.

Kolejne przepisy dotyczą przedłużenia finan-
sowania instrumentów pomocowych, które do tej 
pory funkcjonowały, oraz kosztów ich obsługi prak-
tycznie do 1 stycznia 2021 r. oraz odpowiednio do 
30 czerwca 2021 r.

Następna grupa istotnych przepisów – tak jak 
grupa przepisów, które dotyczyły postojowego – 
druga z tych cieszących się największym zainte-
resowaniem przedsiębiorców, dotyczy zwolnienia 
z ZUS. Niestety – to też jest podkreślane – ten 
okres przewidziany w ustawie jest zbyt krótki, po-
nieważ przewiduje się zwolnienie tylko na jeden 
miesiąc, listopad, ten bieżący, który się właśnie już 
kończy. I tutaj podobnie, jeżeli chodzi o kryteria, 
tak jak i przy postojowym, przyjęto kryterium co 
najmniej 40% spadku obrotów i oczywiście kryte-
rium wykonywania działalności gospodarczej w ra-
mach określonego kodu PKD.

Kolejna grupa przepisów to te, które określa-
ją terminy składania wniosków o zwolnienie ze 
składek ZUS i obowiązki płatników składek w tym 
zakresie. Tutaj też został określony czas na zło-
żenie tych wniosków: najpóźniej do 31 stycznia 
2021 r. To też istotna informacja dla wszystkich, 
którzy nas słuchają, a którzy są zainteresowani 
skorzystaniem z tej ustawy. Także i w tym zakre-
sie udziela się tutaj kompetencji, uprawnień do 
przeprowadzania kontroli Zakładowi Ubezpieczeń 
Społecznych.
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Wprowadza się przepisami także możliwość 
przedłużenia okresu zwolnienia przez Radę 
Ministrów, która mogłaby dokonywać tego poprzez 
rozporządzenia. No, i można od razu powiedzieć 
w tym zakresie, że to także jest dobre rozwiąza-
nie, ale nie doskonałe. Dobre w tym zakresie, że… 
No, doświadczenie ostatnich 8 miesięcy i doświad-
czenia innych krajów nauczyły nas już, że nawet 
wtedy, kiedy ktoś uznaje, że epidemia odpuszcza, 
to potem się okazuje, że tak nie jest, i trzeba okre-
ślone instrumenty ponownie uchwalać ustawami. 
Dlatego tych ustaw, które są nazywane tarczami, 
mamy już kilka. Ta jest nazywana tarczą 6.0. Tu 
moglibyśmy, jak rozumiem, uniknąć kolejnych 
ustaw i kolejnych nazw tychże ustaw, ponieważ 
Rada Ministrów mogłaby przedłużać wspomniane 
okresy rozporządzeniami. No, niestety, rozwiąza-
nie to ma jednak swoje wady, a mianowicie wyma-
ga się spełnienia 2 warunków. Po pierwsze: jeśli 
będą wymagały tego sytuacje. I po drugie: jeśli będą 
na to pozwalały finanse budżetu. No, w takim razie 
można powiedzieć, że te przepisy mają absolutnie 
uznaniowy charakter. Tak więc Rada Ministrów bę-
dzie mogła praktycznie dowolnie sobie to stosować.

Następna grupa przepisów to są te, które doty-
czą zawieszenia opłaty targowej. I tu jednocześnie 
informacja – bo to na pewno ważne dla samorzą-
dowców – że przepisy tejże ustawy przewidują re-
kompensaty dla samorządów, które utracą z tego 
tytułu dochody.

Powoli zmierzam już do końca prezentacji tej 
ustawy.

Kolejne przepisy prezentują terminy składania 
wniosków o udzielenie wsparcia, tego wparcia, któ-
re ustawa przewiduje w art. 15zzb–15zze i 15zze2. 
I tu ustanawia się te terminy na 10 czerwca 2021 r., 
jeżeli chodzi o czas złożenia wniosku, i na dzień 
30 czerwca 2021 r., jeżeli chodzi o wsparcie.

I są jeszcze przepisy mniej już istotne dla be-
neficjentów, dla odbiorców, ale ważne dla admi-
nistracji, czyli przepisy regulujące Krajowy Plan 
Działania na rzecz Zatrudnienia, przepisy, które 
nakładają i regulują określone obowiązki Głównego 
Urzędu Statystycznego w tym zakresie, także prze-
pisy, które przedłużają możliwości finansowania 
zadań ustawowych do 30 czerwca 2021 r., oraz 
przepisy przejściowe lub przepisy dotyczące ter-
minu wejścia w życie. 

Taka jest, najkrócej ujmując, Wysoka Izbo, cha-
rakterystyka struktury ustawy oraz jej zawartości. 
Tak jak powiedziałem, właściwie sprawy kluczo-
we dla zainteresowanych przedsiębiorców i ich 

pracowników to jest z jednej strony dodatkowe 
jednorazowe postojowe, a z drugiej strony – moż-
liwość skorzystania ze zwolnienia z opłacania skła-
dek na ubezpieczenia społeczne.

Nawiązując do obrad połączonych komi-
sji, chcę poinformować także, że w posiedzeniu 
udział wziął również rzecznik małych i średnich 
przedsiębiorców. Pan rzecznik przedstawił bardzo 
szeroko, a nawet, bym powiedział, emocjonalnie, 
swój punkt widzenia na obecne, istniejące w do-
bie kryzysu i epidemii potrzeby przedsiębiorców, 
oczywiście szczególnie małych i średnich przed-
siębiorców, którymi się zajmuje, ale także ich pra-
cowników. Przedłożył także swoje propozycje na 
piśmie, a więc nie tylko werbalnie, prosząc Wysoką 
Izbę i apelując – co wyraźnie chciałbym podkre-
ślić – o to, aby radykalnie, zdecydowanie rozsze-
rzyć krąg beneficjentów czy, inaczej mówiąc, krąg 
przedsiębiorców, którzy mogliby stać się benefi-
cjentami. Uznał, że propozycja rządowa – czy ra-
czej formalnie chyba poselska – za mocno zawęziła 
ten krąg i nie da efektu pozytywnego w zakresie ra-
towania mikroprzedsiębiorców, małych i średnich 
firm, jeżeli ten krąg nie zostanie rozszerzony. Mam 
nadzieję, że będzie taka możliwość, zresztą moja 
wiedza niejako mi mówi, że będzie wiele poprawek 
właśnie rozszerzających ten krąg przedsiębiorców. 
Jeżeli Wysoka Izba je uchwali, a Sejm przyjmie, to 
nie tylko nasze życzenie – tych, którym zależy na 
gospodarce i przedsiębiorczości w Polsce – ale tak-
że życzenie pana rzecznika by się spełniło. A więc 
od razu zachęcam do pozytywnego podchodzenia 
do tych propozycji.

Tak jak pan marszałek prezentował, rozpo-
czynając obecny punkt, podczas obrad połączo-
nych komisji przyjęto również inicjatywę na mocy 
art. 69 Regulaminu Senatu, a więc takową, która 
zawiera propozycje mające charakter subsydiarny, 
spójny z propozycjami ustawowymi, ale wykracza-
jące poza tę ustawę. W związku z tym od razu pań-
stwu pokrótce zaprezentuję, co ten projekt ustawy 
zawiera i co się w nim proponuje.

Po pierwsze, w projekcie ustawy proponuje 
się przedłużenie określonych terminów wejścia 
w życie PPK – chodzi oczywiście o pracownicze 
plany kapitałowe. Dwa zdania na ten temat, oczy-
wiście nie wchodząc w szczegóły projektu ustawy. 
Ustawa powoduje oczywiście zwiększenie kosz-
tów, tych biurokratycznych, administracyjnych, 
ale także finansowych, po stronie przedsiębior-
ców. Z tego powodu postulują oni – nie negując 
ustawy i jej idei – by ze względu na epidemię, ze 
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względu na podwyższone koszty biurokratyczne, 
a przede wszystkim finansowe działalności wielu 
firm, a także trudności z utrzymaniem płynności 
finansowej, przesunąć terminy wykonania i reali-
zacji tych obowiązków. Dlatego projekt ustawy pro-
ponuje przesunięcie terminów czwartego etapu na 
1 stycznia 2022 r., a w przypadku drugiego i trze-
ciego etapu, czyli tych wcześniejszych, przesunię-
cie terminów zawierania umów o zarządzanie PPK 
do 31 grudnia 2021 r., zaś umowy o prowadzenie 
PPK – do 10 stycznia 2022 r.

Przewiduje oczywiście też przepisy, które kolo-
kwialnie się nazywa abolicją, dla tych firm, które 
z powodu COVID nie dały rady zrealizować obo-
wiązków, czyli zawrzeć umowy w przewidzianym 
wcześniej terminie. Chodzi o to, żeby nie były ka-
rane, i daje się im czas, żeby zawarły te umowy 
i zrealizowały zobowiązania w nowych terminach.

Kolejna propozycja z  tego projektu dotyczy 
firm, które formalnie nie zatrudniają pracow-
ników. Mianowicie kiedy analizuje się sytuację 
na rynku, zwłaszcza mikroprzedsiębiorców, ale 
także małych firm, na bazie funkcjonowania po-
przednich 5 tarcz, to bardzo wyraźnie widać, także 
w postulatach, że poprzednie tarcze, poprzednie 
przepisy, nie uwzględniły sytuacji ogromnej rze-
szy firm, które faktycznie zatrudniają pracowni-
ków, ale formalnie nie, ponieważ zatrudniają ich 
na innej podstawie niż stosunek pracy. Mało tego, 
to ma bardzo poważne znaczenie właśnie à pro-
pos ustawy, o której mówimy, tej zasadniczej, którą 
przedtem zaprezentowałem, ponieważ jej filozofia, 
jej idea wiąże się właśnie z PKD, z odnoszeniem 
się do wybranej grupy przedsiębiorców działają-
cych w danych branżach czy sektorach. I właśnie 
w tych branżach, np. turystycznej, bardzo wiele 
firm działa na takiej zasadzie, że często ma bardzo 
wielu pracowników, ale na umowach-zleceniach 
czy na umowach agencyjnych, czyli formalnie nie 
ma stosunku pracy, nie ma pracownika, ale fak-
tycznie jest praca i relacja zawodowa. Skutek jest 
taki, że firma nie może dostać pomocy, bo niby nie 
zatrudnia pracowników. A ci pracownicy zostają 
na lodzie – nie mogą dostać postojowego; skoro 
formalnie nie są pracownikami, a nie mogą do-
stać wsparcia z innego tytułu, bo formalnie nie są 
przedsiębiorcami, np. nie ma mowy o samozatrud-
nieniu. I mamy białą plamę, lukę, z której występo-
waniem wiąże się niestety bardzo dużo dramatów 
i tragedii, zwłaszcza po stronie tych pracowników. 
Ta propozycja zmierza w takim kierunku… Ci lu-
dzie zostali na lodzie, zupełnie bez pomocy – nic 

nie mogą dostać od swojego przedsiębiorcy, bo on 
nie dostaje na nich pomocy, i sami też nie mogą 
o tę pomoc występować.

Kolejne rozwiązanie, które zawiera tej projekt, 
to jest kwestia, kolokwialnie mówiąc, chorobowego. 
Mianowicie mijają kolejne miesiące i coraz większy 
mamy poziom zarażeń COVID-19 w Polsce, a im 
więcej ludzi choruje, jest hospitalizowanych, tym 
bardziej narasta bardzo poważny, jak się okazuje, 
problem, którego do tej pory w przepisach nie do-
strzegano. A mianowicie taki, że są ludzie, którzy 
chorują bezobjawowo albo mają tylko lekkie obja-
wy – wiemy przecież o takich przypadkach, tak-
że ze sfery medycznej, mieliśmy tu kilka punktów 
wcześniej temat służby zdrowia – a większość tych 
ludzi dokonuje, niestety, transmisji wirusa w swo-
im otoczeniu, jeśli nie są na kwarantannie lub nie 
są hospitalizowane, oczywiście po potwierdzeniu 
zarażenia. Jeśli te osoby się nie zgłaszają do praco-
dawcy czy do lekarza, bo postanawiają przetrwać, 
to się robi problem, ponieważ jest to źródło kolej-
nych zarażeń. A dlaczego ludzie się nie zgłaszają? 
Wiele jest powodów i uzasadnień, ale przeważające 
i najważniejsze jest oczywiście uzasadnienie eko-
nomiczne. Gdy ktoś się słabo czuje, ale na tyle do-
brze, żeby, przepraszam za słowo, do roboty pójść, 
to woli pójść i dostać 100% pensji niż 80% zasił-
ku. Niestety, mamy coraz więcej takich informa-
cji, także od pracodawców zatrwożonych tym, że 
pracownik źle się czuł i to od dawna, ale o tym nie 
informował, nie był u lekarza, a potem się okazało, 
że był chory. W związku z tym, żeby wyelimino-
wać – przepraszam, że tak to określę – tę ekono-
miczną motywację do niezgłaszania się do lekarza 
w obawie przed utratą części dochodu, a jeżeli ktoś 
zarabia 2 tysiące zł, ma na utrzymaniu rodzinę, 
to perspektywa utraty kilkuset złotych stawia go 
naprawdę przed dramatycznym wyborem, czy 
próbować przetrwać zły stan zdrowia i nie stracić 
pieniędzy, czy pójść na kwarantannę lub do lekarza 
i stracić pieniądze… Z drugiej strony oczywiście 
także jest problem finansowy dla przedsiębiorców, 
bo coraz więcej osób trafia na kwarantannę, staty-
styki państwo macie, są ogólnodostępne, jeszcze 
większa liczba osób ma potwierdzenie i jest izolo-
wana, nie wszyscy oni chcą, a przecież nie muszą, 
pracować. W związku z tym w przypadku, kiedy 
dostają zwolnienia chorobowe, to oczywiście, jak 
państwo wiecie, ten koszt pokrywać musi przed-
siębiorca, tak jest przez pierwsze 33 dni. To jest 
jego koszt. Stąd propozycja, żeby w przypadku ho-
spitalizacji lub kwarantanny, oczywiście z powodu 
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COVID, zasiłek chorobowy był płacony od pierw-
szego dnia i od razu w 100%, a nie w 80%.

Kolejna zmiana to jest zmiana dotycząca in-
strumentu utrzymywania czy podtrzymywania 
płynności finansowej firm, które oczywiście w każ-
dym kryzysie, a w tym szczególnie, są powszech-
ne. Instrument ten przewiduje skrócenie czasu na 
zwrot nadpłaconego podatku VAT z dzisiejszych 
60 dni do 14 dni.

Kolejna zmiana, już ostatnia, to zmiana doty-
cząca spółek, jednoosobowych spółek z ograni-
czoną odpowiedzialnością oraz spółek osobowych. 
Spółki osobowe to są np. spółki partnerskie czy 
spółki jawne. Otóż one jako takie są również wy-
łączone z wielu możliwości, choć nie wszystkich, 
uzyskiwania pomocy z tych tarcz. Tutaj proponuje 
się, żeby je włączyć w sposób taki oto, żeby wspól-
nicy spółek osobowych, naturalnie będący osobami 
fizycznymi, również mogli korzystać z pomocy, je-
śli oczywiście spełniają warunki do uzyskania tejże 
pomocy, czyli np. z postojowego.

To są główne, zasadnicze propozycje przepisów 
projektu ustawy, który został zgłoszony na podsta-
wie art. 69. Projekt tej ustawy, to dla państwa wia-
domości, jest w druku nr 271.

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, to byłoby ode 
mnie tyle, jeżeli chodzi o krótkie wprowadzenie 
i streszczenie obu projektów. Dziękuję uprzejmie.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

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

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

(Senator Ewa Matecka: Ja mam pytanie.)
Zgłosiła się pani senator Ewa Matecka.
Bardzo proszę, Pani Senator.

SenatoR 
ewa maTecka 

Dziękuję bardzo.
Właściwie pan senator sprawozdawca pod ko-

niec swojego wystąpienia odpowiedział na moje 
pytanie, ale chciałabym się jeszcze upewnić. Czy 
spółki jawne będą wobec tego mogły skorzystać 

z  tych różnych form pomocy, proponowanych 
w jednej bądź drugiej ustawie? Dziękuję bardzo.

(Senator Adam Szejnfeld: To oczywiście zależy… 
Mamy głos?)

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Tak, bardzo proszę.

SenatoR 
adam szeJnfeld 

Dziękuję bardzo.
To oczywiście zależy, o które formy pomocy 

by chodziło. Ale, tak jak powiedziałem, te spółki 
są wyłączone z wielu form pomocy, nie tylko jeżeli 
chodzi o te tzw. tarcze antycovidowe, ale także je-
żeli chodzi o fundusz rozwoju. Na pewno nie mają 
możliwości korzystania z postojowego. Mówimy 
oczywiście o wspólnikach spółki, a nie o pracow-
nikach spółki. Zmiana, którą proponujemy, ale nie 
w tej ustawie, tylko w ustawie zgłaszanej na podsta-
wie art. 69, ma dać szansę na to, aby te spółki i ich 
wspólnicy również mogli korzystać z tej pomocy.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Pytanie zadaje pani senator Maria Koc.
Bardzo proszę, Pani Marszałek.

SenatoR 
maria koc 

Bardzo dziękuję.
Panie Senatorze, ja mam pytanie odnośnie do 

pańskiej inicjatywy ustawodawczej. Zaproponował 
pan wiele różnych rozwiązań, a duża część z nich 
niesie ze sobą skutki finansowe. I chciałabym zapy-
tać, czy dokonał pan jakiejś analizy finansowej do-
tyczącej tego, jakie mogą być koszty tych rozwiązań 
i jakie byłoby ewentualnie źródło ich finansowania. 
Dziękuję bardzo.

SenatoR 
adam szeJnfeld 

Dziękuję.
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Oczywiście ustawa, o którą pani przewodniczą-
ca pyta, jest projektem kompletnym, który zawiera 
nie tylko część dotyczącą przepisów legislacyjnych, 
ale także rozbudowane uzasadnienie i oczywiście 
ocenę skutków regulacji. W sprawach szczegółów 
odsyłam do tej OSR.

Najogólniej mówiąc, zaznaczę, że koszty wdro-
żenia tej ustawy są niewielkie. Mógłbym tak półżar-
tem powiedzieć, że są właściwie żadne w porównaniu 
z kosztami wszystkich tarcz, które były do tej pory 
prezentowane przez rząd. Każda z nich pociągała za 
sobą koszty w granicach dziesiątek miliardów, 20 czy 
25 miliardów zł itd. A gdyby ta ustawa weszła w ży-
cie… Oczywiście to zależałoby od skali, ale przewiduje-
my, że mogłaby za sobą pociągnąć koszty w granicach 
ok. 600 milionów zł. Dokładne wyliczenia wskazują 
na 607 milionów zł. Aczkolwiek od razu chciałbym 
zastrzec, że niezwykle trudno tu cokolwiek wyliczyć. 
Myślę, że dotyczy rządu, który prezentuje swoje pro-
pozycje – i ja to rozumiem – a tym bardziej posłów czy 
senatorów, którzy mają zdecydowanie skromniejsze, 
że tak powiem, oprzyrządowanie potrzebne do wyli-
czania tak skomplikowanych kwestii. Jest tak choćby 
dlatego, że nie ma żadnych danych, które by wszyst-
ko prezentowały, i nie ma takiego mądrego, który by 
przewidział, w którym kierunku i z jaką siłą epidemia 
będzie się rozwijała. Jeszcze niedawno, parę dni temu 
słyszeliśmy z ust ministra zdrowia, że mamy do czy-
nienia z tendencją spadkową. Bodajże 3 czy 4 dni temu 
słyszałem to na konferencji prasowej, a wczoraj padła 
już informacja, że w przyszłym roku, gdzieś w grani-
cach lutego możemy mieć znaczący skok. Ani w Polsce, 
ani na świecie nie ma mądrych, którzy by powiedzieli, 
jak zaprognozować rozwój wypadków, tak więc wyli-
czalność kosztów jest bardzo trudna. Ale przyjmując 
dotychczasowe doświadczenie, a ono już nam coś pod-
powiada po ostatnich miesiącach, w OSR wykazujemy 
takie właśnie koszty.

Jakie źródło? To samo, które dotyczy tarczy 6.0, 
tej podstawowej ustawy, którą tutaj omawiamy. 
Proponowana ustawa jest ustawą, bym powiedział, 
subsydialną, uzupełniającą, ona nie jest abstrak-
cyjna, odnosi się do tych samych sytuacji i potrzeb 
przedsiębiorców. I tu jest to samo źródło finanso-
wania, które prezentuje nam rząd.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Pytanie zadaje pan senator Janusz Gromek.

SenatoR 
Janusz Gromek 

Panie Senatorze, ja bym zadał takie pytanie. 
Pierwotna wersja uchwalona przez Sejm i to, co 
pan wniósł po naszych pytaniach, te zapisy… Czy 
to jest skala duża, średnia… Czy to jest tzw. za-
pomniana, jak pani senator powiedziała… U nas 
w Kołobrzegu zamknięto cała strefę uzdrowiskową 
i hotelową, całą tę branżę. Zapomniano o pomo-
cy dla tych małych, którzy z płaczem przychodzą 
i pytają: co my dalej zrobimy? To nie są firmy duże, 
to są firmy malutkie, 1-, 2-, 3-osobowe. Dziękuję.

SenatoR 
adam szeJnfeld 

Panie Marszałku, czy może już mógłbym…
(Wicemarszałek Marek Pęk: Tak? Ja nad tym 

nie panuję…)
(Wesołość na sali)
A ja sądziłem, że pan marszałek to panuje już 

nad wszystkim.
(Wicemarszałek Marek Pęk: To nie jest moja 

wina.)
Zwłaszcza jak się jest z opcji rządowej, to się 

panuje nad wszystkim…
Bardzo dziękuję za to pytanie, ponieważ przy 

jego okazji trochę rozszerzę tę informację, mówiąc 
o tym, jakie wątpliwości pojawiły się w czasie ob-
rad połączonych komisji, ale także o tym, jakie 
były oceny partnerów społecznych itd. Podaje się 
w wątpliwość… Powiem szczerze, ja się pod tymi 
wątpliwościami podpisuję, mówiłem o tym na po-
siedzeniu komisji. No, określam to jako wątpliwości 
bardzo delikatnie, tzn. używam delikatnego poję-
cia w tym zakresie. Chodzi o przyjęte kryterium, 
z użyciem którego będzie rozstrzygało się, które 
firmy będą mogły, a które nie będą mogły skorzy-
stać z pomocy. Tym kryterium jest, tak jak wspo-
mniałem, zapis w PKD. Regulacje, które zawiera 
ta ustawa, mówiące o przeważającym wpływie da-
nego zapisu w PKD, niestety nie rozwiewają wąt-
pliwości. Dlatego na pewno będą w tym zakresie 
poprawki, ja sam też będę je składał. Jak państwo 
wiecie, mamy firmy, które powstały, przepraszam, 
kolokwialnie powiem, wczoraj. Tak że próbowa-
no niejako na siłę wpisywać określone kody PKD. 
No, oczywiście bardzo wiele firm, zwłaszcza ma-
łych, dla których charakterystyczna jest duża ela-
styczność funkcjonowania na rynku, wpisuje sobie, 
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żeby tę elastyczność zachować, wiele kodów PKD. 
Te firmy, które powstawały wiele lat temu, wpisały 
z kolei taki kod PKD, który, jak potem się okazało, 
już nie był tak dla nich ważny… Mało tego, mnó-
stwo firm ma wpisany jako podstawowy taki kod 
PKD, w ramach którego już od lat nie funkcjonuje. 
Rynek, biznes spowodował, że cel działania w danej 
branży czy dziedzinie już nie jest aktualny i trzeba 
podejmować działania w innej. Tak więc takie for-
malistyczne podejście poprzez PKD moim zdaniem 
nie jest obiektywne.

Uważam, że zdecydowanie lepsze byłoby kry-
terium, które jest w tych przepisach subsydiarne, 
a mianowicie spadek obrotów. Przedsiębiorcy to 
w ogóle chcieliby, żeby to był spadek dochodów, 
a nie obrotów, bo w zależności od branży obrót 
niewiele może mówić w kontekście tego, ile się 
zarabia, czyli ile się ma dochodu faktycznego, na 
czysto. No ale nie wnikając w polemikę, czy dochód, 
czy obrót, powiem, że to kryterium byłoby najbar-
dziej obiektywne, a nie to formalne, takie admi-
nistracyjne, dotyczące kodu. Jak to się skończy, to 
państwo sami zobaczycie – w poprawkach. Wtedy 
tych poprawek by nie było, a tak to będą setki po-
prawek, których gros będzie dotyczyło uzupełnie-
nia tego katalogu o inne, kolejne, nieuwzględnione 
przez wnioskodawców, a potrzebne, numery PKD. 
Gdyby chodziło tylko o kwestię poziomu dochodów 
czy przychodów – nie kłóćmy się o to, czy dochód, 
czy przychód –  to albo poprawek by nie było, albo 
byłaby jedna czy dwie, dotyczące tego, czy to ma 
być 30%, czy 40%. I to byłoby tyle, a nie kilkaset 
poprawek.

Kończąc odpowiedź na pytanie pana senato-
ra, powiem tak: nie wiem. Mam tu na myśli, że to 
się okaże po naszej pracy, kiedy rozstrzygniemy 
te kwestie w głosowaniach. To zresztą nie będzie 
kończyło sprawy, bo dopiero gdy zajmie się tym 
Sejm i ostatecznie uchwali ustawę, zobaczymy, 
które z firm, jakie pan senator ma na myśli, będą 
mogły ratować się z wykorzystaniem tych instru-
mentów, a które nie.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Gabriela Morawska-Stanecka)

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Dziękuję bardzo.
Proszę o  zadanie pytania pana senatora 

Krzysztofa Kwiatkowskiego.

SenatoR 
krzyszTof kwiaTkowski 

Panie Senatorze, ja chciałbym zapytać, czy 
w projekcie rządowym są jakieś regulacje dotyczą-
ce osób pracujących na podstawie umowy-zlecenia, 
umowy o dzieło. W sposób szczególny jestem za-
interesowany tym, czy są jakieś rozwiązania prze-
znaczone dla osób młodych, studentów, czyli tych, 
którzy często pracowali w tych branżach, które są 
zamknięte albo których działalność jest ograniczo-
na. Chodzi szczególnie o gastronomię. To są kel-
nerzy, to są osoby obsługujące. To jest też branża 
eventowa, szczególnie młode kobiety funkcjono-
wały w obsłudze różnych imprez. To jest pierwsze 
pytanie.

I drugie pytanie. Czy w projekcie rządowym 
jest przewidziana jakaś pomoc związana… Czy 
rząd przedstawił jakieś analizy wpływów z PIT-
28, czyli z wynajmu, w kontekście tego, co się dzi-
siaj dzieje? Są studia online, młodzi ludzie nie są 
w ośrodkach akademickich, tylko w domach, nie 
wynajmują mieszkań. Czy są jakieś formy pomocy 
subsydiarnej właśnie dla osób, które w tym zakre-
sie utraciły dochody? Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Dziękuję.
Proszę bardzo.

SenatoR 
adam szeJnfeld 

Najkrócej na oba pytania mógłbym odpowie-
dzieć: tak i nie.

Pierwsza kwestia. Tak, ale nie wszystkie sytu-
acje są uregulowane w taki sposób, by firmy i ich 
pracownicy, jeśli nie są zatrudnieni na podstawie 
umowy o pracę, czyli w ramach tego rodzaju for-
my stosunku pracy, mogli korzystać ze wszystkich 
form pomocy, szczególnie wtedy, kiedy firma for-
malnie nikogo nie zatrudnia, ale faktycznie zatrud-
nia bardzo wiele osób. Tak bardzo często się dzieje 
nie tylko w tych branżach, o których pan senator 
wspomniał, np. gastronomii…

(Głos z sali: Fitness.)
W fitnessie i w gastronomii. To jest bardzo po-

wszechne. Wręcz trudno byłoby sobie wyobrazić, 
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żeby niektóre branże w ogóle istniały w normalnych 
czasach, a co dopiero w takim kryzysie, gdyby mia-
ły zatrudniać osoby na podstawie umowy o pracę. 
To są np. te branże, które wchodzą w skład turysty-
ki. Ogromna liczba pracowników turystyki, na pewno 
dziesiątki tysięcy, to są osoby, które nie są zatrudnione 
na podstawie umowy o pracę. W wielu zresztą dziedzi-
nach dotyczących usług tak się dzieje. Jest wielki pro-
blem, i on narasta, jak słyszę, np. w przypadku ludzi, 
którzy wykonują zawód nauczyciela języków obcych. 
Mamy pomoc, ta ustawa też to przewiduje, dla firm, 
które w swoim PKD mają naukę. Ale jeśli nie zajmie-
my się drugą stroną medalu, czyli nie tylko przedsię-
biorcą, ale także pracownikiem, to bardzo wiele tych 
osób może w swoim zawodzie nie przetrwać, bo nie 
chcę już mówić o przetrwaniu w innych kategoriach, 
w kategoriach czysto ludzkich albo jakichś rodzinnych 
czy biologicznych. Dlatego też w równoległej ustawie, 
o której wcześniej wspomniałem, a którą zgłaszamy na 
podstawie art. 69, jest ta propozycja, żeby objąć wspar-
ciem i pomocą także firmy, które formalnie nie zatrud-
niają, ale faktycznie zatrudniają.

Druga kwestia dotyczy wynajmu. Wydaje mi się, że 
tu jest najpoważniejszy problem. Ja nie diagnozuję tu – 
jeżeli któraś z bardziej kompetentnych osób ode mnie, 
ktoś z rządu albo przedstawiciel Sejmu, będzie mógł 
udzielić odpowiedzi, to na pewno ona będzie bardzo 
ważna – rozwiązań skutecznych, dobrych rozwiązań 
na rzecz ogromnej rzeszy podmiotów, de facto najczę-
ściej osób fizycznych, które żyją z wynajmu bądź wy-
najmem dorabiają do życia, do emerytury, do renty, do 
czegoś innego. Tych ludzi prawo w Polsce, to pomoco-
we oczywiście, w tym trudnym czasie kompletnie nie 
widzi. Nawet jeżeli chodzi o kwestię zwolnień z podat-
ków itd., to nie jest to tutaj imiennie określone, a więc 
jest tu dowolność samorządów. Przy czym trzeba po-
wiedzieć sobie szczerze, i to nie ulega żadnej wątpliwo-
ści, że podatek od nieruchomości nie ma tu większego 
znaczenia – tak bym chciał to powiedzieć, bo nie po-
wiem, że nie ma wcale znaczenia – wobec kosztów, ja-
kie ponoszą te osoby, a już nie mówię o tym, jak to jest 
wobec strat, a więc nieuzyskiwania dochodów z tego 
tytułu, bo najemcy albo w ogóle nie płacą, albo płacą 
mało, a duża część po prostu rezygnuje z najmu i z pro-
wadzenia biznesu. A więc to jest na pewno duży pro-
blem, Panie Senatorze.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Bardzo dziękuję.

Proszę o  zadanie pytania panią senator 
Magdalenę Kochan.

(Głos z sali: Kogo?)
Magdalenę Kochan.
(Głos z sali: Zdalnie, zdalnie.)
Pani senator Magdalena Kochan, zdalnie. Czy 

pani jest już z nami połączona?
(Głos z sali: Nie ma.)
Nie ma?
W takim razie dziękuję.
W związku z tym lista pytań została wyczer- 

pana…
(Głos z sali: Jest pani senator, pojawiła się.)
Pani senator Magdalena Kochan. Czy pani se-

nator jest z nami?
(Senator Magdalena Kochan: Tak, ja jestem, 

słyszę.)
To bardzo proszę o zadanie pytania panu sena-

torowi sprawozdawcy.

SenatoR 
maGdalena kocHan 

Bardzo króciutkie.
Panie Senatorze, chciałabym zapytać o drobną 

rzecz w przypadku restauratorów i osób handlu-
jących alkoholem. Chodzi o tzw. kapslowe, mówiąc 
krótko. Gminy chętnie tych restauratorów, których 
działalność musi być z oczywistych powodów ogra-
niczona, zwolniłyby z płacenia tego kapslowego, 
tego podatku – który tak naprawdę stanowi dochód 
komisji przeciwdziałania zjawisku alkoholizmu, 
uzależnieniom i konsekwencjom uzależnień – ale 
tylko do końca tego roku. Jeśli chodzi o przyszły 
rok, to nie będą miały podstawy prawnej. Czy ta 
tarcza uwzględnia przedłużenie terminu dotyczą-
cego możliwości zwolnienia restauratorów z tego 
rodzaju opłat?

SenatoR 
adam szeJnfeld 

Dziękuję.
Niestety nie, ale wiem, że będą złożone czy też 

już są złożone poprawki, które będą odnosiły się 
do tej problematyki. Wiele sklepów, wiele podmio-
tów, wielu przedsiębiorców działających w tej dzie-
dzinie – np. pracujących, działających w galeriach 
– mając zamkniętą działalność, musiało uiszczać 
opłaty, a nie miało możliwości ich odzyskiwania 
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w ramach działalności gospodarczej. We wcze-
śniejszych tarczach pomyślano o tym, i owszem, 
były związane z tym zwolnienia, teraz nie ma, ale 
będą poprawki, które uzupełnią ten brak, zresztą 
w 2 kategoriach: po pierwsze, jeżeli chodzi o opłatę 
alkoholową, po drugie, jeżeli chodzi o możliwości 
zwolnienia podmiotów z podatku od nieruchomo-
ści. Nie chodzi tu o te sklepy czy o te podmioty, ale 
w ogóle o podmioty prowadzące działalność gospo-
darczą, a mające duże problemy z efektywnością 
ekonomiczną swojej działalności.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Bardzo dziękuję.
Jeszcze jeden senator był zapisany, przepra-

szam bardzo za pominięcie. Pan senator Janusz 
Pęcherz chciałby zadać pytanie.

SenatoR 
Janusz PęcHerz 

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie Senatorze, praktycznie wyjaśnił mi pan 

już jedno, dał pan odpowiedź na jedno z pytań, tj. 
dotyczące kryteriów. To znaczy w zasadzie odpo-
wiedź jest taka, że nie wiadomo, jakie były kry-
teria. Ja tylko podam przykład, jeden z  wielu. 
Mianowicie w galerii są 2 sklepy, jeden prowadzi 
sprzedaż obuwniczą, jest sklepem specjalistycz-
nym, a w drugim sklepie są buty, ale są też toreb-
ki i tekstylia. I jeden sklep jest zwolniony, a drugi 
nie jest zwolniony. To właśnie przykład takich 
kryteriów.

Ale mam jeszcze pytanie następne. Czy na po-
siedzeniu komisji była poruszona kwestia opła-
ty rocznej, czyli zwolnienia z opłaty rocznej za 
dzierżawę wieczystą? Pytam o to dlatego, że ta-
kie zwolnienie na rok 2021 pojawia się w ustawie 
o wspieraniu mieszkalnictwa, którą będziemy dzi-
siaj lub jutro procedować. Tak więc mam pytanie: 
czy na posiedzeniu połączonych komisji ten pro-
blem był poruszony? Dziękuję.

SenatoR 
adam szeJnfeld 

Dziękuję bardzo.

Nie, Panie Senatorze. Jeżeli chodzi o opłaty za 
wieczyste użytkowanie – bo rozumiem, że o wie-
czyste użytkowanie, a nie o dzierżawę chodzi, a to 
są dwie różne rzeczy – to ustawa tego nie przewi-
duje. Ten problem na posiedzeniu komisji przez 
nikogo nie był podnoszony.

(Głos z sali: Było…)
Czy był?
(Głos z sali: Nie…)
Nie. Okej. Bo nie przypominam sobie.
Nie, ta ustawa nie odnosi się do tej problema-

tyki. Jeżeli jest to kłopot, to należałoby się nad tym 
oczywiście pochylić.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Dziękuję bardzo.
Pan senator Krzysztof Mróz.
Proszę bardzo.

SenatoR 
krzyszTof mróz 

Pani Marszałek, ja mam takie pytanie. 
Przysłuchiwałem się odpowiedzi pana senatora 
i utkwiło mi takie jedno sformułowanie, że w prak-
tyce firmy nie zatrudniają pracowników, ale de 
facto zatrudniają, więc ta pomoc jest niejako ogra-
niczona. No, to oczywiście wynika z zatrudniania 
na umowę-zlecenie, umowę o dzieło. No i ja od-
niosłem takie wrażenie, być może błędne, że pan 
to akceptuje, popiera, a nawet uważa, że w czasach 
niecovidowych to jest dobre rozwiązanie.

Ja przypomnę, że podstawową formą zatrudnie-
nia pracowników w Polsce jest umowa o pracę, to 
jest ta uczciwa forma zatrudnienia, ze wszystkimi 
przywilejami, które z tym się wiążą. Każda inna 
forma zatrudnienia pracowników, tj. umowa-zle-
cenie, umowa… No, umowa o dzieło dla pewnych 
grup ma pewne uzasadnienie. M.in. ze względu 
na widoczne pewnego rodzaju patologie na rynku, 
umowy-zlecenia zostały, że tak powiem, ozusowa-
ne. Chodziło o to, żeby jednak nie było oszukiwa-
nia tych ludzi, bo potem w związku z systemem 
emerytalnym dla tych ludzi będzie po prostu tra-
gedia. I teraz ja, że tak się wyrażę… No i są kon-
sekwencje właśnie unikania zatrudniania ludzi na 
umowę o pracę, zresztą w wielu branżach. Kiedy 
tak się przysłuchiwałem pańskiej odpowiedzi, 
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odniosłem wrażenie, że nawet pan by to popierał. 
No, ja uważam, że nie można tak oszukiwać ludzi. 
Jeżeli ktoś kogoś zatrudnia, to powinien zatrud-
niać ze wszystkimi konsekwencjami na umowę 
o pracę. Oczywiście mogą być jakieś incydentalne 
sytuacje, np. jest umowa o dzieło, kiedy ktoś two-
rzy jakieś dzieło. Jednak u nas jest pewna patolo-
gia unikania zatrudniania ludzi na umowę o pracę. 
W kontekście dzisiejszych problemów z udziela-
niem pomocy dla przedsiębiorców, no, mszczą się 
te sytuacje, w których, jak pan to ładnie nazwał, 
firma formalnie nie zatrudnia ludzi, ale zatrud-
nia. No, to jest pewna konsekwencja takiego tro-
chę obchodzenia kodeksu pracy. A ja przypomnę, 
że zgodnie z kodeksem pracy zatrudnianie osób na 
umowach innych niż umowa o pracę, jeżeli ma na 
celu wyeliminowanie umowy o pracę, jest niezgod-
ne z prawem i można przekształcić umowę-zlece-
nie w umowę o pracę, a nawet żądać sądownego…

SenatoR 
adam szeJnfeld 

Dziękuję bardzo.
No, to kilka kwestii, Panie Senatorze. Pan od-

niósł się do mnie, ale rozumiem, że do mnie jako 
senatora Adama Szejnfelda, a tutaj nie ma senatora 
Adama Szejnfelda…

(Senator Robert Mamątow: Tak?)
(Głos z sali: Jest.)
Tu jest sprawozdawca Adam Szejnfeld.
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Szanowni Państwo, proszę o spokój, proszę dać od-
powiedzieć panu senatorowi.)

W związku z tym proszę zwrócić uwagę… Ci, 
którzy mnie znają, pewnie zauważyli, że starałem 
się bardzo obiektywnie, odnosząc się wyłącznie do 
zapisów ustawy, prezentować ją i nie oceniać tych 
przepisów. Na pewno będę miał tę szansę w swoim 
wystąpieniu jako senator. Tak więc tutaj nie było 
ode mnie, jako senatora sprawozdawcy, żadnych, 
ani pozytywnych, ani negatywnych, ocen i diagnoz. 
To po pierwsze.

Po drugie, jeśli już pan pyta, to chciałbym powie-
dzieć, że bardzo niedobre jest nazywanie czegoś, co 
jest zgodne z prawem, mało tego, co jest fundamen-
tem często istnienia i firmy, i pracownika, a więc 
stosunku współpracy na podstawie kodeksu cy-
wilnego, czyli umowa-zlecenie, umowa o dzieło… 
Ale zaraz panu wspomnę także o umowach, które 
wymieniane są rzadko albo wcale – pan też ich nie 

wymienił – czyli o umowach agencyjnych. Jeśli taka 
umowa spełniałaby przesłanki, o których pan wspo-
mniał pod koniec swojego wystąpienia – czyli że ona 
jest zawiązywana w celu ominięcia prawa, a więc ko-
deksu pracy – to tu między nami, Panie Senatorze, 
nie ma żadnej różnicy zdań. Mam pogląd podobny 
do pana. Ale nikt nie może zmuszać firmy do za-
trudnienia człowieka, który ma być jej agentem. Np. 
w turystyce to jest normalna… to znaczy, jest prawie 
wyłącznie taka forma. Tak samo jest – nie wiem – 
w handlu zdalnym, w obrocie nieruchomościami. 
W wielu dziedzinach usług współpracownik nie jest 
stricte pracownikiem. Wręcz byłoby nie do pomyśle-
nia i nie do zrozumienia, żeby zawiązywali stosunek 
pracy. To są często ludzie… Firma jest – nie wiem 
– w Krakowie, a ma swoich agentów w Rzeszowie, 
w Gdańsku, w Szczecinie, w Barcelonie, w Rzymie 
itd. I oni nie tylko pracują samodzielnie, ale także 
często jako współpracownicy wykonujący również 
działalność gospodarczą. Po prostu. Jako samoza-
trudnieni albo jako mający swoje firmy.

Tyle że to są takie formy pomocy, które są de-
dykowane, ale z wyłączeniem firm, które zatrud-
niają. O to tylko chodzi. Czyli jeśli taka firma ma 
nawet 100 agentów w całej Polsce, ale właśnie np. 
na podstawie umowy agencyjnej, to sama nie może 
skorzystać z pomocy. Nawet jeżeli jej obroty spadły 
o 80–90%, co w wielu branżach – nie tylko w tu-
rystyce, ale przede wszystkim w turystyce – jest 
normą. Spadły o 80%, ale taka firma nie może do-
stać żadnej pomocy. I taka firma jest na krawędzi 
bankructwa. I o tym mówimy, a nie o jakichś takich 
kwestiach, że ktoś chce obejść prawo.

(Rozmowy na sali)

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Dziękuję bardzo.
Czy pani senator będzie pytała?
(Senator Adam Szejnfeld: Nie, nie, wymienili-

śmy poglądy.)
Dziękuję bardzo.
Lista zadających pytania została wyczerpana.
(Senator Adam Szejnfeld: Dziękuję bardzo.)
Szanowni Państwo…
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Zarządzam 5 minut przerwy technicznej.
Po tej przerwie odbędzie się głosowanie.

 
(Przerwa w obradach od godziny 17 minut 47  

do godziny 17 minut 54)
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WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Szanowni Państwo, przerwa jest przedłużona 
do godziny 18.05. O tej godzinie odbędzie się gło-
sowanie. Jeszcze trzeba sprawdzić aparaturę, bo 
jest jakiś problem.

 
(Przerwa w obradach od godziny 17 minut 54  

do godziny 18 minut 06)

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Wznawiam obrady.
Proszę państwa, w związku z faktem, że były 

problemy z łącznością, zarządzę najpierw głoso-
wanie testowe, a później przystąpimy do realizacji 
porządku obrad, bo chodzi o to, żeby nie było pro-
blemów z głosowaniem.

Proszę państwa senatorów o wciśnięcie jakie-
gokolwiek przycisku.

(Rozmowy na sali)
Czy wszyscy państwo zagłosowali?
(Rozmowy na sali)
Proszę o podanie wyników. (Głosowanie nr 13)
Wygląda na to, że wszystko jest w porządku.
Szanowni Państwo, przypominam, że po wy-

słuchaniu wniosku przedstawionego przez senato-
ra sprawozdawcę Senat rozstrzyga o przystąpieniu 
do drugiego czytania projektu ustawy z pominię-
ciem pierwszego czytania.

Przystępujemy więc do głosowania w sprawie 
wprowadzenia do porządku obrad punktu: drugie 
czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o pra-
cowniczych planach kapitałowych oraz ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z za-
pobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywo-
łanych nimi sytuacji kryzysowych.

Kto z państwa senatorów jest za przystąpie-
niem do drugiego czytania projektu ustawy?

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał? 
Proszę o podanie wyników głosowania.
(Głosy z sali: Uuu!)
(Głos z sali: Nie przeszedł.)
(Oklaski)
Szanowni Państwo, głosowało 92 senatorów, 

46 – za, 46 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. 
(Głosowanie nr 14)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
nie podjął decyzji o przystąpieniu do drugiego czyta-
nia projektu ustawy na obecnym posiedzeniu i tym 
samym skierował projekt do rozpatrzenia w trybie 
określonym w dziale IX Regulaminu Senatu.

Powracamy do rozpatrywania punktu siód-
mego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z za-
pobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywo-
łanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych 
innych ustaw.

Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 
w sprawie rozpatrywanej ustawy?

(Rozmowy na sali)
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, 

Pracy i  Technologii Marek Niedużak: Pani 
Marszałek, ja mogę w tym miejscu bardzo krótko 
przedstawić projekt…)

(Rozmowy na sali)
Czy pan…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, 

Pracy i Technologii Marek Niedużak: …jeżeli…)
A czy pan minister będzie mówił z miejsca, czy 

przyjdzie do mównicy?
(Rozmowy na sali)
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, 

Pracy i Technologii Marek Niedużak: To znaczy, 
Pani Marszałek…)

(Rozmowy na sali)
Szanowni Państwo, proszę o spokój, bo ja nie 

słyszę pana ministra.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, 

Pracy i Technologii Marek Niedużak: Ja powiem 
tak: dostosuję się do woli państwa senatorów, woli 
Senatu. Bo to jest też trochę tak, że projekt już 
wcześniej przedstawiał pan senator Szejnfeld jako 
sprawozdawca. Myślę, że państwo trochę o nim 
słyszeli. Nie jestem pewien, czy chcielibyście pań-
stwo zadawać dużo pytań, czy mniej pytań… Ja do-
stosuję się w tym zakresie do życzeń Senatu.)

Rozumiem, że pan chce odpowiedzieć na pyta-
nia senatorów, jeżeli takie pytania będą.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, 
Pracy i Technologii Marek Niedużak: Jak najbar-
dziej, jesteśmy oczywiście do dyspozycji.)

Bardzo dziękuję.
(Senator Jan Maria Jackowski: Pani Marsza- 

łek…)
Już, momencik.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miej-

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie? 

Proszę o zadanie pytania pana senatora Jana 
Marię Jackowskiego.

SenatoR 
Jan maria Jackowski 

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, ja mam pytanie związane 

z tym głosowaniem, które się przed chwilą odby-
ło. Jak wiemy, w tym projekcie, który proponował 
pan senator Szejnfeld, są poruszane kwestie doty-
czące różnych środowisk, które oczekują jakiegoś 
wsparcia ze strony rządu. Czy pan minister byłby 
łaskaw powiedzieć, jakie byłoby stanowisko rzą-
du wobec tego projektu ustawy? Jeżeli byłoby ono 
negatywne, to proszę powiedzieć, w jakiej kolej-
ności realizowane będą oczekiwania i postulaty 
tych środowisk, które w wyniku zaostrzenia reżi-
mu sanitarnego ponoszą określone straty. Byłbym 
wdzięczny, gdyby pan minister przedstawił katalog 
tych obszarów. Myślę tutaj głównie o branży ho-
telarskiej, turystycznej, bo o tym ostatnio bardzo 
dużo się dyskutuje. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

PoDSekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie RozWojU,  
PRacy i technologii 
marek nieduŻak 

Ja widzę tak jakby 2 części tego pytania. 
Pierwsza część dotyczy stanowiska rządu. No, 
oczywiście tego stanowiska nie ma, a ja zostałbym 
postawiony w bardzo niezręcznej sytuacji, gdybym 
miał spekulować na temat czegoś, czego nie ma. 
Zakładam, że w toku prac parlamentarnych Senat 
zwróci się do rządu i to stanowisko zostanie wy-
pracowane. To będzie, że tak powiem, krążyło po-
między resortami, a jeden z resortów – być może 
mój – będzie tu podmiotem koordynującym. Na 

to pytanie po prostu nie jestem w stanie odpowie-
dzieć, a wolałbym nie spekulować, nie zdawać się, 
że tak powiem, na własne wyczucie.

Jeżeli chodzi o tę drugą część pytania, to ja to 
traktuję troszeczkę jako… Jak rozumiem, pytanie 
dotyczy tego, jak wg strony rządowej powinna być 
obecnie udzielana pomoc. Po części odpowiedzią jest 
ustawa, która też jest przedmiotem obrad Senatu, 
ustawa nazywana tarczą branżową. To jest ustawa, 
która przewiduje pomoc dla wybranych branż. Jeśli 
chodzi o tę konkretną branżę, na którą pan sena-
tor raczył zwrócić uwagę, czyli branżę turystyczną, 
to przede wszystkim chciałbym zasygnalizować, 
że ciągle w mocy pozostaje ustawa nazywana po-
tocznie tarczą turystyczną. Ona została uchwalona 
pod koniec lata, to było jakoś we wrześniu. Proszę 
mi wybaczyć, ale nie pamiętam dokładnie, który to 
był dzień września. Ta ustawa przewiduje konkret-
ne środki pomocowe dla wybranych branż, przede 
wszystkim środki w postaci postojowego, zwolnie-
nia z ZUS. Proszę zwrócić uwagę na to, że w tym 
przedłożeniu, które również jest, jak już mówiłem, 
przedmiotem obrad Senatu, znajduje się narzędzie 
w postaci rozporządzenia… No, Rada Ministrów bę-
dzie mogła wydać rozporządzenie, na mocy które-
go ta pomoc będzie kontynuowana. Jak najbardziej 
może być ona kontynuowana również w odniesieniu 
do branży turystycznej.

W trzeciej kolejności chciałbym zwrócić uwagę 
na dzisiejszą poranną konferencję prasową pana 
premiera Morawieckiego, który mówił o urucho-
mieniu pomocy nazywanej często tarczą finanso-
wą, pomocy, która, że tak powiem, płynie przez PFR. 
Wśród branż, które będą beneficjentami tej pomo-
cy… No, tu jest cały katalog kodów PKD należących 
do branży turystycznej. Dotyczy to m.in. wspomnia-
nych przez pana hoteli. Wczoraj w bardzo późnych 
godzinach przekazany został wniosek odnoszący się 
do notyfikacji tego narzędzia pomocowego, tej tar-
czy finansowej 2.0 – no, tak chyba zostało to okre-
ślone na konferencji pana premiera – w Komisji 
Europejskiej. Z tego, co wiem, wynika, że PFR my-
śli o tym, by uruchomić tę pomoc tak szybko, jak 
to będzie możliwie, zaraz po notyfikacji. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Bardzo dziękuję.
Proszę o  zadanie pytania pana senatora 

Krzysztofa Kwiatkowskiego.
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SenatoR 
krzyszTof kwiaTkowski 

Panie Ministrze, pan przekazał bardzo cieka-
wą wiadomość, tzn. że pewne branże, które nie są 
objęte pomocą w tej tarczy 6.0, będą objęte kolej-
ną tarczą, PFR. Czy mógłby pan powiedzieć precy-
zyjnie, bo to by była niezwykle istotna informacja, 
oczywiście na tyle precyzyjnie, na ile można po-
wiedzieć na tym etapie, co państwo przewidujecie, 
jakie branże będą objęte tą tarczą PFR-owską? I czy 
ta pomoc PFR-owska, dla tych dodatkowych branż 
będzie miała taki kształt, jak tzw. tarcza branżowa, 
czyli będzie związana z kodem PKD, czy będzie-
cie to opisywać w trochę inny sposób? No bo ten 
sposób opisu pomocy, poprzez kod PKD, ma, jak 
wiemy, swoje ułomności, które niestety skutkują 
wyłączeniem niektórych grup zawodowych, tych, 
które są w takim bardziej ogólnym PKD, i tych, 
z których trudno wyłuskać, przepraszam za taki 
kolokwializm, podgrupę przedsiębiorców w sposób 
szczególny dotkniętych ograniczeniami działalno-
ści. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Bardzo dziękuję.
Czy ktoś jeszcze chce zadać pytanie? Ktoś z in-

nych sal? Czyli nie ma już pytań.
(Głos z sali: Jest, jest.)
Proszę bardzo, pan senator Pająk.

SenatoR 
andrzeJ PaJąk 

Pani Marszałek! Panie Ministrze!
Ja mam takie pytanie. Na moim terenie, 

w Małopolsce Zachodniej, jest wiele zakładów 
szewskich, gdzie produkuje się sporo butów. To są 
zakłady rodzinne, niewielkie, 9, 10 do 15 osób góra. 
I oni zwrócili się do mnie z takim zapytaniem. Mają 
zrobione sporo towaru, wydali pieniądze, ale ten 
towar spoczywa w magazynach albo, jeżeli został 
pobrany, to nie został sprzedany i mają za to nie-
zapłacone. Czy oni mogą liczyć na jakiekolwiek 
wsparcie w ramach tej ustawy? Oni mówią nawet 
o pożyczkach, powiedzmy, na preferencyjnych… 
Czy jest jakiekolwiek wsparcie finansowe dla takiej 
branży obuwniczej?

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Bardzo dziękuję.
I jeszcze pan senator Krzysztof Kwiatkowski.

SenatoR 
krzyszTof kwiaTkowski 

Przepraszam, ja nie zapytałem o jedną spra-
wę. Te zasady pomocy, np. w kontekście nie-
płacenia ZUS czy w  kontekście dedykowanej 
pomocy, nie tylko w kontekście zwolnienia z sa-
mego ZUS, nie obejmują drugiego funduszu 
ubezpieczeniowego. Chodzi mi o Kasę Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego. Część osób korzy-
sta z tej formy. Czy państwo w czasie tych kolej-
nych prac rządu… Chyba, że się mylę, i powiecie 
mi, że macie dobrą informację dla tak zwanych 
krusowców, i wskażecie, że oni mogą skorzystać 
z pomocy w ramach tej tarczy albo będą mogli to 
zrobić w ramach rozwiązań, które przygotujecie 
w przyszłości.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Proszę bardzo, Panie Ministrze.

PoDSekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie RozWojU,  
PRacy i technologii 
marek nieduŻak 

Dobrze. To może po kolei.
Jeśli chodzi o te branże, co do których planowa-

ne jest objęcie tarczą finansową PFR, to premier 
mówił o ok. 40 branżach. Na stronach interneto-
wych KPRM widzę informację… Jest pełna lista 
38 branż. Nie wiem, czy pan senator chciałby, że-
bym je wszystkie przeczytał. Mogę, że tak powiem, 
w dużym skrócie… To są w dużej mierze te bran-
że, które są w projekcie, przepraszam, w ustawie, 
już w ustawie, jak również jest tutaj szeroko re-
prezentowana branża turystyczna, czyli np. hotele, 
obiekty noclegowe, agenci turystyczni, organizato-
rzy turystyki i tym podobne. Panie Senatorze, po-
wiem tak. Ja mogę teraz odczytać tę listę, ale ona 
jest dostępna na stronie KPRM…
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(Senator Krzysztof Kwiatkowski: To ja mogę to 
po prostu fizycznie odebrać, tak będzie najprościej, 
i się z tym zapoznać.)

Wydaje mi się, że tak będzie prościej, tak.
Jeśli chodzi o pytanie dotyczące zakładów szew-

skich, to przyznam… Nie ma ich w tej ustawie, 
mówiąc najkrócej. Oczywiście ona ma taką cha-
rakterystykę, że odwołuje się do tego kodu PKD, 
który dany przedsiębiorca ujawnia jako swój kod 
PKD. I ja też oczywiście nie wiem dokładnie, jaki 
kod PKD jest wskazany w przypadku tych firm, 
o których tu pan senator mówił. Tak więc z takim 
zastrzeżeniem tu odpowiadam. Bo to czasem może 
się nie pokrywać. Ale jeśliby zapytać, czy działal-
ność polegająca na produkcji obuwia jest tutaj, na 
tej liście, to odpowiem, że jej nie ma.

I pytanie o KRUS. Nie – tutaj też odpowiedź jest 
dosyć jednoznaczna – ustawa nie obejmuje zwol-
nienia z KRUS, a jedynie z ZUS. No, powód jest 
dosyć, powiedziałbym, zasadniczy. Przede wszyst-
kim chodzi nam w przypadku takiego narzędzia, 
powiedzmy, pomocowego, jakim jest zwolnienie ze 
składki ZUS… Przede wszystkim jest to narzędzie 
pomyślane jako narzędzie ochrony miejsc pracy, 
pomoc w utrzymaniu miejsc pracy. I dlatego takie 
rozwiązanie. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Bardzo dziękuję.
Nie ma więcej pytań.
Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Adama 

Szejnfelda.

SenatoR 
adam szeJnfeld 

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Wiele informacji, jeżeli chodzi o omawianą 

ustawę, wyrażałem jako sprawozdawca, a więc 
nie będę się już w tym przynajmniej zakresie od-
nosił do tejże ustawy. Ograniczę się raczej tylko 
do słów krytyki, ponieważ rzeczywiście trzeba je 
wyrazić. Bo nawet jeżeli intencje rządu są dobre, 
to jednak efekt jest mizerny. To jest ustawa, którą 
można spokojnie nazwać durszlakiem. A, jak wie-
my, durszlak nie do wszystkiego się nadaje. Jest 
tutaj część propozycji, które mają swoją wartość 

w zakresie pomocy dla przedsiębiorców, ale są one 
tak nieliczne i zawierają tyle luk, obostrzeń i nieja-
sności… A zarazem ze względu na błędne, tak jak 
powiedziałem jako sprawozdawca, zastosowanie 
kryterium pomocowego, czyli formalnego, admi-
nistracyjnego, a nie ekonomicznego, tak de facto – 
jeżeli oczywiście nie poprawimy tej ustawy, jeżeli 
państwo, jako rząd, jako większość parlamentarna 
w Sejmie, także i tu, w Senacie, się nie zgodzicie – 
ta pomoc nie będzie optymalna.

Wiele tych przepisów, zresztą nawet – gdyby 
oceniać je celowościowo – dobrych, jest skonstru-
owanych tak, że one są ślepe. Są przecież firmy, 
które mają w swoich rejestrach kody PKD, są za-
rejestrowane pod kodami PKD, które dzisiaj już 
niewiele znaczą w ich działalności bieżącej. Tym 
państwo będziecie mogli pomóc. Ale są firmy, które 
odwrotnie: mają bardzo duże spadki, wręcz tąpnię-
cia, ale nie mają w swoim zakresie PKD, a przynaj-
mniej jako najbardziej właściwego, tego numeru, 
którego państwo sobie życzycie. No, i koniec koń-
ców niczego dobrego nie będziemy mieli.

I tu najlepszym przykładem – ale tylko przykła-
dem, bo to jest specyfika – jest branża np. targowa, 
gdzie z jednej strony firmom sensu stricto targo-
wym się próbuje pomagać, tymczasem… A i tak ta 
pomoc będzie marna, bo te kwestie związane tyl-
ko z jakimś postojowym czy z ZUS w przypadku 
przeogromnych potrzeb tych firm… Moim zdaniem 
może to doprowadzić do upadku bardzo wielu firm, 
które są perłami w koronie polskiej gospodarki. Bo 
np. już nie uwzględniacie państwo tych firm, któ-
re z przedsiębiorstwami targowymi współpracują, 
bez których oczywiście te targi funkcjonować nie 
mogą, jak np. te przedsiębiorstwa, które projektują 
na potrzeby targów, te, które zajmują się reklamą 
targową, logistyką targową, transportem etc.

Podobnie jest w turystyce. Gdyby nie popraw-
ki… A gdybyście państwo chcieli, tak jak stało się 
przed chwilą, odrzucić poprawki, które za chwilę 
zgłoszę, to oczywiście w turystyce upadnie mnó-
stwo firm, bo wy dostrzegacie jedne, a  innych 
już nie, i pomoc jest być może dla 10% potrzebu-
jących… Może 10%, a może mniej, na pewno nie 
więcej.

Dlatego ja zgłaszam ponad 300 poprawek, do-
kładnie 308, jeśli dobrze policzyłem, licząc na to, 
że państwo z pozytywnymi emocjami pochylicie 
się nad tym. Bo jestem przekonany, po rozmowach 
z wieloma… no, może nie z wieloma, ale z niektó-
rymi senatorami Prawa i Sprawiedliwości, że po-
przednie głosowanie było czysto partyjne, czysto 
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polityczne, i wiem prywatnie, że bardzo wielu spo-
śród państwa uznawało, że rozwiązania zapropo-
nowane w tej inicjatywie zgłoszonej na mocy art. 69 
są słuszne i potrzebne. No ale padło hasło partyj-
ne: Koalicja Obywatelska zgłosiła projekt, to trze-
ba go obalić. No i raptem przypadkiem się udało. 
Tylko co z tego? No pytam: co z tego, że wygrali-
ście to głosowanie – bo było 46:46 – no co z tego? 
Polityczna radość? Restauracje są zamknięte, nie 
pójdziecie otworzyć butelki szampana z tego ty-
tułu, chyba że będziecie się w domu spotykać, ale 
przypominam, że i w tym zakresie są obostrzenia 
co do liczebności, a w klubie jest was za wielu, że-
byście się razem spotkali i wypili tego symbolicz-
nego szampana. No i patrzcie na to przez pryzmat 
milionów ludzi w Polsce, setek tysięcy pracow-
ników firm, które zbankrutują przez to, że przed 
chwilą zagłosowaliście przeciwko, przez pryzmat 
dziesiątek tysięcy przedsiębiorstw, które nie dosta-
ną pomocy, jaka była zaprezentowana, stworzona 
w tym projekcie zgłoszonym na mocy art. 69. I za 
chwilę będziecie głosowali, tak jak powiedziałem, 
nad 300 poprawkami, które zgłoszę, a potem wasze 
koleżanki i koledzy w Sejmie. I każda ta poprawka, 
a przynajmniej duża część z nich, bo o niektórych 
na pewno można rozmawiać… Na tym w ogóle po-
lega spór, że się dyskutuje, rozmawia, argumen-
tuje itd. I musicie pamiętać, że każde odrzucenie 
poprawki służącej przedsiębiorcom, ich pracowni-
kom, ma, poza efektem politycznym, poza wymia-
rem politycznym, także wymiar czysto ludzki. Za 
każdym przepisem, który obowiązuje, za każdym 
przepisem, który proponujecie wy i który propo-
nujemy my, stoi człowiek, jest gdzieś jego rodzina, 
są dzieci i firma, którą on prowadzi. I albo ona się 
utrzyma, przetrwa, przeżyje, a wtedy i ci pracow-
nicy, rodziny, dzieci też przetrwają trudy tego cza-
su, który dotknął Polskę, Europę, cały świat, albo 
oni nie przetrwają.

Zastanawiamy się często – tu też padały takie 
pytania – skąd pieniądze na pokrycie tych czy in-
nych propozycji. Ale w zasadzie takie pytania nie 
padają nigdy ze strony Prawa i Sprawiedliwości, kie-
dy to są propozycje rządowe albo quasi-poselskie 
– i wtedy pieniądze idą na lewo i prawo, nagle się 
znajdują, są wszędzie, na wszystko, nie tylko na tę 
działalność związaną z walką z epidemią, ale także 
na limuzyny, na TVP, na propagandę partyjną, na 
wszystko. A ludzie pracujący w tych firmach, które 
ta ustawa ma objąć, to są ludzie, którzy codziennie, 
wracając do domu, zastanawiają się, jeśli są ich wła-
ścicielami, czy jutro ich firma będzie działała, albo 

zastanawiają się, czy jutro będą mieli co w niej robić, 
jeżeli są pracownikami. I zastanawiają się, czy jak 
minie ten listopad, który państwo ujęliście w swojej 
ustawie, to dostaną jeszcze jakieś wynagrodzenie. 
Trudno się o tym mówi, powiem szczerze. Jak moż-
na tak bezdusznie, partyjnie, politycznie traktować 
sprawy milionów ludzi w Polsce? I to jeszcze kiedy? 
W takim czasie, w jakim żyjemy, pandemii, epide-
mii, kryzysu, gdy za 4 tygodnie będą święta. Dla was 
jest ważniejsze to, kto wygra głosowanie, a nie to, kto 
wygra pieniądze na Wigilię.

Właściwie, powiem szczerze, nie mam ocho-
ty omawiać tej ustawy. Powiem tylko, że zgłaszam 
poprawki. Po pierwsze, te, które rozszerzają krąg 
firm o kolejne podmioty, chodzi o dodatkowe kody 
PKD. Po drugie, te, które dopracują prawne poję-
cie kodu PKD dominującego w grupie firm, któ-
re się mieszczą w danej działalności gospodarczej. 
Kolejne to są te, które będą obejmowały firmy, któ-
re powstały po 30 listopada 2019 r. Bo jeżeli fir-
ma powstała w styczniu, w lutym, w marcu czy 
w kwietniu – obojętnie kiedy, nie ma co tu wyli-
czać – to z jakiego powodu ma nie dostać wspar-
cia, jeżeli ma problemy, jeżeli zatrudnia ludzi i nie 
chce zwolnić ich z pracy przed świętami? Te i wiele 
innych poprawek składam tutaj na ręce pani mar-
szałek. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Dziękuję bardzo.
Proszę o zabranie głosu panią senator Marię 

Koc.
Proszę bardzo, Pani Marszałek.

SenatoR 
maria koc 

Bardzo dziękuję.
Pani Marszałek, czy ja mogę zdjąć maseczkę na 

czas przemówienia?
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Proszę.)
Bardzo dziękuję.
Przepraszam, zdejmę maseczkę, bo nie mogę 

w niej mówić.
Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Pan senator Szejnfeld, pan przewodniczący jest, 

jak widać, bardzo rozgoryczony tym, że inicjatywa 
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pana senatora nie uzyskała poparcia większości 
w głosowaniu w Senacie. Macie państwo realną 
większość i gdyby się wszyscy zmobilizowali, wy-
nik mógłby być inny. Czy nasze głosowanie było 
polityczne? Nie, Panie Senatorze. Czy my czujemy 
satysfakcję? Nie czujemy satysfakcji, nie będziemy 
pić szampana, bo to nie jest czas na picie szam-
pana. My pracujemy nad kolejnymi rozwiązania-
mi dla polskich przedsiębiorców, dla firm, tak jak 
pracowaliśmy od marca. Twierdzi pan, że skoro ta 
inicjatywa nie wejdzie w życie, to padną dziesiąt-
ki, a może nawet setki tysięcy firm. Ale to samo 
państwo mówiliście na wiosnę, kiedy ruszała tar-
cza 1.0, kiedy ruszała tarcza antykryzysowa i tar-
cza finansowa. Wieszczyliście państwo, że one nie 
będą skuteczne, mówiliście, że one są dziurawe jak 
durszlak, że są za późno wprowadzane w życie, że 
są niewystarczające, że padną setki tysięcy firm, że 
bezrobocie będzie sięgało kilkunastu procent. Nic 
z tych rzeczy się nie stało.

Możemy tylko żałować, Panie Senatorze, że nie 
uzgodnił pan tej inicjatywy ze stroną rządową. Nic 
nie stało temu na przeszkodzie. Gdyby to się stało 
i gdyby strona rządowa wyraziła pozytywną opi-
nię, nasze głosowanie wyglądałoby pewnie zupeł-
nie inaczej.

Szanowni Państwo, przedłożenie, nad któ-
rym pracujemy, to jest właśnie realna pomoc dla 
przedsiębiorców. To jest szósta nowelizacja ustawy 
z 2 marca. Nowelizujemy ją po raz kolejny dlatego, 
że sytuacja jest dynamiczna. Na poszczególnych 
etapach rozwoju epidemii i w związku ze zmienia-
jącą się sytuacją gospodarczą wymagane są bieżą-
ce działania rządu. Te działania są skuteczne. Ja 
przedstawię kilka wskaźników. Przedstawiałam 
je też na posiedzeniu komisji, niejako zmuszona 
do tego przez państwa z większości senackiej, któ-
rzy bardzo krytycznie wypowiadali się na temat 
pomocy rządowej dla naszej gospodarki. Wtedy, 
na wiosnę, Szanowni Państwo, ten pakiet pomo-
cowy, czyli tarcza antykryzysowa, która została 
uruchomiona już w kwietniu, a więc właściwie 
w pierwszych tygodniach panowania epidemii 
w Polsce, a niedługo potem tarcza finansowa, któ-
ra została uruchomiona, w momencie kiedy tylko 
została uzgodniona z Komisją Europejską, noty-
fikowana w Komisji Europejskiej, bo jest to prze-
cież pomoc publiczna i taka notyfikacja musi być, 
te środki trafiły do polskich firm, do mikrofirm, 
do małych i średnich przedsiębiorstw, także do 
dużych przedsiębiorstw, i to pomoc rzędu 152 mi-
liardów  zł. Pomoc, która, Szanowni Państwo, 

chociażby z tytułu tarczy finansowej to 62 miliar-
dy zł w ramach tarczy finansowej 1.0. Bo ta, o której 
mówił dzisiaj pan premier, to jest tarcza 2.0, czyli 
jest to kolejna odsłona tarczy finansowej. Ta po-
moc trafiła do 346 tysięcy firm, które zatrudniają 
3 miliony 120 tysięcy osób. A więc do tych mikro-
firm, małych i średnich przedsiębiorstw, a także 
do 50 dużych firm. Jeśli chodzi o tarczę antykry-
zysową, podam kilka danych: 17,5 miliarda zł na 
dofinansowanie do wynagrodzeń dla 4 milionów 
pracowników; 17 miliardów zł na zwolnienia i ulgi 
w składkach ZUS; 5 miliardów zł na świadczenia 
postojowe; 9 miliardów zł na te mikropożyczki – 
5 tysięcy zł, które cieszyły się wielkim powodze-
niem. Tak więc, Drodzy Państwo, to są konkretne 
liczby, konkretne środki, które zostały skierowane 
do naszych przedsiębiorców.

Czy firmy upadły? Pewnie były jakieś przy-
padki, że firmy upadły z różnych powodów, ale 
ja przypomnę, że już w połowie maja w central-
nej ewidencji gospodarczej było zarejestrowanych 
tyle samo podmiotów gospodarczych co w stycz-
niu, czyli przed tą pierwszą falą epidemii. Tak 
więc tarcze zadziałały, bardzo szybko zadziałały. 
Okazały się bardzo skuteczne i ta pomoc państwa 
okazała się bardzo skuteczna, chociaż pewnie 
w wielu przypadkach może niewystarczająca. 
Przecież były też ograniczane wynagrodzenia czy 
świadczenie postojowe. Przecież ono nie było… 
Ono było w kwocie 2 tysięcy zł, a ludzie, pracu-
jąc, zarabiali pewnie więcej. Ale nikt nie został 
pozbawiony środków do życia. No, niestety w tej 
trudnej sytuacji każdy z nas ponosi jakieś koszty, 
ale państwo polskie, rząd polski nie pozostawił 
nikogo bez pomocy.

I tak będzie też teraz, jesienią, kiedy mamy dru-
gą falę epidemii. Teraz ta pomoc również jest prze-
widziana, ale już nie dla wszystkich, tak jak to było 
na wiosnę, kiedy nie było takiego wskaźnika PKB, 
bo wszyscy otrzymywali pomoc i nawet ten poziom 
obniżenia przychodów był też niewielki. Naprawdę 
bardzo dużo przedsiębiorstw z tej pomocy skorzy-
stało. Teraz będą to poszczególne branże, bo też 
ograniczenia dotyczą poszczególnych branż. No, 
mamy częściowy lockdown, ale nie taki całościo-
wy, jak to miało miejsce na wiosnę. Pan premier 
Morawiecki wielokrotnie mówił, że idziemy drogą 
środka – z jednej strony ratujemy życie, zdrowie 
Polaków, z drugiej strony ratujemy gospodarkę. 
Idąc tą drogą środka, musimy bardzo dbać o siebie, 
dystansować się, nosić maseczki. Z drugiej stro-
ny, zamykając część branż, część firm, musimy po 
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prostu walczyć o to, aby nasza gospodarka prze-
trwała ten bardzo trudny czas.

Szanowni Państwo, udało się uratować 6 mi-
lionów miejsc pracy. Mamy jeden z najniższych 
wskaźników bezrobocia w Europie, tj. 6%. Jest chy-
ba jedno państwo, które ma niższy wskaźnik bezro-
bocia niż my. Już to świadczy o tym, że te tarcze i ta 
pomoc były bardzo skuteczne. Wskaźniki, o któ-
rych mówią Komisja Europejska, Międzynarodowy 
Fundusz Walutowy czy Bank Światowy, przewi-
dują, że recesja w Polsce będzie też bardzo niska – 
2,3%. To są dane Komisji Europejskiej. Tylko Litwa 
będzie miała mniejszą recesję, w Unii Europejskiej 
to będzie 7%, a jeśli chodzi o Niemcy, to będzie 
5,6%. Tak więc ta recesja też jest stosunkowo ni-
ska i to też, Szanowni Państwo, dzięki temu, że 
ta pomoc była tak duża. Drodzy Państwo, wzrost 
w przemyśle… No, to też są dane za wrzesień. 
Odnotowujemy wzrost w tym zakresie jako je-
den z 2 krajów w Europie, jesteśmy na plusie 3,3% 
w stosunku do roku ubiegłego. Zatrudnienie w sek-
torze przedsiębiorstw wynosi 6 milionów 300 ty-
sięcy i jest na poziomie ubiegłego roku. W ogóle 
zatrudnienie w Polsce, tj. 16,5 miliona osób, jest na 
poziomie ubiegłego roku. Wpływy z podatków VAT 
i CIT oraz z PIT po 10 miesiącach 2020 r. są na ta-
kim samym poziomie, jak w roku ubiegłym, mówię 
o okresie od stycznia do października, i są wyższe 
o 76 miliardów zł niż za ten sam okres w roku 2015. 
Drodzy Państwo, jeszcze tylko o deficycie budżetu 
państwa. Po 10 miesiącach, na koniec października 
ten deficyt wynosi 12 miliardów zł, pomimo epi-
demii, pomimo dużych programów społecznych, 
500+, 300+, trzynastej emerytury itp. A jaki był de-
ficyt w 2015 r., kiedy nie było epidemii, nie było 
500+ i innych programów? To było 34,5 miliarda zł.

Tak więc, Drodzy Państwo, mówimy o tarczy 
antykryzysowej. To, co jest zawarte w tej ustawie, 
jest to nowelizacja, która dotyczyła kilkudziesię-
ciu branż. W tej ustawie, która przyszła do nas 
z Sejmu, są to bodajże 33 branże, ale my składamy, 
ja i moi koledzy w imieniu Klubu Parlamentarnego 
Prawa i Sprawiedliwości składamy kolejne popraw-
ki, które rozszerzą katalog branż objętych tą pomo-
cą i będą zawierały także inne zapisy. O tę pomoc 
będą się mogły starać również firmy, które zosta-
ły zarejestrowane w tym roku. Drodzy Państwo, 
cały czas nad tą ustawą pracujemy, pracuje nad nią 
ministerstwo rozwoju, ministerstwo kultury, są tu 
z nami przedstawiciele, ponieważ również branże 
działające w zakresie kultury będą tą pomocą ob-
jęte. Ta praca trwa.

To wszystko wymaga też dokładnych kalkulacji, 
bo z drugiej strony mamy budżet, który przecież 
nie jest nieprzebrany, a nie możemy doprowadzić 
do tego, żeby system finansów publicznych się nam 
rozsypał, bo myśmy od 2015 r. dużo wysiłku włożyli 
w to, żeby ten system finansów publicznych napra-
wić, Drodzy Państwo, naprawić. Gdybyśmy go nie 
naprawili, gdybyśmy teraz nie mieli takiej sytuacji, 
że o 10 punktów procentowych udało nam się ob-
niżyć zadłużenie w stosunku do PKB, to mieliby-
śmy związane ręce. A tak możemy wspierać, mamy 
środki na to, żeby wspierać gospodarkę, wspierać 
przedsiębiorstwa i walczyć o miejsca pracy dla 
zwykłych ludzi, tak, dla zwykłych ludzi po to, żeby 
mogli wyprawić święta, żeby nie musieli się mar-
twić, za co jutro kupią chleb czy za co wyprawią 
dzieci do szkoły.

Tak że, Drodzy Państwo…
(Wicemarszałek Gabriela Marawska-Stanecka: 

Pani Marszałek…)
…miesięczny koszt tych zapisów, które są w tej 

nowelizacji, to są 4 miliardy zł. Rusza tarcza finan-
sowa 2.0, o tym pan premier dzisiaj mówił, rusza 
tarcza 2.0, kolejne 35 miliardów zł, które trafią do 
przedstawicieli 40 branż.

Pani Marszałek, składam 11 poprawek. Pokrótce 
je zreferowałam, nie mam już czasu, żeby czynić to 
dłużej. Składam je na pani ręce. To są bardzo dobre 
poprawki, które rozszerzają w sposób znaczący, ale 
przede wszystkim korzystny dla naszych przedsię-
biorców, zakres tej ustawy. Bardzo dziękuję.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Bardzo dziękuję.
Proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Krzysztofa Kwiatkowskiego.

SenatoR 
krzyszTof kwiaTkowski 

Pani Marszałek! Szanowni Państwo!
Zanim przygotowaliśmy – używam liczby mno-

giej, bo poprawki, o których będę mówił, przygo-
towałem wraz z panem senatorem Tyszkiewiczem 
– te propozycje, które teraz państwu przedstawię, 
dokonaliśmy analizy, bo uważamy, że jest wyrazem 
odpowiedzialności przedstawianie propozycji, któ-
re mogą zostać sfinansowane w ramach budżetu 
państwa.
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Na początku trzeba sobie postawić pytanie, 
czy nas stać na pewne propozycje, które za chwilę 
będę przedstawiał. Mówiła już o tym moja przed-
mówczyni, pani senator Maria Koc. Tak, stać nas. 
Deficyt budżetu państwa w październiku wyniósł 
12 miliardów zł, a we wrześniu – 13 miliardów 
800 milionów. Co to w praktyce oznacza? To ozna-
cza, że budżet państwa w październiku tego roku 
był na plusie o 1 miliard 800 milionów zł. To jest 
dobra wiadomość, bo nie spodziewaliście się pań-
stwo tego, przygotowując tarczę branżową, która 
jest finansowana z budżetu państwa. To jest prze-
strzeń do tego, żeby przynajmniej część popra-
wek, które tutaj będziemy przedstawiać, przyjąć 
do realizacji. Macie dużo większy margines bezpie-
czeństwa finansowego, niż początkowo można było 
przewidywać. Same wpływy z VAT za wrzesień 
były wyższe o 8,9%, tego też ekonomiści wcześniej 
się nie spodziewali. Wykonanie budżetu po paź-
dzierniku tego roku to jest 81,8%, a w zeszłym roku 
było to niecałe 81%, prawie bez różnicy. Okazuje 
się, że stać budżet państwa na to, żebyśmy zakres 
pomocy dla polskich przedsiębiorców zwiększyli.

Zwiększyli o to, co się w tej tarczy nie znala-
zło, a nie znalazły się różne branże, które waszą 
decyzją, decyzją rządu, zostały albo zamknięte, 
albo ich działalność została radykalnie ograniczo-
na. Sami wiecie – za chwilę jeszcze do tego wrócę 
– że ta pomoc w zasadzie w sposób symboliczny 
obejmowała umowy-zlecenia. Ja się cieszę, że np. 
w obszarze kultury są inne rozwiązania, ale to 
jest kolejny obszar… Za chwilę będę proponował, 
żeby pomoc związana z tymi formami zatrudnie-
nia, które w niektórych branżach są dominujące, 
np. w branży fitness absolutnie dominująca jest 
forma zatrudnienia w postaci umowy-zlecenia… 
Przygotowaliśmy też poprawkę dotyczącą no-
wych firm, założonych w grudniu ubiegłego roku, 
w styczniu, w lutym tego roku. Wtedy ludzie roz-
poczynali swoją działalność gospodarczą, a każdy, 
kto prowadził własną firmę, wie – sam prowadzi-
łem własną firmę i wiem – że najtrudniejszy jest 
pierwszy okres funkcjonowania, to wtedy upada 
najwięcej spośród tych firm, które dopiero co zo-
stały założone. Na tym właśnie polega odpowie-
dzialność instytucji rządowych, aby pomóc tym, 
którzy wystartowali, ale wystartowali, jak się oka-
zało, w najgorszym możliwym momencie.

Oczywiście należy się liczyć z tym, że wpływy 
budżetowe w listopadzie i grudniu będą niższe niż 
w listopadzie i grudniu ubiegłego roku, ale oka-
zało się – i należy z tego skorzystać – że sytuacja 

finansowa jest dużo lepsza, niż początkowo mo-
gliście się państwo spodziewać. Dlatego musi-
my głośno mówić o tych branżach, które zostały 
pominięte.

Szanowni Państwo, ja nie będę składał popra-
wek czy nie złożyliśmy poprawek, które obejmu-
ją 100 czy 200, czy 300 dodatkowych branż z listy 
PKD, złożyliśmy bardzo punktowe poprawki doty-
czące tych branż PKD, które zostały dotknięte de-
cyzjami rządu właśnie w postaci zamknięcia lub 
radykalnego ograniczenia działalności. Dlatego, 
niestety, musimy mówić o tych, których w tej tar-
czy nie ma, a którzy absolutnie muszą się znaleźć. 
Czy to jest branża fitness, czy to jest hotelarstwo, 
rozumiane dużo szerzej, czy to jest turystyka z wy-
mienionymi pilotami wycieczek, przewodnikami, 
przewodnikami górskimi, czy to jest branża ca-
teringowa ze szczególnym uwzględnieniem tych 
firm, które świadczyły usługi cateringowe wyłącz-
nie w związku z tzw. wydarzeniami eventowymi, 
czy to jest agroturystyka, branża florystyczna, tar-
gowa, sklepiki szkolne… Zwróćcie państwo uwa-
gę, czasami kolokwialnie się mówi, że diabeł tkwi 
w szczegółach. Przecież nie zamknęliście handlu, 
ale są takie specyficzne rodzaje działalności han-
dlowej, które w praktyce zamknęliście. Jeżeli nie 
ma dzieci i młodzieży w szkołach, jeżeli nie ma 
młodzieży na uczelniach wyższych, to nie podję-
liście decyzji administracyjnej, decyzji publicznej 
o zamknięciu branży, ale faktycznie ją zamknęli-
ście. Dlatego odpowiedzialnością państwa jest to, 
żeby tym właśnie osobom, które prowadzą takie 
formy swoich biznesów, absolutnie pomóc. Mówię 
o sklepikach szkolnych, ale to jest przykład, bo są 
sklepiki, które są np. w obiektach sportowo-tury-
stycznych, gdzie sprzedawane są stroje sportowe, 
stroje pływackie. Nie chcę wydłużać tej listy, żeby 
nie zabierać tego czasu, który powinniśmy poświę-
cić pracy, pomocy przedsiębiorcom i obywatelom.

Wszystkie te dotknięte branże są uwzględnione 
w naszych poprawkach. To są też firmy transpor-
towe dowożące dzieci do szkoły, to są szkoły tańca, 
firmy prowadzące zajęcia sportowe, taksówkarze. 
Taksówkarze mają spadek przychodów o 80–90%. 
Trzeba prowadzić dialog z tą branżą, której przed-
stawiciele od kilku dni są na ulicach, ale nie wożą 
pasażerów, tylko pokazują, w jak dramatycznej sy-
tuacji się teraz znajdują.

Czasami wasze decyzje dotykają osób, o któ-
rych byście nie pomyśleli. Absolutnie nie mam 
wątpliwości, że dzisiaj priorytetem rządzących 
jest troska o służbę zdrowia. Ale co się okazuje? 
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W momencie, kiedy w praktyce zamknęliście bran-
żę fitness, wiele gabinetów dietetyków, którzy dbają 
o nasze zdrowie, dbają o podstawy zdrowego ży-
wienia, czyli dbają o to, żebyśmy byli mniej podat-
ni na zakażenia, w praktyce nie może prowadzić 
swojej działalności. O nich też zapomnieliście, bo 
to jest osobny kod PKD. Taką poprawkę również 
zgłosiliśmy.

Czasami mówimy o sposobach prowadzenia 
działalności gospodarczej, w przypadku których 
ludzie są zaskoczeni, kiedy mówię „oni stoją na 
granicy przepaści”. Przykład: pralnie. No przecież 
wszyscy dalej pierzemy, część z nas zleca pranie, 
część korzysta z pralni automatycznych. Ale jest 
specyficzny rodzaj tej działalności, którą w prak-
tyce zamknęliście albo radykalnie ograniczyliście. 
Są pralnie wyspecjalizowane, pralnie, które wyko-
nują swoje usługi np. na rzecz branży hotelarskiej. 
Te wszystkie firmy, w tych punktowych – podkre-
ślam: punktowych – poprawkach uwzględniliśmy.

Prosiłbym państwa jeszcze o przeanalizowanie 
jednego problemu, o którym mówiłem, ale od razu 
przekonam państwa do filozofii, zgodnie z którą 
przygotowaliśmy tę poprawkę. Jest to poprawka 
dotycząca umów-zleceń, poprawka, którą zgłosi-
liśmy. W sposób świadomy skorzystaliśmy nawet 
z poprawki zgłoszonej przez jednego z parlamen-
tarzystów PiS, rozszerzając ją tylko. Ta poprawka 
obejmuje wszystkich pracowników pracujących 
na umowę-zlecenie oraz będących zleceniobior-
cami zleceniodawców z poszkodowanych branż. 
Przecież kluby fitness nie mają swoich pracow-
ników będących trenerami personalnymi. To są 
osoby współpracujące, samodzielnie prowadzące 
swoją działalność.

Co proponujemy? Proponujemy poprawkę, 
która umożliwi pomoc zleceniobiorcom, którzy 
prowadzą działalność na rzecz zleceniodawców 
z poszkodowanych branż. Dopuśćcie ich do pomo-
cy, która jest zawarta w tej ustawie.

Jaką filozofię proponujemy? Wszystkie 38 ko-
dów PKD, które wy uwzględniliście w  swoich 
poprawkach… Wpisujemy, żeby w tych właśnie 
branżach z pomocy mogli skorzystać pracownicy 
z umowami-zleceniami, żeby oni mogli ubiegać się 
o postojowe. Zwróćcie uwagę, w jak celowany spo-
sób proponujemy tę poprawkę. Właśnie w takich 
branżach jak fitness czy gastronomia większość 
pracowników jest zatrudniona na zasadzie umowy-
-zlecenia. Jest tak z powodu specyfiki tych branż.

Dlatego umieszczamy w tej bądź co bądź na-
prawdę dobrej poprawce… Poprawka została 

zgłoszona przez parlamentarzystę PiS – nie pamię-
tam już, czy to była pani, czy pan senator – i jest 
dobra. My ją tylko uzupełniamy, żeby była lepsza. 
Mam nadzieję, że ta poprawka jest niesporna, bo 
obejmuje wyłącznie niesporne kody PKD, i że znaj-
dzie większość nie tylko w Senacie, ale również 
w Sejmie.

Warto tu jeszcze jedną rzecz wyróżnić. To fakt, 
że w przypadku przyjęcia tej poprawki do poprawki 
objęlibyśmy wszystkich, także tych pozbawionych 
pracy, wynagrodzenia, ludzi z umowami-zlecenia-
mi, świadczeniem postojowym. Wystarczy jasno 
podkreślić, że instytucje z sektora kultury, które 
są finansowane z budżetu ministerstwa kultury, 
proponują takie rozwiązanie. Cieszę się, że wi-
dzę pana ministra Sellina. Widać, że to rozwiąza-
nie jest rozwiązaniem akceptowalnym przez rząd. 
Wykorzystajmy je szerzej.

Chciałbym także zwrócić państwa uwagę na je-
den ważny głos. Ja wiem, że każda dyskusja o do-
wolnej pomocy, czy tego chcemy, czy nie, wpisuje 
się w kontekst polityczny. Dlatego warto szukać 
osób, które mogą być w poszczególnych dziedzi-
nach pewnymi autorytetami, bo nie wzbudzają 
nieufności po żadnej ze stron. Jest ktoś taki, kto 
w sposób szczególny w administracji publicznej 
jest zobowiązany do tego, żeby zajmować się ma-
łymi i średnimi firmami – to jest minister Adam 
Abramowicz, były poseł Prawa i Sprawiedliwości. 
Co on powiedział na posiedzeniu komisji senackiej, 
która się tym zajmowała? Powiedział, że to nie jest 
pomoc, a obowiązek. Jeżeli państwo zamyka całko-
wicie jakąś działalność, to ponosi za to odpowie-
dzialność. Jeżeli państwo komuś odbiera możliwość 
prowadzenia działalności, to ma obowiązek wypła-
ty rekompensat – powiedział to w sposób niebu-
dzący wątpliwości.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Bogdan Borusewicz)

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 
Senatorze, 11 minut.)

Dziękuję.
W takim razie, podsumowując…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Proszę.)
Szanowni Państwo, rozwiązujmy problemy, 

które już mamy – ta tarcza i  tak jest spóźnio-
na – a przed nami kolejne problemy w związku 
z kolejnymi decyzjami rządu. Ja ich nawet w tym 
momencie nie krytykuję. Mamy już w kolejce wła-
ścicieli stoków narciarskich, pensjonatów, któ-
re obsługiwały ferie zimowe, więc tym bardziej 
nie możemy tracić czasu. Stan budżetu państwa 
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umożliwia przyjęcie poprawek rozszerzających tę 
pomoc, którą przedstawiliście, i to jest dobra in-
formacja. Bardzo się cieszę, że nie możemy na tej 
sali powiedzieć, że finanse uniemożliwiają nam po-
parcie dobrych poprawek. Dlatego proszę o popar-
cie poprawek, które zgłosiłem wraz z senatorem 
Tyszkiewiczem. To nie jest wydatek z budżetu pań-
stwa, to inwestycja – dla polskich przedsiębiorców 
i dla polskich obywateli. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
I  proszę o  zabranie głosu panią marszałek 

Gabrielę Morawską-Stanecką.

SenatoR 
GaBriela morawska-sTanecka 

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
To smutna dyskusja. To smutna dyskusja, dla-

tego że zajmujemy się już którąś z kolei tarczą i już 
teraz wiemy, że ta tarcza jest dziurawa, że jest to 
po prostu sito. A pan minister już zapowiedział tu-
taj prace nad kolejną tarczą. Ile tych tarcz jeszcze 
będzie…

(Rozmowy na sali)
…i ile naszych poprawek, które tutaj zgłasza-

my, zostanie w Sejmie odrzuconych, tak jak wiele 
poprzednich? Jest to naprawdę wysoce nieodpo-
wiedzialne i szkodliwe. A przecież wystarczyłoby 
na etapie prac sejmowych merytorycznie współ-
pracować z całą opozycją, słuchać rad. Posiedzenia 
komisji sejmowych mogłyby trwać dłużej, aby 
dało się wysłuchać głosów wszystkich, którzy się 
na tym znają, wszystkich, którzy mają jakieś do-
świadczenie, aby przedyskutować poprawki opo-
zycji i postarać się o to, aby jednak te ustawy były 
kompleksowe. A tak naprawdę to w konsekwencji 
my uchwalamy kolejne tarcze, ciężko pracujemy 
tutaj nad wprowadzaniem poprawek, które później 
Sejm gremialnie odrzuca.

Chaos i brak pomysłu. A jednocześnie rośnie 
liczba zakażeń, jest rekordowa liczba zgonów, re-
kordowa liczba utraconych miejsc pracy, firm, któ-
re już zostały zamknięte, przedsiębiorstw, które już 
zostały postawione w stan upadłości, i tych, które 
– nie oszukujmy się – i w tym roku, i w kolejnych 
latach wskutek tego kryzysu zostaną zamknięte.

Ale nieprawdą jest to, co tutaj mówiono kil-
kakrotnie, że rząd od marca nad tym pracuje. 
Nieprawda, bo w wakacje zajmowano się czymś 
zupełnie innym, bo po wakacjach przez 2 miesią-
ce, kiedy można było opracowywać metody walki 
z pandemią, trwało przeciąganie liny i ustalanie, 
kto w tym rządzie jest ważniejszy.

(Rozmowy na sali)
I niestety… Gdyby w czasie wakacji i przed wy-

borami nie uprawiano propagandy, szkodliwej 
propagandy, że wirus jest w odwrocie, że świet-
nie sobie poradziliśmy, więc nie bójmy się, idź-
my na wybory, co kierowano szczególnie do osób 
starszych, to być może dzisiaj nie mielibyśmy ta-
kich problemów z zatrzymaniem Polaków w domu. 
Być może dzisiaj nie mielibyśmy takich problemów 
z tym, że ludzie po prostu czasami zachowują się 
nieracjonalnie.

We wtorek oficjalnie było ponad 10 tysięcy 
zakażeń i 33 tysiące wykonanych testów. Proszę 
zwrócić uwagę, że liczba testów spada. No to spa-
da też liczba zakażeń, dlatego że stosunek liczby 
testów do liczby zakażeń albo na odwrót, zakażeń 
do testów w Polsce był prawie najwyższy na całym 
świecie. Ale 24 listopada ministerstwo zabroniło 
publikacji danych. Przejmuje się nad tym pełną 
kontrolę, bo przecież liczby są złe – no to lepiej ich 
nie publikować.

Cmentarze zamknięto z dnia na dzień, 2 dni 
przed dniem Wszystkich Świętych, po to, żeby 
tego wieczoru Polacy gremialnie pojechali na gro-
by, i jeszcze po to, żeby w następnych kilku dniach 
jedna z branż albo 2 branże straciły dochód, na któ-
ry pracowały cały rok. Wprowadzamy ograniczenia 
wigilijne. Zastanawiam się, kto z Polaków do nich 
się zastosuje. Ale wprowadza się ograniczenia do-
tyczące liczby osób przy wigilijnym stole po to, żeby 
później gremialnie iść na pasterkę. Tam będzie 
można iść, przecież tam się nie zarazimy, praw-
da? Zamyka się gastronomię, zamyka się siłownie, 
miejsca, w których o czystość i dezynfekcję dba się 
w sposób szczególny. Czy ktoś to może zrozumieć? 
Czy ktoś może zrozumieć takie postępowanie?

A teraz mam pytania o kilka branż. Co z bran-
żą wystawienniczą, która od miesięcy nie ma zle-
ceń i jeszcze długo nie będzie ich miała, przez kilka 
najbliższych miesięcy, a być może nawet do końca 
przyszłego roku? Bo nie łudźmy się, że w grudniu 
będziemy mieć szczepionki. Powiecie państwo, 
że daliście im pomoc, że ujęliście ich w rozwiąza-
niach, ale jest zupełnie inaczej, ponieważ pomoc 
otrzymali organizatorzy targów, właściciele hal, 
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a przeważająca większość, ok. 90%, tej branży już 
jej nie otrzymała. Mowa o ludziach, którzy są wy-
konawcami stoisk targowych, czyli o podmiotach, 
bez których targi nie mogą się udać. Ci ludzie pu-
kali już do odpowiednich drzwi, ale ich głos nie 
jest słyszany.

Co z branżą turystyczną? Jakie dla niej są roz-
wiązania? Skumulowanie ferii w jednym terminie, 
ograniczenie wyjazdów to kolejne uderzenie przed-
siębiorców po kieszeniach. Zresztą rząd tutaj też 
nie ma jasnej koncepcji, bo jednego dnia mówi, że 
stoki narciarskie będą zupełnie zamknięte, a dru-
giego dnia, pod wpływem pewnej części branży, 
twierdzi, że jednak będą otwarte. No, fajnie jest 
mieć wiceministra, który jest współwłaścicielem 
jakiejś spółki, bo wtedy można wypukać pomoc, 
której normalnie nie można dostać.

Tworzenie podziałów w społeczeństwie, między 
przedsiębiorcami… Piloci wycieczek, przewodnicy, 
animatorzy, właściciele kempingów – jak oni sobie 
mogą poradzić? Ja otrzymałam w ciągu ostatniego 
tygodnia kilka tysięcy maili od ludzi z tych branż.

Branża gastronomiczna – ile lokali już upadło? 
A czy państwo wiecie, że są lokale, które postawio-
ne pod ścianą, aby się ratować, organizują publicz-
ne zrzutki? Gdzie jest państwo? Ja już nie mówię 
o solidarności obywateli, którzy po prostu nie gotują 
w domu, tylko chodzą do restauracji i kupują to je-
dzenie tylko po to – powtarzam: tylko po to – żeby 
jak się to wszystko skończy, czasami mieć gdzie iść 
zjeść obiad. To jest właśnie solidarność Polaków.

Branża eventowa, branża weselna, która leży, 
agencje artystyczne, floryści, wypożyczalnie sprzę-
tu, produkcja sukien ślubnych, catering, branża 
obuwnicza, taksówkarze, którzy pokazali tak na-
prawdę, jak bardzo są zrozpaczeni, małe zakłady 
optyczne – oni wszyscy mają sobie poradzić, tyl-
ko jak?

Rząd zamknął szkoły, wysyłając dzieci na naukę 
zdalną, ale kompletnie zapomniał, że w ten spo-
sób zamknął małe biznesy, jakie się w nich znaj-
dują, czyli sklepiki szkolne. To nie są wielkie sieci 
handlowe, które być może jakoś sobie poradzą, ale 
to są małe sklepiki, które pozwalają utrzymać się 
czasami jednej rodzinie. I wiele jest takich pol-
skich rodzin, rodzin, których nie wspieracie, no 
bo o sklepikach szkolnych zapomniano.

Moje poprawki – liczę, że zostaną one przyjęte 
przez Wysoką Izbę – obejmują właśnie te branże. 
Te branże, którym trzeba pomóc tu i teraz, bo rząd 
nie dostrzega problemów tych ludzi, bo rząd nie 
chce dostrzegać problemów tych ludzi.

Gdzie są pieniądze? Ja myślę, że pieniądze są, 
wszyscy tu mówią: pieniądze mamy. To może źle 
je kierujemy? Może one są wydane na powszechne 
szczepienia przeciwko grypie? Tylko że mało kto 
widział te szczepionki. Ja skierowałam kilka inter-
wencji w tej sprawie i dalej szczepionek nie ma. 
Może pieniądze poszły na internet i komputery dla 
rodzin, dla których nauka zdalna stała się finan-
sowym obciążeniem? A może na onkologię? Nie. 
2 miliardy poszły na TVP, miliony na zakup feral-
nych maseczek i respiratorów widmo, o których już 
nie chcę wspominać. Ale wiem jedno: te pieniądze 
nie wróciły do budżetu, te pieniądze, za które te re-
spiratory nie zostały kupione. 70 milionów na wy-
bory, które się nie odbyły. Igrzyska Europejskie… 
W ogóle po co nam one? Czy nie mamy pilniej-
szych wydatków? Środki na Ministerstwo Obrony 
Narodowej w nowelizacji budżetu nie wiadomo na 
co, bo nie pokazano. Nowe limuzyny dla rządu… 
Czy wiecie państwo, że w Polsce jest więcej limu-
zyn rządowych niż karetek pogotowia? Lokalne 
portale informacyjne – szczecinskie24.pl, lubel-
skie.info, radomskie.info – finansowane przez 
Ministerstwo Sprawiedliwości…

Czyli może trzeba byłoby zrobić rzetelne pod-
sumowanie i nie marnować tych środków. Może 
czas wreszcie się opamiętać i zacząć sensownie – 
wszyscy i w Sejmie, i w Senacie – wspólnie deba-
tować nad tym, co najważniejsze, tj. nad pomocą 
dla naszych rodaków. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Pani Senator.
I  proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Krzysztofa Mroza.

SenatoR 
krzyszTof mróz 

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Szkoda, że tak mało, że tak powiem, na tej sali 

jest senatorów, bo warto byłoby podyskutować. Ja, 
mówiąc szczerze, chciałbym się odnieść do tych 
wystąpień, które były, a w szczególności do wyjąt-
kowo demagogicznego wystąpienia pani marsza-
łek Staneckiej-Morawskiej. Bo tyle różnych rzeczy, 
które pani marszałek w swoim wystąpieniu poru-
szyła… No, praktycznie powinno być jedno wielkie 
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sprostowanie. Ale zanim przejdę do wypowiedzi 
pani marszałek…

Ta ustawa tarcza 6.0 to jest ustawa, która, je-
żeli ją uchwalimy – a mam nadzieję, że ją dzi-
siaj czy jutro uchwalimy… Sejm już czeka na tę 
naszą ustawę. Można by ją dzisiaj uchwalić. No 
ale jeżeli będzie jutro, to jutro. Ona umożliwi to, 
że za listopad przedsiębiorcy, którzy potrzebu-
ją pomocy, nie będą musieli płacić ZUS. To jest 
konkretna, realna, bardzo istotna pomoc. Tym 
bardziej że trzeba będzie za listopad w grudniu 
ten ZUS zapłacić. A więc im szybciej to uchwa-
limy, tym lepiej.

Ta ustawa oczywiście zawiera bardzo wiele róż-
nych form, które do tej pory były, w tym postojo-
we. Oczywiście ona nie dotyczy wszystkich branż, 
bo filozofia rządu się zmieniła. I bardzo dobrze, 
że dzisiaj, w trakcie drugiej fali kryzysu, korona-
kryzysu wspieramy te branże, które rzeczywiście 
poniosły straty. Wiosną wszyscy byliśmy zaskocze-
ni – mówię: nie tylko my wszyscy, ale i cały cywi-
lizowany świat de facto był zaskoczony – więc ta 
pomoc była taka, bym powiedział, kompleksowa. 
Dzisiaj ta pomoc już jest punktowa, ta pomoc jest 
adresowana do tych branż.

Faktycznie w tarczy 6.0 nie ma większości pod-
miotów typu gastronomia, typu turystyka, ale, 
Szanowni Państwo – nie wiem, być może ktoś już 
za bardzo wsiąkł w ten parlament – dzisiaj pan 
premier Mateusz Morawiecki powiedział, że dla 
tych właśnie branż, czyli turystyki, gastronomii, 
transportu, będzie tarcza finansowa z Polskiego 
Funduszu Rozwoju. Dzisiaj pan premier ogłosił 
wsparcie dla polskich przedsiębiorców mikro-, 
małych i średnich oraz dużych w wysokości mię-
dzy 35 a 40 miliardów.

I ja teraz nie wiem, czy pan senator Szejnfeld, 
który składa 300 poprawek, pisząc te popraw-
ki, nie dostrzegł dzisiejszej deklaracji pana pre-
miera Mateusza Morawieckiego. No, jak pan nie 
dostrzegł, to, wie pan… Jest Google, jest nawet te-
lewizja, nawet TVN. Wiem, że wszyscy to podali. 
Tak więc być może, Panie Senatorze…

(Senator Adam Szejnfeld: Czas leci.)
…warto byłoby… 35 do 40 miliardów zł wsparcia 

przez Polski Fundusz Rozwoju, Panie Senatorze.
(Senator Adam Szejnfeld: No to trzeba popierać 

poprawki.)
To jest konkret, pomoc, która trafi do… Tak jak 

pomogliśmy polskim przedsiębiorcom wiosną, 
tak samo pomożemy polskim przedsiębiorcom 
jesienią.

Szkoda, że pani marszałek wyszła – mam na-
dzieję, że ma jakieś bardzo pilne obowiązki – bo 
się chciałem ustosunkować do, że tak się wyra-
żę, jednej wielkiej demagogii, jaką pani marszałek 
Stanecka-Morawska tutaj zaprezentowała. Jeżeli 
zarzutem jest to, że rząd zamknął cmentarze 
w ostatniej chwili, a to pani Stanecka-Morawska 
mówiła, aby nie kumulować ruchu w dniu 1 li-
stopada, żeby nie było tych wyjazdów, nie było 
zwiększonego ryzyka zarażenia się osób… To ma 
być zarzut? Po to to zrobiliśmy, aby się ten koro-
nawirus wtedy, 1 listopada, nie rozprzestrzeniał. 
Branży, która najbardziej tu straciła, czyli branży 
dotyczącej sprzedaży kwiatów, pomogliśmy. Ja roz-
mawiałem z tymi, którzy się tym zajmują, i nieofi-
cjalnie powiedzieli, że takiego wsparcia… że nawet 
gdyby nie było tego zakazu, to oni takich zysków by 
nie osiągnęli. Bo skupiliśmy wszystkie kwiaty, jakie 
tylko były, tak aby nie było żadnych w tej branży 
strat. Jeśli ktoś handlował świeczkami… No, to nie 
jest rzecz, która się przeterminuje. Poza tym za-
kaz dotyczył tylko kilku dni, tych świątecznych. Tak 
że później ludzie na cmentarze chodzili… Zresztą 
Kościół w Polsce, sam papież Franciszek przedłu-
żył możliwość uzyskania odpustu zupełnego i moż-
na go było uzyskać za nawiedzanie cmentarzy do 
końca listopada. W ten sposób chciano rozłożyć 
ten ruch, odwiedzanie cmentarzy, tak aby nie było 
kumulacji.

Jeżeli dzisiaj pan senator Kwiatkowski mówi, 
że sytuacja budżetowa jest tak dobra i dlatego trze-
ba tutaj te miliardy wydawać… To ja bym przypo-
mniał, jak zachowywali się senatorowie Platformy 
Obywatelskiej czy większości senackiej, także le-
wicy – pani Stanecka-Morawska była trochę jak-
by oburzona, że ja mówię tylko o Platformie – jak 
myśmy nowelizowali w tym roku budżet i wprowa-
dzaliśmy deficyt budżetowy, który się pojawił. Ileż 
tu było narzekania, że rozwalamy finanse publicz-
ne. Ile było takiej podskórnej radości, że pojawił się 
deficyt budżetowy. Tak, dość wysoki deficyt bu-
dżetowy… Ile było insynuacji, mówienia o jakichś 
dziurach Kościńskiego itd. A dzisiaj ci sami sena-
torowie mówią, że trzeba wydać gdzieś dziesiąt-
ki miliardów złotych nieuzgodnionych z rządem, 
nie wiadomo z jakich źródeł itp. To, co proponu-
je premier Mateusz Morawiecki, to, co proponuje 
rząd, to jest wszystko policzone i to jest wszyst-
ko sfinansowane. Na propozycje pana Szejnfelda 
nie ma ani złotówki, natomiast na propozycje pre-
miera Mateusza Morawieckiego są realne pienią-
dze. Polscy przedsiębiorcy to docenili, bo polscy 
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przedsiębiorcy masowo już wiosną skorzystali 
z tego wsparcia: nie płacili ZUS, brali postojowe, 
brali po 5 tysięcy zł bezzwrotnej pożyczki. To są 
konkretne pieniądze, które do polskich przedsię-
biorców trafiły.

Jest jeszcze jedna sprawa i bardzo celnie pani 
marszałek Koc to skomentowała. Bo w tym swoim 
wystąpieniu pan senator Szejnfeld był jakby trochę 
obrażony na to, że większość senacka przegrała 
głosowanie czy że był remis w tej sali, co w konse-
kwencji uniemożliwiło tę inicjatywę pana senatora 
Szejnfelda, nadanie jej dalszego biegu senackiego. 
Ale, Szanowny Panie Senatorze Szejnfeld – może 
pan gdzieś mnie słucha – jeśli chcieliście to bardzo 
szybko zrobić, to trzeba było to zrobić poprzez klub 
poselski w Sejmie. Bo przecież ta procedura, któ-
rą zaproponowaliście w Senacie… Zrobienie tego 
inicjatywą senacką tylko tę procedurę wydłuży. 
Macie w Sejmie posłów i lewicy, i PSL, i Platformy 
Obywatelskiej, więc trzeba było tę inicjatywę zgłosić 
jako inicjatywę poselską, dawno już byłaby rozpa-
trzona przez Sejm. Nie wiem, jaka byłaby decyzja. 
Ale dzisiaj robienie jakiegoś show politycznego, że 
pan Szejnfeld napisze sobie projekt ustawy, w któ-
rym są… No, z jedną rzeczą nawet bym się zgodził, 
natomiast pozostałe to są rzeczy absurdalne. Ale 
nawet przy założeniu, że tam wszystko byłoby ra-
cjonalne, sama ta ścieżka legislacyjna to nie jest naj-
szybsza ścieżka legislacyjna, która jest w dyspozycji 
klubów poselskich Platformy, lewicy czy PSL.

Dlaczego o  tym wspominam? Wspominam 
o tym dlatego, że to jest kolejne show. I taka na-
burmuszona mina pana senatora Szejnfelda, bo 
przegrał głosowanie – nawet powiedział, że nie bę-
dzie o tej ustawie dalej się wypowiadał – świadczy 
o tym, że dzisiaj chcecie wykorzystać bardzo trud-
ną sytuację pandemiczną, która jest obiektywnie 
trudną sytuacją na całym świecie, tylko do jakichś 
rozgrywek politycznych. A tu trzeba…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 
Senatorze, już jedenasta minuta.)

Mogę od razu wykorzystać te 5 minut? Bo 
już nikogo po mnie nie ma. Po co mam schodzić 
i wchodzić, Panie Marszałku.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: To teraz 
4 minuty.)

Proszę o te 4 minuty.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Proszę 

bardzo.)
Dziękuję, Panie Marszałku.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: To trzeba 

zapisać go…)

Tak, jako drugie wystąpienie.
Szanowni Państwo!
Jest pytanie, czy my chcemy pomóc polskim 

przedsiębiorcom, czy my chcemy tylko uprawiać 
politykę. Jak się tak przysłuchiwałem tym wypo-
wiedziom i takiej przebijającej z wypowiedzi pew-
nej nawet, bym powiedział, antyklerykalności pani 
marszałek, której głównym zmartwieniem było to, 
że można jeszcze do kościoła chodzić i że ludzie 
po wigilii pójdą na pasterkę… No, podaję tę infor-
mację, że są wprowadzone także potężne ograni-
czenia dotyczące kościołów i nie wszyscy, którzy 
będą chcieli pójść w święta do kościoła, po prostu 
będą taką możliwość mieli, gdyż ograniczenia, je-
żeli chodzi o liczbę osób na metr kwadratowy po-
wierzchni w kościele, są bardzo, bardzo duże.

Szanowni Państwo, ja wspólnie z panem se-
natorem Rafałem Ambrozikiem złożyłem na ręce 
pana marszałka, do prezydium kilka poprawek…

(Głos z sali: 300?)
Nie 300, nie, nie, nie będzie ich 300. Było 13 po-

prawek plus jeszcze kilka, czyli będzie, powiedzmy, 
ok. 20 poprawek. One w większości dotyczą wspar-
cia dla szeroko pojętej kultury, bo chcemy, aby tą 
ustawą jeszcze tę branżę wesprzeć. Ale jeszcze raz 
mówię, że branże turystyczna, gastronomiczna, 
transportowa będą wsparte w tarczy finansowej 
2.0, która będzie realizowana przez Polski Fundusz 
Rozwoju. On bardzo sprawnie udzielił pomocy wio-
sną i tutaj chapeau bas dla prezesa Pawła Borysa.

A jeszcze takim przykładem demagogii poli-
tycznej, chyba złej woli… I dziwię się, że akurat to 
pani Stanecka-Morawska to podała, bo to jest jak-
by taki dowód tej polityczności. Mianowicie poda-
ła ona ten przykład stoków narciarskich. Jak stoki 
były zamknięte, to było larum, jaką złą decyzję pod-
jął rząd. Jak pan premier Gowin po konsultacji ze 
środowiskiem zmienił tę decyzję, to pani Stanecka-
Morawska ją skrytykowała, bo jak można było te 
stoki w ogóle otworzyć. Zamknęliśmy stoki – źle, 
otworzyliśmy stoki – źle. Daliśmy pomoc – źle, nie 
damy pomocy – źle. Bardzo apeluję do większości 
senackiej, aby nie robiła polityki w sytuacji, gdy 
walczymy o miejsca pracy. Tak bardzo dramatycz-
nie, nawet o pewnych aspektach moralnych usta-
wy, mówił pan senator Szejnfeld. Trzymając się 
poetyki pana senatora Szejnfelda, bardzo proszę: 
zgodnie z poczuciem odpowiedzialności i tą moral-
nością nie róbcie polityki na problemach milionów 
polskich przedsiębiorców, polskich pracowników, 
bo rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego 
robi wszystko, aby tym ludziom pomóc, aby 
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uchronić miejsca pracy, aby uchronić podmioty 
gospodarcze. Za nami tych kilka wiosennych mie-
sięcy pandemii, które pokazały, że działania rządu 
są skuteczne. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że pani senator Jolanta 

Hibner, pani senator Alicja Chybicka, pani sena-
tor Danuta Jazłowiecka i panowie senatorowie 
Krzysztof Brejza oraz Beniamin Godyla złożyli 
swoje przemówienia w dyskusji do protokołu*.

Informuję, że wnioski o charakterze legisla-
cyjnym na piśmie złożyli: pan senator Kazimierz 
Kleina, pani senator Barbara Borys-Damięcka, pan 
senator Jerzy Wcisła, pan senator Jan Filip Libicki, 
pan senator Ryszard Bober, pan senator Kazimierz 
Kleina, Adam Szejnfeld, a także panowie senatoro-
wie Ryszard Bober, Krzysztof Kwiatkowski, Wadim 
Tyszkiewicz i Jan Filip Libicki wspólnie, pan senator 
Robert Dowhan, pan senator Krzysztof Mróz i pan se-
nator Rafał Ambrozik wspólnie, pan senator Wojciech 
Konieczny, pan senator Zygmunt Frankiewicz, pa-
nowie senatorowie Krzysztof Kwiatkowski i Wadim 
Tyszkiewicz, pan senator Janusz Pęcherz, pani se-
nator Halina Bieda, pan senator Robert Dowhan – 
już był – pani senator Gabriela Morawska-Stanecka, 
pani senator Maria Koc i pan senator Adam Szejnfeld.

Czy przedstawiciel rządu chce się ustosunko-
wać do przedstawionych wniosków?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, 
Pracy i Technologii Marek Niedużak: Nie, wydaje 
mi się, Panie Marszałku, że chyba nie ma takiej 
konieczności…)

Dziękuję. Na posiedzeniu komisji pan się…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, 

Pracy i Technologii Marek Niedużak: …poprawki…)
Dobrze, Panie Ministrze.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charak-

terze legislacyjnym, proszę Komisję Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności oraz Komisję Rodziny, 
Polityki Senioralnej i Społecznej o ustosunkowanie 
się do przedstawionych wniosków i przygotowanie 
sprawozdania.

Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-
wanej ustawy odbędzie się pod koniec posiedzenia 
Senatu.

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

Ogłaszam przerwę do godziny 21.00.
O  godzinie 20.45 odbędzie się spotkanie 

Konwentu Seniorów. Dziękuję.
 

(Przerwa w obradach od godziny 19 minut 24  
do godziny 21 minut 00)

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Wznawiam obrady.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 

ósmego porządku obrad: ustawa o zmianie niektó-
rych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 251, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 251 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz 
Komisji Infrastruktury, senatora Janusza Pęcherza, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

SenatoR SPRaWozDaWca 
Janusz PęcHerz 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie po-

łączonych Komisji Samorządu Terytorialnego 
i  Administracji Państwowej oraz Komisji 
Infrastruktury o uchwalonej przez Sejm w dniu 
28 października 2020 r. ustawie o zmianie niektó-
rych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa 
– druki sejmowe nr 534 i 652.

Marszałek Senatu skierował ustawę do Komisji 
Samorządu Terytorialnego i  Administracji 
Państwowej oraz Komisji Infrastruktury. Po rozpa-
trzeniu ustawy na wspólnym posiedzeniu wymie-
nionych komisji w dniach 24 i 25 listopada 2020 r. 
komisje wnoszą, by Wysoki Senat uchwalić raczył 
załączony projekt uchwały.

Projekt ustawy jest przedłożeniem rządowym 
i wpłynął do Sejmu 6 sierpnia 2020 r. Sama usta-
wa liczy 87 stron, uzasadnienie – prawie 130 stron, 
a cały dokument, do którego dodatkowo załączo-
no ocenę skutków regulacji wprowadzanej ustawy, 
ocenę skutków regulacji wprowadzanych 2 rozpo-
rządzeń ministerstwa rozwoju wraz z załącznikami 
i raport z konsultacji publicznych oraz inne analizy, 
liczy prawie 450 stron.
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W ramach konsultacji publicznych projekt zo-
stał skierowany do 53 podmiotów zainteresowa-
nych, z czego informację zwrotną z propozycjami 
zmian otrzymano od 14 podmiotów. Do projektu 
zgłoszono aż 220 uwag. Każda została przeana-
lizowana i do każdej z nich jest stanowisko mi-
nisterstwa rozwoju. Nie można więc do procesu 
legislacyjnego mieć żadnych uwag, co rzadko się 
zdarza.

Szkoda, że nie ma pana senatora Mroza, bo 
wczoraj miał żal, że opozycja nie chwali niczego, 
co przygotuje rząd. Tu opozycja będzie chwaliła 
rząd za dobrze przygotowaną ustawę.

Na etapie prac legislacyjnych w Sejmie wpłynę-
ły opinie dotyczące ustawy z: Sądu Najwyższego, 
Komisji Nadzoru Finansowego, Krajowej Rady 
Sądownictwa, Krajowej Rady Komorniczej 
i Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej. I były 
to opinie pozytywne o procedowanej ustawie.

Praca w połączonych komisjach przebiega-
ła bardzo sprawnie, w dobrej i konstruktywnej 
atmosferze, co jest niewątpliwie zasługą prze-
wodniczących obu komisji, ale również dobrze 
przygotowanej opinii Biura Legislacyjnego Senatu 
oraz merytorycznie przygotowanych przedstawi-
cieli odpowiedzialnych za ustawę ministerstw.

Głównym celem omawianej ustawy jest 
wsparcie komunalnego i  społecznego budow-
nictwa czynszowego oraz wsparcie gospodarstw 
domowych w ponoszeniu wydatków mieszkanio-
wych, w szczególności w obliczu skutków epide-
mii COVID-19. Ustawa ma stworzyć warunki do 
znacznego usprawnienia i przyspieszenia tworze-
nia społecznego zasobu mieszkaniowego. Powstałe 
w wyniku tego procesu lokale na wynajem mają 
posiadać standard nieodbiegający od lokali dostęp-
nych na rynku. Lokale mają być przeznaczone dla 
osób, których nie stać na zakup własnego mieszka-
nia, co ma ułatwić stosunkowo niski czynsz, ogra-
niczony zapisami ustawowymi. Ustawa ma także 
uelastycznić dotychczas obowiązujące narzędzia 
wsparcia tak, aby sięgające po nie gminy miały 
komfort, korzystając z nich, i widziały szansę roz-
woju dla lokalnych społeczności.

Ustawą nowelizowane są aż 24 ustawy, w więk-
szości z zakresu budownictwa mieszkaniowego. 
Dla przykładu wymienię kilka: prawo budowlane 
– w art. 6, o dodatkach mieszkaniowych – w art. 11, 
o niektórych formach popierania budownictwa 
mieszkaniowego – w art. 7, o finansowym wspar-
ciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, 
mieszkań chronionych itd. – w art. 14, o Krajowym 

Zasobie Nieruchomości – w art. 20, o pomocy pań-
stwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych 
w pierwszych latach najmu mieszkania – art. 12. 
Ustawa określa zasady gromadzenia oszczęd-
ności, finansowania przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego niektórych przedsięwzięć inwestycyj-
no-budowlanych, mających na celu budowę loka-
li mieszkalnych. Określa zasady wspierania gmin 
ze środków nowego podmiotu, tj. Rządowego 
Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, oraz zasady 
działania społecznej inicjatywy mieszkaniowej – 
SIM, tak jak karta SIM. Początkowo nie wiedziałem, 
ale to jest skrót od nazwy społecznej inicjatywy 
mieszkaniowej, oprócz wyrazów wskazujących na 
jej formę organizacyjną zawiera wyrazy „inicjaty-
wa mieszkaniowa”.

Ustawa umożliwia rozliczenie partycypacji 
w okresie najmu lokalu mieszkalnego i określa 
warunki, na jakich może to nastąpić. Dotyczy to 
3 sytuacji: umowy najmu lokalu mieszkalnego 
uwzględniającej okresowe rozliczenie partycypa-
cji, umowy najmu lokalu mieszkalnego uwzględ-
niającej całkowite rozliczenie partycypacji i umowy 
najmu instytucjonalnego z dojściem do własności 
uwzględniającej rozliczenie partycypacji.

Ustawa uchyla bezwzględny zakaz wyodrębnia-
nia na własność lokali mieszkalnych wybudowa-
nych w ramach preferencyjnych kredytów BGK, 
umożliwia wynajem mieszkań przez pracodawców 
lub organizacje pozarządowe osobom fizycznym, 
określa zasady przyznawania dodatków miesz-
kaniowych powiększonych o dopłatę z Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19 najemcom, któ-
rzy utracili całkowicie lub częściowo dochody 
w wyniku epidemii COVID-19, wyłącza dodatki 
mieszkaniowe, także energetyczne, spod egzeku-
cji administracyjnej i komorniczej, wprowadza 
sankcję w postaci kary pieniężnej dla zarządców 
i osób pobierających należności za lokal w przy-
padku niepoinformowania organu o powstałych 
zaległościach z tytułu opłat związanych z utrzy-
maniem lokalu, wprowadza uprawnienia dla gmin 
w zakresie możliwości wezwania osoby ubiegają-
cej się o pomoc mieszkaniową do udostępniania 
dokumentów potwierdzających wysokość docho-
dów. Tutaj wspomnę, że na posiedzeniu komisji 
proponowano dalsze obostrzenia w tym zakresie, 
a mianowicie takie, aby na podstawie ustawy z dnia 
6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece 
gminy miały możliwość weryfikowania oświadczeń 
majątkowych, ale ostatecznie senator Zygmunt 
Frankiewicz, który zgłaszał te uwagi, wycofał tę 



212

18. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 26 listopada 2020 r.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa

poprawkę, licząc na to, że aktualne prace w mi-
nisterstwie doprowadzą do satysfakcjonujących 
zmian w tym zakresie.

Nowelizacja ustawy o finansowym wsparciu 
tworzenia lokali mieszkalnych z kolei umożliwia 
modyfikację zasad udzielania wsparcia dla gmin 
z funduszu dopłat nawet do 35%, wyodrębnianie na 
własność mieszkań utworzonych z udziałem gminy 
po 15 latach od dnia rozliczenia kosztów przedsię-
wzięcia, zwiększenie nakładów na remonty ist-
niejącego zasobu budynków komunalnych, które 
ze względu na stan techniczny nie są użytkowane, 
ujednolicenie katalogu kosztów kwalifikowanych 
z katalogiem kosztów w programie społecznego 
budownictwa, np. garaże podziemne, sieci uzbro-
jenia terenu, a także umożliwia finansowanie po-
wierzchni wspólnej dla seniorów, to coś nowego, 
chodzi o pomieszczenia rekreacyjne, ambulato-
ryjne itp.

Bardzo ważnym zagadnieniem uregulowanym 
w ustawie jest wprowadzenie mechanizmu umoż-
liwiającego przedsiębiorcom, których dotknęły 
negatywne skutki COVID-19, obniżenie rocznej 
opłaty z tytuły użytkowania wieczystego za rok 
2021 proporcjonalnie do czasu trwania stanu za-
grożenia epidemicznego oraz stanu epidemii. Na 
takie rozwiązanie już kiedyś wskazywałem, przy 
okazji przyjmowania tarczy 1.0, mówiłem, że moż-
na byłoby takie rozwiązanie wprowadzić. Dobrze, 
że teraz zostało to zaproponowane.

W dyskusji na posiedzeniu połączonych komi-
sji głos zabierali senatorowie: Jadwiga Rotnicka, 
Janusz Pęcherz, Wadim Tyszkiewicz, Zygmunt 
Frankiewicz. Pytania dotyczyły m.in. art. 8 ust. 4 
ustawy o dodatkach mieszkaniowych, w którym 
wycofano się z dodatkowego zapisu o niezwłocz-
nym zawiadomieniu organu o powstałych zaległo-
ściach w opłatach na rzecz zapisu o zawiadomieniu 
w terminie 14 dni oraz wprowadzono art. 8a, karę 
pieniężną dla zarządcy w przypadku niewykona-
nia obowiązku powiadomienia. Ja m.in. propono-
wałem, aby w celu skontrolowania prawidłowości 
działania zarządców zobowiązać ich do okreso-
wego składania sprawozdania dotyczącego płat-
ności osób pobierających dodatki mieszkaniowe, 
bowiem w innym przypadku kontroli podlegać 
będą praktycznie wyłącznie jednostki komunalne. 
Jak skontrolować zarządcę? Nie wiem, ale otrzy-
małem odpowiedź ze strony ministerstwa, że ta 
kara w wysokości 500 zł jest karą na tyle wysoką, 
dotkliwą, że zarządcy będą to robili skrupulatnie. 
Zobaczymy.

W dyskusji wskazywano na wątpliwości inter-
pretacyjne dotyczące stosowania art. 15zzzie i ko-
lejnego. Chodzi o wyliczanie wysokości czynszu 
i dopłaty do czynszu. Pytania dotyczyły m.in. tego, 
czy z dopłat do czynszu będą mogli skorzystać wy-
łącznie najemcy i podnajemcy, bo w ustawie nic 
nie mówi się o właścicielach mieszkań ani nawet 
o osobach posiadających spółdzielcze lokatorskie 
prawo do lokalu. W tym zakresie też otrzymaliśmy 
wyjaśnienia.

Pani senator Jadwiga Rotnicka pytała, czy ist-
nieje potrzeba wprowadzenia nowej nazwy dla 
TBS, zmiany nazwy TBS na SIM, oraz czy zasad-
ne jest wprowadzanie tak wielu terminów w po-
szczególnych zapisach ustawowych. No, jest mowa 
o upływie 14 dni, ale i o terminie 1 stycznia 2023 r. 
Także w tej sprawie otrzymaliśmy wyjaśnienia ze 
strony przedstawicieli ministerstwa.

Pan senator Zygmunt Frankiewicz, posiłkując 
się wnioskami Unii Metropolii Polskich, zwracał 
uwagę na nieszczelność systemu przyznawania 
mieszkań komunalnych i potrzebę jego ustawowe-
go uszczelnienia, na sposób definiowania dochodu 
od osób fizycznych oraz na niemożność łączenia 
kredytów z funduszem dopłat.

Z kolei pan senator Wadim Tyszkiewicz pod-
niósł problem lokatorów z dawnych TBS, które 
zostały zlikwidowane i przejęte przez gminy z cał-
kowitym rozliczeniem. Ci lokatorzy są traktowani 
inaczej niż lokatorzy mieszkań komunalnych, np. 
w odniesieniu do możliwości wykupu tych miesz-
kań czy uzyskania bonifikaty.

Głos w dyskusji zabrali także goście: dyrek-
tor Biura Związku Miast Polskich i przedstawiciel 
Związku Powiatów Polskich.

Do wszystkich poruszonych problemów od-
nieśli się merytorycznie przedstawiciele resortów 
rozwoju i infrastruktury, co pozwoliło senatorom 
zrezygnować z niektórych zgłoszonych wcześniej 
poprawek.

Na posiedzeniu połączonych Komisji 
Samorządu Terytorialnego i  Administracji 
Państwowej oraz Komisji Infrastruktury zgłoszo-
no szereg poprawek. Wszystkie poprawki zapro-
ponowane przez Biuro Legislacyjne Senatu zostały 
przejęte przeze mnie i panią senator Rotnicką. 
Wraz z  senatorem Wadimem Tyszkiewiczem 
zgłosiliśmy ostatecznie 4 poprawki, o które pro-
sili przede wszystkim przedstawiciele samorzą-
dowców i towarzystw budownictwa społecznego. 
Aż 14 poprawek zgłosił przewodniczący Komisji 
Infrastruktury, pan Jan Hamerski.
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W drugim dniu posiedzenia połączonych ko-
misji odbyły się tylko głosowania w sprawie zgło-
szonych wcześniej 55 poprawek. Ostatecznie 
w uchwale znajduje się 45 poprawek. Głosowania 
przebiegły bardzo sprawnie. Większość poprawek 
przegłosowano jednomyślnie, a jedynie kilka z nich 
niewielką większością głosów.

Z pełną odpowiedzialnością pragnę zarekomen-
dować Wysokiej Izbie przyjęcie tej ustawy wraz 
z poprawkami. Dziękuję za uwagę.

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

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

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie? Jeśli tak, to chcę poinformować pań-
stwa… Aha, nie muszę nawet informować, bo zdaje 
się, że nie ma chętnych do zadawania pytań.

Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 
parlamentarnych został upoważniony minister 
rozwoju, pracy i technologii.

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

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, 
Pracy i  Technologii Anna Kornecka: Panie 
Marszałku, Wysoka Izbo, bardzo dziękuję za przyję-
cie sprawozdania komisji. Myślę, że pan senator tak 
skrupulatnie i dokładnie wyjaśnił zakres tej ustawy, 
że ja mogę ograniczyć się do odpowiedzi na pytania, 
które państwo będziecie ewentualnie zadawać.)

Bardzo dziękuję, Pani Minister.
Obecnie senatorowie… Pani mnie trochę ubie-

gła, ale muszę odczytać tę formułę. Obecnie sena-
torowie mogą zgłaszać z miejsca trwające nie dłużej 
niż minutę zapytania do przedstawiciela rządu 
związane z omawianym punktem porządku obrad.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Pani senator Sekuła. Bardzo proszę.

SenatoR 
Joanna sekuła 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Państwo 
Ministrowie!

W kontekście ustawy, która promuje rozwój 
mieszkalnictwa, chciałabym zapytać o ustawę, któ-
ra już od jakiegoś czasu jest procedowana, a doty-
czy kooperatyw. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Bardzo proszę, Pani Minister.

PoDSekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie RozWojU,  
PRacy i technologii 
anna kornecka 

Co prawda nie jest to część tej ustawy, ale po-
wiem, że jesteśmy po uzgodnieniach międzyresor-
towych. Z Rządowym Centrum Legislacji ustalamy 
szczegóły tej ustawy, tak że w najbliższym czasie 
należy się spodziewać inicjatywy ustawodawczej 
w tym zakresie z naszej strony.

(Senator Joanna Sekuła: Tę ustawę widziałam 
już gdzieś 8 miesięcy temu.)

Dodaliśmy do niej element dotyczący spółdziel-
ni mieszkaniowych, tak że w troszkę szerszym 
zakresie ją procedujemy. Ona cały czas jest w pro-
cesie legislacyjnym.

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Bardzo dziękuję, Pani Minister.
Nie widzę innych senatorów skłonnych do za-

dawania pytań.
Informuję państwa senatorów, że przedsta-

wiciel rządu nie zobowiązał się do udzielenia pi-
semnej odpowiedzi na pytania, bowiem tego 
typu prośby do przedstawiciela rządu nie były 
kierowane.

Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie za-

pisał się do głosu.
Senatorowie Aleksander Szwed, Tadeusz Kopeć, 

Mariusz Gromko, Ewa Gawęda i Janusz Pęcherz 
złożyli swoje przemówienia do protokołu*.

Jak rozumiem, w związku z faktem, że nie od-
byto debaty, nie zostały zgłoszone wnioski o cha-
rakterze legislacyjnym.

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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komunikaty

Jeszcze senator Krzysztof Brejza był łaskaw zło-
żyć swoje przemówienie do protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Bardzo proszę panią senator o  odczytanie 
komunikatów.

SenatoR SekRetaRz 
aGnieszka kołacz-leszczyńska 

Uprzejmie informuję…
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Warto włą-

czyć mikrofon.)
Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji 

Zdrowia…
(Głos z sali: Nie słychać.)
Teraz już mogę…
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Dziękuję 

bardzo.)

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 21 minut 18)

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji 
Zdrowia w sprawie rozpatrzenia wniosków zgło-
szonych w trakcie debaty do ustawy o zmianie 
ustawy o  zmianie niektórych ustaw w  związ-
ku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym 
związanym z wystąpieniem COVID-19, druk se-
nacki nr 256, oraz do ustawy o zawodzie farma-
ceuty, druk senacki nr 255, odbędzie się jutro, tj. 
w piątek 27 listopada, o godzinie 8.00 w sali nr 182. 
Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Za chwilę ogłoszę przerwę do godziny 9.00. 

Jutro o godzinie 9.00 rozpoczniemy obrady od 
punktu dziewiątego, czyli od ustawy dotyczącej 
pomocy publicznej.

Panie i Panowie Senatorowie, ogłaszam prze-
rwę do jutra do godziny 9.00.
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i Administracji o działaniach Policji wobec uczest-
niczek i  uczestników protestów po ogłoszeniu 
decyzji Trybunału Konstytucyjnego. Pod koniec 
dzisiejszych obrad zostanie przeprowadzona tura 
głosowań nad dotychczas rozpatrywanymi punk-
tami. Proszę się nastawić, że to trochę potrwa, po-
nieważ poprawek do różnych ustaw jest sporo.

Pragnę również poinformować, że wczoraj 
Konwent Seniorów podjął decyzję o kontynuowaniu 
obecnego posiedzenia w przyszłym tygodniu w dniach 
2 i 3 grudnia, tj. w środę i czwartek. W tych dniach roz-
patrzymy pozostałe punkty porządku obrad.

Pragnę ponadto poinformować, że porządek ob-
rad może zostać uzupełniony o inne ustawy uchwa-
lone przez Sejm na kontynuowanym posiedzeniu, 
w tym pilne. Uzupełnienie może objąć m.in. usta-
wę pilną dotyczącą koncesji na roboty budowla-
ne, a także ustawę o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, odnoszącą się do han-
dlu w niedzielę 6 grudnia br., dlatego będziemy się 
zbierać w przyszłym tygodniu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dzie-
wiątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 
publicznej.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 250, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 250 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności, panią marszałek sena-
tor Marię Koc, o przedstawienie sprawozdania komisji.

(Senator Maria Koc: Panie Marszałku, czy na 
czas wystąpienia mogę zdjąć maseczkę?)

Oczywiście.

SenatoR SPRaWozDaWca 
maria koc 

Dziękuję.

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 11)

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

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Wznawiam obrady.
Szanowni Państwo Senatorowie!
Przypominam, że obrady toczą się jednocześnie 

w sposób tradycyjny oraz z wykorzystaniem środ-
ków porozumiewania się na odległość. Państwa se-
natorów znajdujących się w gmachu Senatu proszę 
o sprawdzenie, czy wszyscy państwo macie wyłą-
czone aplikacje do zdalnego udziału w posiedzeniu. 
Państwa senatorów biorących udział w posiedzeniu 
w sposób zdalny informuję, że za 15 minut zablo-
kujemy możliwość przyłączenia się do posiedzenia. 
W razie problemów prosimy o kontakt telefoniczny 
pod numer uprzednio państwu 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.

Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 63 senatorów i tylu aktualnie bierze 

udział w posiedzeniu. (Głosowanie nr 15)
Szanowni Państwo Senatorowie!
Pragnę poinformować, że dziś obrady wznowi-

my od rozpatrzenia punktu dziewiątego. Następnie 
będziemy rozpatrywać kolejne punkty porządku 
obrad dotyczące ustaw uchwalonych przez Sejm, 
które są terminowe, tj. do punktu szesnastego, 
oraz punkt siedemnasty: drugie czytanie projektu 
ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych. Dzisiaj rozpatrzymy również punkt do-
tyczący informacji Ministra Spraw Wewnętrznych 
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Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Pragnę przedstawić w  imieniu Komisji 

Gospodarki Narodowej i Innowacyjności sprawoz-
danie do ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu 
w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Ustawa została uchwalona przez Sejm w dniu 
28 października 2020 r. 29 października marszałek 
Senatu skierował ustawę do komisji. Komisja wnosi 
o przyjęcie przez Wysoki Senat załączonego projektu 
uchwały. Komisja w czasie obrad przyjęła 2 poprawki 
zaproponowane przez pana legislatora, mające cha-
rakter techniczny i terminologiczny. Sprawozdanie 
komisji zawarte jest w druku nr 250 A.

Szanowni Państwo, ustawa ma charakter, jak 
się wydaje, techniczny, regulacyjny, zakłada wła-
ściwe rozwiązania, które będą miały pozytywny 
wpływ na uporządkowanie przepisów w przypad-
ku stwierdzenia przez Trybunał Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej nieważności decyzji Komisji 
Europejskiej w sprawach pomocowych. Ustawa 
przewiduje utworzenie wyodrębnionego rachunku 
bankowego, na który udzielający pomocy wpłacał-
by środki dla beneficjentów tejże pomocy publicz-
nej. Środki byłyby gromadzone na tym rachunku 
do momentu rozstrzygnięcia przez Trybunał 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej ważności lub 
nieważności decyzji nakładanych przez Komisję 
Europejską w związku z udzieleniem pomocy pu-
blicznej. W przypadku uznania pomocy za możli-
wą do udzielenia środki trafią do podmiotu, który 
przyjmuje tę pomoc publiczną, w innym przypadku 
– do budżetu państwa, chyba że przepisy odrębne 
będą stanowić inaczej. Było o to pytanie, więc po-
wiem, że w ustawie jest właśnie tak, że kiedy stro-
ną, która udziela pomocy publicznej, nie jest budżet 
państwa, to po negatywnym wyroku Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej środki te wracają 
do podmiotu, który tej pomocy udzielał. Rachunek, 
na który będą kierowane środki, prowadzony będzie 
przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Ustawa nie wzbudziła kontrowersji. W Sejmie 
została przyjęta 440 głosami za, były 2 głosy sprze-
ciwu, a 2 posłów wstrzymało się od głosu. Komisja 
gospodarki również większością głosów – część 
senatorów wstrzymała się od głosu – przyjęła tę 
ustawę, tak jak powiedziałam, z poprawkami za-
proponowanymi przez pana legislatora i zaapro-
bowanymi przez przedstawicieli Ministerstwa 
Aktywów Państwowych oraz Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów.

Wysoka Izbo, w imieniu komisji proszę o przy-
jęcie tej ustawy. Dziękuję bardzo.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

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

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

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

(Senator Maria Koc: Dziękuję.)
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez 

posłów.
Do prezentowania stanowiska wnioskodawców 

poselskiego projektu ustawy został upoważniony 
Marek Suski, ale, jeśli mnie wzrok nie myli, nie 
widzę go na sali. Zatem runda pytań i odpowiedzi 
do pana posła Suskiego nie nastąpi.

Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 
w sprawie rozpatrywanej ustawy?

PRezeS URzęDU ochRony  
konkURencji i konSUMentóW 
Tomasz cHrósTny 

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Prosimy o pozytywne ustosunkowanie się do tej 

ustawy. Są to przepisy przejściowe, zabezpieczające 
funkcjonowanie pomocy, jeżeli decyzja Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej byłaby nega-
tywna względem decyzji wydanej przez Komisję 
Europejską; mówimy o środkach pomocowych. Nie 
spodziewamy się tego typu sytuacji, ale chcemy za-
bezpieczyć stabilność funkcjonowania rynku mocy. 
Jest to niezwykle ważne z punktu widzenia polskiej 
energetyki. Dziękuję bardzo.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Przepraszam, że nie przedstawiłem prezesa 

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 
pana Tomasza Chróstnego.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
pytanie przedstawicielom rządu?

Pan senator Czerwiński.

SenatoR 
Jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
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Krótkie pytanie, do treści ustawy. A mianowi-
cie: czy potrzebne są jakieś przepisy przejściowe? 
To jest pytanie o to, czy takie postępowania przed 
trybunałem w tej chwili się toczą, bo jeśli nie, to 
takie przepisy są niepotrzebne.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Proszę bardzo.

PRezeS URzęDU ochRony  
konkURencji i konSUMentóW 
Tomasz cHrósTny 

Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, ustawa o zmianie ustawy 

o rynku mocy w pełni zabezpiecza interesy przed-
siębiorców, w tym wypadku nie są potrzebne prze-
pisy przejściowe. Dziękuję bardzo.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt nie zapisał się do głosu.
Dla porządku podam, że do protokołu swo-

je przemówienia złożyli panowie senatorowie 
Mariusz Gromko, Aleksander Szwed i Beniamin 
Godyla*.

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
tej części posiedzenia Senatu, czyli dzisiaj.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dzie-
siątego porządku obrad: ustawa o organizacji ho-
dowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 252, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 252 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, pana senatora Ryszarda Bobera, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

SenatoR SPRaWozDaWca 
ryszard BoBer 

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

W imieniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi pra-
gnę przedłożyć Wysokiej Izbie sprawozdanie z pracy 
komisji w sprawie ustawy o organizacji hodowli i roz-
rodzie zwierząt gospodarskich, która tak naprawdę 
reguluje i dostosowuje krajowe przepisy do przepisów 
unijnych. Wymieniona ustawa reguluje sprawy z za-
kresu hodowli oraz zachowania zasobów genetycznych 
zwierząt gospodarskich, oceny ich wartości użytkowej, 
hodowlanej i oceny genetycznej, prowadzenia ksiąg 
hodowlanych różnych gatunków, ras, w większości 
przez związki branżowe. Projekt uchwały dotyczącej 
tej ustawy konsultowałem ze związkami branżowymi, 
które w imieniu ministra rolnictwa mają powierzone 
zadania z zakresu przedłożonej ustawy, i związki nie 
wnoszą w tym obszarze zastrzeżeń.

Na posiedzeniu komisji rozpatrywane były po-
prawki, większość poprawek – i  tutaj dziękuję 
Biuru Legislacyjnemu – została uwzględniona, mi-
nisterstwo rolnictwa odniosło się pozytywnie do 
przedłożonych poprawek, w związku z tym proszę, 
abyśmy przyjęli przedłożony projekt ustawy wraz 
z poprawkami.

Chcę zaznaczyć, że osobiście uczestniczyłem 
na przełomie lat dziewięćdziesiątych i dwutysięcz-
nych w tym, jak minister rolnictwa powierzał za-
dania z zakresu prowadzenia ksiąg hodowlanych, 
a potem oceny wartości hodowlanej, użytkowej. To 
było dziejowe wydarzenie, kiedy rzeczywiście od-
powiedzialność w tym zakresie, tak jak jest na ca-
łym świecie, przejęły związki branżowe hodowców 
ras wszystkich gatunków zwierząt. Część ich nie 
przejęła i w imieniu ministra rolnictwa te zada-
nia prowadzi Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt.

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, proszę o przy-
jęcie ustawy wraz z poprawkami. Dziękuję bardzo.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do pana 
senatora sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów chce zadać ta-
kie pytanie?

Pan senator Aleksander Szwed.

SenatoR 
aleksander szwed 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku. Czy mnie 
słychać?
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(Marszałek Tomasz Grodzki: Tak.)
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, mam takie pytanie: czy na po-

siedzeniu komisji była mowa o tym, jak ustawa re-
guluje sprawy związane z kontrolą weterynaryjną 
handlu?

I drugie pytanie: jaka sankcja karna będzie obo-
wiązywać za naruszenie przepisów dotyczących 
zasad zawodów konnych? Dziękuję.

(Senator Ryszard Bober: Pewna część py-
tania nie była słyszalna. Jeżeli można by było 
powtórzyć…)

(Marszałek Tomasz Grodzki: Może pan powtó-
rzyć, Panie Senatorze?)

Czy na posiedzeniu komisji była mowa o tym, 
jak ustawa reguluje sprawy związane z kontro-
lą weterynaryjną w handlu? I jaka sankcja karna 
będzie obowiązywać, zgodnie z tą ustawą, za na-
ruszenie przepisów dotyczących zasad zawodów 
konnych? Czy była o tym mowa na posiedzeniu 
komisji?

SenatoR 
ryszard BoBer 

Rzeczywiście ta ustawa odnosi się do różnych 
kwestii i reguluje sprawy dotyczące wymogów 
zootechnicznych, jak również weterynaryjnych. 
Jednym z obszarów, do których się odnosi… Ona 
wprowadza zmiany w ustawie o uzdrowiskach. To 
jest tylko jeden akapit, który zmienia te przepisy.

Oczywiście wszelkie wymogi weterynaryjne, 
szczególnie w odniesieniu do obrotu materiałem 
genetycznym, czy to żeńskim, czy męskim, czy ko-
mórkami jajowymi, są pod nadzorem weterynarii. 
Jeżeli będą jakiekolwiek odstępstwa, to w imieniu 
głównego lekarza weterynarii, a tak naprawdę mi-
nistra rolnictwa… Wówczas oczywiście podmiot, 
który zajmuje się obrotem w tym obszarze, zosta-
nie wykluczony. Takie są sankcje. Nie znam przepi-
sów szczegółowych, które mówiłyby o nakładaniu 
kar pieniężnych lub o innych konsekwencjach. Ale 
jeżeli ktoś nie stosuje wymogów, które obowiązu-
ją, to będzie pozbawiony możliwości obrotu mate-
riałem genetycznym na obszarze Rzeczypospolitej 
Polskiej.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.

Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 
parlamentarnych został upoważniony minister rol-
nictwa i rozwoju wsi.

Witam pana sekretarza stanu Ryszarda Bartosi- 
ka.

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

Bardzo proszę.
Trzeba wcisnąć guziczek, na którym jest znak 

mikrofonu.

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie RolnictWa  
i RozWojU WSi 
ryszard BarTosik 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Zwracam się z wnioskiem o przyjęcie niniejszej 

ustawy. Jest to ustawa dostosowująca nasze prze-
pisy do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady Unii Europejskiej, porządkująca wiele spraw 
w omawianym zakresie.

Chciałbym w tym miejscu podziękować se-
nackiej komisji rolnictwa za współpracę i przyję-
cie tej ustawy wraz z poprawkami, które zostały 
pozytywnie zaopiniowane przez senacką Komisję 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dziękuję bardzo.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo, 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?

Ponownie pan senator Szwed.

SenatoR 
aleksander szwed 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Pan senator sprawozdawca odpowiedział czę-

ściowo na moje 2 pytania, a częściowo nie, dlatego 
je ponowię i przekieruję do pana ministra.
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Zadam je jeszcze raz. Jak ustawa reguluje spra-
wy związane z kontrolą weterynaryjną w handlu? 
To pierwsze pytanie.

I drugie pytanie. Jaka sankcja karna, zgod-
nie z ustawą, będzie obowiązywać za naruszenie 
przepisów dotyczących zasad zawodów konnych? 
Dziękuję.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Michał Kamiński)

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Bardzo proszę pana ministra o  udzielenie 
odpowiedzi.

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie RolnictWa  
i RozWojU WSi 
ryszard BarTosik 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jeśli chodzi o pierwsze pytanie, to ustawa nie re-

guluje tej sprawy. Tę sprawę reguluje inna ustawa.
Jeżeli chodzi o zgłaszanie zawodów konnych 

i ewentualne kary, to jest nakładana kara grzyw-
ny, jeżeli organizujący zawody konne nie zgłosi 
w terminie tego wydarzenia. W Sejmie zgłoszono 
poprawkę – jest ona ujęta w ustawie – dotyczącą 
tego roku. Chodzi o to, że organizatorzy zawodów 
konnych mogliby być karani za to, że nie zgłosili 
zawodów w terminie, a nie wynikałoby to z ich 
winy, tylko ze zmiany prawodawstwa. W związ-
ku z tym ta poprawka została przyjęta. Dziękuję 
bardzo.

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Nie ma więcej pytań.
Jak rozumiem, nie było też zobowiązań do pi-

semnej odpowiedzi wobec pana ministra.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie za-

pisał się do głosu.
Dla porządku informuję, że senatorowie 

Aleksander Szwed i Mariusz Gromko złożyli prze-
mówienia do protokołu*.

* Przemówienie w dyskusji złożył do protokołu także sena-
tor Krzysztof Brejza. Przemówienia – w załączeniu.

Nie było, jak rozumiem, wniosków o charakte-
rze legislacyjnym.

W związku z tym zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu jede-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o paszach.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 266, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 266 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, senatora Jerzego Chróścikowskiego, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

SenatoR SPRaWozDaWca 
Jerzy cHróŚcikowski 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie 
Ministrze!

Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie 
w  imieniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Będzie ono krótkie, bo dużej dyskusji nie było.

Spotkaliśmy się na posiedzeniu, na którym 
omówiliśmy to zagadnienie. Sprawa dotyczy 
pasz, a dokładnie importu roślin genetycznie 
modyfikowanych. Chcemy przedłużyć obowią-
zywanie delegacji jeszcze o 2 lata, gdyż uważa-
my, że program białkowy, który mamy, trzeba 
bardziej rozwijać, trzeba dać jeszcze szansę, 
aby polscy rolnicy mogli wyprodukować jak 
najwięcej roślin białkowych i nie trzeba było 
sprowadzać soi genetycznie modyfikowanej. 
Takie programy są prowadzone, przygotowy-
wane są następne działania, jest coraz więcej 
nowych technologii. Tak że naukowcy starają 
się dzisiaj wprowadzić takie odmiany, które by 
w naszym klimacie dawały większe plonowania. 
Mam nadzieję, że w niedługim czasie uda nam 
się te rozwiązania wprowadzić. Pamiętamy też 
taką historię, że kiedyś kukurydzę uprawiało się 
tylko na paszę, a dzisiaj uprawia się ją na na-
siona. Mam nadzieję, że przy tak dużym postę-
pie i innowacyjności, jakie obserwujemy, może 
i soja będzie w Polsce jeszcze lepiej plonować, 
bo rolnicy już zaczynają ją uprawiać.

Tak że w imieniu komisji przekazuję gorącą 
prośbę o to, abyśmy poparli projekt uchwały. Jest 
krótki, to jest tylko 1 zmiana: przesunięcie terminu 
o 2 lata. Dziękuję.
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WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję bardzo panu senatorowi sprawo- 
zdawcy.

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

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

Projekt tej ustawy został wniesiony przez po-
słów. Do prezentowania stanowiska wniosko-
dawców poselskiego projektu ustawy zawartego 
w druku sejmowym nr 735 został upoważniony 
pan poseł Jarosław Rzepa.

Czy pan poseł pragnie zabrać głos w sprawie 
rozpatrywanej ustawy?

Nie wiadomo, czy chce zabrać głos, ale pewne 
jest to, że go nie ma, w związku z czym zabrać gło-
su nie może.

Jak rozumiem, drugiego pana posła też nie ma?
(Głos z sali: Też nie ma.)
To niepokojący sygnał, ale cóż.
Trudno, abym proponował czcigodnym senato-

rom zadawanie pytań skierowanych do osób, któ-
rych nie ma na sali, bo obawiam się, że uchybiłbym 
powadze naszej Izby.

W związku z tym zapytam: czy przedstawiciel 
rządu pragnie zabrać głos w sprawie rozpatrywa-
nej ustawy i przedstawić stanowisko rządu?

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie RolnictWa  
i RozWojU WSi 
ryszard BarTosik 

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jest to projekt poselski, ale ministerstwo cał-

kowicie popiera tę zmianę. Jest ona konieczna ze 
względu na naszych producentów i hodowców, 
w związku z tym, że 1 stycznia 2021 r. wchodzi 
w życie zakaz wytwarzania, wprowadzania do ob-
rotu i stosowania w żywieniu zwierząt na naszym 
terytorium pasz genetycznie zmodyfikowanych. 
Jest potrzeba wprowadzenia zmiany w ustawie da-
jącej możliwość sprowadzania tego typu produk-
tów na nasze terytorium, a to w takim celu, aby 
można było produkować paszę z użyciem białka. 
Jak wiadomo, rodzima produkcja nie zapewnia od-
powiedniej ilości białka. Jest prowadzony w tym 

zakresie projekt, program. Rolnicy otrzymują do-
płaty i wsparcie, niemniej jednak istnieje koniecz-
ność sprowadzania soi. I tego dotyczy ten projekt. 
Propozycja wstępna była taka, żeby przedłużyć tę 
możliwość na 4 lata, ale po dyskusjach na posie-
dzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Sejmie 
ten okres został skrócony o 2 lata. I rząd zgadza się 
z tą propozycją.

W związku z tym wnosimy, aby Wysoka Izba 
przyjęła ustawę. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przed-
stawiciela rządu.

Bardzo proszę o zadanie pytania pana senatora 
Antoniego Mężydłę.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.
Jak rozumiem, w trybie zdalnym?

SenatoR 
anToni męŻydło 

Nie słychać mnie pewnie?
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Słychać, 

Panie Senatorze.)
Dobrze. Dziękuję bardzo.
(Wicemarszałek Michał Kamiński: I widać pana 

również.)
Ja mam pytanie do pana ministra.
Panie Ministrze, wiadomo, że Unia Europejska, 

jeśli chodzi o  GMO, ogólnie jest przeciwko. 
Niemniej jednak wszyscy wiemy, że bez soi mo-
dyfikowanej genetycznie nikt, praktycznie żaden 
kraj nie jest w stanie funkcjonować na rynku pa-
szowym, nie jest w stanie dostarczyć takiej paszy, 
jakiej potrzebują producenci zwierząt. I mam takie 
pytanie: jak to jest regulowane w innych krajach? 
Pytam ze względu na to, że wszyscy muszą to sto-
sować i wszyscy regulują to w podobny sposób jak 
w Polsce.

I drugie pytanie. Jakie są okresy, jeśli cho-
dzi o odkładanie wejścia w życie tych ustaw, tych 
przepisów o zakazie stosowania GMO? Jak dłu-
gie są okresy odkładania tych ustaw? Pytam ze 
względu na to, że my w Polsce tą ustawą praktycz-
nie wchodzimy w taki okres, który pewnie będzie 
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politycznie gorący, bo ustawowy termin wyborów 
do Sejmu to 2023 r…

(Wicemarszałek Michał Kamiński: Panie 
Senatorze, mamy minutę na zadanie pytania 
i umawiamy się za każdym razem…)

Pierwsze pytanie już zadałem…
(Wicemarszałek Michał Kamiński: …że będzie-

my przestrzegać…)
No, właściwie tylko to pytanie…

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Antoni Mężydło: To, które zadałem, to 

jest…)
Bardzo proszę pana ministra o  udzielenie 

odpowiedzi.

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie RolnictWa  
i RozWojU WSi 
ryszard BarTosik 

Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie 
Senatorze, w innych państwach Unii Europejskiej 
nie ma ustaw krajowych zakazujących sprowa-
dzania soi genetycznie modyfikowanej. Są z kolei 
przepisy na poziomie unijnym, które dopuszczają 
sprowadzanie soi i innych produktów białkowych 
do produkcji pasz. Tak że w całej Unii ta soja jest 
sprowadzana. U nas jest przepis wspomnianego 
typu, w związku z tym stosujemy takie wyjście, 
które pozwala na sprowadzanie soi i innych pro-
duktów białkowych genetycznie modyfikowanych 
na określony okres. I tak też jest w omawianej usta-
wie. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Bardzo proszę o zadanie pytania pana senatora 

Aleksandra Szweda.

SenatoR 
aleksander szwed 

Dziękuję, Panie Marszałku.

Mam pytanie, jeśli chodzi o ten zapis wydłu-
żający de facto czas do wejścia w życie zakazu 
stosowania pasz genetycznie zmodyfikowanych. 
Rozumiem, że to wynika z postulatu rolników i to 
wydłużenie wychodzi niejako naprzeciw postula-
tom, które zgłaszali rolnicy? Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie RolnictWa  
i RozWojU WSi 
ryszard BarTosik 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Senatorze!
Tak, oczywiście tak to wygląda. Chcemy być, 

jesteśmy konkurencyjni na rynku, szczególnie je-
śli chodzi o produkcję drobiarską. Bez importu 
soi ceny pasz musiałyby znacznie wzrosnąć, co 
zachwiałoby naszą konkurencyjnością, i w ogóle 
trudno by było produkcją rodzimą zapewnić odpo-
wiednią ilość białka. Liczymy na decyzję Komisji 
Europejskiej, jeśli chodzi o użycie w paszach mą-
czek mięsno-kostnych. Na to czekamy. Zapewne 
to wpłynie na obniżenie importu soi, ale to jesz-
cze przed nami, tej decyzji nie ma. Tak więc jest to 
w interesie rolników. Wszystkie stowarzyszenia, 
organizacje rolnicze zabiegają o to, aby soja gene-
tycznie modyfikowana była do kraju sprowadzana. 
Reasumując, powiem, że ma to ogromny wpływ na 
finalne koszty produkcji rolniczej w hodowli zwie-
rząt. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Bardzo proszę o zadanie pytania pana senatora 

Jerzego Czerwińskiego.

SenatoR 
Jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
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O zadanie 3 krótkich pytań.
Po pierwsze, od kiedy my tę ustawę rolujemy, 

tzn. od kiedy funkcjonuje to odłożenie w czasie? Bo 
to są kolejne 2 lata.

Po drugie, jakiego typu pasz, jakich pasz to do-
tyczy, tzn. jakich pasz, jeśli chodzi o zwierzęta, któ-
re są karmione? Nie chodzi mi o nazwę paszy, tylko 
o to, w tuczu których zwierząt są stosowane pasze 
właśnie na bazie soi genetycznie modyfikowanej.

I trzecia kwestia, chyba najważniejsza. W na-
szym społeczeństwie jest obawa przed ogólnie 
GMO – może pan minister tę obawę rozwieje – 
przed tym, że te pasze niejako się przenoszą na 
nas przez zwierzęta, które konsumujemy, które 
spożywamy. Jest taka obawa. My wychodzimy 
naprzeciw tą ustawą, a tak naprawdę otwieramy 
bardzo szeroko furtkę pozwalającą te organizmy 
genetycznie modyfikowane do kraju sprowa-
dzać. Przyznam, że to mi się kłóci np. z progra-
mem „Dobrostan +”. My szliśmy z trochę innym 
programem do wyborów i wcześniejszych, i tych 
ostatnich – ja mówię o Prawie i Sprawiedliwości 
– mieliśmy eliminować organizmy genetycznie 
modyfikowane, a nie iść po linii najmniejszego 
oporu. Bo tak sobie przechodzimy… Oczywiście 
to jest bardzo krótka ustawa, ale jej konsekwencje 
są dalekosiężne.

Czyli trzecie pytanie – reasumuję – jest takie: 
jak to się ma do założeń, powiedziałbym, doty-
czących naszego rolnictwa? Miało być to rolnic-
two gospodarcze, oparte na paszach własnych, 
produkowanych właśnie tu, w Polsce, a nie tucz 
wielkoprzemysłowy. Czyli jest jakby pytanie po-
mocnicze: przez kogo stosowane są te pasze, czy 
przez pojedynczego rolnika, czy przez tuczarnie 
wielkoprzemysłowe?

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie RolnictWa  
i RozWojU WSi 
ryszard BarTosik 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Senato- 
rze!

Od 2006 r. wprowadzamy…
(Głos z sali: Bardzo słabo słychać.)
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Od 2006 r.)
Od 2006 r. wprowadzamy przepisy wydłużają-

ce możliwość sprowadzania i stosowania soi gene-
tycznie modyfikowanej.

Jeżeli chodzi o pasze, to one są stosowane 
głównie w hodowli drobiu i  trzody chlewnej. 
No, chcę tutaj powiedzieć, że cała Europa ma 
problem, ponieważ nie można stosować mączek 
mięsno-kostnych, a produkcja roślin bobowa-
tych jest na zbyt niskim poziomie, aby zapew-
niła możliwość stosowania białka w paszach, 
w związku z czym stosowane są takie rozwiąza-
nia. Wcześniej już mówiłem, że ma to ogromny 
wpływ na konkurencyjność, bo te pasze są po 
prostu tańsze.

Jeżeli chodzi o szkodliwość soi, to my dyspo-
nujemy badaniami Instytutu Zootechniki i z tych 
badań wynika, że białko rozkłada się w układzie 
pokarmowym hodowanych zwierząt, w związku 
z tym nie powinno to mieć wpływu na zdrowie 
konsumentów.

Szanowni Państwo, z tym problemem bory-
kamy się też z tego tytułu, że produkcja, np. pro-
dukcja drobiarska, w ostatnich latach bardzo się 
rozwija i tych pasz po prostu mamy zbyt mało 
– tak jak w innych krajach Unii Europejskiej. 
W związku z  tym realia są takie, a nie inne. 
Jeżeli chcemy zapewnić rolnikom możliwość 
skarmiania paszami, których ceny umożliwia-
ją to, że produkt finalny będzie konkurencyj-
ny na rynkach, to musimy się przychylić w tej 
chwili do tego rozwiązania. Niemniej jednak 
trzeba szukać innych rozwiązań. Oczekujemy, 
jak już wcześniej wspominałem, na decyzję 
Komisji Europejskiej dotyczącą wprowadzania 
mączek mięsno-kostnych, co miałoby też zna-
czący wpływ na możliwość wykorzystywania 
w gospodarstwach rolnych różnych odpadów 
poubojowych, a nie utylizowania. To pierwsza 
sprawa.

I druga sprawa: powinniśmy nadal zachęcać 
rolników do produkcji roślin strączkowych bobo-
watych. Są tutaj dopłaty, zachęty, jednakże pro-
dukcja czy wysiew tych roślin nie są na takim 
poziomie, który umożliwiłby zapewnienie odpo-
wiedniej ilości roślin strączkowych do produkcji 
pasz. W związku z tym to rozwiązanie jest po pro-
stu na ten moment konieczne. Dziękuję bardzo.

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

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Bardzo proszę.

SenatoR 
Jerzy czerwiński 

Na ostatnie pytanie nie uzyskałem odpowie-
dzi. To dotyczy, jak rozumiem, głównie tuczu 
wielkoprzemysłowego?

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie RolnictWa  
i RozWojU WSi 
ryszard BarTosik 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Panie Senatorze, to dotyczy każdego rodzaju 

tuczu, bo, jak wiemy, małe gospodarstwa rolnicze 
też stosują pasze, które kupują od wytwórni paszo-
wych. Technologia hodowli się zmienia, ale oczy-
wiste jest, że największa ilość pasz jest skarmiana 
w dużych fermach produkujących czy hodujących 
trzodę chlewną i drób.

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Bardzo proszę o zadanie pytania pana senatora 

Rafała Ambrozika.

SenatoR 
rafał amBrozik 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Tak króciutko… Panie Ministrze, chciałbym za-

pytać, na ile tysięcy ton szacuje się zapotrzebowa-
nie na białko paszowe w Polsce. I ile procentowo tej 
produkcji to produkcja krajowa, a ile importujemy? 
I ile tak naprawdę rocznie płacimy za ten import?

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie RolnictWa  
i RozWojU WSi 
ryszard BarTosik 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Importujemy ok. 1 miliona t. Stanowi to 70% 

udziału w produkcji pasz. Około 30% to jest pro-
dukcja krajowa. Tak to się kształtuje na dzień dzi-
siejszy. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
(Senator Rafał Ambrozik: Przepraszam, Panie 

Marszałku, chodzi jeszcze o koszt tego importu…)
Bardzo proszę jeszcze pana senatora.
(Senator Rafał Ambrozik: Chciałbym jeszcze za-

pytać o to – o koszt importu pasz.)

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie RolnictWa  
i RozWojU WSi 
ryszard BarTosik 

Panie Senatorze, jeśli można, to odpowiemy na 
piśmie, bo nie mamy tu i teraz tych danych.

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję.
W związku z tym informuję, że przedstawiciel 

rządu zobowiązał się do udzielenia pisemnej od-
powiedzi na pytanie zadane przez pana senatora 
Rafała Ambrozika.

Nie ma więcej pytań.
W związku z tym otwieram dyskusję.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 

Jerzego Chróścikowskiego.

SenatoR 
Jerzy cHróŚcikowski 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni 
Goście!

Miałem dzisiaj za wiele nie zabierać głosu, 
zwłaszcza że ta omawiana ustawa jest krótka 
i oczywista, ale zadane pytania jakby obligują mnie 
do tego, żeby odpowiedzieć tu na niektóre z nich.
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Było pytanie: od kiedy to jest? To Senat 
Rzeczypospolitej Polskiej w 2006 r. wprowadził, 
na wniosek, tę poprawkę do ustawy o paszach. Ja 
byłem autorem tej poprawki. Cały czas walczymy 
o to, chyba już od 2000 r., ale w 2006 r. zdecydo-
wanie wprowadziliśmy tę walkę z roślinami gene-
tycznie modyfikowanymi, m.in. w przypadku pasz, 
i rozwiązanie, żeby ich nie sprowadzać. Słyszymy 
zarzuty, że zachowujemy się trochę dziwacznie, 
bo roślin genetycznie modyfikowanych uprawiać 
nie można, ale pasze to już można sprowadzać. 
W związku z tym, jak widać, ta walka jest dość dłu-
ga. No ale wiadomo, że przemiany następują po-
woli, trwa to długo, ale zaangażowanie rolników 
jest coraz większe. A i Komisja Europejska ograni-
cza w tej chwili liczbę gatunków roślin genetycznie 
modyfikowanych, które są uprawiane w Europie. 
W związku z tym klimat wokół tego, który, można 
powiedzieć, jest tworzony przez opinię publiczną, 
w Unii Europejskiej jest generalnie przeciwny uży-
waniu roślin genetycznie modyfikowanych, a tym 
bardziej pasz.

Ta walka trwa w tej chwili na zasadzie tzw. mó-
wienia społeczeństwu – i konsumenci chcą o tym 
wiedzieć – co jest zawarte w żywności. I w przy-
padku importowanej żywności, która jest genetycz-
nie modyfikowana, jest obowiązek oznakowania. 
Czyli każdy konsument wybiera sobie produkty – 
patrzy, czy dany produkt, który kupuje, np. soja, 
jest genetycznie modyfikowany, czy nie. No i tu już 
decyduje konsument.

Nie można tego zastosować wprost do pasz, nie 
ma zgody na takie przepisy, na to, żebyśmy zapi-
sali, że te produkty hodowlane, które są wypro-
dukowane z użyciem pasz, mają być oznaczane, 
że zwierzęta były karmione paszami genetycznie 
zmodyfikowanymi. Ale w Polsce i w wielu innych 
krajach jest już opisywane, że produkty zwierzęce, 
czyli mięso czy mleko, nie zostały wyprodukowane 
przy użyciu pasz genetycznie zmodyfikowanych. 
Konsumenci bardzo chętnie kupują produkty, 
które są oznakowane takim właśnie logiem, jest 
to coraz bardziej popularne. I niektóre produk-
ty, które są produktami regionalnymi, produkta-
mi rejestrowanymi przez ministerstwo rolnictwa 
czy produktami wysokiej jakości – jak mówimy, 
bardzo wysokiej, uważane są one za tzw. żywność 
ekologiczną… W ich produkcji też nie może być sto-
sowana pasza genetycznie modyfikowana. Te pro-
dukty są sprawdzane, kontrolowane i tam nie ma 
możliwości stosowania pasz genetycznie modyfi-
kowanych. Dlatego duża część importu do Polski to 

pasze, które są dla rolników hodujących zwierzęta 
właśnie w systemie ekologicznym. Są one impor-
towane, np. z Ukrainy sprowadzana jest soja, któ-
ra jest soją niemodyfikowaną genetycznie. A więc 
w świecie produkuje się też soję, która jest niemo-
dyfikowana genetycznie. Ona jest droższa, ale nie 
aż tak dużo, żeby jej nie kupować.

Ale największym bólem dla hodowców jest to, 
że np. różnica cen w paszach to jest ok. 10% – tak to 
jest wyliczane przez różnych ekspertów, bo każdy 
wyraża inne opinie. No, można powiedzieć że śred-
nio to jest… Maksymalnie to jest 10%, a niektórzy 
mówią, że to jest 5% w cenach. W związku z tym 
można by było importować soję, która jest nie-
modyfikowana genetycznie – dokładnie to chodzi 
o śrutę, bo karmi się głównie śrutą… Ale rolnicy są 
najbardziej oburzeni może nie tym, że ta cena jest 
tak wysoka, bo konsument chętnie zapłaci wyższą 
cenę, jeśli widzi to oznakowanie, o którym mówi-
łem; największym problemem są tzw. spadki spe-
kulacyjne, które są na rynku. Tu rolnik traci np. 5% 
na kosztach, a ostatnio na rynkach traci np. 30%.

A więc jest pytanie: gdzie jest właściwie pro-
blem? Czy jest to problem pasz, czy problemem są 
właściwie te spekulacje rynkowe? Co się dzieje na 
rynkach światowych, że my dzisiaj tracimy np. 30% 
na drobiu, a w innych okresach nawet więcej? Tak 
więc największym niebezpieczeństwem dla rolni-
ków jest właśnie to, o czym mówię, te spekulacje, 
jak to często nazywam, które powodują, że rolnicy 
ogromnie tracą na hodowli. Stąd mój stały apel, 
abyśmy doprowadzili do tego, żeby w Polsce coraz 
częściej uprawiało się tak, jak obecnie życzy sobie 
Komisja Europejska, abyśmy my stosowali zmiany, 
czyli tzw. płodozmiany, i coraz więcej zazielenienia, 
co daje szansę uprawy w Polsce roślin bobowatych, 
roślin białkowych, takich jak grochy czy inne, czy 
nawet soja. Chodzi o to, abyśmy to uprawiali i że-
byśmy ich nie importowali, nie wydawali tylu środ-
ków finansowych na import.

I drugi element, który świat cały czas podnosi. 
Mówi się o Zielonym Ładzie, mówi się o klimacie, 
mówi się o wszystkich innych sprawach, ale za-
pomina się o kwestii przewożenia tych produk-
tów. Przecież cały czas płyną statki i to oznacza 
potężne zanieczyszczenia, bez przerwy odbywa 
się przewożenie towarów. Dlatego ostatnio komi-
sarz Unii Europejskiej do spraw rolnictwa, nasz 
pan komisarz Janusz Wojciechowski podkreśla, że 
jest kierunek związany z żywnością regionalną – 
taki, żeby było jak najbliżej, żeby były jak najkrót-
sze łańcuchy. Jest to kierunek nieprzewożenia, 
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nieimportowania, a wykorzystywania tego, co 
jest lokalne. I to jest najważniejsze, bo człowiek 
najlepiej się czuje, jak się odżywia i wpływa na 
zdrowie żywnością lokalną, regionalną, a nie im-
portowaną. My powinniśmy jak najbardziej dążyć 
do tego, żebyśmy byli samowystarczalni, a może-
my być samowystarczalni. Stąd ja jestem zwolen-
nikiem tego, żeby ograniczać… No ale sytuacja jest 
taka, że jeszcze się nie dostosowaliśmy, w związ-
ku z tym, mimo że byłem wtedy inicjatorem, to 
wyrażam zgodę na ten okres, tylko na te 2 lata, 
żeby jak najszybciej dostosować naszą produkcję 
lokalną. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczer- 

pana*.
Jestem w pewnym kłopocie, albowiem pan se-

nator Antoni Mężydło złożył wniosek o charak-
terze legislacyjnym, nie wystąpiwszy w debacie. 
Zgodnie z naszym zwyczajem i regulaminem je-
stem zobligowany do poproszenia pana senatora 
sprawozdawcy o ustosunkowanie się do poprawek 
o charakterze legislacyjnym, ale rozumiem, że pan 
ich nie zna, w związku z czym trudno, aby mógł 
się pan do nich ustosunkować. Szczerze mówiąc, 
chciałbym poprosić o pomoc w rozstrzygnięciu 
tego dylematu. Pan Antoni Mężydło złożył wnioski 
o charakterze legislacyjnym, a pan senator spra-
wozdawca nie może się do nich ustosunkować, bo 
ich nie zna, albowiem pan senator nie złożył ich 
w debacie, tylko w inny sposób.

(Głos z sali: Tylko zdalnie…)
Tylko zdalnie.
(Głos z sali: W takim razie…)
Tak czy inaczej musi się odbyć posiedzenie ko-

misji, w związku z tym ja rozumiem, że pan sena-
tor nie będzie miał pretensji, że obecnie nie udzielę 
panu senatorowi głosu z prośbą o ustosunkowanie 
się do tych wniosków.

Informuję, że ponieważ zostały zgłoszone wnio-
ski o charakterze legislacyjnym, proszę Komisję 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustosunkowanie się 
do przedstawionych wniosków i przygotowanie 
sprawozdania.

* Przemówienia w dyskusji złożyli do protokołu senatoro-
wie Aleksander Szwed i Krzysztof Brejza. Przemówienia 
– w załączeniu.

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwu-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie usta-
wy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 253, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 253 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji, senatora Aleksandra 
Pocieja, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

SenatoR SPRaWozDaWca 
aleksander PocieJ 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo, ta zmiana, którą procedowaliśmy na 

posiedzeniu komisji, jest zupełnie niekontrowersyj-
na, została przyjęta przez wszystkich członków komi-
sji, i jest bardzo potrzebna. O co w niej chodzi? Otóż 
do tej pory było tak, że aplikanci w Krajowej Szkole 
Sądownictwa i Prokuratury mieli po 30 dni urlopu na 
pierwszym i drugim roku, natomiast nie mieli takiego 
urlopu w ogóle na trzecim roku. A ponieważ jest to rok 
wyjątkowo trudny, gdyż oprócz normalnych zajęć są 
jeszcze ciężkie egzaminy, do których trzeba się przy-
gotować, ministerstwo doszło do wniosku, słusznie 
zresztą, jak najbardziej, że zmieni się ten cykl urlopo-
wy i że aplikanci będą mieli na każdym roku po 21 dni 
urlopu. Na to trochę się zżymali sami aplikanci, którzy 
stwierdzili, że zgodnie z tą nowelizacją pierwszy i dru-
gi rocznik, te obecne, będą mieli tego urlopu mniej niż 
pozostali. Ja zaproponowałem poprawkę, wychodząc 
naprzeciw tym prośbom aplikantów, żeby zrobić tak, 
by mieli tego urlopu od razu, na trzecim roku chociaż 
trochę. Drugi rok… I ta poprawka przeszła. W związku 
z tym ci, którzy są teraz na pierwszym roku, będą mieli 
w sumie 72 dni urlopu, a ci, którzy są na drugim – 74. 
Docelowo każdy z aplikantów, jak już przejdzie ten czas 
przejściowy, będzie miał 63 dni urlopu, rozłożone po 
21 dni na każdy rok.

I właściwie to wszystko, co mogę powiedzieć 
w tej sprawie. Nie było, tak jak powiedziałem, żad-
nych kontrowersji – jednogłośnie komisja przyjęła 
to rozwiązanie, zaaprobowane przez ministerstwo. 
Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję bardzo.
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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?

Jest zgłoszenie. Senator Bogdan Zdrojewski.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

SenatoR 
BoGdan zdroJewski 

Bardzo dziękuję.
Ja nie mam wątpliwości co do samej intencji tej 

zmiany, jak również poprawek przedstawionych 
przez pana senatora Aleksandra Pocieja. Będąc 
z woli Senatu reprezentantem państwa w KRS, 
obserwuję rozmaite meandry procesów nomina-
cyjnych, awansowych, jak również ewentualny 
narybek.

Chciałbym zadać panu przewodniczącemu, 
panu sprawozdawcy jedno pytanie. Chodzi o to, aby 
nie było niejasności. Otóż ważny jest ten art. 33a 
pkt 5a, który dotyczy obywatelstwa. Chcę wyraź-
nego podkreślenia, że tego typu rozwiązanie, jak 
również samo oczekiwanie wobec absolwentów, 
uczestników tego całego przedsięwzięcia eduka-
cyjnego, nie zamyka drogi do edukacji obywatelom 
państw Unii Europejskiej. Przypomnę, że właśnie 
ta uczelnia, ta szkoła współpracuje bardzo ści-
śle z Europejską Siecią Szkolenia Kadr Wymiaru 
Sprawiedliwości, i dobrze byłoby, gdybyśmy, kla-
rownie budując proces pozyskiwania asesorów, nie 
zbudowali bariery w kontekście samego procesu 
edukacyjnego. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę pana senatora sprawozdawcę.

SenatoR 
aleksander PocieJ 

Dziękuję.
Szczerze mówiąc, mniej na ten temat rozma-

wialiśmy, o ile w ogóle, podczas posiedzenia na-
szej komisji. W moim rozumieniu tutaj nie zaszły 
żadne zmiany, które, powiedziałbym, pogarszałyby 

wcześniejsze rozwiązania. Tak że nie potrafię po-
wiedzieć w tej chwili na 100%, Panie Senatorze, 
czy w każdym przypadku posiadacze innego oby-
watelstwa niż polskie na pewno będą mogli tam 
studiować. Nie było to przedmiotem dyskusji. Ale 
mamy tutaj przedstawicieli ministerstwa, którzy 
na pewno będą potrafili odpowiedzieć na to pyta-
nie. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę o zadanie pytania pana senatora 

Aleksandra Szweda.

SenatoR 
aleksander szwed 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, ja chciałbym poruszyć tę samą 

kwestię, którą poruszył pan senator Zdrojewski, 
tylko że chciałbym zapytać o stypendia. Czy te oso-
by, które posiadają inne obywatelstwo niż polskie… 
Czy taki aplikant, który dostał takie stypendium 
wcześniej, będzie musiał je zwrócić? I jaki ewentu-
alnie czas będzie obowiązywał, jeśli chodzi o zwrot 
tego stypendium? Czy była o tym mowa na posie-
dzeniu komisji?

SenatoR 
aleksander PocieJ 

Niestety, nie mogę tutaj w żaden sposób po-
dzielić się wiedzą, gdyż w ogóle na ten temat nie 
rozmawialiśmy. To nie było w ogóle przedmiotem 
obrad komisji.

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę o zadanie pytania pana senatora 

Władysława Komarnickiego.

SenatoR 
władysław komarnicki 

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.



227

18. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 27 listopada 2020 r.

Ustawa o zmianie ustawy o krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

Miałem 4 pytania do pana senatora sprawoz-
dawcy, ale pan senator Zdrojewski na 3 pytania 
prawie mi odpowiedział, więc chciałbym zadać 
tylko jedno pytanie. Czy mają państwo wiedzę… 
czy była dyskusja o tym, jakiego procenta osób – 
asesorów, osób z prokuratury i sądów – ta ustawa 
może dotyczyć? Czy jest chociaż taka orientacyjna 
wiedza?

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę.

SenatoR 
aleksander PocieJ 

Tak, była na ten temat mowa. O ile ja pamiętam, 
chodziło albo o 3, albo o 4 osoby. No, ale nie mogę 
tego… Nie pamiętam dokładnie, ale chodziło o do-
syć małą liczbę osób.

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę o zadanie kolejnego pytania pana 

senatora Aleksandra Szweda.

SenatoR 
aleksander szwed 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, chciałbym jeszcze zapytać, czy 

była mowa na posiedzeniu komisji o tym, w jakim 
przypadku aplikanci będą mogli ubiegać się o sta-
nowisko asesora sądowego, pomimo sprzeciwu 
Krajowej Rady Sądownictwa. Czy reguluje to usta-
wa? Dziękuję.

SenatoR 
aleksander PocieJ 

Nie mówiliśmy o tym na posiedzeniu ko-
misji. W  ogóle ten temat również nie był 
poruszany.

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Ponieważ nie ma więcej pytań…
(Senator Aleksander Pociej: Dziękuję.)
Dziękuję bardzo, Panu Senatorowi.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 

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

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

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawie-
dliwości Michał Woś: Tak.)

Panie Ministrze, bardzo proszę.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawie-

dliwości Michał Woś: Panie Marszałku! Wysoki 
Senacie! Pan przewodniczący Pociej wyczerpująco 
przedstawił materię związaną z omawianą ustawą. 
Rozumiem, że pytania mogą zostać powtórzone, 
więc w części przeznaczonej na pytania mogę od-
powiedzieć na te, które dotychczas nie znalazły 
swojej odpowiedzi. Dziękuję.)

Dziękuję bardzo, 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?

Jest to, jako pierwszy, pan senator Bogdan 
Zdrojewski.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

SenatoR 
BoGdan zdroJewski 

Tak, ja powtórzę swoje pytanie, zgodnie z in-
tencją posła sprawozdawcy. Bardzo mi zależy 
na dość precyzyjnej odpowiedzi. Pytanie do-
tyczy losów obywateli Unii Europejskiej, być 
może jest to też ważne dla obywateli Ukrainy, 
może jest to też forma pomocy dla uchodźców 
z Białorusi.

Czy ten zapis w art. 33a pkt 5a nie będzie jednak 
blokować dostępu – i nie mówię tu o formalnym, 
bo to wiemy – do krajowej szkoły wymienionym 
przeze mnie obywatelom Unii Europejskiej? 
Dziękuję bardzo.
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WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję uprzejmie, Panie Senatorze.
Bardzo proszę pana ministra o  udzielenie 

odpowiedzi.

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie SPRaWieDliWości 
micHał woŚ 

Wysoki Senacie! Panie Senatorze!
Nie, nie będzie blokować dostępu. Wymogiem 

formalnym przyjęcia na aplikację jest oczywiście 
obywatelstwo polskie, ale nie wyłącznie obywatel-
stwo polskie, tak więc w trakcie edukacji można 
posiadać więcej niż jedno obywatelstwo. Jednak 
osoba, która posiada więcej niż jedno obywatel-
stwo, nie będzie mogła zostać asesorem i sędzią, 
zgodnie z wprowadzonymi, nowymi zasadami.

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Bardzo proszę o zadanie pytania pana senatora 

Jerzego Czerwińskiego.

SenatoR 
Jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ta kwestia wyłączności obywatelstwa, tyl-

ko obywatelstwa polskiego, jest dość ciekawa, bo 
ona pojawia się w coraz większej liczbie kategorii 
może nie urzędników, ale – nazwałbym to – funk-
cjonariuszy państwa. Tutaj dotyczy prokuratorów 
i sędziów, ale pojawia się też w innych ustawach. 
Z kolei nasza ustawa o obywatelstwie jest tak skon-
struowana, że my przyjmujemy domyślnie, że nasz 
obywatel, obywatel Polski, ma tylko obywatelstwo 
polskie i nie badamy obywatelstwa zewnętrznego, 
nie sprawdzamy, czy ktoś je ma, czy nie. Posiadanie 
przez naszego obywatela obywatelstwa zewnętrz-
nego nie wpływa na stan prawny… No, tak było 
jeszcze do niedawna. Jak mówię, nie wpływa to na 
stan prawny naszego obywatela z punktu widze-
nia ustawy o obywatelstwie. Tutaj posiadanie je-
dynie obywatelstwa polskiego ma być stwierdzane 

na podstawie oświadczenia. Według tej ustawy tak 
właśnie ma to być stwierdzane. Jak to jest uregu-
lowane w ustawie, nazwałbym to, głównej, czyli 
tej dotyczącej prokuratury i sądów, tego nie wiem. 
Musiałby pan minister… 

Prosiłbym pana ministra o przypomnienie 
nam, jak jest stwierdzane posiadanie jedynie oby-
watelstwa polskiego według ustaw sądowych, we-
dług prawa o ustroju sądów powszechnych i prawa 
o prokuraturze. Pytanie jest takie, czy stwierdze-
nie tego faktu, które opiera się tylko na oświadcze-
niu, może być w jakikolwiek sposób weryfikowane. 
Ja rozumiem, że składane jest oświadczenie, ale 
przecież nie mamy pewności, czy ono jest praw-
dziwe. Czy to jest weryfikowane, czy czekamy 
na ewentualne, mówiąc w cudzysłowie, życzliwe 
doniesienia, że dane oświadczenie jest, załóżmy, 
fałszywe? W jaki sposób następuje weryfikacja ta-
kiego oświadczenia? Czy to jest w ogóle możliwe 
w obecnym stanie prawnym, jeśli chodzi o ustawę 
o obywatelstwie?

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie SPRaWieDliWości 
micHał woŚ 

Wysoki Senacie! Panie Senatorze!
Nie jest to ewenement, nie stosuje się tego wy-

łącznie w Polsce. To jest praktyka spotykana także 
w innych państwach Unii Europejskiej. W odnie-
sieniu do szczególnych kategorii funkcjonariuszy 
publicznych – a taką kategorią niewątpliwie jest 
funkcja sędziego czy prokuratora, funkcja absolut-
nie fundamentalna dla całego systemu – wprowa-
dza się wyłączność w zakresie obywatelstwa.

Przyjęte w  ustawie rozwiązania odnoszące 
się do aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa 
i Prokuratury są tożsame z rozwiązaniami związa-
nymi z sędziami i prokuratorami. Mianowicie wy-
maga się od tych osób oświadczeń, które oczywiście 
są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej. 
Za składanie fałszywych oświadczeń grozi odpowie-
dzialność karna. Zakładamy, że mamy do czynie-
nia z poważnymi i wyedukowanymi osobami, które 
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doskonale zdają sobie sprawę z odpowiedzialności 
karnej, która może skutkować nie tylko wyrokiem, 
ale przede wszystkim postępowaniem dyscyplinar-
nym. Takie osoby są po prostu usuwane z zawodu. 
A więc w naszym głębokim przekonaniu system we-
ryfikacji oparty na oświadczeniu jest wystarczający. 
Zresztą taka była też praktyka w poprzednich ka-
dencjach. Legislacja zmierza w tę stronę, żeby uła-
twiać obywatelom życie, więc wymagamy od nich 
oświadczeń, a nie zaświadczeń czy innego rodzaju 
dokumentów. Gdyby Krajowa Rada Sądownictwa na 
etapie sprawdzania wymogów formalnych powzięła 
bardzo poważne wątpliwości, no to oczywiście mo-
głaby się zwrócić do odpowiednich organów o wy-
jaśnienie tej kwestii. Dziękuję uprzejmie.

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Bardzo proszę o zadanie pytania pana senatora 

Aleksandra Szweda.

SenatoR 
aleksander szwed 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja chciałbym ponowić te 2 

pytania, które zadałem senatorowi sprawozdaw-
cy. Wiem, że nie było o tym mowy na posiedze-
niu komisji. Pytałem o te stypendia. Jak to będzie 
wyglądać w przypadku, gdy aplikant posiada oby-
watelstwo inne niż polskie? Ile będzie czasu na 
ewentualny zwrot stypendium?

I  drugie pytanie. W  jakim przypadku apli-
kanci będą mogli ubiegać się o stanowisko ase-
sora sądowego mimo sprzeciwu Krajowej Rady 
Sądownictwa? Czy ustawa przewiduje taką sytu-
ację? Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie SPRaWieDliWości 
micHał woŚ 

Co do zwrotu stypendiów to dalej obowią-
zuje zasada z  dotychczasowej ustawy. Chodzi 

mianowicie o termin 30 dni od doręczenia decyzji 
o zwrocie stypendium. W tej materii ustawa nie 
wprowadza nowych regulacji.

Z kolei w zakresie możliwości przyjęcia apli-
kanta… Nie, przepraszam. Pan senator pytał o to, 
czy aplikant z negatywną opinią Krajowej Rady 
Sądownictwa może mimo wszystko ubiegać się 
o asesurę. No, jeżeli procedura toczy się przed 
Krajową Radą Sądownictwa, to właśnie rada jest or-
ganem właściwym do stwierdzenia, czy dana osoba 
spełnia wymogi formalne, czy nie. Oczywiście były 
podejmowane próby weryfikacji tego, chociażby na 
drodze administracyjnej, sądowoadministracyjnej 
czy innej. Praktyka sądowa i orzecznictwo pokazu-
ją, że w niektórych przypadkach takie działania są 
niedopuszczalne.

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

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

Jerzego Czerwińskiego.

SenatoR 
Jerzy czerwiński 

Tak, Panie Marszałku, to jest jakby ciąg dalszy, 
który w pewnym sensie wynika z odpowiedzi pana 
ministra.

Mianowicie tych kategorii urzędników, którzy 
powinni mieć obywatelstwo polskie… Ażeby było 
jasne: ja to jak najbardziej pochwalam, rzeczywi-
ście powinniśmy tu dążyć do normy europejskiej 
i wybrane kategorie urzędnicze ważne dla państwa 
powinny być związane z posiadaniem tylko i wy-
łącznie obywatelstwa polskiego. To są po prostu 
podstawowe kwestie lojalnościowe, chodzi o to, 
wobec którego państwa dany funkcjonariusz jest 
zobowiązany do lojalności. Ale ponieważ tych ka-
tegorii jest coraz więcej, m.in. właśnie tych kate-
gorii, nad którymi pan minister ma niejako pieczę, 
chciałbym zapytać, czy nie uważa pan minister, że 
powinna zostać zmieniona ustawa o obywatelstwie. 
To być może nie wchodzi bezpośrednio w pana ob-
szar, bardziej w obszar MSWiA. W każdym razie 
czy wobec tego nie wy powinniście być niejako ini-
cjatorem tej zmiany właśnie z tych względów? Tak 
jak mówię, to staje się coraz bardziej powszechne, 
a składanie tylko oświadczenia – bez jakiejkolwiek, 
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nazwałbym to, urzędniczej weryfikacji, być może 
tylko wybiórczej, nie powszechnej, bez możliwości 
weryfikacji, której procedura byłaby ustalona usta-
wowo, a tylko w taki sposób mogłaby być – w pew-
nym sensie staje się narzędziem kulawym. To jest 
tylko oświadczenie, bez żadnych ustawowych moż-
liwości weryfikacji i liczenie – przepraszam, ujmę 
to prostymi słowami – na ewentualny donos ko-
goś, kto stwierdzi, że dany kandydat nie spełnia tej 
ważnej przesłanki do objęcia danego stanowiska, 
danej funkcji.

Reasumując, zapytam: czy po prostu nie czas 
na zmianę w ustawie o obywatelstwie?

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie SPRaWieDliWości
micHał woŚ 

Rzeczywiście, słusznie pan senator zauważył, 
że jest to materia we właściwości ministra spraw 
wewnętrznych i administracji. A w tym zakresie, 
w którym właściwy jest minister sprawiedliwo-
ści, działamy my, jak można zauważyć chociażby 
w związku z tą ustawą, prowadząc do tego, żeby 
kategorię wyłączności obywatelstwa polskiego 
wprowadzać do porządku prawnego jako zasadę. 
Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Nie widzę więcej chętnych do zadania pytań.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nie ma chętnych do zabrania gło-

su, nikt nie zapisał się do dyskusji.
Dla porządku informuję, że państwo senatoro-

wie Mariusz Gromko, Aleksander Szwed, Krzysztof 
Brejza i Władysław Komarnicki złożyli przemówie-
nia w dyskusji do protokołu*.

Nie zostały zgłoszone wnioski o charakterze 
legislacyjnym.

Zamykam dyskusję.

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

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

(Głos z sali: Senatu.)
Przepraszam, Senatu. Najmocniej przepraszam.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 

trzynastego porządku obrad: ustawa o ratyfika-
cji Konwencji o ochronie podwodnego dziedzictwa 
kulturowego, przyjętej w Paryżu dnia 2 listopada 
2001 r.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 244, a spra-
wozdania komisji – w drukach nr 244 A i 244 B.

Proszę sprawozdawcę Komisji Spraw 
Zagranicznych i Unii Europejskiej, senator Danutę 
Jazłowiecką, o  przedstawienie sprawozdania 
komisji.

SenatoR SPRaWozDaWca 
danuTa Jazłowiecka 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ratyfikowanie Konwencji o ochronie podwod-

nego dziedzictwa kulturowego, przyjętej w Paryżu 
dnia 2 listopada 2001 r., nakłada, zgodnie z jej ce-
lami, szereg zadań i będzie wymagało od Polski 
zmian w prawie polskim, m.in. w zakresie wpro-
wadzenia zakazu wykorzystywania podwodnego 
dziedzictwa kulturowego w celach komercyjnych. 
Musi nastąpić również nowelizacja prawa wod-
nego, muszą być wprowadzone prawa regulujące 
obowiązki informacyjne oraz należy uzupełnić ka-
talog obiektów uznanych za zabytki archeologiczne 
o obiekty podwodnego dziedzictwa kulturowego. 
Ratyfikacja będzie wymagała także wskazania in-
stytucji odpowiedzialnej za realizację zadań wyni-
kających ze wskazanych obowiązków, instytucji, 
która będzie musiała zapewnić współdziałanie, 
współpracę w prowadzeniu badań archeologicz-
nych. Będzie ona musiała dokonywać eksploracji 
oraz dokumentować, konserwować, prezentować 
obiekty i upowszechniać badania. Konwencja na-
kłada również obowiązek powołania krajowego 
koordynatora. Ponadto zobowiązani jesteśmy po-
siadać wyspecjalizowaną kadrę nurków mających 
odpowiednie umiejętności i kompetencje do pro-
wadzenia podwodnych badań archeologicznych. 
Bardzo ważne jest też wyznaczenie instytucji od-
powiedzialnej za realizację zadań wynikających 
z konwencji oraz zapewnienie udziału w pracach 
innym instytucjom.
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W  uzasadnieniu wskazano już instytucję, 
która miałaby być koordynatorem, wskazano 
Narodowy Instytut Dziedzictwa, instytucję, któ-
ra bardzo dobrze realizuje szerokie spektrum za-
dań. Niestety, o ile się orientuję, nie posiada on 
powierzchni wystawowej, więc jest taka rekomen-
dacja, by Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyko-
nując zadania wynikające z konwencji, rozpoczął 
współpracę z powstającym w ramach sieci nowo-
czesnych muzeów muzeum archeologii podwod-
nej w Łebie, które posiadać będzie imponujące 
powierzchnie wystawowe umożliwiające wyko-
rzystanie bardzo nowoczesnych form ekspozycji, 
nowoczesnych form edukacji, a także upowszech-
niania wiedzy.

Ponieważ, tak jak powiedziałam, konwen-
cja nakłada obowiązek przygotowania kadry 
naukowo-badawczej nurków, według uzasad-
nienia rokrocznie ma być przygotowywana 
grupa 10 nurków naukowców wyspecjalizowa-
nych w badaniach. W związku z tym mają być 
prowadzone kursy nurkowania dla studentów 
studiów archeologicznych. Ale chciałabym pod-
kreślić, że Wydział Archeologii Uniwersytetu 
Warszawskiego kształci na studiach podyplo-
mowych archeologów podwodnych mających 
umiejętności prowadzenia archeologicznych 
badań podwodnych. Nurkowania odbywają się 
na konkretnych podwodnych stanowiskach 
archeologicznych, a  kadra ta kształcona jest 
przez wysokiej klasy ekspertów z Uniwersytetu 
Warszawskiego i z Instytutu Oceanografii, a tak-
że z Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku.

N a  p o s i e d z e n i u  K o m i s j a  S p r a w 
Zagranicznych i Unii Europejskiej jednogłośnie 
przyjęła propozycję ratyfikowania konwencji. 
Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję, Pani Senator.
(Rozmowy na sali)
Szanowni Państwo, ogłaszam 10-minutową 

przerwę z powodu nieobecności senatorów, któ-
rzy są niezbędni do naszego dalszego procedowa-
nia. Taką 10-minutową przerwę zmuszony jestem 
ogłosić. Obrady wznawiamy o 10.35.

 
(Przerwa w obradach od godziny 10 minut 23  

do godziny 10 minut 35)

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Wysoki Senacie, wznawiam obrady.
Wysoki Senacie, w związku z faktem, iż na na-

sze posiedzenie do tego momentu nie dotarli se-
natorowie, bez których udziału nie jest możliwe 
dalsze procedowanie punktu trzynastego porząd-
ku obrad, odkładamy dalsze procedowanie punktu 
trzynastego do momentu pojawienia się senatorów 
sprawozdawców.

A teraz przystępujemy do rozpatrzenia punk-
tu czternastego porządku obrad: ustawa o ratyfi-
kacji Umowy o partnerstwie strategicznym między 
Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, 
z jednej strony, a Kanadą, z drugiej strony, spo-
rządzonej w Brukseli dnia 30 października 2016 r.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 241, 
a sprawozdanie komisji w druku nr 241-A.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Bogdan Borusewicz)

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Proszę sprawozdawcę Komisji Spraw 
Zagranicznych i Unii Europejskiej, pana senatora 
Michała Kamińskiego, o przedstawienie sprawoz-
dania komisji.

SenatoR SPRaWozDaWca 
micHał kamiński 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Komisja Spraw Zagranicznych i  Unii 

Europejskiej Senatu Rzeczypospolitej wnosi 
o uchwalenie załączonego projektu uchwały o ra-
tyfikacji Umowy o partnerstwie strategicznym 
między Unią Europejską i jej państwami członkow-
skimi, z jednej strony, a Kanadą, z drugiej stro-
ny, sporządzonej w Brukseli dnia 30 października 
2016 r.

Ratyfikacja została uchwalona przez Sejm 
w dniu 27 października 2020 r.

Na posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych 
i Unii Europejskiej sprawa ratyfikacji nie wywo-
łała żadnych kontrowersji i uchwała ratyfikacyj-
na została poparta jednogłośnie przez Komisję 
Spraw Zagranicznych i  Unii Europejskiej. 
Dziękuję.
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WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwają-

ce nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Nie ma pytań.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 

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

Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 
w sprawie rozpatrywanej ustawy? Nie.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przed-
stawiciela rządu związane z omawianym punktem 
porządku obrad.

Czy są jakieś pytania?
(Senator Jerzy Czerwiński: Jedno.)
Jedno,
Pan senator Czerwiński.
(Senator Jerzy Czerwiński: Panie Marszałku…)
Czy jest przedstawiciel rządu?
(Głos z sali: Jeszcze nie.)
Nie ma przedstawiciela rządu.
Panie Senatorze, pan chce zadać pytanie?
(Senator Jerzy Czerwiński: Nie aż tak bardzo, 

Panie Marszałku.)
Bo ja będę musiał zarządzić przerwę.)
(Senator Jerzy Czerwiński: Nie, nie, dziękuję.)
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pytań nie ma.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie za-

pisał się do głosu.
Zamykam dyskusję.
(Rozmowy na sali)
Nie, nie, przedstawiciela nie ma.
Co dalej?
(Rozmowy na sali)
Do czternastego?
(Senator Agnieszka Kołacz-Leszczyńska: Jeszcze 

sekundę. Zgłasza się pan senator Szwed do zada-
nia pytania.)

Ale do którego punktu?
(Senator Agnieszka Kołacz-Leszczyńska: Do 

punktu trzynastego.)
(Senator Michał Kamiński: Ale punkt trzynasty 

został zawieszony.)
(Senator Agnieszka Kołacz-Leszczyńska: Ja 

wiem, ale…)

Do punktu trzynastego wrócimy, jak przyjdą 
sprawozdawcy.

(Rozmowy na sali)
Dobrze.
(Senator Agnieszka Kołacz-Leszczyńska: 

Sekundę, Panie Marszałku…)
Nie, nie, nie czekam.
Zamknąłem dyskusję i tylko informuję, że prze-

mówienia w dyskusji do protokołu zgłosili pan se-
nator Mariusz Gromko i pan senator Aleksander 
Szwed*.

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punk-
tu piętnastego porządku obrad: ustawa o raty-
fikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską 
a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii 
i Irlandii Północnej w sprawie udziału w niektó-
rych wyborach przez obywateli jednego Państwa 
zamieszkujących na terytorium drugiego Państwa, 
podpisanej w Warszawie dnia 29 maja 2020 r.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 242, 
a sprawozdania komisji – w drukach nr 242 A, 
242 B i 242 C.

Proszę sprawozdawcę Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji, pana senatora Aleksandra 
Pocieja, o przedstawienie sprawozdania komisji.

SenatoR SPRaWozDaWca 
aleksander PocieJ 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Senat po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na 

posiedzeniu w dniu 27 października 2020 r. ustawy 
o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską 
a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii 
i Irlandii Północnej w sprawie udziału w niektó-
rych wyborach przez obywateli jednego Państwa 
zamieszkujących na terytorium drugiego Państwa, 
podpisanej w Warszawie dnia 29 maja 2020 r., przyj-
muje tę ustawę bez poprawek, z rekomendacją, aby 
Senat uchwalił załączony projekt uchwały.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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Proszę sprawozdawcę Komisji Spraw 
Zagranicznych i Unii Europejskiej, pana senatora 
Michała Kamińskiego, o przedstawienie sprawoz-
dania komisji.

SenatoR SPRaWozDaWca 
micHał kamiński 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
To sprawozdanie ratyfikacyjne jest trochę inne 

od większości ratyfikacyjnych sprawozdań, które 
traktujemy w Senacie – i zresztą także w Sejmie – 
dość rutynowo, i słusznie, bo one wynikają z po-
lityki państwa polskiego i bardzo rzadko bywają 
kontrowersyjne. Ta ratyfikacja, którą dziś mam 
zaszczyt przedstawiać w imieniu Komisji Spraw 
Zagranicznych i Unii Europejskiej, także jest raty-
fikacją niekontrowersyjną, jak mniemam, świad-
czy o tym choćby głosowanie w Sejmie. Chciałbym 
jednak podkreślić, zwłaszcza dzisiaj, szczegól-
ny wymiar tej ratyfikacji. Oto bowiem dzisiaj 
w Senacie Rzeczypospolitej zagłosujemy za raty-
fikacją umowy między Polską a Zjednoczonym 
Królestwem, która jest bezpośrednią konsekwen-
cją brexitu. W ramach uprawnień obywatela Unii 
Europejskiej wszyscy Polacy, którzy przenieśli się 
w ostatnich latach do Wielkiej Brytanii legalnie, 
i wszyscy Brytyjczycy, którzy uczynili to samo – 
choć ich jest oczywiście nieporównanie mniej – 
i zamieszkali w naszym kraju, uzyskali na mocy 
przepisów unijnych prawo głosu w wyborach lokal-
nych. W tej sprawie wypowiadał się nawet polski 
Trybunał Konstytucyjny, który stwierdził bardzo 
wyraźnie, że z uwagi na bardzo precyzyjnie okre-
ślone kompetencje organów samorządu terytorial-
nego w Polsce przyznanie prawa głosowania w nich 
obywatelom innych państw, ale będących obywate-
lami Unii Europejskiej, nie jest naruszeniem zasad 
naszej polskiej konstytucji. Nie ma sensu, żebym 
przedstawiał cały wywód prawny, który temu argu-
mentowi towarzyszył. Niemniej jednak wraz z wyj-
ściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej Polacy 
mieszkający w Wielkiej Brytanii i Brytyjczycy 
mieszkający w Polsce stanęli przed koniecznością 
rozwiązania – oprócz wielu innych problemów – 
również tego problemu. I można powiedzieć, że 
bardzo dobrze się stało, że pomimo brexitu, w tym, 
co uznajemy za ducha europejskiego, a także du-
cha samorządności i demokracji, w ramach dwu-
stronnej umowy między Polską a Zjednoczonym 
Królestwem Polacy w Wielkiej Brytanii będą mogli 

głosować w lokalnych wyborach w Zjednoczonym 
Królestwie.

Dlaczego pozwoliłem sobie zwrócić uwagę 
czcigodnych państwa senatorów na szczególny 
wymiar tej ratyfikacji dzisiaj? Oto bowiem dzi-
siaj rząd brytyjski podał pierwsze dane dotyczące 
wymaganych przez przepisy związane z brexitem 
rejestracji obywateli innych państw proszących 
o prawo pobytu w Zjednoczonym Królestwie. I, 
proszę państwa, jest to wiadomość, jak sądzę, dla 
nas jednak przede wszystkim przykra – 770 tysięcy 
obywateli Rzeczypospolitej, wg danych podanych 
dzisiaj przez rząd brytyjski, zgłosiło chęć miesz-
kania na terytorium Zjednoczonego Królestwa. 
Dzisiaj zagłosujemy, Drodzy Państwo Senatorowie, 
nad tym, by tych 770 tysięcy obywateli polskich, 
kiedy tylko uzyskają pełnoletność, mogło kształ-
tować rzeczywistość swoich lokalnych społecz-
ności w Zjednoczonym Królestwie. Ja wyrażam 
nadzieję, że my, Polacy, przedstawiciele państwa 
polskiego, będziemy ich wspierać w aktywności 
politycznej w kraju – miejmy nadzieję, że tymcza-
sowego – zamieszkania, bo ważne jest, by Polacy, 
którzy funkcjonują dzisiaj w Wielkiej Brytanii jako 
tak znacząca grupa, wywarli swój wpływ poprzez 
udział w wyborach lokalnych także na życiu pu-
blicznym Zjednoczonego Królestwa.

Ten sam, nazwijmy to, problem w Polsce w ska-
li masowej nie istnieje, bowiem, jak mniemam, 
nikt z nas nie obroni tezy, że Brytyjczycy stanowią 
w Polsce istotną grupę elektoratu w jakiejś, nawet 
najmniejszej, gminie.

Bardzo prosiłbym Wysoki Senat o pozytywne 
zaopiniowanie tej ratyfikacji, o poparcie jej w gło-
sowaniu. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Teraz proszę sprawozdawcę Komisji Samorządu 

Terytorialnego i Administracji Państwowej, pana 
senatora Janusza Gromka, o przedstawienie spra-
wozdania komisji.

Pan senator Janusz Gromek?
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Co się dzi-

siaj dzieje?)
(Głos z sali: Zaczęło się od tej trzynastki.)
(Rozmowy na sali)
(Głos z  sali: Janusz, nie Mariusz. Mariusz 

Gromko.)



234

18. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 27 listopada 2020 r.

Ustawa o ratyf ikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską  
a zjednoczonym królestwem Wielkiej Brytanii i irlandii Północnej…

Pan senator Janusz Gromko…
(Głos z sali: Gromek czy Gromko?)
Pan senator…
(Głos z sali: Mariusz czy kto?)
Janusz Gromka. Po raz trzeci…
(Głos z sali: Gromek.)
Gromek. Mam źle napisane.
(Rozmowy na sali)
Sprawozdawca komisji samorządu terytorial-

nego. Czy ja się pomyliłem?
(Głos z sali: Jest, jest.)
Jest.
Panie Senatorze…
(Senator Janusz Gromek: Przepraszam bardzo.)
…Senat jest bardzo szybki.
(Senator Janusz Gromek: Dzisiaj. Oby tak było 

co posiedzenie.)
Proszę bardzo.

SenatoR SPRaWozDaWca 
Janusz Gromek 

Panie Marszałku! Szanowne Panie i Panowie!
Ja myślę, że już wcześniej moi przedmówcy po-

wiedzieli, o co tu chodzi. Chodzi o ratyfikację umo-
wy między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym 
Królestwem Wielkiej Brytanii. Ja to mówię w imie-
niu komisji samorządu. Jest to umowa w sprawie 
udziału w niektórych wyborach przez obywateli 
jednego państwa zamieszkujących na terytorium 
drugiego państwa, podpisanej w Warszawie. Nie 
będę przedstawiał celu ani przebiegu posiedzenia, 
bo to zostało już zrobione.

Żeby nie przedłużać, bardzo proszę, Panie 
Marszałku, o  przegłosowanie tego. Dziękuję 
bardzo.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Kto się zgłosił do zadania pytania?
Proszę o  zadanie pytania pana senatora 

Aleksandra Szweda.

SenatoR 
aleksander szwed 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.

Panie Marszałku, tak pan pędzi, że w poprzed-
nim punkcie nie zdążyłem się zgłosić do zadania 
pytania sprawozdawcy.

Mam pytanie dotyczące tego punktu. 
Ratyfikacja jest jak najbardziej pozytywna, nie-
kontrowersyjna, tak że będziemy ją popierać. Ja 
chciałbym zapytać – to jest takie pytanie szczegó-
łowe – czy na posiedzeniu którejkolwiek komisji 
była poruszana kwestia tego, jaki przepis…

(Zakłócenia w trakcie wypowiedzi)
Jaki czas zostanie przeznaczony na te zmiany? 

Dziękuję.
(Senator Michał Kamiński: Nic nie zrozumie- 

liśmy.)
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 

Senatorze, czy może pan powtórzyć to pytanie, bo 
nie zrozumieliśmy. Były przerwy w nagraniu.)

Dobrze, Panie Marszałku.
Jakie przepisy wyborcze zostaną znowelizowa-

ne i jaki czas zostanie przeznaczony na te zmiany 
w ramach ratyfikacji umowy?

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Proszę bardzo. Pan senator Kamiński 
odpowiada.

SenatoR 
micHał kamiński 

Panie Senatorze, zapewniam pana, że nie 
trzeba modyfikować żadnych przepisów wy-
borczych ani w Rzeczypospolitej Polskiej, ani 
w  Zjednoczonym Królestwie. Tu chodzi wy-
łącznie o przyznanie prawa do głosowania na 
mocy tych samych przepisów i  tych samych 
ordynacji, które obowiązywały i  w  Polsce, 
i w Zjednoczonym Królestwie przed brexitem. 
Ta sprawa nie dotyczy procedury wyborczej, tyl-
ko ludzi, którzy są uprawnieni do głosowania. 
W związku z tym na ordynację nie ma to żad-
nego wpływu.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Pan senator Jerzy Czerwiński, proszę bardzo.
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SenatoR 
Jerzy czerwiński 

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, pozwolę so-
bie nie zgodzić się z  tą odpowiedzią. Trochę 
jest ona nawet niepokojąca. Bo w kodeksie wy-
borczym operuje się pojęciem „obywatel Unii 
Europejskiej”. Brytyjczycy przestaną być oby-
watelami Unii Europejskiej… kiedy? W styczniu, 
tak? 1 stycznia. Otóż to ma troszeczkę głębsze 
znaczenie, ponieważ myśmy udostępnili możli-
wość startowania w wyborach obywatelom Unii 
Europejskiej innym niż obywatele polscy, ale tyl-
ko w wyborach – mówię o biernym prawie wy-
borczym – do organów stanowiących, i to tylko 
gmin, nie powiatów i nie województw. Nie udo-
stępniliśmy takiej możliwości w wyborach do or-
ganów czy też… Mówmy wprost: w wyborach na 
wójtów, prezydentów i burmistrzów. I teraz jest 
pytanie – nie wiem, czy pan senator jest w stanie 
na nie odpowiedzieć – czy ta symetria zostanie 
zachowana, bo powinna być. Nie wiem, jaki jest 
system brytyjski w tym przypadku, w przypadku 
lokalnych wyborów.

I po drugie, czy… Może to nie tyle chodzi o to, 
czy będzie symetria, ale czy te prawa będą, że się 
tak wyrażę, pokłosiem praw w wyborach do… to 
znaczy praw, które mieli i mają w dalszym cią-
gu obywatele Unii Europejskiej. Bo tak wcale być 
nie musi. Proszę zauważyć: my podpisujemy nową 
umowę. I to jest pewien ewenement, bo my oso-
bom, które dla nas są obcokrajowcami, czyli nie 
są obywatelami polskimi zamieszkałymi poza te-
rytorium Unii Europejskiej, takich praw nie daje-
my. To jest, w pewnym sensie, zachowanie praw 
nabytych Brytyjczyków, które posiadali oni jako 
obywatele Unii Europejskiej. Ale to nie jest takie 
oczywiste. Bo w ten sposób moglibyśmy nadać 
wszystkim obywatelom świata prawa wyborcze 
do organów lokalnych. No, oczywiście, nam się to 
– w cudzysłowie – opłaca, bo naszych obywateli 
polskich w Wielkiej Brytanii jest znacznie więcej 
niż Brytyjczyków u nas. Ale, jak mówię, to jest 
pewnego rodzaju zmiana przełomowa, systemo-
wa. Ja w związku z tym będę miał jeszcze pyta-
nie do pana ministra. Wobec tego – reasumuję 
– czy tu jest pełna symetria i czy zachowujemy 
te prawa, które były w przypadku wyborów eu-
ropejskich… Znaczy nie wyborów europejskich – 
wróć. Chodzi o prawa obywateli Unii Europejskiej 
w przypadku wyborów lokalnych, jak powiedzia-
łem, nie wszystkich.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

SenatoR 
micHał kamiński 

Panie Senatorze, to akurat… Ten ważny pro-
blem, który pan poruszył, nie był przedmiotem 
zainteresowania komisji. I mnie się wydaje, że 
bardziej adekwatnym adresatem tego pytania jest 
rząd, który przedstawił Sejmowi wniosek o ra-
tyfikację omawianej umowy. I, jak słusznie pan 
zauważył, to jest już nasza, a więc tego rządu, su-
werenna decyzja, że na taki krok w ramach rela-
cji ze Zjednoczonym Królestwem się decydujemy. 
Jak rozumiem, pan nie sugerował… Bo w oczywisty 
sposób kwestie dotyczące wyborów europejskich 
nie mają tutaj zastosowania, ponieważ Wielka 
Brytania nie będzie uczestniczyła w wyborach do 
Parlamentu Europejskiego.

A jeśli chodzi o symetryczność, to mogę panu 
tylko powiedzieć, że z mojej wiedzy i z dotychcza-
sowej praktyki w innych dziedzinach wynika, że 
te umowy bilateralne, które państwa członkow-
skie podpisują ze Zjednoczonym Królestwem by, 
tak to nazwijmy, wypełnić lukę, najczęściej jak-
by odwzorowują – oczywiście w ramach tego de-
alu, który został zawarty między Unią Europejską 
a Zjednoczonym Królestwem – to, co było do tej 
pory. Ale my zostaliśmy na posiedzeniu komisji za-
pewnieni, że status polskich obywateli w Wielkiej 
Brytanii w tym obszarze, w obszarze dotyczącym 
prawa do głosowania, nie zostanie tą umową po-
gorszony, tylko de facto polepszony.

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

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Proszę bardzo.

SenatoR 
Jerzy czerwiński 

To będzie pytanie skierowane bardziej do… 
Chyba że pan senator ma takie informacje. Co do 
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wyborów lokalnych, które my nazywamy samo-
rządowymi, to proszę zauważyć, że my w przy-
padku powiatów i  województw żadnych praw 
Europejczykom – no, nazwijmy ich w ten sposób 
– czyli obywatelom Unii Europejskiej, nie daliśmy. 
Ale wcale nie jest wykluczone – ja tego nie wiem – 
że któreś z państw unijnych dało Polakom prawa 
wyborcze na odpowiednio wyższym szczeblu niż 
ten podstawowy szczebel w wyborach lokalnych. 
Nie wiem, jak jest w Wielkiej Brytanii, ale tu jest 
dowolność, niektóre państwa mogły dać więcej. No, 
tutaj nie może być symetrii. Proszę zauważyć, że 
w przypadku wyborów lokalnych, jeśli chodzi o pra-
wa obywateli Unii Europejskiej, istnieje 27 różnych 
systemów. Część państw wybiera organy wykonaw-
cze w sposób bezpośredni, część w sposób pośred-
ni. Tu nie może być idealnej symetrii, więc inaczej 
jest w przypadku stosunku Polski do obywateli Unii 
Europejskiej, a inaczej w przypadku Polski i Wielkiej 
Brytanii, Zjednoczonego Królestwa. To jest wbrew 
pozorom zasadnicza różnica.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Czy pan senator jest w stanie odpowiedzieć?

SenatoR 
aleksander PocieJ 

Po prostu przeczytam art. 1 tej umowy. W ro-
zumieniu niniejszej umowy wybory samorządowe 
w odniesieniu do Zjednoczonego Królestwa ozna-
czają wybory do samorządu terytorialnego – local 
government elections, wybory organów wykonaw-
czych w gminach – mayoral elections, oraz wybory 
wspólnego organu wykonawczego dla kilku gmin 
– combined authority mayoral elections, zgod-
nie z definicjami przyjętymi w prawodawstwie 
Zjednoczonego Królestwa.

Punkt drugi mówi, że wybory samorządowe 
w odniesieniu do Rzeczypospolitej Polskiej ozna-
czają wybory do rad gmin, wybory wójtów, burmi-
strzów i prezydentów miast, zgodnie z definicjami 
przyjętymi w prawodawstwie Rzeczypospolitej 
Polskiej.

SenatoR 
Jerzy czerwiński 

Wbrew pozorom… Przepraszam, Panie 
Marszałku, ale to jeszcze nie wszystko. Jest 

kwestia prawa biernego i czynnego. Rozumiem, 
że pan przeczytał o prawie czynnym, czyli o tym, 
kto może wybierać, ale pytanie dotyczy tego, czy 
ja mogę być wybierany. U nas na wójta nie może 
zostać wybrany ktoś z obywatelstwem innym niż 
polskie, na prezydenta też nie. Już nie mówię o… 
Mówię tylko o wyborach bezpośrednich. Na tym 
to polega.

SenatoR 
aleksander PocieJ 

Ale ja z panem senatorem w ogóle nie polemi-
zuję. Przeczytałem po prostu zapisy umowy. Myślę, 
że to jest pytanie do przedstawiciela rządu.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dobrze.
Więcej pytań nie ma.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd.
(Rozmowy na sali)
(Senator Aleksander Pociej: Mogę doczytać. Jest 

też art. 2…)
Nie, nie.
Do prezentowania stanowiska rządu w  toku 

prac parlamentarnych zostali upoważnieni mini-
ster spraw zagranicznych oraz minister spraw we-
wnętrznych. Czy któryś z panów ministrów pragnie 
zabrać głos? Czy pan minister Wawrzyk i pan mini-
ster Grodecki chcą odnieść się do kwestii tej umowy?

PoDSekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie SPRaW  
WeWnętRznych i aDMiniStRacji 
BarTosz Grodecki 

Szanowny Panie Marszałku! Szanowny Panie 
Senatorze!

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Jeżeli 
można, to proszę, żeby od razu odpowiedział pan 
na wątpliwości pana senatora Czerwińskiego.)

Dobrze.
Jeśli chodzi o wyjaśnienia, to czynne i bierne 

prawo wyborcze dotyczy rad gmin, a czynne prawo 
wyborcze – wójtów, burmistrzów i prezydentów 
miast. Czy to stanowi odpowiedź na pana pytanie?

(Senator Jerzy Czerwiński: Panie Marszałku…)
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WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Proszę bardzo.
(Senator Jerzy Czerwiński: Przepraszam, ale 

skoro już mnie wywołano…)
Minuta. Proszę bardzo, minuta dla pana.

SenatoR 
Jerzy czerwiński 

Tak jest, wystarczy minuta.
Ja wiem, jakie są w tej chwili prawa obywate-

li Unii Europejskiej. Chcę się dowiedzieć, co wy-
ście podpisali w tej umowie. Ja pana pytam o to, 
czy Brytyjczycy będą mieli czynne prawo wy-
borcze, czyli możliwość wybierania kandydatów 
do rad gmin, do radów powiatów i do sejmików 
województw. Pytam, bo Europejczycy mieli tylko 
taką możliwość w przypadku rad gmin oraz bierne 
prawo wyborcze, czyli bycie wybieranym, do rad 
gmin, na wójta, burmistrza, prezydenta, czyli jako 
organ wykonawczy. I już, bo jeśli chodzi o kwe-
stię samorządu powiatowego i wojewódzkiego, to 
tam nie mają prawa być wybierani Europejczycy. 
Czy jasno się wyrażam? Jak to będzie w przypad-
ku Polski i Wielkiej Brytanii? W jakim przypad-
ku może być wybierany Polak w Wielkiej Brytanii, 
a w jakim sam może wybierać? Krótko.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Pan minister Wawrzyk czy pan minister 

Grodecki odpowie na to pytanie? Możecie pano-
wie odpowiadać we dwójkę, tylko nie razem.

(Rozmowy na sali)
Pan minister Grodecki, tak?

PoDSekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie SPRaW  
WeWnętRznych i aDMiniStRacji 
BarTosz Grodecki 

Panie Senatorze, czynne i bierne prawo dotyczy 
tylko rad gmin, a czynne prawo wyborcze wybo-
rów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. 
Dziękuję.

(Senator Jerzy Czerwiński: Przepraszam, Panie 
Marszałku. To wynika z tej umowy, na pewno?)

Tak, Panie Senatorze.
(Senator Jerzy Czerwiński: W takim przypadku 

będziemy musieli zmienić kodeks?)
Panie Senatorze, jeśli chodzi o  kodeks wy-

borczy, to tutaj władna jest Państwowa Komisja 
Wyborcza. Oczywiście możemy przyjąć, i tak jest 
przyjęte w prawie, że umowa międzynarodowa 
ma pierwszeństwo przed prawem krajowym, ale 
to, czy będziemy zmieniać kodeks, to, jak myślę, 
powinniśmy pozostawić do decyzji Państwowej 
Komisji Wyborczej.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Pytanie zadaje pan senator Aleksander Szwed.

SenatoR 
aleksander szwed 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Senator Czerwiński w zasadzie rozwinął myśl, 

którą zawarłem w swoim pytaniu, a moje pytanie 
brzmiało: jak zostaną znowelizowane przepisy wy-
borcze i jaki czas zostanie przeznaczony na zmiany 
w związku z ratyfikacją tej umowy? Bo rozumiem, 
że kodeks wyborczy będzie musiał zostać znoweli-
zowany. Takie było to pytanie.

Panie Marszałku, czy w związku z tym, że w po-
przednim punkcie nie mogłem zadać sprawoz-
dawcy 2 pytań dotyczących umowy partnerskiej 
z Kanadą, mógłbym je teraz przekierować i zapytać 
o to pana ministra?

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Teraz py-
tamy ministrów.)

Tak, tak, to dobrze. No to jeżeli mogę, to… W po-
przednim punkcie chciałem zadać takie pytanie, 
czy…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Nie, nie, 
jak się pan spóźnił, Panie Senatorze, no to niestety.)

Dobrze, Panie Marszałku. To tylko to…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: W  tej 

chwili zadajemy pytania ministrom. Chce pan za-
dać jeszcze jakieś pytanie ministrowi?)

…czyli jakie przepisy wyborcze zostaną znowe-
lizowane i jaki czas zostanie przeznaczony na te 
zmiany. Dziękuję.
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WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
(Senator Jerzy Czerwiński: Panie Marszałku, 

jeszcze jedno pytanie, przepraszam.)
Proszę.
(Senator Jerzy Czerwiński: Ono jest ważne, 

wbrew pozorom.)
Ależ proszę.

SenatoR 
Jerzy czerwiński 

To jest pytanie o  czas wejścia w  życie tej 
umowy. Wiadomo: po ratyfikacji. Pewnie jest 
jakaś określona data po złożeniu dokumentów 
ratyfikacyjnych itd. Ale u nas wybory do orga-
nów, nazwałbym to, samorządowych odbywają 
się co 5 lat i tylko te nas interesują. Następne 
będą za 3 lata. Ale w trakcie kadencji są wybo-
ry uzupełniające i teraz jest pytanie: czy my tę 
umowę będziemy stosować do nowych kaden-
cji rad, w tym przypadku rad gmin i burmi-
strzów, organów wykonawczych, czy też także 
do wyborów uzupełniających, ogólnie, w trak-
cie kadencji? To są 3 rodzaje różnych wyborów 
po opróżnieniu urzędu, tak to nazwijmy. Bo to 
zależy od daty wejścia w życie tej umowy, ale 
także od przepisów przejściowych. Może są tam 
jakieś, np. mówiące, że stosujemy to od najbliż-
szych wyborów, najbliższej nowej kadencji. To 
warunkuje, jak szybko musimy się zająć kodek-
sem, mówiąc krótko.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Proszę bardzo, pan minister Grodecki.

PoDSekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie SPRaW  
WeWnętRznych i aDMiniStRacji 
BarTosz Grodecki 

Szanowny Panie Senatorze, dotyczy to wszyst-
kich wyborów, które będą się odbywały po wejściu 
w życie umowy Polski z Wielką Brytanią.

(Rozmowy na sali)

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

A kiedy to wchodzi? Pan senator pytał też, kiedy 
to wchodzi w życie.

(Rozmowy na sali)

SenatoR 
Jerzy czerwiński 

Po ratyfikacji, jak rozumiem, na ogół po zło-
żeniu dokumentów. Ale to jest data niepewna, bo 
prezydent nie musi od razu ratyfikować…

(Rozmowy na sali)
Korzystając z tej chwili… Panie Marszałku, na 

ogół to się dzieje w jakimś czasie po złożeniu do-
kumentów ratyfikacyjnych…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i Administracji Bartosz Grodecki: 
To jest 30 dni.)

…ale data ratyfikacji jest niepewna, ponie-
waż pan prezydent nie jest tutaj niczym związa-
ny i może to ratyfikować za miesiąc, za rok, a data 
zmiany kodeksu wyborczego jest kluczowa wbrew 
pozorom. Bo jak słyszałem, Brytyjczycy mogą od 
zaraz, krótko mówiąc, zacząć i startować, i wybie-
rać. Oczywiście mówię o gminach.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Proszę bardzo.

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie  
SPRaW zagRanicznych 
PioTr wawrzyk 

Umowa wchodzi w życie 30 dni po dostar-
czeniu drugiej noty o zakończeniu procedury 
ratyfikacyjnej, drugiej, tzn. noty państwa, któ-
re później zakończy procedury ratyfikacyjne. 30 
dni od momentu, w którym jedna strona prze-
każe drugiej stronie tę notę o zakończeniu pro-
cedur ratyfikacyjnych, ta umowa – podkreślam: 
umowa, bo państwo senatorowie rozpatrujecie 
ustawę o ratyfikacji – wchodzi w życie. W konse-
kwencji będzie miała zastosowanie do wszystkich 
wyborów – niezależnie od tego, czy w Polsce, czy 
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w Wielkiej Brytanii, bo zwracam uwagę na to, 
że tam też mogą być wybory przedterminowe 
– w których pierwsze czynności wyborcze roz-
poczną się właśnie po tym terminie, po jej wej-
ściu w życie.

Jeśli chodzi o procedurę, to zwracam uwa-
gę na to, że tak jak powiedziałem, to jest ustawa, 
w związku z czym pan prezydent jest związany ter-
minem konstytucyjnym tak samo jak w przypadku 
każdej innej ustawy. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Panie Ministrze, ale ponieważ to jest umowa 
związana z brexitem, który rozpoczyna się 1 stycz-
nia, to czy nie jest… Bo mi się wydaje, że ona po-
winna wejść w życie 1 stycznia, gdyż jest związana 
z wyjściem Wielkiej Brytanii z UE.

SenatoR 
Jerzy czerwiński 

Przepraszam, Panie Marszałku, ale zanie-
pokoiło mnie stwierdzenie pana ministra. Pan 
prezydent jest związany terminem 21 dni, jeśli 
chodzi o podpisanie ustawy, ale chyba nie, jeśli 
chodzi o ratyfikację, gdyż to jest zupełnie inny akt 
prawny.

(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych Piotr Wawrzyk: Tak.)

I czy jest jakiś termin na ratyfikację? Nie ma 
tego terminu.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Proszę bardzo.

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie  
SPRaW zagRanicznych 
PioTr wawrzyk 

Na ratyfikację oczywiście nie. Jednak państwo 
rozpatrujecie ustawę, a pan prezydent będzie mógł 
podjąć czynności dopiero po uchwaleniu tej usta-
wy przez Senat.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Więcej pytań nie ma.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie za-

pisał się do głosu.
Dla porządku informuję, że panowie sena-

torowie Mariusz Gromko, Aleksander Szwed 
i Krzysztof Brejza złożyli swoje wystąpienia do 
protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
szesnastego porządku obrad: ustawa o ratyfikacji 
Poprawek do Konwencji o pracy na morzu, przyję-
tej w Genewie dnia 23 lutego 2006 r., zatwierdzo-
nych przez Międzynarodową Konferencję Pracy 
w Genewie w dniu 5 czerwca 2018 r.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 243, a spra-
wozdania komisji – w drukach nr 243 A i 243 B.

Proszę sprawozdawcę Komisji Rodziny, 
Polityki Senioralnej i Społecznej, pana senatora 
Jana Filipa Libickiego, o przedstawienie sprawoz-
dania komisji.

SenatoR SPRaWozDaWca 
Jan filiP liBicki 

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku. Pozwolę so-
bie mówić z miejsca.

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej w dniu 20 listopada rozpatrywała 
ustawę o ratyfikacji Poprawek do Konwencji o pra-
cy na morzu, przyjętej w Genewie dnia 23 lutego 
2006 r., zatwierdzonych przez Międzynarodową 
Konferencję Pracy w Genewie w dniu 5 czerwca 
2018 r.; druk senacki nr 243, druki sejmowe nr 459 
i 592.

Celem poprawek, które mamy ratyfikować, jest 
przedłużenie ważności marynarskiej umowy o pra-
cę o okres przetrzymywania marynarza na statku 
lub poza nim w wyniku pirackiej napaści na statek 
– armator musi wypłacić wynagrodzenie za pra-
cę również za czas przetrzymywania marynarza 
przez piratów – a także rozszerzenie uprawnienia 

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.



240

18. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 27 listopada 2020 r.

Ustawa o ratyf ikacji Poprawek do konwencji o pracy na morzu, przyjętej  
w genewie dnia 23 lutego 2006 r., zatwierdzonych przez Międzynarodową konferencję Pracy  

w genewie w dniu 5 czerwca 2018 r.

marynarza do bezpłatnej repatriacji w takiej sytu-
acji. Tego dotyczą te poprawki. One są także ważne 
dzisiaj, w sytuacji pandemii COVID-19, gdy praca 
marynarza czy okres, w którym przebywa na stat-
ku, się wydłuża z przyczyn niezależnych od takiego 
marynarza. Biuro Legislacyjne nie zgłosiło żadnych 
propozycji poprawek.

W dyskusji zabrało głos kilkoro senatorów. 
Ja pytałem o to, ile osób, ilu polskich maryna-
rzy, że tak powiem, podlega takiej sytuacji, którą 
opisano w tej konwencji. Obecny na posiedzeniu 
komisji pan minister Gróbarczyk oświadczył, że 
np. w 2016 r. dotyczyło to 8 polskich marynarzy 
porwanych przy brzegach Nigerii. Było także py-
tanie pani senator Gawędy dotyczące tego, kiedy 
kapitanowie pływający pod obcymi banderami 
będą mogli wrócić pod polską banderę, na co od-
powiedział również pan minister Gróbarczyk, 
że celem rządu jest wprowadzenie takich zmian 
w ustawie o zatrudnieniu na morskich statkach 
handlowych, aby była z jednej strony jak naj-
większa ochrona socjalna marynarzy, a z drugiej 
strony, żeby polska bandera była banderą kon-
kurencyjną. Było pytanie pani senator Kochan 
dotyczące ubezpieczenia społecznego maryna-
rzy. Pan minister Gróbarczyk stwierdził, iż usta-
wa dotycząca tego rozwiązania jest w tej chwili 
dyskutowana z Unią Europejską oraz ze związ-
kami zawodowymi, ponieważ ta ratyfikacja i ta 
ustawa, nad którą dyskutujemy, ma charakter 
techniczny.

Komisja bez zbędnej różnicy zdań, jednogło-
śnie, 8 głosami, przyjęła ustawę. Bardzo serdecz-
nie dziękuję.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Teraz sprawozdawca Komisji Spraw Zagra-

nicznych i Unii Europejskiej, pan senator Michał 
Kamiński, przedstawi sprawozdanie komisji.

SenatoR SPRaWozDaWca 
micHał kamiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Komisja spraw zagranicznych oczywiście pozy-

tywnie odnosi się do wniosku o ratyfikację tej umo-
wy międzynarodowej, o poparcie uchwałą Senatu 

sejmowej ustawy o ratyfikacji umowy o pracy na 
morzu.

Ta sprawa, jak sądzę – na to wskazuje też 
przebieg krótkiej dyskusji na posiedzeniu Komisji 
Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej – poka-
zuje bardzo wyraźnie, że kiedy w ciałach takich jak 
Sejm czy Senat zajmujemy się dokumentami, któ-
re być może brzmią obco i wydają się odległe od 
życia normalnego człowieka, to często są to wła-
śnie takie przypadki, w których możemy zrobić coś 
dobrego dla konkretnych ludzi. Dzisiaj ta umowa 
po latach rozszerza prawa polskich marynarzy – 
mówimy tutaj o tym, bo ich reprezentujemy – na 
lepszą opiekę, można by powiedzieć, pomoc socjal-
ną, a przede wszystkim na rekompensatę w sytu-
acjach, w których niezależnie od siebie znajdą się 
w tarapatach.

Rekomendując tę ratyfikację Wysokiemu 
Senatowi, powiem, że – myślę, że w  imieniu 
wszystkich senatorów – jesteśmy dziś myślami 
z ludźmi polskiego morza. Wiemy, jaką pracę wy-
konują, z jaką odpowiedzialnością, a także z jakimi 
trudami wiąże się to dla rodzin polskich maryna-
rzy. Dzisiaj polski Senat daje polskim maryna-
rzom, poprzez tę ratyfikację, możliwość lepszej 
ochrony ich praw.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Widzę senatora Jana Marię Jackowskiego zgła-
szającego się z pytaniem do pana senatora Filipa 
Libickiego.

SenatoR 
Jan maria Jackowski 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja mam pytanie do obu panów sprawozdawców…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: To proszę 

bardzo. Także do senatora Kamińskiego?)
Tak jest, żeby po równo obdzielić pytaniami 

dwóch kolegów, przemiłych senatorów.
Otóż tak. Do pana senatora Libickiego mam 

następujące pytanie: czy podczas posiedzenia wa-
szej komisji była mowa o tym, jakie to jest zjawisko 
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związane z tym piractwem i czy strona polska 
w sposób aktywny działa – a wiem, że różne kraje 
proponują różne rozwiązania o charakterze może 
nie militarnym, ale, powiedziałbym, organizacyj-
no-policyjnym – żeby po prostu wyeliminować to 
zjawisko, które jest bardzo szkodliwe dla żeglugi 
międzynarodowej, szczególnie w określonych ob-
szarach? Czy na ten temat była mowa podczas po-
siedzenia komisji? Czy strona polska również jakoś 
aktywnie włączy się w te działania?

I pytanie do pana marszałka Kamińskiego. 
Jeżeli jest taka sytuacja… Bo pan marszałek wspo-
mniał o tym, że właśnie dobrze robimy obywate-
lom przy okazji tych ratyfikacji. I to jest bardzo 
słuszna uwaga. Otóż jeżeli jest taka sytuacja, że 
obywatel Polski pływa pod banderą państwa, któ-
re nie jest stroną tej konwencji, no, i zostanie po-
szkodowany w wyniku akcji piratów, czy poniesie 
uszczerbek na zdrowiu, czy w związku z tym prze-
trzymaniem… Czy on będzie objęty działaniami 
wspomnianej konwencji, jako obywatel Polski – 
a Polska jest stroną – czy nie będzie? Bo to też jest 
moim zdaniem istotne pytanie. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Proszę bardzo, Panowie.
(Senator Jan Filip Libicki: Kto pierwszy?)
(Senator Michał Kamiński: Może…)
Pan senator…
(Senator Jan Filip Libicki: Pan marszałek pierw-

szy, ja drugi.)

SenatoR 
micHał kamiński 

Przede wszystkim ja pragnę wyrazić ogromną 
radość, jak myślę, w imieniu całej Izby z powodu 
odnalezienia się pana senatora Jackowskiego, któ-
rego zniknięcie przepełniło nas wszystkich trwogą. 
I mogę pana zapewnić, że wśród wielu rozważa-
nych przez nas scenariuszy…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Nie 
został…)

…nie było akurat zaginięcia pana senatora na 
morzu. Niemniej jednak bardzo się, jak sądzę, 
w imieniu wszystkich senatorów cieszę, że mogę 
panu senatorowi odpowiedzieć na pytanie. Wydaje 

mi się ta odpowiedź dość oczywista i jeśli ktokol-
wiek uzna ją za banalną, to proszę mi wybaczyć.

Panie Senatorze, wydaje mi się, że umowa do-
tyczy stron umowy, które tę umowę ratyfikują. 
Podobnie jak np. wykupienie biletu na seans ozna-
cza, że mamy obejrzeć film, na który kupiliśmy bi-
let. Tak samo jest, jeżeli strony zawierają umowę 
i jest to umowa wielostronna, to obowiązuje ona te 
strony, które się na nią zgodziły. W związku z czym 
pytanie pana senatora, czy jeżeli polski obywatel 
zostanie poszkodowany w jakikolwiek sposób, a bę-
dzie zatrudniony do pracy na morzu pod banderą 
kraju, który nie jest stroną umowy… Wydaje mi się, 
że odpowiedź na to pytanie jest dość oczywista. Ale, 
jak mniemam, krajów, które nie są stronami tej 
umowy, a efektywnie uprawiają politykę morską, 
jest… Nie jestem w tej dziedzinie specjalistą, ale, jak 
mniemam, takich krajów jest bardzo niewiele. Tak 
że problem, o którym pan mówi, jest problemem, 
jak sądzę, bardzo teoretycznym.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Pan senator.

SenatoR 
Jan filiP liBicki 

Czy ja mogę… Powiem szczerze, nie wszystkie 
wątki pytania pana senatora Jackowskiego wyłapa-
łem, ale mogę powiedzieć, że…

(Senator Jan Maria Jackowski: To ja powtórzę.)
Tak, to proszę powtórzyć w takim razie.
(Senator Jan Maria Jackowski: Jeśli pan mar-

szałek wyrazi zgodę.)

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Proszę.

SenatoR 
Jan maria Jackowski 

Ja miałem takie pytanie: czy podczas posie-
dzenia komisji była mowa o zjawisku piractwa 
w takim kontekście… Chodzi mi o to, czy strona 
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polska w jakiś sposób aktywny – no, poza tymi 
zabezpieczeniami, ratyfikacją tej konwencji – bę-
dzie uczestniczyła w jakichś akcjach międzynaro-
dowych, żeby przeciwdziałać temu zjawisku. Bo 
wiem, że niektóre kraje w tej sprawie zawierają 
porozumienia i chcą podjąć konkretne działania 
o jakimś charakterze, no, policyjno-prawno-ja-
kimś, tego typu. Czy była o tym mowa na po-
siedzeniu komisji, czy nie? A jeżeli tak, to jak to 
wyglądało? Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Proszę bardzo.

SenatoR 
Jan filiP liBicki 

Panie Senatorze, na posiedzeniu komisji 
w dniu 20 listopada była mowa o 2 kwestiach. 
To znaczy ja spytałem, jak szerokie jest zjawisko 
piractwa i jak szeroko ono dotyka obywateli pol-
skich, i na to pan minister Gróbarczyk odpowie-
dział, że ostatni taki przypadek to było porwanie 
8 polskich marynarzy u wybrzeży Nigerii. I to 
jest ostatni w ostatnich latach przypadek, w któ-
rym ta konwencja mogłaby, że tak powiem, mieć 
zastosowanie.

I kwestia druga… Nie rozmawialiśmy o tym, czy 
i w jaki sposób polski rząd włączy się w zwalczanie 
zjawiska piractwa. Rozmawialiśmy za to o tym, czy 
rząd będzie podejmował działania, aby stworzyć 
taką sytuację, w której polscy marynarze pracu-
jący pod obcymi banderami, np. Bermudów, będą 
zachęcani do tego, aby porzucić tę obcą banderę 
i wrócić pod polską banderę. Ale nie rozmawia-
liśmy o tym, w jaki sposób aktywnie strona pol-
ska włączy się w zwalczanie piractwa na morzu. 
Bardzo dziękuję.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Więcej pytań nie ma.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac par-
lamentarnych zostali upoważnieni minister spraw 

zagranicznych, minister rozwoju, pracy i techno-
logii oraz minister infrastruktury.

Czy przedstawiciel rządu albo przedstawi-
ciele rządu pragną zabrać głos w sprawie roz-
patrywanej ustawy i przedstawić stanowisko 
rządu?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, 
Pracy i  Technologii Olga Semeniuk: Panie 
Marszałku! Wysoka Izbo! Jeżeli jest taka możli-
wość, to przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju, 
Pracy i  Technologii… Chciałabym zrobić jesz-
cze uzupełnienie informacyjne wystąpień moich 
przedmówców.)

Pani minister Olga Semeniuk. Proszę 
uprzejmie.

PoDSekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie RozWojU,  
PRacy i technologii 
olGa semeniuk  

Szanowni Państwo! Szanowny Panie Marszałku! 
Wysoka Izbo!

Ja jeszcze w ramach uzupełnienia informa-
cji, które zostały przekazane przez moich przed-
mówców, chciałabym dodać, że projekt wniosku 
o ratyfikację został skonsultowany z reprezenta-
tywnymi, w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu 
Społecznego, organizacjami partnerów społecz-
nych i został pozytywnie zaopiniowany przez obie 
komisje. Tak że w ramach uzupełnienia chciałam 
tylko dodać, że partner społeczny, strona społecz-
na również pozytywnie to zaopiniowała. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Pani Minister, sprowadzenie marynarzy czy 
jakaś inna… nie, to dotyczy tego typu sytuacji. No, 
to wiąże się z kosztami. Niech pani powie, czy ta 
konwencja przewiduje, że te koszty ponosi praco-
dawca z kraju, który jest stroną konwencji, czy też 
strona polska ze względu na to, że ci marynarze 
są obywatelami polskimi? Kto ponosi koszty? Kto 
będzie ponosił koszty?

(Rozmowy na sali)
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, 

Pracy i Technologii Olga Semeniuk: Tak?)
(Głos z sali: 100%…)
Do pani pytanie…
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PoDSekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie RozWojU,  
PRacy i technologii 
olGa semeniuk  

Dobrze. Właśnie konsultowałam odpowiedź 
z panem dyrektorem.

Ponosi je pracodawca, jednak jest możliwość, 
jeżeli pracodawca będzie, że tak powiem, się uchy-
lał od poniesienia tych kosztów, wykorzystania po-
prawek związanych z ubezpieczeniem dotyczącym 
poniesienia tych kosztów.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Wtedy to 
my ponosimy koszty?)

Samo ubezpieczenie zakłada w sobie poniesie-
nie… Ubezpieczyciel je ponosi.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Rozu- 
miem.)

Samo ubezpieczenie zakłada poniesienie tych 
kosztów. W tym momencie same te poprawki nie 
wiążą się poniesieniem kosztów finansowych.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Pan senator Jan Maria Jackowski.

SenatoR 
Jan maria Jackowski 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja te 2 pytania, które zadawałem senatorom 

sprawozdawcom, w formie zmodyfikowanej za-
dam przedstawicielom rządu.

Może najpierw pytanie do pana ministra 
Wawrzyka, który jest wiceministrem spraw za-
granicznych. Otóż chodzi mi o to, czy Polska w ja-
kikolwiek sposób aktywnie uczestniczy w jakichś 
ewentualnych rozmowach dotyczących zwięk-
szenia bezpieczeństwa wolnej żeglugi na wodach 
międzynarodowych. Bo różne inicjatywy w tym za-
kresie się pojawiają, przynajmniej można o nich 
poczytać.

Drugie pytanie – nie wiem, czy do pani mini-
ster Semeniuk – to to pytanie, które zadawałem 
panu marszałkowi Kamińskiemu. A co w sytuacji, 
w której marynarz, polski obywatel zatrudniony 
jest na statku pływającym pod tzw. tanią banderą 
i jest to bandera zarejestrowana w kraju, który np. 
nie jest stroną tej konwencji? Czy na podstawie tej 

konwencji ten polski marynarz… ten polski oby-
watel będzie miał jakąś ochronę prawną, czy też 
pozostaje tylko umowa z tym jego pracodawcą i jest 
on uzależniony tylko od niego w zakresie roszczeń 
dotyczących jakiegoś uszczerbku na zdrowiu czy 
innych strat, które poniósł w wyniku pracy na mo-
rzu? Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Proszę bardzo.

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie  
SPRaW zagRanicznych 
PioTr wawrzyk 

Polska uczestniczy bardzo aktywnie we wszyst-
kich działaniach z tym związanych zarówno w ra-
mach Paktu Północnoatlantyckiego, jak i w ramach 
Unii Europejskiej, szczególnie w ramach NATO, 
jednak z oczywistych względów o szczegółach wo-
lałbym nie mówić. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, 

Pracy i  Technologii Olga Semeniuk: A  ja z  ko-
lei mam prośbę, aby na to pytanie odpowiedział 
przedstawiciel ministra Gróbarczyka.)

A jest?
(Głos z sali: Tak.)
(Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki 

Morskiej w zniesionym Ministerstwie Gospodarki 
Morskiej i  Żeglugi Śródlądowej Paweł Krężel: 
Jestem. Dzień dobry.)

Proszę bardzo.

zaStęPca DyRektoRa  
DePaRtaMentU goSPoDaRki MoRSkiej 
W znieSionyM MiniSteRStWie  
goSPoDaRki MoRSkiej  
i ŻeglUgi śRóDląDoWej
Paweł kręŻel 

Szanowni Państwo!
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Jeśli chodzi o te tzw. tanie bandery, to jak wska-
zaliśmy w naszym wniosku, ponad 90% światowej 
floty objęte jest konwencją MLC i tymi poprawka-
mi. Dlatego sytuacja, w której polski marynarz 
zatrudniony byłby na statku, który nie jest objęty 
konwencją MLC i nie jest objęty tymi poprawkami, 
w praktyce nie występuje. Polscy marynarze są za-
trudniani na takich statkach, które raczej są objęte 
konwencją MLC. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Więcej pytań nie ma.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie za-

pisał się do dyskusji.
Dla porządku informuję, że panowie sena-

torowie Mariusz Gromko, Aleksander Szwed 
i Krzysztof Brejza złożyli swoje wystąpienia do 
protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Powracamy do rozpatrywania punktu trzy-
nastego, które zostało przerwane: ustawa o ra-
tyfikacji Konwencji o  ochronie podwodnego 
dziedzictwa kulturowego, przyjętej w Paryżu dnia 
2 listopada 2001 r.

Proszę o zabranie głosu sprawozdawcę Komisji 
Kultury i Środków Przekazu, pana senatora Jana 
Marię Jackowskiego, i przedstawienie sprawozda-
nia komisji.

SenatoR SPRaWozDaWca 
Jan maria Jackowski 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Państwo 
Ministrowie!

W imieniu Komisji Kultury i Środków Przekazu 
mam zaszczyt przedstawić opinię komisji o uchwa-
lonej przez Sejm w dniu 27 października 2020 r. 
ustawie o ratyfikacji Konwencji o ochronie pod-
wodnego dziedzictwa kulturowego, przyjętej 
w Paryżu dnia   listopada 2001 r.

Chciałbym powiedzieć, że tak to się ładnie 
złożyło, że od tematu piratów przechodzimy do 
podwodnej archeologii, a więc krążymy wokół 

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

problematyki morza. Morze, jak wiadomo, jest 
źródłem bogactwa narodów – przynajmniej kie-
dyś było takie powiedzenie. I tak jest, bo morze jest 
bardzo ważnym obszarem w sensie gospodarczym, 
społecznym, kulturowym i wszelkim innym.

Otóż celem ustawy jest wyrażenie zgody na do-
konanie przez prezydenta RP ratyfikacji konwencji 
dotyczącej ochrony podwodnego dziedzictwa kul-
turowego zawartej w Paryżu w dniu 2 listopada 
2001 r. W uzasadnieniu projektu ustawy wskaza-
no, że celem konwencji jest opracowanie i wdroże-
nie rozwiązań prawnych, które wyeliminowałyby 
zagrożenia wynikające z nielegalnych poszukiwań 
i eksploracji dna mórz i oceanów.

Jedną z głównych przyczyn powstania powyż-
szej umowy międzynarodowej była zgoda państw 
na konieczność objęcia ochroną międzynarodo-
wą podwodnego dziedzictwa kulturowego in situ. 
Państwa zgodziły się, że najwłaściwszą formą 
ochrony tego rodzaju dziedzictwa kulturowego 
jest zapewnienie mu ochrony w miejscu jego zale-
gania. Potrzeba sporządzenia umowy międzyna-
rodowej w tym zakresie była podyktowana także 
brakiem możliwości zapewnienia właściwej ochro-
ny podwodnego dziedzictwa kulturowego przez 
ustawodawstwo wewnętrzne, gdyż często obiek-
ty spoczywające na dnie mórz i oceanów znajdują 
się na wodach wyłączonych z jurysdykcji krajowej.

Znajdujące się na obszarze Morza Bałtyckiego 
obiekty podwodnego dziedzictwa kulturowego tak-
że są narażone na coraz większą liczbę różnego 
rodzaju zagrożeń. Sądzę, że warto tu wspomnieć 
o słynnej historii dotyczącej wraku-cmentarza 
„Gustloff”, okrętu, który zatopiony został bodajże 
w marcu 1945 r. przez torpedę wystrzeloną z so-
wieckiego okrętu podwodnego. Na tym statku pły-
nęło 10 tysięcy osób, więc jest to chyba największy 
cmentarz w takiej właśnie podwodnej formie. Ten 
wrak jest objęty ścisłą ochroną, niemniej doszło do 
takiej sytuacji, że eksplorowano go bez stosownych 
zgód, które są wymagane. Mało tego, nurek, któ-
ry brał udział w tej akcji, zginął, a jego koledzy nie 
ujawnili, gdzie doszło do wypadku. Niedawno zo-
stało znalezione ciało tego nurka. No, w tej chwi-
li w tej sprawie trwa postępowanie prokuratury. 
Mówię o tym, bo ten przykład pokazuje, że pro-
blem jest istotny.

Obecnie współpraca państw bałtyckich w za-
kresie ochrony tego dziedzictwa jest prowadzo-
na w ramach działalności Rady Państw Morza 
Bałtyckiego oraz działającego przy niej komitetu 
do spraw dziedzictwa regionu Bałtyku, którego 
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Polska jest aktywnym członkiem. Celem komite-
tu jest opracowanie spójnej strategii zarządzania 
dziedzictwem kulturowym Bałtyku, w tym ochrony 
podwodnego dziedzictwa kulturowego.

Przyjęcie konwencji do polskiego porządku 
prawnego pozwoli skutecznie chronić podwodne 
dziedzictwo kulturowe, przede wszystkim poza 
obszarem morza terytorialnego – np. „Gustloff” 
jest poza obszarem morza terytorialnego pań-
stwa polskiego – poza którym Rzeczypospolitej 
Polskiej przysługują jedynie określone suwe-
renne prawa. Ochrona podwodnego dziedzictwa 
kulturowego w obszarze wyłącznej strefy eko-
nomicznej oraz na szelfie kontynentalnym jest 
domeną prawa międzynarodowego, stąd ratyfi-
kacja konwencji jest niezbędna. Będzie ona sta-
nowić uzupełnienie zobowiązań Rzeczypospolitej 
Polskiej wynikających z dotychczas przyjętych 
umów międzynarodowych. W obrębie wyłącznej 
strefy ekonomicznej i tzw. obszaru, tj. na wodach 
poza jurysdykcją krajową, ustanowiono szczegól-
ny system współpracy międzynarodowej, który 
obejmuje komunikację, konsultacje i koordyna-
cję w zakresie wdrażania środków ochronnych. 
Dzięki ratyfikacji konwencji Rzeczpospolita 
Polska znajdzie się w grupie państw chronią-
cych podwodne dziedzictwo kulturowe w zgodzie 
z zasadą pomocniczości, solidaryzmu i ochro-
ny wspólnego dziedzictwa ludzkości. Konwencja 
zawiera postanowienia, które upoważniają pań-
stwa strony do podejmowania wszelkich dzia-
łań zgodnych z  prawem międzynarodowym, 
które mają na celu zapobieganie bezpośrednie-
mu zagrożeniu podwodnego dziedzictwa kultu-
rowego, znajdującego się również poza morzem 
terytorialnym.

Wysoka Izbo, komisja kultury na swoim po-
siedzeniu w dniu 24 listopada przyjęła pozytyw-
ną opinię i rekomenduje Wysokiej Izbie przyjęcie 
tej ustawy. Tylko 1 senator wstrzymał się od głosu.

Podczas dyskusji zwracano szczególną uwagę 
na kwestię… Pytano, czy strona polska w ramach 
tej konwencji uwzględni również wody śródlądo-
we. To wywołało najdłuższą dyskusję, ale sprawa 
została wyjaśniona. Otóż spośród ponad 60 państw, 
które są stronami tej konwencji, tylko 4 państwa – 
w tym Ukraina, o ile dobrze pamiętam – włączyły 
do niej swoje wody śródlądowe.

Innym tematem, który pojawił się podczas 
tej rozmowy, podczas tej dyskusji, była kwe-
stia tworzonego w Łebie oddziału Narodowego 
Muzeum Morskiego w Gdyni, który to oddział 

– we współpracy z polskimi muzealnikami, ar-
cheologami i  specjalistami w  tym zakresie – 
przeprowadzi profesjonalne badania podwodne 
na dnie Bałtyku. I tu jest jedna istotna informa-
cja. Otóż jest tam niezwykle bogate dziedzictwo. 
No, np. w okolicach Łeby odbyła się jedna z bitew 
morskich w czasie wojen polsko-szwedzkich. My 
wszyscy wiemy z historii o bitwie oliwskiej, ale 
również tam, w okolicach Łeby na dnie Bałtyku 
są pozostałości po bitwie. Można powiedzieć, 
że polskie Wybrzeże, czyli ta południowa część 
Morza Bałtyckiego, jest usiane różnego rodzaju 
wrakami, które pochodzą z różnych epok histo-
rycznych. Tak więc te badania archeologiczne 
mają bardzo istotne znaczenie dla badania dzie-
dzictwa europejskiego, dziedzictwa północnej 
Europy. I z  tego punktu widzenia bardzo po-
zytywny jest fakt, że Polska aktywnie w tych 
wszystkich pracach uczestniczy.

Jak wspomniałem, Komisja Kultury i Środków 
Przekazu wnosi, aby Wysoki Senat raczył uchwalić 
załączony projekt uchwały. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Teraz proszę sprawozdawcę Komisji Spraw 

Zagranicznych i Unii Europejskiej, panią senator 
Danutę Jazłowiecką, o przedstawienie sprawozda-
nia komisji…

(Senator Barbara Borys-Damięcka: Ona już 
mówiła wcześniej.)

A, ona już była, tak?
(Głos z sali: Tak.)
Dobrze, przepraszam najmocniej.
Teraz senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Pan senator Jackowski?
(Głos z sali: Nie, Aleksander… On jest zapisa- 

ny…)
Aha, no tak. Myślałem już, że pan senator 

Jackowski chce sobie zadać pytanie.
(Senator Jan Maria Jackowski: Nie, nie, Panie 

Marszałku, to chyba nie jest możliwe.)
No dobrze, przepraszam. Ale regulaminowo jest 

to możliwe, nie ma zakazu.
(Senator Jan Maria Jackowski: A, to w przyszło-

ści spróbuję.)
Pan senator Aleksander Szwed zadaje pytania.
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SenatoR 
aleksander szwed 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Mam pytanie do pana senatora Jackowskiego. 

Jakie działania będą mogły być podejmowane przez 
państwa, działania, które będą zapobiegały bezpo-
średniemu zagrożeniu podwodnego dziedzictwa, 
po ratyfikacji?

(Senator Jan Maria Jackowski: Odpowiedzieć?)

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Proszę bardzo. Tak, tak, oczywiście.

SenatoR 
Jan maria Jackowski 

Panie Senatorze, na ten temat szczegółowej 
dyskusji podczas posiedzenia komisji kultury nie 
było. Być może taka dyskusja była podczas posie-
dzenia komisji spraw zagranicznych, ale ja nie 
uczestniczyłem w tym posiedzeniu. Te działania, 
które wynikają z konwencji, mają przede wszyst-
kim charakter prawnoadministracyjny, ponieważ 
ona uszczegóławia zasady współpracy międzyna-
rodowej w tym zakresie. A jeśli chodzi o bliższe 
szczegóły, to proponuję przekierować to pytanie 
do przedstawicieli rządu.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
I pan senator Rafał Ambrozik.

SenatoR 
rafał amBrozik 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, ja chciałbym zapytać, jakie 

kryteria czy przesłanki musi spełniać dany obiekt 
archeologiczny, by był objęty właśnie tą konwen-
cją. Czy to jest jakieś szczególne znaczenie histo-
ryczne dla konkretnego państwa, czy też musi być 
to wyjątkowe znaczenie o charakterze globalnym? 
Jakieś takie przesłanki proszę ewentualnie wska-
zać. Czy są takie przesłanki, czy są w konwencji 
zapisy o tym?

SenatoR 
Jan maria Jackowski 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Powiem ogólnie, a  sądzę, że pani mini-

ster Gawin, która w  Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego nadzoruje obszar ochro-
ny dziedzictwa w zakresie zabytków materialnych, 
odpowie panu bardzo precyzyjnie na to pytanie. 
Otóż na polskim Wybrzeżu są obiekty, które są 
z czasów wczesnośredniowiecznych, a może nawet 
i wcześniejszych, obiekty praktycznie z wszystkich 
epok historycznych, a więc średniowiecza, epoki 
nowożytnej, XVIII, XIX, XX wieku. Z oczywistych 
względów najwięcej jest obiektów z XX wieku, po-
nieważ wtedy były największe działania militarne, 
jakie miały miejsce w basenie Morza Bałtyckiego. 
Wszystko, co w tym okresie się działo, po prostu 
tworzy w tej chwili to dziedzictwo.

Jeśli chodzi o szczegóły tego, jak to jest klasyfi-
kowane, co konkretnie jest uznawane za ten obiekt, 
to na ten temat dyskusji na posiedzeniu naszej ko-
misji nie było, więc nie chciałbym teraz wchodzić 
w rolę pani minister. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję bardzo.
Nie ma więcej pytań do pana…
(Głos z sali: Jeszcze jest, pan senator Bogdan 

Zdrojewski.)
A nie, pan senator Bogdan Zdrojewski jeszcze 

ma pytanie.

SenatoR 
BoGdan zdroJewski 

Nie zadawałbym tego pytania, gdyby pan se-
nator reprezentował tylko siebie, ale reprezentu-
je komisję kultury i prawdopodobnie nieopatrznie 
wprowadza w błąd Wysoki Senat.

Ja chcę wyraźnie podkreślić, że mamy definicję 
zabytku, zabytku, który jest chroniony tą konwen-
cją. Tam jest wyraźnie określone, że musi on prze-
bywać pod wodą minimum 100 lat; to jest jeden 
z elementów. Tak więc przykład wymieniony na sa-
mym początku – „Gustloff” – nie wchodzi w obszar 
dziedzictwa podwodnego objętego tą konwencją. 
Chciałbym jednak pana senatora zapytać, czy ma 
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świadomość tego i czy byłby skłonny sprostować 
swoją wypowiedź. W przeciwnym razie pozosta-
niemy w pewnym błędzie.

SenatoR 
Jan maria Jackowski 

Dziękuję bardzo za to uzupełnienie.
Panie Senatorze, ja mówiłem o pewnym ogól-

nym dziedzictwie, które znajduje się w basenie 
Morza Bałtyckiego. I od razu też powiedziałem, że 
jeśli chodzi o szczegóły dotyczące tego, co jest ob-
jęte tą konwencją, to proponuję przekierować to 
pytanie do pani minister Gawin. Ja stwierdziłem 
fakt ogólny, że to dziedzictwo jest bardzo bogate 
i dotyczy zabytków przynajmniej od okresu wcze-
snośredniowiecznego, a być może i wcześniejszego, 
do czasów współczesnych. A to, co jest tu kwalifi-
kowane, to jest odrębny temat.

Przykład tej tragedii statku „Gustloff” podałem 
jako przykład nie tyle… Tu pan minister Zdrojewski 
ma oczywistą rację, że to nie podlega konwencji, 
mówię tu o wraku statku „Gustloff”. Ja to poda-
łem jako drastyczny przykład tego, do jakich sy-
tuacji może dochodzić. W tym sensie użyłem tego 
przykładu. Mam nadzieję, że te moje wyjaśnienia 
są odpowiedzią na pytania pana senatora. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję bardzo.
Pan senator Aleksander Szwed.

SenatoR 
aleksander szwed 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, mam jeszcze takie pytanie: czy 

na posiedzeniu komisji była mowa o tym, w jakim 
czasie dyrektor urzędu morskiego będzie zobli-
gowany do wycofania ze sprzedaży tych obiektów 
i jaki będzie czas na przekazanie ich wojewódzkie-
mu konserwatorowi zabytków? Dziękuję.

SenatoR 
Jan maria Jackowski 

Dziękuję bardzo panu senatorowi.
Tak szczegółowych kwestii podczas posiedzenia 

komisji kultury nie omawialiśmy, tak szczegółowe 

sprawy nie były poruszane, więc również to pytanie 
proponuję przekierować do pani minister Gawin.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Więcej pytań nie ma. Dziękuję.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 
parlamentarnych zostali upoważnieni minister 
spraw zagranicznych oraz minister kultury, dzie-
dzictwa narodowego i sportu.

Czy przedstawiciele rządu pragną zabrać głos 
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawić sta-
nowisko rządu?

Pani minister Gawin? Nie.
W  takim razie senatorowie będą zgłaszać 

z miejsca trwające nie dłużej niż minutę zapytania 
do przedstawicieli rządu związane z omawianym 
punktem porządku obrad.

Pan senator Bogdan Zdrojewski się zgłosił. Tak?

SenatoR 
BoGdan zdroJewski 

Tak. Bardzo dziękuję.
Ja jedno sprostowanie złożyłem wcześniej, więc 

już nie będzie ono przedmiotem pytania.
To jest kolejna konwencja. Mamy w sumie 5 kon-

wencji przyjętych po 1945 r., przypomnę, dotyczą-
cych konfliktów zbrojnych, dziedzictwa w obszarze 
konfliktów zbrojnych, nielegalnego przewozu, dzie-
dzictwa naturalnego, dziedzictwa niematerialnego 
i podwodnego. Ale jest jeszcze 1 konwencja, która 
nie została przez Polskę ratyfikowana, a dotyczy 
bardzo ważnej kwestii – ochrony krajobrazu miej-
skiego. O ile pamiętam, ona jest z 2011 r. Na jakim 
ona jest etapie? To jest obszar odpowiedzialności 
i Ministerstwa Spraw Zagranicznych, i minister-
stwa kultury. To jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie dotyczy stopnia przygotowania 
do wdrożenia tej konwencji. Przypomnę, że chodzi 
o 5 aktów prawnych, w tym m.in. o ochronie zabyt-
ków i opiece nad zabytkami. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
To do pani minister Gawin, jak rozumiem.
Proszę bardzo, Pani Minister.
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(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego Magdalena Gawin: Czy 
mogę odpowiadać z miejsca?)

Tak, może pani odpowiadać z miejsca.

PoDSekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie kUltURy  
i DzieDzictWa naRoDoWego 
maGdalena Gawin 

Pierwsza kwestia. Rzeczywiście wszystkie artefak-
ty znajdujące się w Morzu Bałtyckim, żeby znaleźć się, 
że tak powiem, pod ochroną, żeby być przedmiotem 
tej konwencji, muszą mieć więcej niż 100 lat. To jest 
ta bardzo ważna zasada wprowadzona w konwencji. 
Uważam, że pan senator słusznie zasygnalizował licz-
ne problemy, które wiążą się z tym dziedzictwem pod-
wodnym, dlatego że wraki z okresu II wojny światowej, 
nie tylko statków, ale również samolotów, są pewnym 
wspólnym, powiedziałabym, problemem Europy, 
a nawet szerzej. Tak więc powinniśmy o tym pamiętać.

Były pytania dotyczące tego, na jakim etapie 
przygotowań jesteśmy, jeśli chodzi o znowelizowa-
nie przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami oraz innych ustaw w związku z przy-
jęciem konwencji. Chciałabym jeszcze raz podkre-
ślić: konwencja powstała w 2001 r., a Rzeczpospolita 
Polska była jednym z najaktywniejszych państw 
stron w jej tworzeniu, co sprawiło, że przepisy kra-
jowe weszły w życie dużo wcześniej, zanim ratyfiko-
waliśmy konwencję. Duch konwencji jest już oddany 
w rozmaitych ustawach, w tym w ustawie – Kodeks 
morski z 2001 r. oraz w ustawie o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami z 2003 r. Pamiętajmy o tym, 
że tutaj prawo… że szybciej wdrożyliśmy przepisy 
konwencji w naszym prawie krajowym, niż raty-
fikowaliśmy konwencję. Dlaczego jest to ważne? 
Dlatego, że to sprawia, że nie musimy niczego no-
welizować szybko, gwałtownie, natychmiast.

Chciałabym jeszcze wszystkim przypomnieć, że 
właśnie dzięki temu, że duch tej konwencji został od-
dany w prawie krajowym, zarówno ewidencjonowa-
nie, jak i wydawanie pozwoleń jest dzisiaj realizowane 
przez odpowiednie instytucje. Ewidencjonowanie 
i wydawanie pozwoleń leży w gestii szefa urzędu 
morskiego. Oczywiście mogę powiedzieć, że w ra-
mach rozwijania współpracy z innymi państwami 
w rejonie Morza Bałtyckiego, czyli jakby rozwijania 
konwencji, będzie potrzeba nowelizacji ustaw, ale te 
nowelizacje nie muszą być natychmiastowe. Możemy 
te nowelizacje przeprowadzać spokojnie.

Jeśli chodzi o pytanie zadane przez pana mini-
stra Zdrojewskiego, dotyczące ochrony krajobrazu 
miejskiego, to chciałabym udzielić odpowiedzi na 
piśmie. Bardzo dziękuję.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję bardzo.
Pan Aleksander Szwed zadaje pytania.

SenatoR 
aleksander szwed 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Szanowna Pani Minister!
Ratyfikacja konwencji jest jak najbardziej po-

trzebna i w pełni ją popieramy. Chciałbym prze-
kierować do pani pytania, które zadałem panu 
senatorowi sprawozdawcy, panu senatorowi 
Jackowskiemu. Może je powtórzę.

Pierwsze. Jakie działania będą mogły być po-
dejmowane przez państwa, które będą zapobie-
gały bezpośredniemu zagrożeniu podwodnego 
dziedzictwa? Tu chciałbym również zapytać, jakie 
będą obowiązki państw w zakresie współpracy oraz 
wymiany informacji.

Drugie pytanie. W jakim czasie dyrektor urzę-
du morskiego będzie zobligowany do wycofania ze 
sprzedaży obiektów i jaki czas będzie obowiązywał 
przy przekazaniu ich wojewódzkiemu konserwa-
torowi zabytków?

Jeżeli można, to proszę odpowiedzieć teraz, 
a jeżeli w tych pytaniach są zawarte zbyt szczegó-
łowe informacje, to będę ewentualnie prosił o od-
powiedź na piśmie. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Proszę uprzejmie.

PoDSekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie kUltURy  
i DzieDzictWa naRoDoWego 
maGdalena Gawin 

Ja chciałabym skorzystać z  tego przywileju 
i udzielić szczegółowych odpowiedzi na piśmie. 
Bardzo dziękuję.
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WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Skończyła pani, tak?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego Magdalena Gawin: 
Tak.)

Dziękuję bardzo.
Pan senator Jerzy Czerwiński.

SenatoR 
Jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister!
Są 2 obszary. Jeden to morze terytorialne, a dru-

gi – wyłączna strefa ekonomiczna. Ja rozumiem, 
że konwencja nie wpływa na nasze prawa na mo-
rzu terytorialnym. Jeśli jest inaczej, to proszę mnie 
wyprowadzić z błędu. Czyli tak jak mogliśmy zrobić 
wszystko na naszym morzu terytorialnym, tak dalej 
możemy zrobić wszystko. Ale wpływa na nasze pra-
wa – czy też może nie wpływa – na obszarze wy-
łącznej strefy ekonomicznej. I teraz: czy ta konwencja 
wzmacnia nasze prawa, czy je osłabia? Mówiąc ina-
czej… Być może do tej pory było tak, że w ramach wy-
łącznej strefy ekonomicznej mieliśmy pełne prawo 
zawiadywania zabytkami, no, jakimś statkiem, załóż-
my, ze średniowiecza, a teraz, ponieważ jest ta kon-
wencja międzynarodowa, niejako uwspólniamy ten 
zabytek, czyli jesteśmy zobligowani do zapewnienia 
tego, żeby inni też mogli go eksplorować, a w zamian 
za to my będziemy mogli eksplorować inne zabytki 
w innych strefach ekonomicznych innych państw. Ale 
my mamy tych zabytków bardzo dużo…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 
Senatorze…)

To nam się za bardzo nie opłaca.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Minuta…)
Już minuta minęła… Pytanie jest bardzo proste. 

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Zadał pan pytanie. Proszę o odpowiedź.

PoDSekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie kUltURy  
i DzieDzictWa naRoDoWego 
maGdalena Gawin 

Szanowny Panie Senatorze, chciałabym wy-
jaśnić, że wszystko to, co znajdujemy w morzu, 

należy do Skarbu Państwa, więc tutaj nie ma na-
wet mowy o tym, żebyśmy my wyzbywali się w ja-
kikolwiek sposób własności tych obiektów. Poza 
tym proszę zauważyć, że konwencja bardzo wy-
raźnie mówi, że należy te obiekty archeologiczne 
i wszystkie inne zostawić in situ, czyli zostawić 
na miejscu. Czyli właśnie nie wydobywamy ich, 
zostawiamy je tam, gdzie one są, z taką myślą, że 
musimy zostawić coś dla przyszłych pokoleń. Te 
obawy są zupełnie bezzasadne, obawy o to, że my 
tracimy jakąś część, nie wiem, władztwa nad tymi 
rzeczami, że my się go zrzekamy na rzecz państw 
trzecich. Oczywiście tak nie jest. Ale chciałabym 
jeszcze zauważyć, że ta konwencja wg mnie jest 
o tyle potrzebna, że ona jednak bardzo ujednolica 
postępowanie z artefaktami znalezionymi w mo-
rzu, w obrębie basenu Morza Bałtyckiego. I  to 
nam jest potrzebne, po prostu nam jest potrzeb-
na dobra współpraca z państwami rejonu Morza 
Bałtyckiego, nam jest potrzebna zarówno jednolita 
polityka dotycząca postępowania z tymi artefak-
tami, jak i wspólna polityka zmierzająca do tego, 
żeby jednak powstrzymać nielegalne poszukiwa-
nia, żeby powstrzymać przywłaszczanie tych za-
bytków i żeby powstrzymać handel.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
(Senator Jerzy Czerwiński: Jeśli można, 

Panie Marszałku, dopytać o jedno, bo tu pewien 
niepokój…)

Bardzo krótko, proszę.

SenatoR 
Jerzy czerwiński 

Bardzo krótko.
Pani Minister, rozumiem, że pani mówiła to 

o specjalnej strefie ekonomicznej, morze tery-
torialne zostawiamy jakby jako oczywistą oczy-
wistość. Ale czy to na nas nakłada także pewne 
obowiązki, np. że my będziemy musieli, nie wiem, 
pytać innych czy też konsultować się co do możli-
wości ekspozycji tego, co znajdziemy w specjalnej 
strefie ekonomicznej? Pani powiedziała, że to ma 
zostać w miejscu, in situ…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego Magdalena Gawin: 
Tak.)
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Czy teraz będziemy musieli dodatkowo jakieś 
czynności wykonywać, żeby np. można to było wy-
dobyć i w muzeum w Gdańsku obejrzeć?

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Proszę bardzo.

PoDSekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie kUltURy  
i DzieDzictWa naRoDoWego 
maGdalena Gawin 

Nie widzę w tym obszarze żadnych zagrożeń. 
Konwencja w ogóle przewiduje oczywiście konsul-
tacje, współpracę, ale na całkowicie dobrowolnych 
warunkach, to znaczy nie będziemy musieli pytać 
strony trzeciej, czy możemy coś wydobyć, czy nie. 
Po prostu zobowiązuje nas to do prowadzenia ta-
kiej spójnej polityki… Możemy to porównać do… 
Prowadzimy także spójną politykę konserwatorską 
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i w gruncie 
rzeczy ta polityka konserwatorska jest bardzo po-
dobna w krajach europejskich, które są zrzeszone 
w UNESCO i w innych organizacjach, ICOMOS, 
ICROM. Chodzi więc tutaj bardziej o ujednolicenie 
polityki, o konsultacje niż o ograniczanie czyjegoś 
władztwa, o, tak bym powiedziała. Nie zachodzą 
tutaj żadne przesłanki, o których pan wspominał.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Pani Minister.
Pan Bogdan Zdrojewski, pan senator Bogdan 

Zdrojewski zadaje pytanie.

SenatoR 
BoGdan zdroJewski 

Pytanie do reprezentanta Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych. Pani minister słusznie powiedzia-
ła, że byliśmy bardzo zaangażowani w tę konwencję 
w Paryżu w 2001 r. Skąd taka zwłoka w ratyfikacji?

Ale zwrócę się także do pani minister, bo chcę 
dokonać pewnego istotnego sprostowania. Otóż 
pani minister powiedziała, że ta konwencja doty-
czy obiektów, które mają 100 lat, więcej niż 100 lat.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego Magdalena Gawin: 
Tak.)

Otóż tak nie jest. Znam przynajmniej 2 pań-
stwa arabskie, które zatopiły okręty okołostuletnie 
i one nie będą objęte tą konwencją, bo w definicji tej 
konwencji jest wyraźnie powiedziane, że nie cho-
dzi o obiekty, które mają więcej niż 100 lat, tylko 
o obiekty, które co najmniej 100 lat pozostają pod 
wodą. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Proszę bardzo, pan minister spraw zagranicz-

nych. Było pytanie skierowane do pana.

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie  
SPRaW zagRanicznych 
PioTr wawrzyk 

Zwracam uwagę, że po pierwsze, nie ma ter-
minu ratyfikacji. Pamiętajmy też o  tym, że to 
wymaga przeprowadzenia procedur związanych 
z ratyfikacją nie tylko przez Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych, ale także przez resort wiodący, 
w tym przypadku ministerstwo kultury.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz  

Dziękuję bardzo.
Więcej pytań nie ma.
Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Bogdana 

Zdrojewskiego.
(Senator Bogdan Zdrojewski: Panie Marszałku, 

pan nie dokończył procedury, bo nie dał szansy od-
powiedzi pani minister kultury. Ja dopowiem…)

No, ale to pytanie było…
(Senator Bogdan Zdrojewski: Drugie pytanie 

było także do ministra kultury.)
Tak, ale to było w zasadzie sprostowanie, nie 

pytanie.
(Senator Bogdan Zdrojewski: Tak jest.)
Proszę bardzo, niech pan zabiera… niech pan 

już występuje.
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SenatoR 
BoGdan zdroJewski 

Dziękuję bardzo.
Bardzo krótko. Otóż chciałbym zwrócić uwagę na to, 

że to jest niezwykle istotna konwencja, konwencja, nad 
którą pracowano niezwykle długo, bo ponad 2 dekady. 
Mamy wreszcie zdefiniowane dziedzictwo podwodne. 
Ta definicja jest niezwykle istotna, bo obejmuje – przy-
pomnę – obiekty nie 100-letnie, tylko obiekty, które po-
nad 100 lat przebywają pod wodą, spełniają określone 
kryteria. Warto na to zwrócić uwagę. Ważne jest także 
to, że w tej procedurze, która wtedy została rozpoczęta, 
padł wniosek o podjęcie inicjatyw dotyczących kolejnej 
konwencji, o krajobrazie miejskim z 2011 r.

Przy okazji zwrócę uwagę także panu ministrowi, 
ministrowi, który reprezentuje MSZ, że jesteśmy jed-
nym z ostatnich państw ratyfikujących tę konwencję. 
Jako pierwsza zrobiła to Panama, potem Chorwacja, 
Bułgaria, było to już w 2013 r. Polska zaś podejmuje 
ratyfikację dopiero dziś. Zwracam na to uwagę, gdyż 
w obszarze dziedzictwa narodowego, dziedzictwa 
kulturowego powinniśmy być raczej wśród liderów, 
a nie outsiderów. Tyle i tylko tyle. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone…
(Głos z sali: Jeszcze: odniosą się na piśmie…)
Aha, dobrze, tak.
Informuję, że pan minister zobowiązał się do 

odpowiedzi na piśmie na pytanie senatora Bogdana 
Zdrojewskiego.

Dla porządku informuję, że panowie sena-
torowie Mieczysław Golba, Aleksander Szwed, 
Krzysztof Brejza i pani senator Danuta Jazłowiecka 
złożyli swoje przemówienia do protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Za chwilę przejdziemy do punktu dwudzieste-
go dziewiątego porządku obrad, ale teraz ogłaszam 
2-minutową przerwę.

(Przerwa w obradach od godziny 11 minut 58  
do godziny 12 minut 02)

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwu-
dziestego dziewiątego…

Państwo Senatorowie, proszę zajmować 
miejsca.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwu-
dziestego dziewiątego porządku obrad: informa-
cja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
o działaniach policji wobec uczestniczek i uczest-
ników protestów po ogłoszeniu decyzji Trybunału 
Konstytucyjnego.

Pragnę powitać obecnych na posiedzeniu 
przedstawicieli instytucji, w tym pana rzecznika 
praw obywatelskich Adama Bodnara oraz uczest-
niczkę protestów, panią Katarzynę Augustynek.

Czy pan Adam Bodnar, rzecznik praw obywatel-
skich, chciałby zabrać głos w tej sprawie?

(Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar: 
Tak, chciałbym, ale mam wrażenie, że w później-
szej fazie. Czy tak?)

(Głos z sali: Nie, dlatego że nie ma przedstawi-
ciela ministerstwa.)

Nie, proszę teraz. Nie ma przedstawiciela mi-
nisterstwa. Proszę bardzo.

Rzecznik PRaW oByWatelSkich
adam Bodnar 

Szanowny Panie Marszałku! Szanowne Panie 
i Panowie Senatorowie!

Chciałbym bardzo serdecznie podziękować 
za zaproszenie rzecznika praw obywatelskich do 
przedstawienia swojego stanowiska w kontekście 
wyjaśnienia wydarzeń związanych z działaniami 
policji w trakcie zgromadzeń po rozstrzygnięciu 
Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 
2020 r.

Uważam, że ta kwestia jest niezwykle istot-
na z punktu widzenia korzystania przez obywa-
teli z wolności zgromadzeń. Jest to jeden z tych 
tematów, który ma kluczowe znaczenie dla Biura 
Rzecznika Praw Obywatelskich.

Zajmujemy się tym zagadnieniem w 3 wymia-
rach, o których będę mówił. Wymiar regulacyjny 
– czy przepisy odpowiadają standardom konsty-
tucyjnym; wymiar interwencyjny – monitorowa-
nie, w jakim zakresie są przestrzegane standardy 
konstytucyjne oraz obowiązujące prawo w kon-
tekście interwencji dokonywanych przez policję; 
oraz trzeci wymiar – wymiar tego, co się dzieje 
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w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych na po-
sterunkach Policji, które to posterunki są monito-
rowane na bieżąco przez pracowników Krajowego 
Mechanizmu Prewencji Tortur, nieludzkiego i po-
niżającego traktowania, który funkcjonuje w biurze 
rzecznika i jest nadzorowany przez panią dr Hannę 
Machińską, moją zastępczynię, która także jest na 
dzisiejszym posiedzeniu obecna.

Drodzy Państwo, chciałbym rozpocząć anali-
zę od zastanowienia się, bo wydaje mi się, że to 
jest istotne, nad kwestiami regulacyjnymi. Jestem 
zdania, że ze względu na stan epidemii moż-
na oczywiście ograniczyć korzystanie z wolno-
ści organizowania pokojowych zgromadzeń, ale 
powinno to się odbywać z poszanowaniem reguł 
konstytucyjnych, czyli powinno być dokonywane 
na podstawie ustawy, a ograniczenia powinny być 
proporcjonalne do realizowanego celu, ponadto 
ograniczenia nie mogą naruszać istoty zgroma-
dzeń. Tymczasem te wszystkie ograniczenia, które 
obserwujemy, w istocie mają podstawę tylko i wy-
łącznie w przepisie art. 46 ustawy z 2008 r. o choro-
bach zakaźnych. Zgodnie z tym przepisem, można 
rozporządzeniem ustanowić zakaz organizowania 
widowisk i innych zgromadzeń. Ten przepis budzi 
poważne wątpliwości konstytucyjne – on był przyj-
mowany w zupełnie innych czasach, ale przede 
wszystkim chodzi o to, że on pokazuje, jak głębo-
ko może sięgać ingerencja w wolność zgromadzeń, 
bo ten przepis daje de facto podstawę do tego, aby 
poprzez przepisy rozporządzenia regulować zakres 
korzystania z wolności zgromadzeń.

Jeżelibyśmy prześledzili wydarzenia, począw-
szy od początku pandemii, od początku stanu 
epidemii, do dzisiaj, to okaże się, że w zasadzie 
mamy co najmniej 4 reżimy prawne, a być może 
jakiś jeszcze jeden, którego nie odnotowałem. Na 
pewno na początku mieliśmy całkowity zakaz 
zgromadzeń; później było ograniczenie liczeb-
ności zgromadzeń do 250 osób i wprowadzenie 
wymogu zachowania odległości pomiędzy uczest-
nikami oraz wymogu maseczek, a także nadzoru 
ze strony pracowników sanepidu; później, można 
powiedzieć, że to była już druga fala pandemii, było 
ograniczenie liczebności zgromadzeń do 10 osób; 
a obecnie mamy ograniczenie liczebności zgroma-
dzeń do 5 osób. Dlaczego to jest istotne? Otóż tak 
skonstruowane przepisy, po pierwsze, powodują 
stan zaniepokojenia po stronie obywateli, którzy 
poprzez uczestnictwo w zgromadzeniach chcieli-
by zaznaczyć swój obywatelski głos, wyrazić swój 
obywatelski sprzeciw, a narażają się na łamanie 

przepisów prawa; po drugie, dają one policji pod-
stawę do arbitralnego stosowania prawa – w za-
leżności od sytuacji policja może reagować albo 
w sposób zdecydowany, albo też przymykać oko 
na zgromadzenia organizowane w czasie pande-
mii. I ten stan niepewności prawnej jest niezwykle 
niebezpieczny, gdyż naraża obywateli na działanie 
całego aparatu państwa, a jednocześnie pozbawia 
ich możliwości korzystania z przyrodzonych, nie-
zbywalnych praw konstytucyjnych, praw, które 
są solą demokracji, praw, z których obywatele ko-
rzystają, co chciałbym podkreślić, bez większych 
ograniczeń od 1989 r. Tak więc na obecnym etapie 
mamy bardzo niskie zaufanie do sensowności tych 
właśnie obostrzeń prawnych, panuje wręcz chaos 
regulacyjny i informacyjny.

Opisany problem regulacyjny przekłada się 
na sposób postępowania policji. Nawet jeśli uzna-
libyśmy, że niektóre zgromadzenia odbywają się 
w sposób niezgodny z przepisami, to normy praw 
człowieka, zwłaszcza standardy OBWE w zakresie 
wolności organizowania pokojowych zgromadzeń, 
wskazują, jak mają postępować organy władzy. 
Zasada jest jedna: jeśli zgromadzenie jest pokojo-
we, a być może nie dopełnia pewnych wymogów 
regulacyjnych, to wszelkie działania zmierzające do 
jego rozwiązania powinny być także pokojowe, na-
stawione na dialog, współpracę z organizatorami, 
rozmowę, przekonywanie, a być może wskazywa-
nie, że należy szczególnie dbać o kwestie sanitarne. 
Bo moim zdaniem to jest właśnie wymiar demo-
kracji – to, jak podchodzimy do tego typu sytuacji, 
czy w duchu wolności zgromadzeń i jej poszano-
wania, czy też wręcz przeciwnie. Działania policji 
powinny raczej zmierzać do zapewnienia bezpiecz-
nego przebiegu zgromadzeń spontanicznych niż 
polegać na ich tłumieniu. Tymczasem doświadcze-
nia ostatnich kilku miesięcy wskazują, że może być 
z tym różnie.

Szanowny Panie Marszałku, Szanowne Panie 
i Panowie Senatorowie, drugi wymiar, o którym 
chciałbym powiedzieć, to jest wymiar będący, siłą 
rzeczy, konsekwencją tych problemów i niejasności 
regulacyjnych, a mianowicie wiąże się on z inter-
wencjami, wystąpieniami i działaniami podej-
mowanymi przez rzecznika praw obywatelskich. 
Chciałbym podkreślić, że dzisiejsze posiedzenie 
oczywiście jest poświęcone tematowi tego, co się 
dzieje po 22 października bieżącego roku, niemniej 
jednak pamiętajmy, że od samego początku pan-
demii mamy różne problemy związane z korzy-
staniem z wolności zgromadzeń i my musimy te 
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fakty brać pod uwagę, oceniając wydarzenia ostat-
nich tygodni. Mianowicie wyszczególniłbym kil-
ka takich szczególnych momentów, kiedy to temat 
wolności zgromadzeń stawał się istotny w debacie 
publicznej, właśnie ze względu na interwencje ze 
strony państwa. Po pierwsze, były to demonstra-
cje i różne akcje obywatelskie związane z wybo-
rami prezydenckimi, które nie odbyły się 10 maja 
2020 r. Chodzi np. o wylegitymowanie i ukaranie 
karami finansowymi uczestników akcji obywatel-
skiej „List”. Po drugie, w pewnym okresie odby-
wały się demonstracje, które moglibyśmy nazwać 
strajkiem przedsiębiorców. One odbywały się 8, 
16 i 23 maja. Były także demonstracje solidarno-
ściowe po zatrzymaniu Margot, w tym zwłaszcza 
wydarzenia wieczorne z 7 sierpnia 2020 r., a także 
demonstracje i inne wydarzenia po rozstrzygnię-
ciu Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 
bieżącego roku. Powinniśmy pamiętać także o tym, 
co się stało w kontekście Marszu Niepodległości 
w dniu 11 listopada.

Wydaje mi się, że jak spojrzymy całościowo na 
tę problematykę, to będziemy mogli zauważyć pew-
ne zjawiska i wyciągnąć określone wnioski doty-
czące postępowania policji. Tym, co moim zdaniem 
było widoczne na przestrzeni tych miesięcy – to 
wynika też z rozpatrywanych skarg, z obserwacji 
i innych działań rzecznika praw obywatelskich – 
jest intensyfikacja działań policji. Intensyfikacja ta 
polega na nieustannym legitymowaniu osób, które 
albo uczestniczą w demonstracji, albo tylko się na 
nią udają, w tym także na legitymowaniu i zatrzy-
mywaniu osób, które… Chciałbym przypomnieć 
słynne zatrzymanie – to było na autostradzie A2 
– związkowców z Inicjatywy Pracowniczej. Chodzi 
także o regularne kierowanie wniosków do sanepi-
du. Mogliśmy to zaobserwować szczególnie w kon-
tekście strajku przedsiębiorców i tych demonstracji 
z marca i kwietnia, jednak ta praktyka cały czas się 
pojawia. Ja dostaję ostatnio sygnały, np. z Jaworzna, 
że policja nadal składa takie zawiadomienia. 
Zdarzają się także zatrzymania. Chciałbym pod-
kreślić, że od 22 października zatrzymano łącznie 
96 osób. Jeżeli doliczylibyśmy do tego jeszcze osoby 
zatrzymane w kontekście Marszu Niepodległości, 
to byłyby to łącznie 132 osoby. Rekordowy, abso-
lutnie rekordowy, był 16 maja 2020 r., kiedy to 
w czasie demonstracji czy strajku przedsiębior-
ców zatrzymano 386 osób.

Ta intensyfikacja polega także na, nazwałbym 
to, nierównym traktowaniu w zależności od tego, 
czego dotyczy dana demonstracja, czy wreszcie na 

podejmowaniu działań w stosunku do nastolat-
ków. Przypomniałbym tu historię czternastolatki 
z Olsztyna, w przypadku której sąd został zawia-
domiony o jej rzekomej demoralizacji. Ostatnio 
mówiło się o  innym czternastolatku, panu M. 
z K. Tu akurat wiemy już o tym, że sąd zdecydo-
wał, że w ogóle nie będzie zajmować się tą sprawą. 
Ostatnio było także głośno o sprawie 17-letniego 
J.R., którego zatrzymano na prawie całą dobę.

W kontekście Strajku Kobiet widać, że ta re-
lacja między policją a obywatelami zmieniła się 
w trakcie protestów. Na początku było wyraźnie 
widać – może poza wydarzeniami z 22 i 23 paź-
dziernika – że policja w pewnym sensie rozumie, 
na czym polega korzystanie z wolności organizo-
wania pokojowych zgromadzeń w tym trudnym 
czasie. Zmiana strategii nastąpiła w zasadzie 9 li-
stopada. Wtedy to w prasie pojawiły się informacje, 
że został przyjęty dokument, którego treść spro-
wadzała się do hasła „działamy, nie negocjujemy”. 
Od tego czasu widać, że policja działa w kierunku 
rozwiązywania wszelkich demonstracji.

Jednym z przejawów tej strategii jest cho-
ciażby tworzenie tzw. kotłów. Kotły jako takie są 
dopuszczalne w praktyce policyjnej, ale wyłącz-
nie jako sposób odizolowania osób agresywnych 
lub łamiących prawo. Nie może to prowadzić do 
nieproporcjonalnego ograniczenia praw innych 
osób. Z orzecznictwa Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka wynika, że przetrzymywanie 
uczestników pokojowych manifestacji w kotle 
może naruszać prawa tych osób do wolności 
i swobody przemieszczania się. Dodałbym też, 
że z badań Omega Research Foundation wynika, 
że z punktu widzenia panującej epidemii zamy-
kanie ludzi w kotle może prowadzić do rozprze-
strzeniania się wirusa, do zwiększenia ryzyka 
jego transmisji. W kontekście zamykania ludzi 
w kotle powstaje też pytanie, czy chodzi faktycz-
nie o zakończenie demonstracji, czy być może 
raczej o wyłapanie, zatrzymanie i wylegitymo-
wanie jak największej liczby osób po to, aby 
wszcząć wobec nich postępowania w sprawach 
o wykroczenia bądź też skierować wnioski do 
sanepidu i by w ten sposób osiągnąć tzw. skutek 
mrożący. Już sam fakt spisania, nie wspominając 
nawet o wniosku do sanepidu o nałożenie kary, 
powoduje, że obywatele mogą powstrzymywać 
się z decyzją o korzystaniu z pokojowych zgro-
madzeń. Powstaje zatem pytanie, czy nie jest to 
taktyka nastawiona na wyciszenie protestów czy 
zduszenie ich w zarodku.
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Drugi sposób działania policji, jaki dostrzegamy 
w ramach działalności rzecznika, to jest postępo-
wanie, które nazwałbym pośrednim pozbawieniem 
wolności. Policja regularnie wywozi zatrzymane 
osoby na odległe komisariaty, np. do Piaseczna, 
Legionowa, Grodziska Mazowieckiego, Ostrołęki 
czy Pułtuska. Powodem takiego działania, który 
jest przedstawiany jako oficjalny, jest brak miejsca 
w warszawskich PDOZ (policyjne pomieszczenie 
dla osób zatrzymanych). Taka praktyka powinna 
być dokładnie zbadana. W ten sposób został po-
traktowany np. pan redaktor Paweł Rutkiewicz, 
który został zatrzymany w czasie jednego ze straj-
ków przedsiębiorców; został on wywieziony do 
Wołomina. Tego typu praktyka budzi wątpliwości 
z 2 powodów. Chodzi, po pierwsze, o to, czy nie 
dochodzi tu do naruszenia wolności osobistej oraz 
wolności przemieszczania się. Jeżeli ktoś został za-
trzymany w Warszawie, to raczej powinien się spo-
dziewać, że i w Warszawie zostanie wypuszczony, 
a nie np. w Grodzisku Mazowieckim. Po drugie, 
może to stanowić, na co wskazują adwokaci, formę 
pośredniego ograniczenia w dostępie do adwoka-
tów. Zanim adwokat się zorientuje, gdzie ta oso-
ba przebywa, i zanim dotrze do tego Grodziska, 
Legionowa czy Ostrołęki, to minie trochę czasu. 
Na taką praktykę także chciałbym zwrócić uwagę.

Kolejna rzecz, którą dostrzegamy w ramach 
obserwacji w  biurze rzecznika, to nadmierne 
stosowanie środków przymusu bezpośredniego, 
a wręcz, powiedziałbym, eskalacja w stosowa-
niu tych środków przymusu. Ja bardzo dokładnie 
pamiętam dzień 27 lipca 2018 r., kiedy odbywa-
ła się jedna z demonstracji w obronie sądów na 
Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Wtedy 
został zastosowany gaz łzawiący. O tej sprawie 
wszyscy dyskutowaliśmy przez kolejne 3 dni, a te-
raz, w 2020 r. w zasadzie to jest na porządku dzien-
nym, że gaz łzawiący jest stosowany.

Kolejna rzecz – stosowanie pałek policyjnych. 
Pamiętam, że po demonstracji 16 maja br., czyli 
po jednym ze strajków przedsiębiorców, była cała 
dyskusja na temat tego, czy policja użyła pałek, czy 
nie. Policja na początku mówiła, że nie użyła, a póź-
niej się ukazały zdjęcia, na których było widać, że 
te pałki jednak były używane. Co ciekawe, to były 
pałki typu tonfa, czyli pałki mające zupełnie inną 
konstrukcję niż pałki teleskopowe, które z kolei zo-
stały wykorzystane w czasie demonstracji 18 listo-
pada br.

Kolejna rzecz, która mogłaby wskazywać na tę 
eskalację, to nieprzestrzeganie zasad policyjnych 

w kontekście podejmowanych interwencji. Mam 
tutaj na myśli to, że policjanci w cywilnym ubio-
rze stosowali środki przymusu bezpośredniego. To 
samo w sobie nie jest niedopuszczalne, ale, skoro 
jest dopuszczalne, powinno być poprzedzone akcją 
ostrzeżenia, wylegitymowania się, przedstawienia. 
Pojawiła się naturalna obawa ze strony demon-
strantów, czy to są faktycznie policjanci, czy być 
może ktoś, kto po prostu jest napastnikiem, przed 
kim należy się bronić. To jest absolutnie niedo-
puszczalne z punktu widzenia standardów ochro-
ny praw człowieka.

Kolejny powód, dla którego mówię o tej eska-
lacji, to regularne stosowanie tzw. kotłów, o czym 
już mówiłem.

Zwróciłbym też uwagę na podejście do grup 
chronionych. Mamy zasadniczo 2 grupy, które 
powinny być szczególnie chronione. Pierwszą są 
dziennikarze. Dziennikarze wykonują swoją pra-
cę, dziennikarze mają odpowiedzialność, mają 
obowiązek w stosunku do społeczeństwa, by in-
formować o tym, co jest ważne i co jest istotne. 
W związku z tym nie powinno się dziennikarzy 
szykanować, używać w stosunku do nich środków 
przymusu bezpośredniego, a tym bardziej zatrzy-
mywać. Jednak w wielu przypadkach tego typu 
działania miały miejsce. W tym tygodniu widzie-
liśmy zatrzymanie pani Agaty Grzybowskiej, fo-
toreporterki z „Gazety Polskiej”, ale są także inne 
nazwiska…

(Senator Barbara Zdrojewska: Z  „Gazety 
Wyborczej”…)

…„Gazety Wyborczej”. Inne nazwiska: pan 
Wojciech Wójtowicz, pani redaktor Renata Kim 
czy pan Tomasz Gutry, który stał się ofiarą użycia 
broni gładkolufowej, z „Tygodnika Solidarność”. 
Powstaje pytanie: co z tym zrobić? Tego typu postę-
powanie absolutnie nie powinno być dopuszczalne. 
Być może warto byłoby zastanowić się nad stwo-
rzeniem jakiegoś porozumienia pomiędzy Policją 
a stowarzyszeniami dziennikarskimi, warto byłoby 
wspólnie zastanowić się np. nad tym, jak zwięk-
szyć rozpoznawalność obu stron. Aczkolwiek nawet 
w przypadku pani redaktor Agaty Grzybowskiej wi-
dzieliśmy zdjęcia, na których pokazywała legityma-
cję służbową – podobnie było zresztą w przypadku 
pana redaktora Pawła Rutkiewicza, o którym mó-
wiłem wcześniej – i to nie spowodowało zmiany 
nastawienia ze strony policji.

Drugą grupą chronioną są parlamentarzy-
ści. Drodzy Państwo, przypominam sobie róż-
ne interwencje, które podejmował rzecznik praw 
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obywatelskich w latach 2015–2019, i nie pamię-
tam, abyśmy kiedykolwiek wtedy interweniowali 
w obronie czy dopytując się o prawa parlamenta-
rzystów w kontekście ich immunitetu. A w 2020 r. 
już wyjaśnialiśmy przecież takie przypadki i były 
na ich temat dyskusje. Chodziło o senatora Jana 
Burego w kontekście strajku przedsiębiorców. 
W związku z wydarzeniami w Katowicach zaist-
niała niepokojąca sytuacja dotycząca posła Macieja 
Kopca. Nastąpiło użycie gazu łzawiącego w stosun-
ku do posłanki Magdaleny Biejat, a także użycie 
przemocy w stosunku do marszałka Włodzimierza 
Czarzastego… I to jest strasznie poważna rzecz, 
ponieważ parlamentarzyści są reprezentanta-
mi całego narodu, po to mają immunitet, aby ich 
chronił. A immunitet gwarantuje także niepodej-
mowanie w stosunku do nich środków przymusu 
bezpośredniego.

Kolejna kwestia to jest polityka informacyjna 
Policji oraz odpowiedzialnych za nią polityków. 
Wielokrotnie spotykaliśmy się z głosem, że to 
wszystko, co robi policja, jest profesjonalne, spraw-
ne, porządne, że istnieje pełne zaufanie do działań 
policji. Co więcej, pojawiły się słowa – chciałbym 
je tutaj zacytować – rzecznika Policji, pana inspek-
tora Ciarki, który wskazał, jak powinni się zacho-
wywać politycy: „Gdyby posłowie nie chowali się 
tchórzliwie za immunitetem, byliby traktowani 
tak samo jak protestujący”. Wydaje mi się, że takie 
słowa są absolutnie niedopuszczalne, a ich konse-
kwencją może być budowanie poczucia braku od-
powiedzialności wśród policjantów, którzy mogą 
być winni różnych naruszeń.

Wreszcie chciałbym wskazać na to, że w Policji, 
moim zdaniem, nie następuje proces wyciąga-
nia wniosków z wcześniejszych, potwierdzonych 
przez sąd, naruszeń. Otóż 5 listopada otrzymałem 
pismo od komendanta stołecznego Policji Pawła 
Dobrodzieja, dotyczące statystyk rozpoznania 
przez sądy zażaleń na zatrzymanie. W 79 przy-
padkach sądy uznały zatrzymania albo za bezza-
sadne, albo za nielegalne, albo za nieprawidłowe. 
Najwięcej było przypadków uznania zatrzymań za 
bezzasadne. Bezzasadność oznacza, że sąd bada, 
czy działanie policji było proporcjonalne. W kon-
tekście zatrzymań związanych z demonstracjami 
najczęściej to się sprowadza do oceny, czy wystar-
czyło spisać daną osobę, czy też należało ją zabrać 
na posterunek Policji. I w tylu przypadkach sądy 
stwierdziły, że te zatrzymania były bezzasadne. 
Ale były też inne sprawy, które były w między-
czasie przegrywane przez Policję w kontekście 

zatrzymań osób. Ale mam wrażenie, że Policja 
nie wyciąga wniosków z tych zachowań, nie pro-
wadzi szkoleń, nie zmienia swojej praktyki dzia-
łania. Cały czas twierdzi, że działa w granicach 
prawa, pomimo przegrywanych spraw przed są-
dami. I dlatego też jako rzecznik będę dopyty-
wał, czy wobec funkcjonariuszy są wszczynane 
postępowania dyscyplinarne, jeżeli w kontekście 
ich zachowań sąd stwierdził naruszenie prawa. 
Pamiętajmy także o tym, że te sprawy mogą rodzić 
potencjalną odpowiedzialność odszkodowawczą 
Skarbu Państwa.

Pojawiają się także błędy w klasyfikacji praw-
nej. Uważam np., że działania funkcjonariuszy 
wobec uczestników spontanicznego zgromadze-
nia w nocy z 22 na 23 października – polegające 
na legitymowaniu, zatrzymywaniu, nakładaniu 
mandatów w związku z popełnieniem wykrocze-
nia z art. 54 kodeksu wykroczeń – de facto były 
niezgodne z prawem, ponieważ nie mamy tutaj 
do czynienia z naruszeniem przepisów porządko-
wych, tylko przepisów innej natury. Na ten temat 
skierowałem niedawno wystąpienie.

Drodzy Państwo, Szanowny Panie Marszałku, 
Szanowne Panie i Panowie Senatorowie, Drodzy 
Posłowie, tych różnych przejawów przekraczania 
granic prawa przez policję jest sporo. Cały czas 
rzecznik podejmuje działania i stara się te sprawy 
wyjaśniać.

Ale dodałbym do tego jeszcze trzeci wymiar, 
który być może czasami umyka uwadze opinii 
publicznej. Bo to, z czym opinia publiczna się 
zapoznaje, to jest to, co jest nagrane, to, o czym 
słyszymy, to, co oglądamy w telewizji czy pozna-
jemy dzięki zaangażowaniu reporterów i dzien-
nikarzy. Ale jest też przestrzeń, która często 
jest niedostępna oczom zwyczajnych obywateli, 
a mianowicie przestrzeń pomieszczeń dla osób 
zatrzymanych w komisariatach. I w dniach od 
23 października do 23 listopada przedstawiciele 
Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur, czy-
li jednostki organizacyjnej działającej w biurze 
rzecznika, która zajmuje się monitorowaniem 
stanu przestrzegania praw człowieka w różnych 
miejscach pozbawienia wolności, przeprowadzili 
łącznie 24 wizytacje ad hoc. W wizytacjach oso-
biście brała udział także moja zastępczyni, pani 
dr Hanna Machińska. Przeprowadzono łącznie 
60 rozmów. I chciałbym podkreślić, że te roz-
mowy dotyczyły wszystkich osób zatrzymanych, 
bo dla nas liczy się każda osoba, niezależnie od 
tego, w jakim proteście te osoby brały udział. Dla 
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nas liczy się po prostu to, czy podstawowe prawa 
w kontekście działalności policji na posterunkach 
są przestrzegane.

W  czasie, o  którym tu mowa, według na-
szych danych policja zatrzymała łącznie 96 osób 
w kontekście protestów związanych z wyrokiem 
Trybunału Konstytucyjnego, z orzeczeniem try-
bunału z 22 października. A jeżeli chodzi o Marsz 
Niepodległości, to wtedy zostało zatrzymanych 36 
osób.

Chciałbym przedstawić kilka bardzo podstawo-
wych wniosków, które wynikają z tych zatrzymań. 
Te raporty, które my przygotowujemy, są niezwy-
kle kompleksowe, więc może powiem o kilku naj-
ważniejszych kwestiach.

Wiemy np., że wiele osób, które zostały zatrzy-
mane, skarżyło się, że był w stosunku do nich sto-
sowany gaz. Jeden z zatrzymanych twierdził np., 
że najpierw został przewrócony przez policjantów 
na ziemię, a dopiero później rozpylono gaz. Jeden 
z mężczyzn zatrzymanych w kontekście protestów 
26 października miał na ciele liczne ślady obrażeń, 
był w bardzo złym stanie higienicznym i psychicz-
nym. Poinformował on o pobiciu przez funkcjo-
nariuszy w radiowozie. Mężczyzna miał być także 
obrażany ze względu na swoją orientację seksual-
ną, odmówiono mu kontaktu z radcą prawnym, 
a o zatrzymaniu nie poinformowano wskazanej 
osoby trzeciej. Osoba zatrzymana chorująca na 
epilepsję podczas transportu radiowozem miała 
atak duszności, a policjanci, jej zdaniem, bagate-
lizowali to, komentowali i naśmiewali się z niej. 
Jeden z zatrzymanych miał być kopnięty przez 
funkcjonariusza w twarz, podczas gdy leżał skuty 
na ziemi. Jeszcze inny twierdził, że zbyt mocno był 
dociskany kolanami do ziemi, mówił, że policjanci 
kopali go w brzuch i kilkukrotnie w krocze. Osoby 
skarżyły się także na kwestie związane z wydawa-
niem posiłków i to, że – to się pojawia praktycznie 
we wszystkich opisach – wobec większości zatrzy-
manych stosowano kajdanki lub plastikowe opaski 
założone zazwyczaj z tyłu, co nie zawsze było nie-
zbędne i konieczne. Policjanci wypytywali osoby 
zatrzymane, po co chodzą na protesty, wygłaszali 
swoje opinie na temat rozstrzygnięcia Trybunału 
Konstytucyjnego. Ale jednocześnie chciałbym na-
prawdę podkreślić – żebyśmy tutaj mieli jasność 
– że w wielu przypadkach zatrzymani podkreślali 
profesjonalne, a wręcz życzliwe podejście funk-
cjonariuszy. Szczególnie dobrze oceniani byli ci 
funkcjonariusze, którzy pełnili służbę właśnie 
w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych.

Kolejny problem, który się pojawia – i tutaj są 
różne sygnały – jest związany z dostępem do po-
mocy prawnej od początku zatrzymania. Adwokaci 
nie zawsze mieli dostęp do osób, które zostały za-
trzymane. Ale pojawiały się też różne problemy 
proceduralne – np. jedna zatrzymana powiedzia-
ła, że została poinformowana, że może skorzystać 
z pomocy adwokata, jeśli wcześniej udzieliła mu 
pełnomocnictwa na piśmie. No, to nie jest stan-
dard, który jest wymagany, bo po prostu każda oso-
ba zatrzymana powinna mieć dostęp do adwokata.

Mogły się także pojawiać kłopoty związane 
z prawem do poinformowania osoby trzeciej o za-
trzymaniu. W większości przypadków osoby za-
trzymane mogły poinformować wybraną osobę 
trzecią o zatrzymaniu, ale uprawnienie to było re-
alizowane przez funkcjonariuszy i często ci funk-
cjonariusze, nawet jak już zadzwonili do członka 
rodziny, to później nie informowali, czy tę infor-
mację udało im się skutecznie przekazać.

Pojawiały się także różne problemy związane 
z dostępem do badania lekarskiego. Pytano zatrzy-
manych o stan zdrowia i odniesione obrażenia, ale 
żadna z osób nie została poinformowana o moż-
liwości przeprowadzenia badania lekarskiego na 
żądanie, a taka informacja powinna być podana.

Chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że w więk-
szości przypadków zatrzymujący funkcjonariusze 
nie legitymowali się i co do zasady osoby zatrzyma-
ne nie były pouczane o przysługujących im upraw-
nieniach w formie ustnej. Dostawały jedynie do 
podpisania pouczenie na piśmie, a możemy się do-
myślać, że w sytuacji wielkiego stresu zapoznanie 
się z takim pouczeniem może być niewystarcza-
jące. Ponadto osoby zatrzymywane dowiadywały 
się o tym, na którą komendę zostały przewiezione, 
dopiero po dotarciu na miejsce.

Wskazówek i rekomendacji dotyczących rzetel-
ności sporządzanej dokumentacji oraz faktyczne-
go, rzeczywistego korzystania z praw jest znacznie 
więcej. Starałem się zasygnalizować tu problemy 
najbardziej typowe i najistotniejsze, ponieważ te 
kwestie wpływają na to, w jaki sposób te osoby się 
czuły i w jaki sposób ich prawa były przestrzegane.

Szanowny Panie Marszałku! Szanowne Panie 
i Panowie Senatorowie!

Podsumowując moje uwagi, chciałbym wskazać 
i podkreślić zasługi tych, którzy w tych trudnych 
czasach naprawdę starali się pomagać obywate-
lom. Wielka jest tu rola adwokatury, która stale 
zapewnia i koordynuje pomoc pro bono dla osób 
zatrzymywanych. Moim zdaniem bardzo ważną 
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rolę odgrywają posłowie, którzy korzystają ze swo-
ich uprawnień i w ten sposób starają się chronić 
demonstrujących. Chciałbym także docenić rolę 
sędziów, którzy zdają sobie sprawę, jak wielką 
posiadają moc w rozpoznawaniu zażaleń na za-
trzymanie i ocenianiu, czy te zatrzymania były 
zasadne, prawidłowe i legalne. Jednak moim zda-
niem to, co się stało i co wciąż się dzieje na ulicach 
polskich miast – chciałbym podkreślić, że nie od 
22 października, bo działo się to także wcześniej – 
musi budzić największy niepokój.

Chciałbym zapewnić, że mam wielki szacu-
nek dla działań Policji i policjantów, wielokrotnie 
występowałem w obronie praw policjantów po-
krzywdzonych na różne sposoby. Jestem niezwy-
kle wdzięczny za niedawne odznaczenie, które 
dostałem od niezależnego związku zawodowe-
go policjantów, bo jest to, myślę, docenienie roli 
rzecznika stającego w obronie praw funkcjonariu-
szy. Ale mam wrażenie, że sprawy zaszły za da-
leko. W czasie dzisiejszego posiedzenia mówimy 
o demonstracjach, a co chwilę słyszymy o naduży-
ciach, takich jak np. stosowanie tortur na komisa-
riatach. Wszyscy znamy sprawę Igora Stachowiaka. 
Dosłownie wczoraj rozpoczął się proces przed są-
dem w Olsztynie. Niedawno zostali skazani funk-
cjonariusze z Siedlec. Co więcej, Policja jest bardzo 
krytycznie oceniana przez takie organy jak komitet 
do spraw przeciwdziałania torturom oraz nieludz-
kiemu i poniżającemu traktowaniu Rady Europy, 
czyli CPT. Niedawno CPT wydał raport na temat 
Policji.

Dlatego też uważam, że dzisiejsza debata po-
winna być wstępem do działań wyjaśniających oraz 
być może do zmiany przepisów prawa. Art. 14 ust. 3 
ustawy o Policji stanowi, że „policjanci w toku wy-
konywania czynności służbowych mają obowiązek 
respektowania godności ludzkiej oraz przestrzega-
nia i ochrony praw człowieka”, z kolei rota ślubo-
wania odwołuje się do obowiązku przestrzegania 
prawa i wierności Konstytucji Rzeczypospolitej. 
Ale powstaje pytanie: czy to wystarczy? Uważam, 
że Senat mógłby podjąć inicjatywę ustawodaw-
czą – można by roboczo ją nazwać ustawą o prze-
strzeganiu praw człowieka w działalności Policji 
– która podkreślałaby znaczenie tych najbardziej 
podstawowych norm konstytucyjnych w działal-
ności funkcjonariuszy.

Moim zdaniem podjęcie prac nad taką ustawą 
dałoby przestrzeń do zorganizowania wysłuchania 
publicznego. Myślę, że wielu obywateli chciałoby 
opowiedzieć o swoich historiach, myślę, że wielu 

obywateli chciałoby się poskarżyć na to, w jaki spo-
sób zostali potraktowani albo jak czują się trakto-
wani w obliczu zderzenia z mocą aparatu władzy, 
który uosabia Policja. Ale myślę też, że jest wie-
lu policjantów, którzy chcieliby służyć w formacji 
cieszącej się zaufaniem społecznym porównywal-
nym z zaufaniem do straży pożarnej czy też wojska. 
Niestety, w ostatnim czasie nie mają na to szansy, 
ponieważ z różnych powodów część społecznego 
zaufania została utracona przez Policję.

Jestem zdania, że podjęcie prac, takie na poważ-
nie, nad tego typu ustawą i zastanowienie się nad 
tym, w jaki sposób można wzmocnić Policję w kon-
tekście rzeczywistego nastawienia do przestrze-
gania praw człowieka w jej działalności i wyjście 
ponad normę art. 14 ust. 3 ustawy o Policji, było-
by ważnym stanowiskiem dla całego społeczeń-
stwa, byłoby sygnałem, że te sprawy są traktowane 
z najwyższą powagą Rzeczypospolitej. Serdecznie 
dziękuję.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Gabriela Morawska-Stanecka)

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Bardzo dziękuję, Panie Rzeczniku.
Na dzisiejsze posiedzenie został zaproszony 

przez marszałka Senatu minister spraw wewnętrz-
nych i administracji, pan Mariusz Kamiński. Pan 
minister spraw wewnętrznych i  administracji 
w piśmie z dnia 25 listopada 2020 r. poinformował 
marszałka Senatu, że z uwagi na liczne obowiąz-
ki sejmowe, w tym posiedzenie Sejmu, nie może 
uczestniczyć w osiemnastym posiedzeniu Senatu 
w dniach 25–27 listopada br.

Proszę o zabranie głosu wnioskodawcę, pana 
senatora Bogdana Klicha.

Informuję państwa, że w toku wystąpienia pana 
senatora Bogdana Klicha będzie emisja filmów, 
które zobrazują działania policji w czasie ostat-
nich protestów.

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

SenatoR 
BoGdan klicH 

Bardzo dziękuję, Pani Marszałek.
Istotnie z inicjatywy klubu Koalicji Obywa-

telskiej wnieśliśmy do pana marszałka o to, aby 
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w porządku obrad tego posiedzenia Senatu zna-
lazł się ten punkt. Cieszymy się z tego, że się 
znalazł, ale smuci nas to, że się zgubił minister 
spraw wewnętrznych, bo przecież to on powinien 
być na tej sali i odpowiadać na liczne pytania, 
które się cisną na usta nie tylko nam, parla-
mentarzystom, ale przede wszystkim Polkom 
i Polakom, którzy widzą, jak zmienia się cha-
rakter polskiej Policji. Powinien być też na sali 
komendant główny albo jego reprezentant, bo to 
przecież komendant główny odpowiada za funk-
cjonowanie tej służby.

Wielu z nas, posłów i senatorów, uczestniczy 
w demonstracjach, w większości jako obserwato-
rzy, którzy służą swoją pomocą tym wszystkim, 
którzy są represjonowani za udział w pokojowych 
wystąpieniach, w pokojowych manifestacjach. 
Jest nas coraz więcej, bo coraz więcej jest tych re-
presji. Pomagamy coraz bardziej, dlatego że co-
raz więcej osób wymaga tej pomocy. Ale przede 
wszystkim zadajemy sobie pytanie, tak jak tutaj 
siedzimy, także na sali sejmowej: co się stało z pol-
ską Policją? Co się takiego wydarzyło w Policji, 
że zaczyna się bać silniejszych, a atakować słab-
szych? Co takiego się wydarzyło, że 11 listopada 
policja jest bardziej bierna, a tydzień później – 
bardziej aktywna? Co takiego się dzieje, że Policja 
traci wiarygodność, która tak mozolnie była bu-
dowana przez ostatnie 30 lat i odróżniała ją od 
Milicji Obywatelskiej z dawnych, niechlubnych 
czasów komuny? Co się dzieje wreszcie z pol-
ską Policją, że przestaje być narzędziem ochrony 
obywateli przed przestępcami, a staje się instru-
mentem w ręku władzy, dla ochrony interesów tej 
władzy? Ja, proszę państwa – żeby była jasność 
– nie chcę powiedzieć, że to dotyczy całej Policji, 
wszystkich jednostek, bynajmniej nie chcę powie-
dzieć, że to dotyczy wszystkich funkcjonariuszy. 
Ja chcę powiedzieć, że za sprawą działania niektó-
rych jednostek, niektórych komendantów, niektó-
rych funkcjonariuszy, Policja traci wiarygodność 
o której mówiłem wcześniej. Żeby te sprawy zilu-
strować, wystarczy porównać 3 zdarzenia.

Pierwsze miało miejsce 11  listopada tego 
roku. Telewizja Polska zapraszała na nielegalny 
Marsz Niepodległości, w kółko emitując wypo-
wiedź jego organizatora, pana Bąkiewicza, szefa 
Stowarzyszenia „Marsz Niepodległości”, że teraz 
to będzie tylko przejazd samochodów. Zapraszała 
na przejazd samochodów, ale przecież oprócz tych 
samochodów, w których byli uczestnicy, na ulicach 
Warszawy zgromadzili się demonstranci w liczbie 

kilkuset. Kilkaset osób wyszło na ulice Warszawy 
i zrobiło w Warszawie jedno wielkie pobojowisko. 
Przecież byli atakowani policjanci, były rzucane 
race, petardy hukowe, butelki, były łamane drzewa, 
a wreszcie były podpalane prywatne mieszkania, 
tak jak ten słynny podpalony balkon. Był niszczony 
pomost pod mostem Poniatowskiego. I to wszyst-
ko w rocznicę odzyskania niepodległości w miej-
scu, w mieście, które tak dramatycznie zostało 
doświadczone przez hitlerowskich najeźdźców – 
to tu naziole zorganizowali przemarsz o charakte-
rze agresywnej demonstracji. Tak naprawdę część 
uczestników tej demonstracji to byli bojówkarze. 
A co robiła policja? Policja w zasadzie liczyła stra-
ty. 35 policjantów trafiło do szpitala, 3 z nich było 
w stanie ciężkim. Zatrzymanych zostało zaledwie 
36 osób, tylu osobom postawiono zarzuty, i tylko 
100 osób zostało wylegitymowanych bez stawania 
zarzutów i bez mandatów.

Tydzień później, 18 listopada, w demonstracji 
pokojowej, gdzie nikt nie rzucał w nikogo petarda-
mi, gdzie nie były wyciągane przeciwko nikomu 
żadne narzędzia, gdzie chodziło o zamanifestowa-
nie swoich poglądów, zostało wylegitymowanych 
497 osób, 320 wniosków zostało skierowanych do 
sądu, 297 spraw skierowano do sanepidu. Takie 
dane uzyskujemy. Ludzie byli nie tylko bici przez 
policjantów po cywilnemu, co przywodzi na pa-
mięć niechlubne wydarzenia z przeszłości, ale 
także zostali zamknięci w kotle, demonstracja 
przynajmniej dwukrotnie była rozbijana w spo-
sób aktywny. I to nie jest tylko kwestia taktyki, to 
jest kwestia strategii. Taką strategię zaczęto stoso-
wać wobec pokojowych demonstrantów po to, żeby 
rozbijać pokojowe demonstracje. A jak słusznie po-
wiedział pan rzecznik, pokojowe demonstracje po-
winny być kończone jednak w sposób pokojowy. 
Polska policja powinna interweniować z użyciem 
siły wtedy, kiedy demonstracje nie mają charakte-
ru pokojowego.

I dlatego, żeby zilustrować tę różnicę, Pani 
Marszałek, jako klub przygotowaliśmy parę fil-
mów, które pokazują te najbardziej dramatycz-
ne momenty z ostatnich dni. I bardzo bym prosił 
o zaprezentowanie najpierw dwóch spośród nich, 
pokazujących, jak antyterroryści działają wobec 
pokojowych demonstrantów, mimo że ich siła po-
winna być używana tylko wobec osób stanowiących 
największe zagrożenie dla państwa.

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Bardzo proszę o odtworzenie.)

(Projekcja filmu)
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Widzimy, jak chwilę po tym zdarzeniu jed-
na z posłanek, pani poseł Magda Biejat, dostaje od 
nieumundurowanego funkcjonariusza gazem po 
oczach.

Bardzo proszę.
(Projekcja filmu)
Chcieliśmy też państwu przypomnieć, w jaki 

sposób została potraktowana obywatelka biorąca 
udział w tej pokojowej demonstracji, która przez 
ok. godzinę stała przed obliczem kordonu poli-
cjantów z tekturą, bynajmniej nie z obelżywymi 
napisami.

Bardzo proszę.
(Projekcja filmu)
Nie tylko kobiety, ale także mężczyźni byli wy-

ciągani z tłumu w sposób brutalny.
Bardzo proszę.
(Projekcja filmu)
Dzień później przed Sądem Okręgowym 

w Warszawie rozegrały się wydarzenia, które 
znają i mogą potwierdzić panie posłanki Falej, 
Scheuring-Wielgus, Zielińska i Jachira, wyda-
rzenia dramatyczne, bo ukazujące, jak pokojowy 
protest niewielkiej grupy osób może być brutal-
nie pacyfikowany przez policję. Osoby uczestni-
czące w tym proteście doznały obrażeń.

Bardzo proszę.
(Projekcja filmu)
I wreszcie wydarzenia z ostatniego poniedział-

ku, z tego tygodnia. Obserwowałem je osobiście 
z kolegami posłami i koleżankami posłankami. Te 
wydarzenia zaczęły się od demonstracji pod sie-
dzibą Ministerstwa Edukacji Narodowej, gdzie 
m.in. została zatrzymana dziennikarka „Gazety 
Wyborczej”, pani Grzybowska.

Bardzo proszę.
(Projekcja filmu)
Dziękuję bardzo.
Są to wydarzenia, które ewidentnie wskazują na 

to, że kolejna grupa zawodowa, czyli dziennikarze, 
staje się przedmiotem ataków. Chodzi o to, żeby po-
wstrzymać ich aktywność w relacjonowaniu tego, 
co się dzieje na ulicach polskich miast.

Drodzy Państwo, a teraz bardzo proszę: wszy-
scy zapnijmy pasy, ponieważ za chwilę pokażemy 
wywiad przeprowadzony z panem A.K., który po 
kilku dniach traumy postanowił jednak opowie-
dzieć o tym, co mu się wydarzyło. Pana rzecznika 
praw obywatelskich będę prosił o zinterpretowanie 
zachowania policji, jeżeli prawdą jest – a myślę, że 
tak – to, co mówi pan A.K.

(Projekcja filmu)

Bardzo dziękuję.
Pani Marszałek, nasz klub Koalicji Obywa-

telskiej będzie oczekiwał w tej sprawie wyjaśnień.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Na dzisiejszym posiedzeniu Senatu mamy go-

ści. Jest z nami pani Katarzyna Augustynek, którą 
bardzo serdecznie witam, jak również mamy go-
ści z Sejmu, posłów, których również serdecznie 
witam. Umożliwimy naszym gościom wypowie-
dzenie się.

W tym momencie chciałabym zapytać panią 
Katarzynę Augustynek, uczestniczkę protestów, 
czy chciałaby zabrać głos w tej sprawie.

Proszę bardzo, można z miejsca… Z miejsca, 
bardzo bym prosiła. Dobrze?

oByWatelka 
kaTarzyna auGusTynek 

Dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie. Jestem 
szarym robaczkiem chodnikowym i nie wiem, co 
więcej mogłabym powiedzieć niż to, co te filmy 
pokazywały. Mam w każdym razie pewne, prze-
ważnie bardzo przykre, doświadczenia z policją. 
Jestem na ulicy od prawie 5 lat. 3 grudnia 2015 r. 
poszłam po raz pierwszy na protest, pod Trybunał 
Konstytucyjny, i tak bez większej przerwy jestem 
na protestach aż do tej pory.

Nasilenie działań policji nastąpiło w tym roku, 
kiedy wyruszyliśmy na ulice po pierwszej fali pan-
demii i żegnaliśmy prof. Gersdorf. Wtedy się zaczę-
ły te pierwsze przedziwne spisywania, zupełnie bez 
powodu, niczym nieuzasadnione, i ich następstwa 
w postaci mandatów w wysokości 20–500 zł, oczy-
wiście mandatów sławetnego sanepidu. Ponieważ 
te działania były i nadal są, moim skromnym zda-
niem, bezprawne, wiele tych mandatów jest uma-
rzanych, jednak one blokują działania sądów, które 
są teraz zdecydowanie przeciążone. W ogóle te 
działania policji są nieuzasadnione.

Później, wiosną, latem, policja zaczęła być coraz 
brutalniejsza. Ja nie mogę się zgodzić z poglądem, 
że należy postrzegać Policję en bloc jako forma-
cję wykonującą rozkazy. Pojedynczy policjanci… 
Oczywiście znam przyzwoitych – od 5 lat jestem na 
ulicy, więc trudno nie znać tych z troszkę wyższą 
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szarżą, bo posterunkowi często się zmieniają – ale 
na niektórych bardzo się zawiodłam. Od 22 paź-
dziernika policja po prostu oszalała. W sposób zu-
pełnie nieuzasadniony pod względem prawnym 
i faktycznym najzwyczajniej na świecie nas prze-
śladuje. I nawet już nie chodzi o mnie, „uliczni-
cę” z doświadczeniem, nie tylko tym 5-letnim, ale 
również z lat osiemdziesiątych, ale chodzi o tych 
młodych, których skutecznie starają się zniechę-
cić do dopominania się o swoje prawa – zarów-
no dziewczyny, młode kobiety do dopominania się 
o prawo do aborcji, jak i innych do dopominania 
się w tej chwili o wszystkie prawa obywatelskie. 
Policja, moim skromnym zdaniem, działa absolut-
nie niezgodnie z polską konstytucją i z konwencją 
praw człowieka i obywatela. Można by w zasadzie 
w konstytucji znaleźć większość artykułów, które 
dotyczą naszej sytuacji na ulicy.

Nie wiem, czym się kieruje policjant… czy po-
licjanci, może raczej policjanci. My spotykamy na 
ulicy konkretne osoby, zarówno policjantki, jak 
i policjantów. Ja staram się zawsze z nimi rozma-
wiać, traktuję jak ludzi, chociaż nie jest to dobrze 
widziane w moim środowisku. Staram się prze-
konywać do swoich racji, do tego, by nas przestali 
zastraszać, prześladować, karać, nie mówiąc już 
oczywiście o biciu. Zawsze powołuję się na kon-
stytucję i na ustawę o Policji, którą z konieczności 
przyzwoicie znam – oczywiście bez efektów. No 
i w następstwie tych działań – w zasadzie mogę 
mówić tylko o swoich doświadczeniach, nie chcę 
wypowiadać się w imieniu innych uliczników – by-
łam traktowana paskudnie. Dzięki Bogu, nie tak 
jak Adam. I nie przypuszczam, bym to zawdzię-
czała swojemu wiekowi i płci, bo mimo wszystko 
nie. Po prostu w trudnym, w najgorszym momen-
cie pod TVP Łże byłam w zasięgu wzroku, ale na 
szczęście poza zasięgiem zainteresowania policji. 
I dzięki Bogu uciekłam z tych 2 kotłów, zresztą 
dzięki fantastycznym ludziom z ulicy Wareckiej, 
którzy otworzyli nam bramy i umożliwili uciecz-
kę na drugie podwórko. W moim wypadku, oso-
by zawsze chodzącej w spódnicy, przedostanie się 
przez te sztachety to była wielka przygoda, no, ale 
wymuszona okolicznościami. Chciałabym się poru-
szać po ulicach Warszawy i całej Polski bez takich 
problemów, tym bardziej że nie jestem przestępcą 
ani poszukiwanym. Nie robię nic wbrew prawu, 
a raczej się dopominam o swoje prawa człowieka 
i prawa obywatelskie. I w następstwie tych dzia-
łań policji… No, traktowano mnie nieciekawie. Nie 
wiem, czy mam o tym opowiedzieć, czy…

(Głos z sali: Tak.)
Słucham?
(Głos z sali: Tak.)
Tak?
Ja od dawna uczestniczę też, dawniej mniej 

regularnie, teraz regularnie, w tzw. kontrmie-
sięcznicach. Nie zgadzam się na to, co wyczynia 
Kaczyński dziesiątego każdego miesiąca, na to, 
co wyczyniał dawniej, jak jeszcze był krzyż na 
Krakowskim Przedmieściu, i co wyczynia teraz, 
jak są czarne schody do piekła. Któregoś razu zo-
stałam zupełnie bez powodu – szłam sobie spokoj-
nie Krakowskim Przedmieściem, chciałam skręcić 
na plac Piłsudskiego – powstrzymana przez policję. 
Nie przedzierałam się, nie protestowałam, powie-
działam: no, to ja sobie pójdę dalej Krakowskim 
w stronę Starego Miasta. I niedługo po tym zosta-
łam zatrzymana bez dania racji. Nawet już nie żą-
dano mojego legitymowania się, gdyż ja dosłownie 
parę kroków wcześniej usłyszałam głośno nada-
wane z radia policyjnego moje dane osobowe. Tak 
więc w zasadzie nie było… Ja już od dawna nie je-
stem spisywana, ponieważ moje dane osobowe są 
niestety znane. Nawet nie wiem, ile mandatów, ile 
zagrożeń mnie czeka, bo nie jestem o tym infor-
mowana. I wtedy już stała… nie suka, tylko, no, 
limuzyna policyjna, żeby mogli mnie do niej wpa-
kować. Już czekała. Czyli to wszystko było z góry 
zaplanowane. No i zostałam brutalnie wrzucona 
do tejże limuzyny, na podłogę, nogami do przodu; 
udało mi się tam jakoś krzywo usiąść. Byłam po-
niżana… Oni lubią obrażać, odnosić się do wieku, 
płci. To jest zresztą powszechne teraz na ulicy, nie 
tylko wśród policji, ale również wśród tzw. narodu. 
Później byłam przetrzymywana na Wilczej. Raczej 
starano się mnie przetrzymać tam jak najdłużej, 
bawiąc się w dobrą policjantkę i złego policjanta. 
Ostatecznie nic złego mi się tam nie stało, pomoc 
prawna zadziałała wspaniale.

W środę pod Sejmem, kiedy były te wydarze-
nia, szłam… Chciałam wyprowadzić dwóch mło-
dych ludzi. Ja teraz mam dużo przyjaciół wśród 
młodych ludzi, bo w gruncie rzeczy na ulicę wy-
chodzę przede wszystkim dla nich, dla ich bardzo 
zagrożonej przyszłości. I takich dwóch napraw-
dę młodych ludzi starałam się wyprowadzić spod 
Sejmu na Aleje Ujazdowskie. No i w trakcie tego 
spaceru zostaliśmy zatrzymani. Wtedy zostałam 
już bardzo brutalnie wrzucona do limuzyny poli-
cyjnej i fatalnie potraktowana na podłodze tegoż 
pojazdu. Byłam przytrzymywana za nogi bucio-
rami przy podłodze. Miałam też… Drugi policjant 
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unieruchomił moje przedramiona, tak że nie mia-
łam w ogóle możliwości ruchu. Ponieważ zawsze 
chodzę w spódnicy, można się domyślać, gdzie ta 
spódnica się znajdowała w trakcie takich wyda-
rzeń. Później wylądowałam… Wyrzucili mnie też 
z tej suki – przepraszam, z limuzyny – dosyć bru-
talnie już na Wilczej. Tam wylądowałam na podło-
dze na dołku, bez buta, ze spódnicą poniżej kolan. 
No, czyli poniżenie, upodlenie… Bo nie mogę po-
wiedzieć, żebym była jakoś… No, wytrzymuję te 
ataki, ten ból. Na szczęście jest teraz zimno, więc 
chodzę ciepło ubrana, i to amortyzowało, ale poni-
żenie było bardzo duże. Na tej podłodze spędziłam 
trochę czasu. Rzucił się na mnie policjant i tęże to-
rebkę, tak przewieszoną jak teraz, zaczął ze mnie 
zdzierać, wyrywać, żeby mi sprawić ból. Tak przy-
puszczam, bo nie wiem, dlaczego inaczej coś takie-
go by robił. I to wszystko działo się w towarzystwie 
innych policjantów i kamer oczywiście. No, to takie 
są moje pewne doświadczenia związane z policją. 
Oprócz tego ja… Nie mogę postrzegać policjantów 
jako oddzielnych ludzi, bo ci sami ludzie, którzy mi 
mówią: „Dzień dobry, pani Katarzyno, jak się pani 
dzisiaj czuje?”, następnego dnia robią to, co robią. 
Według mnie policja to jest grupa ludzi przezna-
czonych do tego, żeby nas prześladować.

Ja mam też takie swoje prywatne akcje eduka-
cyjne na Wilczej i na Nowym Mieście przed komen-
dami, bo uważam, że mam prawo wypowiedzieć 
swoje poglądy – zgodnie z art. 54 konstytucji. I sta-
ram się to robić. Nie ponoszę na razie z tego po-
wodu konsekwencji, ale powołuję się na różne akty 
prawne, by im uświadomić, że nie są już polską po-
licją państwową, tylko polską policją partyjną PiS 
i mafijną Kościoła katolickiego.

Bardzo niedobrych doświadczeń doznałam ze 
strony policji również wtedy, kiedy protestowa-
łam pod kościołem Świętego Krzyża, zarówno ja 
sama, jak i razem z moimi tęczowymi przyjaciółmi. 
Zachowanie policjantów było skandaliczne, gdyż 
podburzali Bąkiewicza, tego faszystę, i jego ludzi do 
tego, by mnie zrzucić ze schodów kościoła Świętego 
Krzyża. Nie wiem dlaczego, nie rozumiem. 
Oczywiście już jest oskarżony, został złożony po-
zew przeciwko… I to był policjant, który nie ukry-
wał swojej twarzy, w zasadzie nie ukrywał swoich… 
Miał imiennik, jest aspirantem. W każdym razie 
dla mnie szokujące było to, co usłyszałam, to, jak 
zachowywał się ten człowiek w stosunku do mnie 
i wcześniej w stosunku do Angeliki, również bardzo 
źle tam potraktowanej. Po prostu słów nie mam. 
Tym bardziej że policja w trakcie wszystkich moich 

akcji pod kościołem Świętego Krzyża absolutnie 
występowała przeciwko mnie, brutalnie, a w jednej 
sytuacji zostawili mnie na pożarcie siedmiu faszy-
stów spod kościoła, tzw. Żołnierzy Chrystusa; może 
już teraz inaczej się nazywają. Gdy ja chciałam po 
prostu wejść do mojego chrzestnego kościoła… 
Bo to jest mój kościół, ja i kobiety z paru pokoleń 
wstecz byłyśmy tam chrzczone, i mam prawo tam 
wejść. W ogóle mam prawo tam wejść, tak jak każ-
dy ma prawo wejść do kościoła na terenie Polski. 
A tu nie mogłam wejść do swojego chrzestnego 
kościoła, z niewiadomych mi zupełnie… Później 
zresztą się okazało, że z zupełnie fałszywych po-
wodów. Ale policja zawsze mi zabraniała. Ja zawsze 
prosiłam policjantów: proszę mi udostępnić, zrobić 
drogę, bym mogła wejść na mszę czy do kościo-
ła. Nigdy tego nie robili, wspierali w działaniach 
zastępy tych Żołnierzy Chrystusa z wielkimi ró-
żańcami. To była najzwyczajniej, po prostu policja 
mafijna Kościoła katolickiego. Te doświadczenia 
z Kościołem i z Ordo Iuris, bo to wszystko jest ści-
śle powiązane…

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Tylko bardzo bym prosiła o to, żeby się streszczać, 
ponieważ…)

To ja już kończę, i tak wszystko powiedziałam. 
Nie mam nic więcej do powiedzenia.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Bardzo dziękuję.
Chciałabym umożliwić zabranie głosu naszym 

zaproszonym gościom, posłom, którzy uczestni-
czyli w tych wydarzeniach. Z góry bardzo proszę 
o streszczanie się.

Najpierw chciałabym poprosić o zabranie gło-
su – będę wyczytywać państwa nazwiska – panią 
posłankę Annę Marię Żukowską.

PoSeł 
anna maria Żukowska 

Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo Senatorowie! Szanowni 

Państwo Posłowie! Pani Marszałek! Panie Marszał- 
ku!

Chciałabym pokrótce przedstawić 2 problemy, 
problemy konstytucyjne i prawne, które widzę na 
tle tych wszystkich wydarzeń, które zresztą nie 
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zaczęły się miesiąc temu czy kilka tygodni temu, 
zaczęły się dużo wcześniej, tylko że widzimy ich 
eskalację w ostatnim czasie. Mam tu na myśli 2 
sprawy.

Pierwsza sprawa to jest takie działanie policji, 
które moglibyśmy nazwać działaniem w szarej 
strefie. Głównym problemem jest, moim zda-
niem, nadużywanie przepisów ustawy o Policji, 
m.in. nadużywanie przepisu mówiącego o tym, 
że policja w szyku zwartym może mieć zasłonięte 
identyfikatory. W związku z tym obywatel czy oby-
watelka nie wie, z kim ma do czynienia, i ma póź-
niej problem z ewentualnym złożeniem skargi na 
działania takiego funkcjonariusza, bo nie wie, który 
to dokładnie był. Chciałabym przypomnieć, że szyk 
zwarty to jest kordon, w którym funkcjonariusze 
stoją w linii, w odstępie od siebie o szerokości dło-
ni. Mam takie wrażenie – na podstawie obserwa-
cji już wielu demonstracji i wielu czynności, które 
prowadzi policja przy tych demonstracjach – że 
w tej chwili każde pojawienie się funkcjonariuszy 
Policji jest w szyku zwartym, dlatego że na każ-
dym z takich wydarzeń policjanci mają zasłonięte 
identyfikatory, mimo że nie zawsze stoją w tej sze-
rokości przeze mnie wspomnianej. Ta szerokość 
jest też wymieniona w ustawie o Policji, w definicji 
szyku zwartego. Jest to więc problem, problem dla 
obywatela, który zderza się z taką machiną władzy, 
dlatego że funkcjonariusze Policji pełniący swoje 
obowiązki są władzą wobec obywatela – mają okre-
ślone kompetencje i jeżeli ich nadużywają, to taka 
osoba, obywatel, stoi na straconej pozycji, chcąc 
ewentualnie dochodzić swoich praw z tytułu na-
ruszeń przez policjanta jego praw obywatelskich. 
Dlatego Lewica zgłaszała już projekt rozwiązania 
prawnego, który miałby umożliwiać identyfikację 
policjantów, a w związku z tym zakładałby nosze-
nie przez nich identyfikatorów również wtedy, kie-
dy są w tym szyku zwartym.

Ta brutalność policji przejawia się także w tym, 
że dokonuje zatrzymań, coraz częstszych zatrzy-
mań obywateli. Jest to, tak jak wspominał pan 
rzecznik Adam Bodnar, środek nadużywany i czę-
sto… W 74 przypadkach – tak, Panie Rzeczniku? – 
sąd orzekł, że te zatrzymania były bezpodstawne. 
Ponadto zatrzymanie nie jest karą. Zatrzymanie 
ma funkcję środka zapobiegawczego, ma pozwo-
lić prowadzić czynności, które mają doprowa-
dzić do zabezpieczenia tego postępowania – jeżeli 
oczywiście jest to przypadek kogoś, kto zacho-
wuje się w sposób naruszający porządek prawny. 
Tymczasem te zatrzymania naruszają podstawowe 

prawa obywatelskie, konstytucyjne prawo do in-
formacji, wolność prasy. Jeżeli mamy do czynie-
nia z zatrzymaniem dziennikarza, dziennikarki, 
którzy pełnią obowiązki, którzy wykonują swoją 
pracę w tych miejscach, w których relacjonują zda-
rzenia – bo mają takie prawo – a policja traktu-
je ich jako członków danej demonstracji, mimo że 
okazują swoje legitymacje prasowe… Inne zebrane 
osoby, które ich znają, wiedzą, że to jest dzienni-
karz, dziennikarka…

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Pani Poseł, jeszcze minutka. I bardzo bym prosiła…)

Tak, tak.
…I  informują o  tym, ale są lekceważeni. 

Powoduje to… To wszystko może mieć efekt mro-
żący i powodować, że inni dziennikarze być może 
będą się obawiali relacjonować takie wydarzenia, 
które są dla władzy, dla partii aktualnie rządzącej 
niewygodne. I to może spowodować naruszenie 
konstytucyjnego prawa do informacji. Tak więc 
zwracam na to uwagę.

Chciałabym jeszcze wspomnieć o  tym, że 
w  kontekście konstytucji i  umów międzyna-
rodowych to słowo „zatrzymanie” jest słowem 
rozumianym bardzo szeroko, niezależnie od 
określenia znaczenia tego pojęcia w przepisach 
ustawowych. A więc może się zdarzyć tak, że 
jest jakiś środek przymusu, który przez usta-
wę nie jest nazywany zatrzymaniem – czyli 
wtedy nie ma protokołu z zatrzymania – a fak-
tyczna czynność zatrzymania została dokonana. 
Wszelkie prawa, które przysługują obywatelowi 
od momentu zatrzymania, powinny już wtedy 
być realizowane, nie dopiero od momentu de-
cyzji o zatrzymaniu, ale już w momencie, kiedy 
dokonuje się fizycznego uniemożliwienia prze-
mieszczania się danej osoby…

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Pani Poseł…)

…tak jak mieliśmy – już kończę – do czynie-
nia w przypadku pana marszałka Włodzimierza 
Czarzastego. Formalnie, jeżeli chodzi o przepisy 
dotyczące ustawy karnej, kodeksu postępowania 
karnego, nie było to zatrzymanie, ale doszło do fi-
zycznego, krótkotrwałego pozbawienia go wolno-
ści, uniemożliwienia mu swobody przemieszczania 
się w celu wykonywania jego obowiązków, czyli do-
konania głosowania w Sejmie.

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Dziękuję bardzo, Pani Poseł, naprawdę…)

Uważam, że jest to sytuacja, która nie powinna 
mieć miejsca…
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(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Bardzo dziękuję.)

…i chciałabym, żeby została wyjaśniona. Bardzo 
dziękuję.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Bardzo dziękuję.
I  proszę o  zabranie głosu panią posłankę 

Monikę Wielichowską. Z miejsca, tak, z miejsca.

PoSeł 
monika wielicHowska 

Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
No to tak może od początku. Odniosę się do wy-

darzeń, które miały miejsce w środę, ponieważ bra-
łam w nich bezpośredni udział.

Drodzy Państwo, kiedy władza zrobiła z par-
lamentu twierdzę otoczoną zasiekami, otoczoną 
barierkami, kordonami policji, żandarmerii woj-
skowej, wiadomo było, że szykowane są środki 
zupełnie nieadekwatne do sytuacji. Można było 
przypuszczać, że stanie się coś złego. I nie myli-
liśmy się.

Z protestów poprzez media społecznościowe 
zaczęły napływać do nas, do parlamentarzystów 
prośby o parlamentarne wsparcie i stąd wziął się 
mój, ale także innych parlamentarzystów, udział 
w protestach. Mówimy cały czas o środzie 18 li-
stopada, o proteście w Warszawie przy rondzie de 
Gaulle’a. Byliśmy tam, by w ramach poselskiego 
mandatu sprawdzić, czy zatrzymania, wylegitymo-
wania są zasadne, są prawidłowe i czy są legalne. 
Jestem więc bezpośrednim świadkiem wydarzeń 
tego pokojowego protestu, bo to był pokojowy pro-
test, ale także innych protestów, które dzieją się 
w małych miejscowościach: w Kłodzku, w Nowej 
Rudzie, w  Dzierżoniowie czy w  Ząbkowicach 
Śląskich.

Jeśli chodzi o protest w Warszawie, to z posłan-
ką Barbarą Nowacką dwukrotnie znalazłyśmy się 
w kotle, o którym opowiadał dzisiaj pan rzecz-
nik praw obywatelskich, w kotle, który utworzyła 
policja, umundurowana policja. Te policyjne ko-
tły były zupełnie niepotrzebne, ponieważ nie było 
tam żadnej, powtarzam, żadnej agresji ze strony 
protestujących. Niestety w wielu miejscach, co ła-
two można było stwierdzić, policja próbowała eska-
lować emocje. Zupełnie niepotrzebnie. Obecni na 

proteście parlamentarzyści próbowali podejmować 
interwencje poselskie. Podczas jednej z nich zosta-
liśmy otoczeni przez kordon policyjny, który abso-
lutnie nie był tam potrzebny, ponieważ odbywało 
się tam spisywanie młodego człowieka. Ten kordon 
się zacieśniał. Jeden z funkcjonariuszy Policji na-
ruszył moją nietykalność osobistą, naruszył moją 
przestrzeń osobistą. Ja zwracałam funkcjonariu-
szowi uwagę, by tego nie robił. Przedstawiłam się, 
w ręku cały czas trzymałam legitymację poselską. 
W pewnym momencie zostałam tak pchnięta, 
że legitymacja została zniszczona, ona po prostu 
pękła i upadła na ziemię. Poprosiłam wówczas, 
żeby przestał się na nas pchać i aby się przedsta-
wił. Mówiłam to kilkukrotnie i mam na to wielu 
świadków, zresztą w mediach społecznościowych 
krąży nagranie z tego zdarzenia. Prosiłam o to kil-
kukrotnie, pytałam o nazwisko, o numer służbo-
wy. Ostatecznie funkcjonariusz podał jakieś imię 
i nazwisko, ale ja do dziś, do teraz nie wiem, czy to 
są prawdziwe dane, ponieważ po chwili, a tylko na 
moment się odwróciłam, policjanta już nie było, po 
prostu zniknął, uciekł.

Tego samego dnia krótko z mównicy powie-
działam o tym, co się stało, wywołując na mówni-
cę Jarosława Kaczyńskiego, wicepremiera do spraw 
bezpieczeństwa. No, dalsze wydarzenia już pań-
stwo znacie, na pewno widzieliście je w mediach.

Szanowni Państwo! Drodzy Senatorowie! 
Dzisiaj nie dziwi olbrzymi, miażdżący kryzys za-
ufania społecznego, zaufania do Policji, ponieważ 
po tych wszystkich zajściach ten kryzys sam się ko-
mentuje poprzez nagrania z protestów, gdzie uży-
to antyterrorystów, pałek teleskopowych i gazu. 
To obrazki, Szanowni Państwo, z Warszawy, bar-
dzo wymowne, bardzo medialne, ale ja na koniec 
swojej wypowiedzi chciałabym państwu zwrócić 
uwagę na to, co dzisiaj dzieje się w małych miejsco-
wościach, gdzie uczestnicy i uczestniczki protestu 
są narażeni na większy ostracyzm. Dzisiaj w każ-
dej małej miejscowości na komisariaty wzywani 
są właśnie uczestnicy protestów. W głównej mie-
rze są to młodzi ludzie, którzy są w pewien spo-
sób zastraszani, są wypytywani i zaczynają się bać. 
Dlatego tak ważne jest to, by nie zostawić tych ludzi 
samych, bo to nie protestujący są winni tych pro-
testów, tylko Jarosław Kaczyński, który w samym 
środku pandemii wywołał emocje i dolewa benzy-
ny do ognia.

Dlatego – już ostatnie zdanie – parlamentarzy-
ści Koalicji Obywatelskiej stworzyli Sieć Obrony 
Protestujących, w ramach której my poprzez biura 



264

18. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 27 listopada 2020 r.

informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji o działaniach policji wobec uczestniczek 
i uczestników protestów po ogłoszeniu decyzji trybunału konstytucyjnego

poselskie, dzięki pracy zatrudnionych tam prawni-
ków, ale także we współpracy z prawnikami, adwo-
katami z Naczelnej Izby Adwokackiej pomagamy, 
wspieramy tych ludzi, mówimy, jak ci młodzi lu-
dzie, którzy po raz pierwszy znajdują się w takiej 
sytuacji, mają się zachować. Nie możemy prote-
stujących zostawić samych i o to również bardzo 
proszę Wysoką Izbę.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Dziękuję bardzo, Pani Poseł.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana posła 

Andrzeja Rozenka. Bardzo proszę o te 5 minut.

PoSeł
andrzeJ rozenek 

Postaram się, Pani Marszałek.
Pani Marszałek! Szanowni Senatorowie! 

Szanowny Panie Rzeczniku!
Zwracam uwagę przede wszystkim na to, że 

nie ma przedstawicieli Policji na tej sali. Zwracam 
też uwagę na to, że nie ma przedstawicieli MSWiA. 
To znamienne, bo z przyjemnością usłyszelibyśmy 
jakiekolwiek wytłumaczenie i jakąkolwiek odpo-
wiedź w związku z tą miażdżącą krytyką, którą 
przedstawił przed chwilą rzecznik praw obywatel-
skich Adam Bodnar. Chętnie też usłyszałbym jakie-
kolwiek wytłumaczenie ze strony Policji w związku 
z tym, co przedstawił pan senator Klich i co obej-
rzeliśmy na tych filmach. Nie ma też odpowiedzi 
na to, o czym mówiła nasza wspaniała Babcia, pani 
Katarzyna.

Zwracam uwagę na to, że chcielibyśmy też wie-
dzieć, czy obecna sytuacja w policji, ta brutalizacja 
policji ma związek z walką o stołki, o czym pisał 
pan redaktor Czuchnowski. Czy ma to związek 
z tym, że jest walka o stanowisko szefa MSWiA 
i o stanowisko komendanta głównego Policji?

Warto byłoby też usłyszeć odpowiedź na pyta-
nie, co takiego się stało, że Policja nie dba już o to, 
czy obywatele jej ufają, czy nie ufają. Według ostat-
nich badań zaufanie do Policji spadło o 20 punktów 
procentowych, do najniższego w ostatnich latach.

Warto by było też usłyszeć odpowiedź na pyta-
nie, co się dzieje, że policja atakuje posłów, co się 
dzieje, że policja również uniemożliwia działania 
posłom, którzy na tych demonstracjach starają się 
udzielać pomocy demonstrującym, posłom, którzy 
starają się interweniować na komendach policji. Co 

się dzieje, że policja uniemożliwia adwokatom do-
stęp do zatrzymanych? To wszystko to jest jawne 
łamanie praw człowieka.

Chcielibyśmy wreszcie usłyszeć odpowiedź na 
pytanie, do czego doszło w Polsce, że zatrzymuje 
się dziennikarzy, którzy wypełniają swoje obowiąz-
ki. Co się stało w Polsce, że Policja i PiS-owski rząd 
doprowadzili do tego, że w rankingu Reporterów 
bez Granic Polska spadła na sześćdziesiąte miej-
sce? To jest ranking wolności prasy. Jesteśmy na 
nim za takimi państwami, jak Armenia, Gruzja.

Co się wreszcie stało, proszę państwa, że policja 
zaczęła używać przeciwko pokojowo protestującym 
pałek teleskopowych, pałek typu ASP Talon Disc. 
To są pałki niezwykle niebezpieczne, pałki, w któ-
re są wyposażone oddziały antyterrorystyczne. Na 
marginesie: do tej pory antyterroryści to była elita 
policji, antyterroryści to inspektor Wojciech Majer, 
to młodsza inspektor Grażyna Biskupska, a dzisiaj 
antyterroryści mają twarz zwykłego bandyty. I to 
jest jeden z powodów, dla których powinniśmy żą-
dać odwołania komendanta głównego, odwołania 
ministra spraw wewnętrznych, a przede wszyst-
kim odwołania wicepremiera, który odpowiada za 
bezpieczeństwo.

Kończąc, chciałbym przede wszystkim podzię-
kować Senatowi za to, że odbywa się tutaj ta debata, 
podziękować pani marszałkini, panom marszał-
kom. To jest ostatnie miejsce, gdzie możemy na ten 
temat debatować – a na potwierdzenie tego mam 
konkretny dowód. Marszałkini Sejmu nie zgodziła 
się na to, żeby w tym tygodniu odbyło się w Sejmie 
specjalne posiedzenie Komisji Administracji i Spraw 
Wewnętrznych poświęcone tym wydarzeniom, po 
prostu się na to nie zgodziła. W Sejmie komisja nie 
może się zebrać, a tutaj, w Senacie, możemy obra-
dować. Jeszcze raz bardzo dziękuję.

Dziękuję też panu rzecznikowi za to, że pełni 
swoją funkcję tak, jak pełni, i panom senatorom, 
i paniom senatorkom za to, że jeszcze na was mo-
żemy liczyć. Dziękuję pięknie.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Bardzo dziękuję.
Proszę o zabranie głosu pana posła Cezarego 

Tomczyka.
(Poseł Cezary Tomczyk: Czy tutaj…)
Nie, nie, właśnie z miejsca.
(Poseł Cezary Tomczyk: Stąd, tak?)
Tak.
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PoSeł 
cezary Tomczyk 

Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Myślę, że jest jedna sprawa, którą trzeba ab-

solutnie wyjaśnić. Ten list, który został wysłany 
przez ministra spraw wewnętrznych i admini-
stracji, pana Mariusza Kamińskiego, do marszałka 
Senatu zawiera wiele kłamstw, dlatego że w Sejmie 
nie było żadnej informacji ministra spraw we-
wnętrznych i administracji, było tylko zabranie 
głosu przez ministra właśnie w obronie Jarosława 
Kaczyńskiego. My wnosiliśmy, sam wnosiłem, na 
Konwencie Seniorów o to, żeby w Sejmie była taka 
informacja, ale takiej informacji nie było. To, że nie 
ma dzisiaj na posiedzeniu Senatu przedstawicieli 
MSWiA oraz Policji, to jest wielki, wielki skandal, 
dlatego że polski parlament jest takim miejscem, 
w którym powinna się toczyć debata, ale też powin-
niśmy poznać tu odpowiedzi na wszystkie pytania.

Szanowni Państwo, ja pamiętam słowa pani 
premier Beaty Szydło, która powiedziała, że PiS 
nigdy nie wyprowadzi policji przeciwko protestu-
jącym. To dane przez panią premier Szydło sło-
wo zostało wielokrotnie w ciągu ostatnich tygodni 
złamane. To jest taki element, o którym na pewno 
nigdy nie zapomnimy.

My interweniowaliśmy, zresztą razem z pa-
nem posłem Szczerbą, byliśmy na Wilczej 
wtedy, kiedy doszło do zatrzymania dzienni-
karki pod Ministerstwem Edukacji Narodowej. 
Interweniowaliśmy, bo doszło też do zatrzymania 
kilku innych osób. Tylko najgorsze albo paradok-
salnie najgorsze jest to, że w normalnym, demo-
kratycznym kraju takie interwencje nie byłyby 
nigdy potrzebne. Kiedy dziennikarka, legitymując 
się, pokazując legitymację prasową, mówi bardzo 
jasno, że pełni tutaj swoją funkcję, że jest tutaj służ-
bowo, i zostaje wtedy zatrzymana… W normalnym, 
demokratycznym kraju nie mogłoby się to zdarzyć. 
I najsmutniejsze jest właśnie to, że musi dochodzić 
do takich interwencji, że posłowie, funkcjonariusze 
Policji muszą być w takich sytuacjach na miejscu. 
Ale to jest rzeczywiście nasz obowiązek, z tego obo-
wiązku będziemy się wywiązywali i z tego naszego 
prawa będziemy korzystać.

Bardzo bulwersuje fakt, że policja jest w stanie 
dzisiaj wejść do domu 14-letnich dzieciaków, które 
na profilach społecznościowych mówią o tym, że 
biorą udział w protestach. Jak nauczyć młodych lu-
dzi tego, czym jest w ogóle słowo „obywatel”, tego, 
czym jest pojęcie protestu, tego, że protestuje się 

we właściwej sprawie? To, co zrobiła policja, czyli 
wysłanie policjantów do 14-letnich dzieci i grożenie 
im sądem rodzinnym, to chyba najgorsza z moż-
liwych lekcji. To w normalnym, demokratycznym 
kraju nigdy nie powinno się zdarzyć.

Właśnie w związku z tym złożyliśmy wnio-
sek o  wotum nieufności wobec Jarosława 
Kaczyńskiego. Ten wniosek, mam nadzieję, bę-
dzie też okazją do debaty, tak żeby człowiek, który 
dzisiaj w Polsce odpowiada za polskie bezpieczeń-
stwo, mógł stanąć przed Sejmem i odpowiedzieć 
na trudne pytania.

Na pewno nie może być tak, że dochodzi do 
rażącej dysproporcji w traktowaniu obywateli 
polskich. Bo jeżeli z jednej strony agent Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego wjeżdża w tłum 
i jemu nie stawia się zarzutów – bo ten człowiek 
nie ma postawionych zarzutów – karze się go 
mandatem, a z drugiej strony pod Ministerstwem 
Edukacji Narodowej jest aresztowana, zatrzyma-
na przedstawicielka prasy, to jest to coś, co w de-
mokratycznym kraju nigdy nie powinno mieć 
miejsca. Jeżeli z jednej strony skrajnie dyspro-
porcjonalnie traktuje się przedstawicieli prasy, 
którzy pokazują legitymację prasową, a z drugiej 
strony jest policjant, który wygląda jak kibol i za-
miast legitymacją służbową posługuje się pałką 
teleskopową, to wydaje się, że coś takiego w Polsce 
nigdy nie powinno się zdarzyć. To jest nasza wiel-
ka odpowiedzialność, żeby stać dzisiaj na straży 
prawa – ale tego prawdziwego prawa i prawdziwej 
sprawiedliwości.

I dwa ostatnie zdania. Po pierwsze, chciałbym 
jasno w imieniu Koalicji Obywatelskiej, ale też chy-
ba nas wszystkich, powiedzieć, że ludzie mają pra-
wo do protestów. No bo kiedy mają protestować, 
jak nie wtedy, gdy łamane są prawa człowieka, gdy 
łamane są prawa kobiet, gdy łamane są prawa nas 
wszystkich? To jest właśnie moment na protest, 
do którego prawo jest gwarantowane przez polską 
konstytucję.

A na sam koniec chciałbym państwu zacytować 
rotę ślubowania polskiego policjanta: „Ja, obywatel 
Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowa-
nych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wier-
nie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją 
Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec 
bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet 
z narażeniem życia”. Przypomnę, że chodzi tu o na-
rażenie życia funkcjonariusza czy policjanta, a nie 
tych, którzy protestują dzisiaj w obronie praw czło-
wieka. Dziękuję bardzo.
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WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Bardzo dziękuję.
Proszę o  zabranie głosu panią posłankę 

Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk.

PoSeł 
aGnieszka dziemianowicz-Bąk 

Pani Marszałek, bardzo serdecznie dzięku-
ję. I chciałabym się przyłączyć do podziękowań 
dla Senatu za zorganizowanie dzisiejszej debaty. 
Dziękuję tym bardziej, że nam, posłom, posłan-
kom, uniemożliwia się zabieranie głosu i debato-
wanie na temat tak zasadniczych spraw tam, gdzie 
ta debata powinna się odbywać, czyli w Sejmie.

Coraz częściej okazuje się, że my, posłowie 
i posłanki, nasze obowiązki poselskie musimy 
wypełniać na ulicy, chroniąc, oddzielając osoby 
protestujące, legalnie protestujące, realizujące swo-
je prawa obywatelskie od kordonów policji. I co-
raz częściej, stojąc tam, starając się deeskalować 
napięcie, starając się wypełniać nasze obowiązki, 
obawiamy się, że dojdzie do przemocy – przemo-
cy nie ze strony protestujących, ale przemocy ze 
strony tych, których obowiązkiem jest tych prote-
stujących chronić. Wielu z nas – posłów i posłanek 
Lewicy – było świadkami przemocy i brutalności 
policji oraz nadużywania uprawnień policji wobec 
protestujących.

Ale chciałabym zwrócić uwagę na jeszcze jeden 
wymiar tych protestów i naszych koniecznych in-
terwencji. Kiedy kończy się protest na ulicy, kiedy 
osoby są już wyłapywane, zatrzymywane i prze-
wożone na kolejne komisariaty, rozpoczyna się dla 
nas posłów i posłanek oraz dla adwokatury, dla peł-
nomocników kolejny cykl kilkugodzinnych poszu-
kiwań osób zatrzymanych. Odbieramy telefony 
od rodzin, od osób bliskich, które nie wiedzą, na 
jakim komisariacie przebywa osoba zatrzymana; 
adwokaci jeżdżą między Wilczą a Piasecznem, mię-
dzy Grodziskiem a Zakroczymską, jeżdżą po roz-
maitych komisariatach, a kiedy już się tam znajdą 
i uda się w ogóle dowiedzieć, że ich klient tam prze-
bywa, to mija jeszcze wiele czasu – minut, godzin, 
czasami trzeba zwlekać do kolejnego dnia – żeby 
pełnomocnik czy pełnomocniczka byli dopuszczeni 
do swojego klienta. To jest sytuacja, która w naszej 
ocenie – ale, jak rozumiem, także w ocenie rzecz-
nika praw obywatelskich – narusza podstawowe 
prawa i wolności obywatelskie.

Mówimy o osobach zatrzymanych, bardzo czę-
sto o osobach młodych, które po raz pierwszy w ży-
ciu uczestniczą w demonstracjach i protestach. To 
jest dla nich pierwsza lekcja społeczeństwa obywa-
telskiego. Niezależnie od tego, jak oceniamy ich po-
glądy, niezależnie od tego, czy podoba nam się język, 
w jakim te poglądy wyrażają – te osoby mają prawo 
do ochrony, opieki i do realizowania swoich praw. 
Kiedy zatrzymuje się czy straszy czternastolatka 
z Krapkowic, siedemnastolatkę z Limanowej, czter-
nastolatkę z Olsztyna, to ci młodzi ludzie – również 
ci, którzy wychodzą na ulice w swoich miasteczkach 
i którzy nie są zatrzymywani – boją się o swoje zdro-
wie i bezpieczeństwo. Ich rodzice boją się o ich zdro-
wie i ich bezpieczeństwo. Nie wiedzą, czy jeżeli nawet 
doszłoby do naruszenia prawa przez jakąś taką młodą 
osobę, to ta osoba w momencie zatrzymania będzie 
mogła mieć dostęp do swojego reprezentanta.

Ja o tym mówię dlatego, że tworzy się w Polsce 
taka ogromna przepaść między państwem a spo-
łeczeństwem. My jako posłanki i posłowie staramy 
się tę przepaść zasypać tak, żeby ci młodzi ludzie, 
którzy dzisiaj jeszcze nie mają praw wyborczych, ale 
będą je mieli za 5 czy 7 lat, tego zaufania całkowicie 
nie stracili. Dziś tracą już zaufanie do policji. Wiemy, 
że niespełna połowa Polek i Polaków w ogóle ufa po-
licji. Ten brak zaufania jest też brakiem zaufania do 
instytucji publicznych i do państwa. Naszym wspól-
nym obowiązkiem – także obowiązkiem wicepre-
miera do spraw bezpieczeństwa, także obowiązkiem 
pana premiera, także obowiązkiem ministra spraw 
wewnętrznych – jest dbanie o to, żeby to zaufanie do 
państwa nie zostało zupełnie roztrwonione.

Tym bardziej haniebna jest dzisiejsza nie-
obecność przedstawicieli władzy, ale tym bardziej 
wdzięczna jestem Senatowi za to, że taką prze-
strzeń na tę debatę nam tutaj dzisiaj udostępnił. 
Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Bardzo dziękuję.
I proszę o zabranie głosu pana posła Michała 

Szczerbę.

PoSeł 
micHał szczerBa 

Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie 
Rzeczniku! Pani Zastępczyni Rzecznika Praw 
Obywatelskich! Szanowni Państwo!
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Bardzo dziękuję za tę debatę i za możliwość po-
dzielenia się również relacjami ze zdarzeń, w któ-
rych braliśmy udział.

Wysoka Izba wie, że od 5 lat, a szczególnie 
w ostatnim okresie, nasza rola parlamentarzy-
stów i parlamentarzystek nie jest realizowana wy-
łącznie na salach Sejmu czy Senatu, ale również 
wśród ludzi. I, Szanowni Państwo, to, co się dzia-
ło w Warszawie na placu Powstańców Warszawy 
18 listopada nie może zostać zapomniane. To nie 
może zostać zapomniane, ponieważ mieliśmy do 
czynienia z czymś absolutnie niebywałym.

Szanowni Państwo, zgłosiły się do mnie 2 oso-
by – pan W.W. oraz pani A.L. To są 2 osoby, które 
zostały bezpośrednio poszkodowane. 18 listopa-
da w okolicach godziny 22.00 nieumundurowany 
mężczyzna – nieoznakowany, znajdujący się w tłu-
mie – wyciągnął nagle pałkę teleskopową. Wszyscy 
zgromadzeni wokół niego uznali go po prostu za 
bandytę, za bojówkarza, który przyszedł spowo-
dować zamieszanie w trakcie trwającego protestu. 
I nagle ta pałka teleskopowa dwukrotnie zosta-
ła przez niego użyta, wylądowała na głowie pana 
W.W., który wtedy wykonywał swoje obowiązki 
służbowe. Pan W. od ponad 20 lat jest fotografem. 
Szanowni Państwo, następnie ten sam człowiek – 
jak się później okazało, nie bandyta, nie bojówkarz, 
a funkcjonariusz, antyterrorysta z Pododdziału 
Kontrterrorystycznego Policji „BOA”, podległego 
Komendzie Głównej Policji – uderzył panią A.L., 
odepchnął ją, ona upadła. Następnie pani A.L. zo-
stała potraktowana gazem przez jego kolegów, któ-
rzy mu towarzyszyli.

Szanowni Państwo, w takich sprawach, kie-
dy zgłaszają się do nas osoby poszkodowane, nie 
możemy pozostać obojętni. Dlatego w piątek zło-
żyłem zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa do Prokuratury Rejonowej Warszawa 
Śródmieście.

Szanowni Państwo, za moją namową pan W.W. 
dokonał badania sądowo-lekarskiego. Szanowni 
Państwo, pozwólcie, że zacytuję fragment obdukcji: 
na głowie w lewej okolicy ciemieniowo-potylicznej 
pionowe brudnofiołkowe zasinienie o wymiarze 
5 cm na 1 cm, przechodzące obwodowo w promie-
niu do 1 cm w żółtawe zasinienie; w obrębie opisa-
nych zmian obrzęk tkanki podskórnej.

Chciałbym, żeby Wysoka Izba miała pełną świa-
domość, że ten człowiek po tym uderzeniu pałką 
teleskopową prosto w głowę mógł zostać do koń-
ca życia kaleką. Ta pałka mogła roztrzaskać jego 
głowę, ta pałka mogła pozbawić go życia. Apeluję 

w tym miejscu, w Wysokiej Izbie, do prokuratora 
generalnego o natychmiastowe wszczęcie postępo-
wania w tej sprawie. Takie sprawy nie mogą pozo-
stać przez nas pozostawione bez reakcji.

Druga sprawa, Szanowni Państwo, tj. zda-
rzenie, o którym już państwo mówiliście, pod 
Ministerstwem Edukacji Narodowej. Chodzi o za-
trzymanie osoby, która także wykonywała czynno-
ści zawodowe podczas protestu – relacjonowała ten 
protest dla agencji fotograficznej, z którą współ-
pracowała. Szanowni Państwo, nie może być tak, 
że wobec dziennikarek, dziennikarzy, fotorepor-
terów, stosowany jest swoisty efekt mrożący, że są 
zatrzymywani.

Chciałbym bardzo serdecznie podziękować 
moim koleżankom i kolegom parlamentarzy-
stom, na czele z panem senatorem Bogdanem 
Klichem. Dziękuję panu posłowi Tomczykowi, 
pani posłance Żukowskiej, ale również pani 
dr Hannie Machińskiej, która przyjechała na 
miejsce i uczestniczyła w 2 czynnościach, będąc 
na miejscu, upominając się o standardy przesłu-
chiwania zatrzymanych. To jest rzecz absolutnie 
ważna.

Chciałbym również powiedzieć, że ta sytuacja 
jest dla mnie, również jako obywatela, nie tylko po-
sła, bardzo niepokojąca. Mam pełną świadomość, 
że odbudowa autorytetu Policji, prestiżu pracy 
w Policji będzie czymś bardzo długotrwałym.

Dziękuję Wysokiej Izbie, Pani Marszałek, za tę 
debatę, za możliwość zabrania głosu w debacie do-
tyczącej tych 2 zdarzeń, w których bezpośrednio 
uczestniczyłem. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję wszystkim zaproszonym go-

ściom za wypowiedzi.
Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Bogdana 

Klicha.
Będę bardzo prosić o dyscyplinę czasową.
(Senator Bogdan Klich: Bardzo dziękuję. Wydaje 

mi się, Pani Marszałek, że wyczerpałem swój czas 
w tym wprowadzeniu, dlatego zrezygnuję z tej wy-
powiedzi. Dziękuję.)

Bardzo dziękuję.
Proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Krzysztofa Brejzę – zdalnie.
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SenatoR 
krzyszTof BreJza 

Pani Marszałek, bardzo dziękuję za możliwość 
zabrania głosu.

Z czego wynika problem? No, problem wynika 
z tego, że kobiety, Polki, ale i Polacy, obywatele wyszli 
na ulice, walcząc o swoje podstawowe prawa – prawo 
do godności. Ta brutalizacja w ostatnich tygodniach 
wynika z tych protestów. Brutalizacja działań policji 
wynika z największych w historii współczesnej Polski 
protestów, które obejmują nie tylko Warszawę, Poznań, 
Gdańsk, tj. duże miasta, metropolie i średnie miasta, 
ale również miasta i miasteczka Polski powiatowej. 
Stąd ktoś w rządzie PiS podjął decyzję o ostrych dzia-
łaniach. Media donosiły, że była to decyzja Jarosława 
Kaczyńskiego. Tak się składa, że rzeczywiście zbiega 
się to z wejściem prezesa PiS do rządu na stanowisko 
przewodniczącego komitetu bezpieczeństwa.

Co do poszczególnych spraw – chciałbym za-
uważyć, że podobne działania, niezwykle brutalne, 
wobec osób biorących udział w spacerach, w tych 
największych w historii Polski demonstracjach, 
mają miejsce nie tylko w dużych miastach, ale rów-
nież w mniejszych. W wielu mniejszych miastach 
dochodziło do podobnych incydentów – chociaż-
by w Ż., gdzie policja zatrzymała niosącego flagę 
pana M.L. Człowiek ten ma teraz sprawę w sądzie. 
W wielu, wielu innych mniejszych miejscowo-
ściach mają miejsce różnego rodzaju szykany, na-
chodzenie ze strony organów Policji.

Co do incydentów już w samej Warszawie, prze-
kraczania uprawnień… Wiele wskazuje, że 18 listo-
pada miała miejsce prowokacja. Odbywał się Strajk 
Kobiet w Warszawie, przebiegał niezwykle pokojo-
wo, spokojnie, ale w pewnym momencie ktoś podjął 
decyzję o wprowadzeniu tam oddziału antyterro-
rystycznego, którego nie było na początku. Pytanie: 
kto i dlaczego? Chcielibyśmy zadać dzisiaj te pytania 
panu ministrów i komendantowi głównemu Policji. 
Bardzo wymowne, że panów nie ma. Nie uzyskamy 
tych informacji. Musielibyśmy spytać… Docierają do 
nas sygnały o tym, że użyto pałek teleskopowych, 
tak jak poseł Szczerba wspominał, niezwykle groź-
nych, ale też pałek, które nie były na wyposażeniu 
służbowym. Podobno pojawiły się tam również pałki 
prywatne, co byłoby przestępstwem.

Chcielibyśmy też spytać o dodatek w wysokości 
1 tysiąc 500 zł dla antyterrorystów uczestniczących 
w tzw. zabezpieczeniu strajków. Wiemy, że taki do-
datek wprowadzono. Rzecz niezwykle skandaliczna 
i bulwersująca w sytuacji kryzysu gospodarczego, 

walki całej Polski z pandemią o ochronę zdrowia. 
Są dziurawe tarcze, ludzie tracą pracę, a wpro-
wadzany jest specdodatek w takiej wysokości dla 
wąskiego grona antyterrorystów, których kieruje 
się na ulice, nieumundurowanych, z pałkami tele-
skopowymi, bijących spacerowiczów i kobiety. Jest 
brutalizacja wobec kobiet…

(Zakłócenia w trakcie wypowiedzi)
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Panie Senatorze, nie słyszymy pana.)
Brutalizacja działań…
(Zakłócenia w trakcie wypowiedzi)
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Panie Senatorze, zrywa połączenie. Panie 
Senatorze, nie słyszymy…)

(Zakłócenia w trakcie wypowiedzi)
Następuje brutalizacja działań również wobec 

dziennikarzy. Charakterystyczne, że obejmuje to nie 
tylko działania organów Policji, ale również proku-
ratury. Proszę zauważyć, co się stało we Wrocławiu 
z jedną z dziennikarek „Gazety Wyborczej”. Została 
pobita przez chuligana na ulicy, rzucona na be-
ton. Prokurator niskiego szczebla wnosi o areszt. 
Prokurator regionalny, prawdopodobnie na pole-
cenie Prokuratury Krajowej i Zbigniewa Ziobry, 
nakazuje ten wniosek wycofać. I chuligan, agresor, 
który pobił kobietę, wychodzi na wolność na skutek 
interwencji na szczycie prokuratury.

Problemem Policji jest to, że w ostatnich latach 
została skandalicznie upolityczniana. Problemem 
jest to, że ludzie zarządzający polską Policją nie 
zajmują się prawdziwymi problemami Policji, 
a to jest 10 tysięcy wakatów, 10 tysięcy brakują-
cych miejsc w Policji. To jest wreszcie przekracza-
nie uprawnień, niezwykła brutalizacja dla celów 
czysto politycznych.

(Zakłócenia w trakcie wypowiedzi)
Z ostatnich badań wynika, że jest o 20% mniej-

sze zaufanie do Policji jako formacji. Zarządzający 
Policją politycy PiS zadają krzywdę zarówno oby-
watelom protestującym w swoich słusznych spra-
wach, jak i samej Policji. Ten autorytet będzie 
odbudowywany po tych rządach przez wiele, wie-
le lat. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

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

Bosackiego.
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SenatoR 
marcin Bosacki 

Bardzo dziękuję, Pani Marszałek.
Wysoka Izbo!
Ja jestem w sposób fundamentalny zdziwiony. 

Gorzej: jestem oburzony tym, że dzisiaj nie ma tu, 
w Wysokiej Izbie, ministra spraw wewnętrznych 
ani komendanta głównego Policji, zaproszonych do 
złożenia informacji Wysokiemu Senatowi w spra-
wie brutalności policji w ostatnich tygodniach. Pan 
minister Kamiński – jak wiadomo, jeden z abso-
lutnie czołowych polityków formacji rządzącej, 
wiceprezes PiS – tydzień temu w Sejmie w takiej 
bardzo krótkiej wypowiedzi, w której niczego nie 
tłumaczył, za to bronił przez paręnaście minut 
prezesa Kaczyńskiego, twardo mówił, że to on jest 
odpowiedzialny za działania policji. No, skoro jest 
odpowiedzialny, to dlaczego nie starczyło mu od-
wagi, aby pojawić się w Senacie i wytłumaczyć te 
coraz bardziej brutalne działania policji w ostat-
nich tygodniach? A ja bym chciał jemu oraz panu 
komendantowi głównemu Szymczykowi zadać kil-
ka absolutnie fundamentalnych pytań.

Dlaczego 11 listopada, po tygodniach przygoto-
wań i zapowiedzi środowisk, które w poprzednich 
latach atakowały innych współobywateli, atakowa-
ły mienie publiczne, używały rac, kamieni, paliły 
samochody, policja reagowała niezwykle wolno, po 
kwadransach? Pojawiła się w miejscu, gdzie podpa-
lono wnętrze Empiku, po kilkunastu minutach. Po 
półtorej godziny zamieszek policja nadal nie potra-
fiła ogarnąć tłumu i z tego tłumu strzelano racami, 
które podpalały prywatne mieszkania. Tymczasem 
tydzień później, podczas pokojowej demonstracji 
18 listopada, policja praktycznie cały czas miała ta-
kie siły i środki, aby z mniejszej lub większej odle-
głości otaczać kilkutysięczny tłum.

Skąd ta dysproporcja? Czemu Policja państwo-
wa była z całą pewnością o wiele gorzej przygo-
towana do agresywnych – tych, o których było 
wiadomo, że będą agresywne – demonstracji 11 li-
stopada, a dużo bardziej przygotowana wtedy, kie-
dy protest był pokojowy? Czy powodem tego jest 
wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego miesiąc temu, 
najpierw na Facebooku rządzącej partii, a potem 
w Sejmie, gdzie mówił on, że demonstracje kobiet, 
młodzieży, dużej części społeczeństwa, jak tu słusz-
nie mówił senator Brejza, największe demonstracje 
w historii Polski… Wówczas Jarosław Kaczyński za-
powiedział twarde użycie środków państwa, służb 
państwowych, ale również zaapelował do członków 

i sympatyków rządzącej partii, aby tym demonstra-
cjom się sprzeciwili. Czy to wówczas polska Policja 
dostała od władz politycznych partii rządzących 
państwem przykazanie, polecenie, aby w sposób 
dużo bardziej brutalny atakować, rozpędzać, prze-
szkadzać w pokojowych demonstracjach.

Chciałbym zapytać zarówno komendanta 
Szymczyka, jak i ministra Kamińskiego, dlacze-
go od tego czasu mamy do czynienia z masowymi 
represjami, z przesłuchaniami, z wzywaniem na 
komendy, ze spisywaniem oraz z tym, co widzieli-
śmy na tych filmach, czyli po prostu z brutalnością 
częściowo nieumundurowanych policjantów biją-
cych polską młodzież i polskie dzieci. Chciałbym 
zapytać pana komendanta Szymczyka, czy kieruje 
jeszcze Policją państwową, czy już Policją partyjną.

A pana Kamińskiego i pana Kaczyńskiego już 
o nic bym nie spytał. Jeśliby tutaj siedzieli, to po-
wiedziałbym im w twarz, że zamieniają Policję, 
która przez ćwierć wieku wolnej Polski dorobiła 
się dobrej renomy, w Policję partyjną, że niszczą 
kolejny organ państwa polskiego, tak jak niszczą 
całe państwo. To, że Policja w ciągu ostatnich mie-
sięcy straciła 1/3 poparcia i zaufania społeczeń-
stwa, że w tej chwili ufa jej dużo mniej niż połowa 
Polaków, jest winą ich oraz tych, którzy wypełniają 
ich polecenia.

Kończąc, Pani Marszałek, chcę powiedzieć, że 
na jutrzejszy wieczór zapowiedziane są kolejne de-
monstracje w całej Polsce. Odbędą się one również 
w moim Poznaniu. Chcę powiedzieć, że podczas 
tego wieczoru kolejny raz będę obserwował pracę 
policji. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu panią senator Joannę 

Sekułę.

SenatoR 
Joanna sekuła 

Pani Marszałek! Szanowni Państwo! Szanowni 
Goście!

Protesty, jakie obserwujemy od wielu tygo-
dni, są pokłosiem tego, że w budynku Trybunału 
Konstytucyjnego ktoś uznał, że przepisy zezwa-
lające na przerwanie ciąży w przypadku ciężkich 
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i nieodwracalnych uszkodzeń płodu są niezgodne 
z konstytucją. To w praktyce oznacza zakaz legal-
nej aborcji w Polsce. Nie bądźmy więc zdziwieni, 
że kobiety wyszły na ulice, by zaprotestować. Mają 
do tego prawo. Mają prawo do wyrażania swoich 
opinii i prawo do wykrzyczenia swojego sprzeciwu, 
nawet na proteście.

To prawo gwarantuje nam konstytucja, ale wy-
nika ono z moralności i człowieczeństwa. Rząd PiS 
musiał bardzo nisko upaść pod względem katego-
rii moralnych i praw człowieka, skoro pan mini-
ster Kaczyński oczekuje tłumienia wolności słowa 
i rozpędzania protestów za pomocą pałki trzyma-
nej przez ludzi udających funkcjonariuszy Policji. 
Widać, że to, co się dzieje w ostatnim czasie, nie 
ma nic wspólnego z postawą godną munduru. Jako 
senatorka Koalicji Obywatelskiej protestuję razem 
z tymi odważnymi kobietami. Protestuję również 
przeciwko instrumentalnemu traktowaniu władzy 
i temu, że w miejsce praworządności wprowadza 
się pałorządność PiS. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Bardzo dziękuję, Pani Senator.
I proszę o zabranie głosu panią senator Lidię 

Staroń – zdalnie.
(Senator Lidia Staroń: Słychać? Czy mnie 

słychać?)
Pani Senator, proszę bardzo.

SenatoR 
lidia sTaroń 

Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, przez kraj przetaczają się 

manifestacje. Niektórzy uczestnicy tych mani-
festacji w wulgarny sposób atakują – zresztą nie 
tylko słownie, ale też fizycznie – katolików i funk-
cjonariuszy Policji. Na dodatek dzieje się to w cza-
sie pandemii. Dochodziło do wydarzeń, których 
nigdy wcześniej nie widzieliśmy. Dochodziło do 
zakłócania mszy świętej i niszczenia elewacji ko-
ściołów, a więc do aktów zwykłego wandalizmu. 
Do czego doprowadzą takie działania? Do eskala-
cji przemocy? Widzieliśmy na tych manifestacjach 
hasła takie jak „Dym w kościołach”. Dlatego takie 
działania powinny spotkać się nie tylko z naganą, 
ale również reakcją karną. Niszczenie mienia czy 

kierowanie gróźb to są przecież czyny ścigane jako 
przestępstwa. Wielokrotnie padały hasła wzywa-
jące do obalenia wybranych władz, legalnie, do 
aborcji w każdym czasie i w każdym przypadku, 
po prostu na życzenie. I kropka.

Poziom agresji uczestników tych demonstra-
cji napawa najwyższym niepokojem. Udzielanie 
poparcia takim grupom, a przede wszystkim ini-
cjatorom tych protestów przez polityków różnych 
opcji, jest zachowaniem skrajnie nieodpowiedzial-
nym. Kto jak kto, ale parlamentarzyści powinni 
być pierwszymi, którzy staną w obronie prawnego 
porządku państwa. Prawo zaś stoi na straży god-
ności wszystkich, nie tylko demonstrujących, ale 
także katolików, którzy w ostatnim czasie spotkali 
się z przejawami ogromnej nienawiści. Nie może 
być tak, że mając na ustach hasła tolerancji i po-
szanowania konstytucji, tę konstytucję się depcze, 
a tolerancję rozumie się jako akceptację dla naj-
bardziej wulgarnych zachowań. Nawoływanie do 
protestów czy choćby udzielanie moralnego wspar-
cia osobom organizującym te protesty to nic inne-
go jak dolewanie oliwy do ognia. Na skutek takich 
właśnie działań, także parlamentarzystów, wspie-
rania manifestujących, wielu ludzi w naszym kraju 
nie czuje się dziś bezpiecznie, wielu ma obawy, czy 
nie staną się obiektem ataków słownych, a przede 
wszystkim fizycznych.

Moi koledzy senatorowie wyrażali zaniepo-
kojenie działaniami władz publicznych zmierza-
jących jakoby do podważania zagwarantowanego 
w konstytucji świeckiego charakteru naszego pań-
stwa. Tylko że nikt takiego charakteru państwa nie 
podważa. To jest zapisane w konstytucji. Ale też ta 
sama konstytucja, na którą chętnie powołują się 
niektórzy politycy, gwarantuje każdemu wolność 
sumienia i religii.

Katolicy też są obywatelami naszego państwa 
i im też konstytucja to gwarantuje. Art. 53 polskiej 
konstytucji stanowi bowiem, że wolność religii obej-
muje wolność wyznawania lub przyjmowania reli-
gii według własnego wyboru itd. Czy to przypadek, 
że religia i wiara, która uczy rozróżniać dobro od 
zła, iść pod prąd, gdy trzeba bronić wartości, za-
sad i słabszych, traktowana jest z taką nienawi-
ścią? Nie może być tak, że dla niektórych tolerancja 
kończy się tam, gdzie zaczyna się chrześcijaństwo. 
Dla wielu dziś takie wartości jak patriotyzm i odpo-
wiedzialność nie istnieją. Czy młodzi ludzie są dziś 
wychowani w tym duchu? Jeszcze raz chyba trze-
ba podkreślić, że w świetle naszej konstytucji wiara 
i religia to są nasze korzenie – i Polski, i Europy. 
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Katolicy mają konstytucyjne prawo manifestowa-
nia swych przekonań, praktykowania swojej religii, 
a więc także podejmowania decyzji zarówno w życiu 
rodzinnym, zawodowym, jak i w życiu publicznym.

Polacy chcą żyć w państwie, które szanuje tak-
że prawa tych najsłabszych, także osób jeszcze 
nie urodzonych, są przeciw aborcji na życzenie – 
i kropka – oraz adopcji dzieci przez pary homosek-
sualne. Jeżeli wiemy, że obok nas wyrządzana jest 
krzywda, to reagujemy. I jest to naturalne. Należy 
powtórzyć: te sprawy nie mogą mnie nie obcho-
dzić, nie mogą mnie nie boleć.

Nie można, posługując się hasłami toleran-
cji i konstytucji, krzywdzić innych. Nie można 
usprawiedliwiać przemocy, a potem krzyczeć: 
„Tolerancja!”, „Konstytucja!”. Dlatego nie może być 
tak, aby państwo nie stało na straży gwarancji wol-
ności sumienia chrześcijan. Musi działać, nie może 
być bierne, oczywiście zawsze zgodnie z prawem. 
A my, parlamentarzyści nie tylko nie możemy mil-
czeć, ale musimy się sprzeciwiać takim ulicznym 
protestom czy takim rzekomo pokojowym atakom. 
Uliczna agresja sięgnęła zenitu, a język i wulgar-
ność – dna. Po niej może nadejść tylko przemoc 
fizyczna, której przypadki zresztą już widzieliśmy. 
Żyjemy w wolnym kraju, mamy prawo protesto-
wać, mamy wolne państwo. Ale manifestowanie 
tych przekonań nie może się odbywać w atmosfe-
rze nienawiści, przemocy i strachu. Niezależnie od 
wyznawanych przekonań obecne protesty uliczne 
organizowane przez tzw. Strajk Kobiet powinny 
spotkać się z negatywną oceną, także parlamen-
tarzystów. Jeżeli nie ze względu na poglądy ich 
uczestników, to ze względu na ich formę – wul-
garną i stanowiącą zagrożenie dla bezpieczeństwa 
publicznego. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Dziękuję.
Proszę o zabranie głosu panią senator Ewę 

Matecką.

SenatoR 
ewa maTecka 

Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! 
Szanowni Państwo Posłowie! Szanowny Panie 
Rzeczniku! Zaproszeni Goście!

W 2015 r. ówczesna szefowa PiS stanowczo de-
klarowała: „na pewno za czasów rządów Prawa 
i Sprawiedliwości my policji przeciwko manife-
stantom wyprowadzać nie będziemy, tak jak ro-
biła to Platforma, bo szanujemy dialog, wolność 
i różnice poglądów”. Ile warte są dziś słowa Beaty 
Szydło i innych polityków jej obozu, przekonujemy 
się praktycznie co tydzień. Brutalność ze strony 
części funkcjonariuszy Policji, zamaskowani anty-
terroryści w cywilnych strojach, również ci z wy-
rokami za agresję, oraz bojówki pseudokibiców 
wspierające służby mundurowe w biciu, w ponie-
wieraniu uczestników pokojowych demonstracji – 
taka jest obecnie wizytówka polskich władz od lat 
dewastujących praworządność i tłumiących wszel-
kie aktywne przejawy zachowań demokratycznych.

Dziś media pełne są udokumentowanych do-
niesień o  bezprawnych działaniach zbrojnego 
ramienia rządzących. Naruszanie nietykalności 
cielesnej parlamentarzystów, wyrywanie z tłumu 
pojedynczych osób, bicie ich, obezwładnianie ga-
zem, wywożenie poza stolicę i pozostawianie ich 
tam, bezpodstawne zatrzymania, późniejsze re-
presje i nękanie przeciwników politycznych – to 
jeszcze do niedawna były standardy, które obser-
wowaliśmy wyłącznie w innych krajach, w tych, 
w których dyktatura nie tworzy już nawet pozo-
rów demokracji. Tylko w dyktaturze policja, za-
miast chronić obywateli przed bezprawiem, chroni 
polityków przed obywatelami domagającymi się 
swoich praw. Tylko w dyktaturze wrogiem publicz-
nym stać się może nastolatek, który udostępnia na 
Facebooku informacje niewygodne dla władzy, czy 
drobna kobieta szarpana przez kilku rosłych funk-
cjonariuszy lub bestialsko bita pałką teleskopową. 
To kolejny dowód na to, że niezrozumienie świa-
ta, niezrozumienie rzeczywistości czy raczej brak 
woli jej zrozumienia powoduje strach, a ten staje 
się przyczyną agresji.

Jak wielki musi być dziś strach władzy, że stać 
ją już tylko na to, by mścić się na najsłabszych. Jak 
wiele trzeba mieć na sumieniu, by przeciwko ko-
bietom i nastolatkom wysyłać antyterrorystów 
szkolonych do brutalnej walki z najgroźniejszymi 
przestępcami. Jak bardzo trzeba być cynicznym, 
aby bezprawnie przetrzymywać nieletnich na ko-
misariatach, prześladować ich w szkołach lub obez-
władniać gazem rozpylanym prosto w oczy. Jaki 
trzeba mieć tupet, by grozić ludziom identyfikują-
cym w sieci funkcjonariuszy reżimu przebranych 
za bandytów i pastwiących się nad wyrwanymi 
z tłumu lub osaczonymi manifestantami. Wreszcie 
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jak bardzo złym trzeba być człowiekiem, by głosić, 
że to wszystko w obronie ojczyzny i chrześcijań-
skiej cywilizacji.

W jednym ze swych wpisów Zbigniew Hołdys 
przestrzegał, że tak spotęgowana brutalność służb 
doprowadzić może tylko do tego, że lada moment 
młode pokolenie doczeka się swojego Grzegorza 
Przemyka. Ta mroczna przestroga zobowiązu-
je również nas, parlamentarzystów, aby głośno 
protestować przeciwko bezkarnej agresji funk-
cjonariuszy państwa, dopóki jeszcze małoletni 
bohaterowie dzisiejszych prześladowań uchodzą 
z życiem. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

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

Jerzego Wcisłę.

SenatoR 
Jerzy wcisła 

Pani Marszałek! Wysoki Senacie, a właściwie 
jedna z części Senatu! Panie Profesorze! Szanowni 
Goście!

Jeśli chodzi o działania policji podczas prote-
stów, to mamy w Polsce dwugłos. Inaczej rela-
cjonują to uczestnicy protestów, dokumentujący 
obrazy pochodzące z autentycznych nagrań tych-
że uczestników, inaczej mówią przedstawiciele 
Policji, rządu i partii, Prawa i Sprawiedliwości. 
Zaprosiliśmy więc do Senatu obie strony, by spy-
tać, jak to naprawdę było. Co robiła policja – chro-
niła protestujące kobiety czy je biła? Czy może 
protestujące kobiety biły policjantów? Czy może 
jest tak, że minister nadzorujący policjantów nie 
wie o tym, że zatrudnia bandytów – możemy tak 
przypuszczać, może on o tym nie wie, a tu może 
by się dowiedział – a nie stróży prawa i obrońców 
obywateli? Niestety, ani minister, ani komendant 
Policji nie pojawili się w Senacie, nie ma też sena-
torów PiS. Oni znają prawdę z telewizji publicznej. 
Nie muszą tutaj konfrontować swojej wiedzy. Może 
też boją się tej konfrontacji? Boją się konfrontacji 
z filmami, które tu były przedstawiane, z uczestni-
kami, z senatorami, z posłami, którzy brali w tym 
udział czy byli obserwatorami tych protestów? 
A może, Wysoki Senacie, poziom bezczelności 

tych nieobecnych dzisiaj jest tak wielki, że nie czują 
w ogóle potrzeby, by w ich wersję wydarzeń wie-
rzono? Każdy sobie sam odpowie na te pytania.

Jest jednak jeszcze jeden wymiar zachowania 
Policji podczas demonstracji, a także tego zacho-
wania z dzisiaj, wobec zaproszenia do Senatu. 
Protesty odbywają się w całej Polsce, w małych 
miasteczkach, 10-tysięcznych, i protestujący otrzy-
mają także dzisiaj jasną informację od polskiego 
rządu: nie będziemy z wami rozmawiali inaczej 
niż za pomocą gazów łzawiących i pałek telesko-
powych. Wysoki Senacie, ja jestem z pokolenia 
„Solidarności” i wiem, że taka strategia kończy 
się zwykle dramatycznie. Panie Ministrze, Panie 
Premierze i Panie Wicepremierze, krew, która 
przelewana jest na tych demonstracjach i która 
pewnie będzie na innych demonstracjach przele-
wana, to będzie krew na waszych rękach.

W Elblągu podczas demonstracji spotkałem się 
z jedną z liderek Strajku Kobiet. Prosiłem, by kobie-
ty, oprócz tych spraw, o które walczą, wzięły pod 
opiekę rzecznika praw obywatelskich, bo to jest je-
dyna instytucja konstytucyjna, która jeszcze pełni 
swoją funkcję – obrony obywateli przed monopo-
lem władzy. Nie możemy – i kobiety, i protestujący 
czy uczestniczki Strajku Kobiet – doprowadzić do 
tego, że tę instytucję stracimy. A wiemy, że są ta-
kie zamiary. Dzisiejsza obecność pana prof. Adama 
Bodnara świadczy o tym, że potrzebna jest reali-
zacja tej prośby.

I, Wysoki Senacie, odpowiem jeszcze pani sena-
tor Lidii Staroń. Jako absolwent uczelni katolickiej, 
który za to, że odważył się studiować na KUL w la-
tach osiemdziesiątych, musiał się tłumaczyć przed 
esbecją, powiem tak: Pani Senator, wartości chrze-
ścijańskich nie broni się pałkami. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
I proszę o zabranie głosu panią senator Danutę 

Jazłowiecką.

SenatoR 
danuTa Jazłowiecka 

Dziękuję, Pani Marszałek.
Widzimy na naszych ulicach – w tak szczegól-

nym okresie, okresie pandemii – jak interpretowane 
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są przez rząd PiS tak często pojawiające się w ustach 
polityków Zjednoczonej Prawicy słowa o oddaniu 
Polakom godności. Przedstawione dzisiaj filmy do-
kumentują, że dla obecnego rządu oddanie godności 
Polakom oznacza zastraszanie, upadlanie, bicie, wręcz 
terrorowanie polskiego społeczeństwa… torturowa-
nie, przepraszam, torturowanie polskiego społeczeń-
stwa. Przepraszam, ale… Za chwileczkę przeczytam 
państwu wiadomość, którą otrzymałam i która mocno 
mnie zdenerwowała. Torturowanie, bicie, zastraszanie 
ludzi bez względu na wiek, bez względu na to, czy to 
są dwunasto-, czternastolatkowie, czy jest to 80-letnia 
kobieta. Wystraszony rząd odgradza parlament barier-
kami i tysięcznym kordonem policji, wobec śpiewa-
jących demonstrantów stosuje kocioł, traktując ich 
jak najniebezpieczniejszych terrorystów, wyciąga gaz 
i pałki na obywateli. A wystraszeni senatorowie Prawa 
i Sprawiedliwości chowają się po kątach – no, jak wi-
dzimy, dwóch przybyło; jak sądzę, wiedzą, że prawie 
skończył się ten punkt, ta informacja – by nie słyszeć 
informacji na temat tego, co się dzisiaj dzieje na ulicach 
polskich miast.

Przed chwileczką otrzymałam informację, że 
właśnie w tej chwili zatrzymano 6 osób, Obywateli 
RP, 3 kobiety i 3 mężczyzn. Oni prowadzą pod ko-
mendą główną pikietę, czytając policjantom, spo-
kojnie czytając policjantom fragmenty orzeczeń 
sądowych uznających ich działania za bezpodstaw-
ne, nielegalne i źle przeprowadzone. Zapewne za 
chwileczkę ich zwiną.

Pragnę bardzo gorąco podziękować wszystkim 
Polakom, dla których przyszłość i wolność spo-
łeczeństwa polskiego jest tak ważna, że narażają 
swoje zdrowie i życie i nadal są na ulicach. Wielki 
szacunek dla was.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Bardzo dziękuję, Pani Senator.
Informuję, że…
Proszę bardzo, jeszcze pani senator Barbara 

Borys-Damięcka.

SenatoR 
BarBara Borys-damięcka 

Dziękuję, Pani Marszałek.
Ponieważ nasza debata dobiega końca, a zawsze 

kończy się tym, że mamy do wielu przedstawicieli 

rządu pytania i prosimy o udzielenie na nie odpo-
wiedzi, zwracam się w tej chwili do wicepremiera, 
pana Jarosława Kaczyńskiego – któremu podlegają 
wszystkie służby siłowe i który spowodował to, że 
Polacy w całej Polsce, w małych i dużych miastach 
i miasteczkach, wyszli na ulicę – żeby udzielił mi na 
piśmie odpowiedzi na następujące pytania. Mam pra-
wo je zadać w ramach pełnionego mandatu senatora.

Dlaczego do tej pory nie zajął publicznie żad-
nego stanowiska w tej sprawie i jako wicepremier 
nie wypowiedział się, nie ocenił sytuacji, którą sam 
sprowokował?

Dlaczego pan wicepremier Kaczyński tak 
strasznie nie cierpi kobiet i nie może zrozumieć, 
że mają takie same prawa jak mężczyźni?

Dlaczego pan wicepremier Kaczyński gra ży-
ciem, losem policjantów, których upokarza, każąc 
im wyjść na ulice w tak nieszlachetnych celach? 
Przecież oni mają żony, córki, matki, babcie i też 
cierpią z tego powodu, że tracą dobrą opinię, na 
jaką pracowali swoją ciężką służbą.

Proszę udzielić mi, w trybie obowiązującym, 
odpowiedzi na piśmie. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Bardzo dziękuję, Pani Senator.
Informuję, że lista mówców w debacie została 

wyczerpana.
Dla porządku informuję również, że sena-

tor Beniamin Godyla złożył swoje przemówienie 
w dyskusji do protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Dziękuję państwu senatorom za wystąpienia.
(Rozmowy na sali)
Szanowni Państwo, proszę, dajcie mi prowa- 

dzić.
Dziękuję państwu senatorom za wystąpienia.
Czy pan Adam Bodnar, rzecznik praw obywatel-

skich, chciałby jeszcze zabrać głos i ustosunkować 
się do wypowiedzi senatorów, które padły w trak-
cie dyskusji?

Proszę bardzo.

Rzecznik PRaW oByWatelSkich
 adam Bodnar 

Szanowna Pani Marszałek! Szanowne Panie 
i Szanowni Panowie Senatorowie!

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.
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Chciałbym bardzo serdecznie podziękować za 
możliwość zabrania głosu, a przede wszystkim za 
dzisiejszą debatę. Myślę, że ona jest ważna dla wie-
lu obywateli, którzy nie są w stanie zrozumieć tego, 
co się w Polsce dzieje, nie są w stanie zrozumieć, 
dlaczego w państwie, które mieni się państwem 
demokratycznym, dochodzi do tego typu sytuacji, 
dlaczego przemoc staje się wszechobecna, dlacze-
go w zasadzie nie ma dnia, kiedy nie obserwowa-
libyśmy różnych wydarzeń, w których ta przemoc, 
także ze strony policji, się pojawia.

Ja chciałbym… Nie będę się odnosić do wszyst-
kich wątków, bo myślę, że byłoby to niezwykle 
trudne, acz chciałbym nawiązać do pewnych kwe-
stii, które były tutaj sygnalizowane. Padło też jed-
no bardzo konkretne pytanie do mnie. Pan senator 
Klich w swoim wystąpieniu przywoływał te filmy, 
te wydarzenia, które miały miejsce. Jeden z tych 
filmów to był film przedstawiający pana A.K., który 
opowiadał, co go spotkało ze strony nieumunduro-
wanych policjantów. Chciałbym zwrócić państwa 
uwagę na jedną kwestię. Ten materiał ma szcze-
gólną wartość, ponieważ dzięki temu, że przedsta-
wiciele Biura Rzecznika Praw Obywatelskich byli 
w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych i spo-
tkali się z osobami zatrzymanymi 18 listopada, 
dużą część tych faktów, które zostały przedstawio-
ne przez pana A.K., jesteśmy w stanie potwierdzić. 
No, mamy akurat konkretną notatkę służbową 
dotyczącą naszej obecności i rozmowy. Ja w tym 
moim wystąpieniu mówiłem o jednej osobie, któ-
ra została przyduszona do ziemi i była traktowana 
w sposób poniżający. Później się okazało – w mię-
dzyczasie to sprawdziliśmy – że chodziło właśnie 
o pana Adama Królikowskiego. Uważam, że skoro 
mam zarówno materiał filmowy, jak i potwierdze-
nie ze strony moich współpracowników, to moja 
rola jest taka, żeby złożyć zawiadomienie o podej-
rzeniu popełnienia przestępstwa. No, ten materiał 
nie pozostawia wątpliwości odnośnie do tego, co 
się mogło zdarzyć, więc prokuratura powinna to 
wyjaśnić.

Ale zwracam państwa uwagę też na to, jak waż-
ne w tym kontekście jest niezależne wykonywanie 
funkcji związanych z Krajowym Mechanizmem 
Prewencji Tortur, który dotyczy także nieludzkie-
go i poniżającego traktowania. To, że ta funkcja 
jest właśnie w dyspozycji rzecznika praw obywa-
telskich, wynika z Protokołu Fakultatywnego do 
Konwencji ONZ w sprawie zakazu stosowania tor-
tur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poni-
żającego traktowania, którą Polska ratyfikowała. To 

pokazuje, jak fundamentalne jest to, żeby przedsta-
wiciele urzędu rzecznika mogli w sposób niezależ-
ny docierać do takich osób, żeby nie obawiali się 
tego, że ktoś spojrzy w taki czy inny sposób na to, 
że rzecznik się w ogóle w takich miejscach pojawia. 
To właśnie jest ta najbardziej bezpośrednia forma 
weryfikowania tego, co się dzieje w pomieszcze-
niach dla osób zatrzymanych. Co więcej, chciałbym 
podkreślić, że to jest funkcja, która służy demon-
strantom z różnych demonstracji, ponieważ po 
11 listopada także byliśmy na posterunkach i mo-
nitorowaliśmy, czy te prawa są przestrzegane.

W mojej ocenie to, o czym opowiadał pan Adam 
Królikowski, bez wątpienia wypełnia znamiona po-
niżającego i nieludzkiego traktowania. Ale zawsze 
jest ta płynna granica, miejsce, gdzie się kończy 
poniżające i nieludzkie traktowanie, a zaczynają 
się tortury. To zawsze są sprawy, które są przed-
miotem szczegółowych dociekań ze strony sądów 
i nie chciałbym o tym w tym miejscu przesądzać. 
Ale samo to, że my się nad tym zastanawiamy, już 
jest czymś niezwykle poważnym.

To, co było zastanawiające w tej relacji, to są 
opowieści, które jako żywo przypominały historię 
Igora Stachowiaka. Pamiętamy, że nagranie doty-
czące Igora Stachowiaka, nagranie z toalety, nie 
wzięło się stąd, że ta toaleta została wybrana na 
potrzeby używania paralizatora, ale właśnie stąd, 
że chodziło o to, żeby nie było żadnego nagrania, 
żeby ukryć się przed kamerami monitoringowy-
mi na posterunku policji, a to nagranie pochodziło 
przecież z samego paralizatora, który ma zainstalo-
waną kamerę. Później redaktorowi Bojanowskiemu 
udało się do tych nagrań dotrzeć i ujawnić je opinii 
publicznej.

Chciałbym także powiedzieć o kwestii pałek 
i tej pałki teleskopowej. To pojawiło się w wypo-
wiedzi pana senatora Brejzy, ale wracaliśmy do 
tego w wielu wypowiedziach. Jeżeli spojrzymy do 
ustawy o środkach przymusu bezpośredniego, to 
zobaczymy, że w ustawie użyte jest pojęcie „pał-
ka służbowa”. A jak wejdziemy do wewnętrznych 
przepisów dotyczących wyposażenia służbowego, 
to zobaczymy, że dopiero tam pojawiają się różne-
go rodzaju pałki, właśnie pałki typu tonfa czy pałki 
teleskopowe. I właśnie ta sytuacja pokazuje nam, że 
musimy to uregulować lepiej, że ustawa o środkach 
przymusu bezpośredniego musi być precyzyjna, 
bo użycie pałki teleskopowej jest znacząco bar-
dziej dolegliwe z punktu widzenia praw i wolności 
obywatelskich, szkodliwość i zagrożenie zdrowia 
i życia są tu znacznie większe niż w przypadku 
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użycia zwyczajnej pałki. Tak że to jest bardzo kon-
kretna rzecz, którą należy poprawić w przepisach 
i dać większe gwarancje praw dla obywateli. Ale 
powstaje jeszcze pytanie, czy to w ogóle były pał-
ki będące na wyposażeniu służbowym. My tego 
nie wiemy, to jest kwestia do wyjaśnienia. Ja sobie 
przypominam… Ja tego nie wiem, nie chciałbym 
przesądzać, bo nie wiem, jakie uzbrojenie służbo-
we mają funkcjonariusze BOA, ale przypomina mi 
się jedna historia. Mianowicie mniej więcej 3 lata 
temu podejmowaliśmy interwencję dotyczącą uży-
wania prywatnych paralizatorów przez funkcjona-
riuszy Policji. Wtedy, w wyniku pism kierowanych 
do komendanta głównego Policji, komendant wydał 
zalecenie, żeby absolutnie nie używać prywatnego 
sprzętu, bo jedną z gwarancji naszych praw jest to, 
że policja używa sprzętu autoryzowanego, spraw-
dzonego, odnośnie do którego jest przeszkolona, 
i że nie ma w tym zakresie wątpliwości.

Na sam koniec chciałbym powiedzieć o jeszcze 
2 kwestiach.

Szanowni Panie i Panowie Senatorowie! Drodzy 
Posłowie i Posłanki!

Rada Europy, a w szczególności specjalny komi-
tet do spraw przeciwdziałania torturom, niedawno 
wydała swój raport z wizyty ad hoc w Polsce. To, że 
komitet przeciwdziałania torturom, CPT, w ogóle 
dokonuje wizyt ad hoc, już o czymś świadczy. Nie 
jeździ się ad hoc do państwa, w którym nic się nie 
dzieje, nie jeździ się robić wizyty ad hoc do Islandii 
czy do Finlandii, jeździ się do państw, w których są 
problemy. Ten raport jest niezwykle krytyczny wła-
śnie pod względem tego, co się dzieje na posterun-
kach policji, i kończy się takim sformułowaniem: 
CPT podkreśla, że jeśli przez polskie władze nie 
zostanie dokonany postęp, aby radykalnie wzmoc-
nić poziom współpracy z komitetem, w tym tak-
że w zakresie implementacji długoterminowych 
rekomendacji CPT, to komitet może zostać zobo-
wiązany do tego, aby skorzystać z procedury okre-
ślonej w art. 10 ust. 2 konwencji i wydać publiczne 
oświadczenie w tym zakresie. I dalej: CPT ma na-
dzieję, że nagłe i zdecydowane działania ze strony 
polskich władz spowodują, że takie działanie nie 
będzie potrzebne.

Co to jest ta procedura z art. 10 ust. 2? To ozna-
cza, że sytuacja w  Polsce będzie poddana gło-
sowaniu na forum komitetu. Jeżeli 2/3 państw 
członkowskich Rady Europy uzna, że Polska nie 
współpracuje, to wtedy Polska zostanie publicznie 
napiętnowana z tego powodu, że nie współpracuje. 
No wstyd straszliwy. I to kolejna instytucja, która 

mówi: sięgamy po najdalej idące środki nacisku dy-
plomatycznego, żeby wskazać, że Polska narusza 
określone standardy. Jeżeli ktoś ma odnośnie do 
tego wątpliwości, to nie rozmawiajmy o ostatnich 
sytuacjach, ale po prostu zapoznajmy się z tym ra-
portem, z tym, co oni stwierdzili na komisariatach 
i w innych miejscach pozbawienia wolności.

Dlatego ja mam apel, aby nie kończyć zajmo-
wania się tą sprawą na dzisiejszej debacie, aby tym 
tematem naprawdę się zająć, bo był on sygnali-
zowany przez wiele organizacji pozarządowych 
z Polski i przez organizacje międzynarodowe. Od 
lat jest sygnalizowany przez adwokaturę pod ką-
tem zagwarantowania podstawowych praw w re-
lacjach i kontaktach obywatela z Policją. Apeluję, 
żeby zastanowić się nad zmianami prawnymi. 
Sugerowałem zastanowienie się nad taką właśnie 
ustawą, która mogłaby mieć znaczenie symbo-
liczne, ustawą o przestrzeganiu praw człowieka 
w działalności Policji. Można by zaprosić te wszyst-
kie ciała, te wszystkie instytucje do rzetelnej dys-
kusji. Myślę, że Niezależny Samorządny Związek 
Zawodowy Policjantów też może być tym zainte-
resowany – mam kontakty ze związkowcami poli-
cyjnymi. Myślę, że bardzo zainteresowana będzie 
tym adwokatura. Myślę, że zainteresowani będą 
przedstawiciele świata akademickiego, a także 
wszystkich organizacji międzynarodowych, któ-
re naprawdę nie życzą nam źle, tylko chciałyby 
doprowadzić do tego, żebyśmy mieli standardy 
odpowiadające standardom państw w pełni demo-
kratycznych. Bardzo serdecznie dziękuję.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Bardzo dziękuję, Panie Rzeczniku, za 
wystąpienie.

Dla porządku poinformuję, że pani senator 
Jolanta Hibner zdalnie złożyła swoje przemówie-
nie do protokołu*.

Zamykam ten punkt porządku obrad.
Bardzo państwu dziękuję. Dziękuję zaproszo-

nym gościom i wszystkim senatorom za udział 
w debacie.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu sie-
demnastego porządku obrad: drugie czytanie 
projektu ustawy o zmianie ustawy o podatkach 
i opłatach lokalnych.

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.
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Przypominam, że projekt ten został wniesio-
ny przez grupę senatorów. Projekt zawarty jest 
w druku nr 247, a sprawozdanie komisji – w dru-
ku nr 247 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej, pana 
senatora Zygmunta Frankiewicza, o przedstawie-
nie wspólnego sprawozdania komisji o projekcie 
ustawy.

SenatoR SPRaWozDaWca 
zyGmunT frankiewicz 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Szanowni 
Państwo!

28 października marszałek Senatu skierował 
do Komisji Ustawodawczej, Komisji Infrastruktury 
oraz Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej projekt ustawy o zmia-
nie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w celu 
rozpatrzenia go w pierwszym czytaniu. Komisje 
na swoim wspólnym posiedzeniu w dniu 24 listo-
pada rozpatrzyły przedstawiony projekt ustawy, 
wprowadziły do niego poprawkę i wnoszą o przy-
jęcie przez Senat jednolitego projektu ustawy oraz 
projektu uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu 
tego projektu ustawy.

Celem nowelizacji jest doprecyzowanie przepi-
sów określających zakres zwolnienia od podatku od 
nieruchomości, o którym mowa w art. 7 ust. 1 usta-
wy o podatkach i opłatach lokalnych, w części doty-
czącej zwolnienia od podatku gruntów kolejowych. 
Projektowane rozwiązania wychodzą naprzeciw 
oczekiwaniom samorządu terytorialnego, elimi-
nując istniejącą lukę podatkową. Podkreślam, że 
chodzi o eliminację luki podatkowej, o której wczo-
raj w tej Izbie tak bardzo dużo się mówiło. Obecny 
stan prawny, czyli istnienie luki, pozwala na korzy-
stanie ze zwolnienia od podatku od nieruchomości 
przez podmioty, które nie prowadzą działalności na 
rynku kolejowym, ale wykorzystują nieprecyzyjny 
przepis do unikania opodatkowania. Skala tego zja-
wiska była przedstawiana przez zaproszonych na 
wspólne posiedzenie komisji przedstawicieli gmin. 
To nie jest powszechny problem w gminach pol-
skich, dotyczy on tylko tej grupy gmin, które mają 
na swoim terenie duże stacje przeładunkowe, dużo 
infrastruktury kolejowej. Takie przykłady są za-
mieszczone w uzasadnieniu, m.in. gmina Terespol 
czy gmina Sławków. Mówiąc obrazowo, problem 

polega na tym, że prywatni przedsiębiorcy, którzy 
posiadają choćby niewielki kawałek bocznicy kole-
jowej – ta bocznica może być nieczynna – korzy-
stają ze zwolnienia podatkowego dotyczącego całej 
działki ewidencyjnej gruntu. Ta działka może być 
ogromna i służyć też do prowadzenia bardzo roz-
budowanej działalności gospodarczej niezwiązanej 
z kolejnictwem. Co więcej, skala tego problemu się 
powiększa z tego względu, że przedsiębiorcy scalają 
grunty, łączą ze sobą działki ewidencyjne i wtedy 
dochodzi do zwolnienia, tak jak już powiedziałem, 
z opodatkowania nieruchomości, na której prowa-
dzona jest działalność gospodarcza.

Ten projekt był opiniowany. Uzyskał wiele po-
zytywnych opinii, ale spotkał się też z krytycznymi 
uwagami. Krytyczne uwagi przychodziły zarówno 
ze strony samorządu terytorialnego, jak i ze stro-
ny Ministerstwa Infrastruktury. Ministerstwo 
Finansów wsparło projekt i te działania, samorzą-
dy zwracały uwagę na zawężenie tego zwolnienia, 
które by nastąpiło po przyjęciu projektu usta-
wy w pierwotnej wersji, podobnie Ministerstwo 
Infrastruktury zwracało na to uwagę. Stąd popraw-
ka wprowadzona podczas prac komisji.

Ministerstwo Infrastruktury w swoim projek-
cie wnosiło o zdecydowanie więcej zmian. My wy-
szliśmy z założenia, że tę sprawę trzeba wreszcie 
ruszyć, dlatego że problem jest znany od 4 lat, czyli 
od momentu zmiany przepisów ustawy o podatkach 
i opłatach lokalnych, i był on wielokrotnie sygnali-
zowany. Niestety bez echa. Skala wypływu pienię-
dzy z budżetu samorządów wskutek unikania, moim 
zdaniem zupełnie niezasadnie, podatku od nieru-
chomości jest szacowana już na 1,4 miliarda zł i, tak 
jak powiedziałem, ta kwota się powiększa.

Dlatego apeluję do szanownych państwa sena-
torów o przyjęcie tego projektu po to, żeby mogły 
się rozpocząć konkretne, realne prace nad zmianą 
tych zapisów. Liczę się z tym, że w Sejmie zostaną 
wprowadzone poprawki, zapewne zaproponuje je 
Ministerstwo Infrastruktury. Już widać, że przy-
najmniej jedna będzie konieczna, dlatego że w pro-
jekcie jest zapisana data wejścia w życie przepisów 
1 stycznia 2021 r. No, trzeba by nad tym procedo-
wać w takim tempie, jak nad tymi drukami podat-
kowymi, które były wczoraj rozpatrywane, na co 
raczej nie ma co liczyć. Tak więc zapewne ta data 
zostanie zmieniona. W każdym razie chodzi o to, 
żeby teraz rozpocząć tę pracę, żeby nie dochodzi-
ło do dalszych strat finansowych w sytuacji, kiedy 
tych pieniędzy również w samorządach gwałtow-
nie brakuje. Bardzo dziękuję.
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WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Bardzo dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 

nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy 
komisji i zarazem do upoważnionego przedstawi-
ciela wnioskodawców.

Przypominam, że wnioskodawcy upoważni-
li do ich reprezentowania senatora Zygmunta 
Frankiewicza.

Czy ktoś z państwa senatorów chce zadać takie 
pytanie? Nie widzę chętnych.

Czy przedstawiciel rządu chce zabrać głos 
w sprawie przedstawionego projektu?

(Senator Jadwiga Rotnicka: Nie ma przedsta-
wiciela rządu.)

Nie ma przedstawiciela rządu.
W związku z tym otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu senatora Krzysztofa 

Kwiatkowskiego.
Proszę bardzo.

SenatoR 
krzyszTof kwiaTkowski 

Pani Marszałek! Szanowni Państwo!
Rzadko kiedy na forum tej Izby mamy tak jed-

noznaczną do rozstrzygnięcia sprawę, która jak 
w soczewce pokazuje, że błędy legislacyjne, któ-
re zostały popełnione, rzutują później na bardzo 
wiele spraw, i to w wyjątkowo niekorzystny spo-
sób. Senacki projekt ustawy rozwiązuje problem 
luki, w wyniku której samorządy tracą na zwolnie-
niach z podatków od nieruchomości gruntów zaję-
tych na działalność kolejową. Ale to nie są grunty 
zajęte na działalność kolejową. Mówił o tym pan 
przewodniczący Frankiewicz. Sposób konstrukcji 
tego przepisu w 2016 r. – będę jeszcze o tym mówił 
– był tak zły, tak niedobry, że orzecznictwo sądowe 
poszło w takim kierunku, że najdrobniejszy frag-
ment infrastruktury kolejowej na nieruchomości, 
np. nieużywana od dziesięcioleci bocznica kolejo-
wa, powoduje, że cały teren zostaje zwolniony z po-
datku od nieruchomości.

Szanowni Państwo, dochodzi do takich sytuacji, 
że przepis ten osiągnął dokładnie odwrotny efekt, 
niż planowaliśmy. Bo intencją przygotowania tego 
przepisu w 2016 r. było to, żeby infrastruktura ko-
lejowa nie znikała, nawet tam, gdzie jest niewyko-
rzystywana, albo wręcz była rozwijana w szerszy 

sposób. Co osiągnęliśmy? Najciekawszy przykład 
podał pan wójt gminy Terespol Krzysztof Iwaniuk, 
skądinąd także przewodniczący zarządu Związku 
Gmin Wiejskich.

Wójt gminy Terespol reprezentuje gminę wyjąt-
kową, bo o tej gminie mówimy, że to nasze kolejowe 
wrota na wschód. To w gminie Terespol jest węzeł 
kolejowy Małaszewicze, który to węzeł kolejowy 
stanowi zakończenie szlaku kolejowego ze wscho-
du, z Chin, i jest wpisany jako kluczowy element 
tzw. Nowego Jedwabnego Szlaku, którym prze-
wożone mają być towary, w szczególności z Chin 
do Europy. Obecnie na terenie Małaszewicz funk-
cjonuje 5 terminali PKP Cargo, w tym terminal 
uniwersalny kontenerowy, i 13 terminali przeła-
dunkowych. I mam dla państwa dobrą wiadomość: 
od czasu rozpoczęcia faktycznego szerszego wyko-
rzystywania tego terenu, od rozpoczęcia inicjatywy 
Nowego Jedwabnego Szlaku na tym terenie docho-
dziło wyłącznie do rozwijania się tej infrastruktu-
ry. Ale ona już się nie rozwija. Ktoś zada pytanie: 
dlaczego? Właśnie dlatego, że w 2016 r. przyjęliśmy 
przepisy, które miały umożliwiać i zabezpieczać 
rozwój infrastruktury kolejowej.

Zadacie państwo pytanie: jak mogło dojść do 
przyjęcia tak absurdalnego przepisu? Gościliśmy 
tutaj pana wójta; przedstawił on szczegółowo, jak 
wygląda gmina Terespol. Ja mam w tym momencie 
w rękach mapę, na której jest węzeł Małaszewicze. 
I ten węzeł, ten teren w całości jest już wykorzysty-
wany do przeładunku towarów kolejowych. Wydaje 
się, że obok jest bardzo dużo wolnego terenu, ale 
ten teren obok to już jest kolejna gmina. To już jest 
gmina Zalesie, która to gmina nie chce rozwijać 
takiej infrastruktury na swoim terenie, mówiąc, 
że z tego tytułu nie będzie miała żadnych – pod-
kreślam: żadnych – korzyści. Powiecie państwo: 
jak to możliwe? Przecież infrastruktura kolejowa 
to tylko fragmencik, przecież te tereny to ogromne 
tereny przeładunkowe, gdzie składowane są towa-
ry. Ale interpretacja tych złych przepisów z roku 
2016 przy tak fatalnej konstrukcji tych przepi-
sów poszła w takim kierunku, że – co było przed 
chwilą mówione – cały taki teren później, w przy-
szłości, jeżeli to jest na jednej nieruchomości, jest 
zwolniony z podatku od nieruchomości. Do czego 
doszło? Doszło do tego, że przepisy, które miały 
chronić infrastrukturę kolejową, doprowadzać do 
jej rozwinięcia, faktycznie doprowadziły do tego, 
że ta infrastruktura nie rozwija się w kluczowych 
z punktu widzenia interesów gospodarczych Polski 
miejscach.
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I nie chodzi tu o to, jak próbowano nam przed-
stawiać, żeby doprowadzić do obciążenia finan-
sowego publicznych spółek kolejowych. Wręcz 
przeciwnie. Poprawka, którą wprowadziliśmy na 
połączonym posiedzeniu Komisji Ustawodawczej 
i komisji samorządu terytorialnego, doprowadzi do 
tego, że nie będzie żadnych wątpliwości, że podatek 
się płaci od tych terenów, które nie są bezpośrednio 
wykorzystywane do przewozów kolejowych, tylko 
wykorzystywane są do innych celów. Zapis, któ-
ry wprowadzono do ustawy w 2016 r., brzmi tak: 
„Grunty i budynki wchodzące w skład infrastruk-
tury kolejowej są zwolnione z podatku od nierucho-
mości, dotyczy to także – i tu jest najciekawsza rzecz 
– infrastruktury prywatnej”. Doprowadziliśmy do 
sytuacji, kiedy interes publiczny – bo przecież sa-
morządy reprezentują interes publiczny – przegry-
wa z interesem prywatnym.

Szanowni Państwo, na tej sali samorządowcy 
podawali nam różne przykłady, podawali przykła-
dy kopalni, które nie płacą ani złotówki podatku od 
nieruchomości, czy właśnie prywatnych terminali. 
Dlaczego? Tylko dlatego, że na fragmencie użytko-
wanych nieruchomości jest nieużytkowana często 
infrastruktura kolejowa. Żeby mnie państwo dobrze 
zrozumieli: nie twierdzę, że ci, którzy w 2016 r. pisa-
li prawo, kierowali się złymi intencjami, że byli lob-
bystami jakichś prywatnych interesów. Twierdzę za 
to, że napisali te przepisy tak nieudolnie, że trzeba 
je po prostu jak najszybciej zmienić. Zresztą z tą in-
tencją zgadzał się wiceminister infrastruktury, pan 
Marcin Horała, który na posiedzeniu komisji mówił, 
że intencja zmian jest dobra, ale podkreślał oczywi-
ście, że trzeba ją tak zrealizować, żeby nie obciążać 
finansowo spółek kolejowych tam, gdzie one wyko-
nują te obowiązki transportu publicznego.

Szanowni Państwo, to jest wyjątkowa możli-
wość, żebyśmy ponad podziałami politycznymi jak 
najszybciej usunęli – przepraszam za takie okre-
ślenie, ale akurat ta sytuacja całkowicie upoważ-
nia do użycia takiego słowa – gniot prawny, który 
niestety z parlamentu został wypuszczony. I warto 
ten przepis zmienić jak najszybciej, także z tego 
względu, że nawet gdyby on zaczął obowiązywać 
później, niż jest to napisane w projekcie – bo rze-
czywiście Sejm będzie to musiał zmienić, przepis 
może już wejść w życie 1 stycznia 2021 r. – to będzie 
to już teraz ważny sygnał dla sądów, które teraz czy 
w najbliższych miesiącach będą rozstrzygać tego 
typu sprawy. Tak więc ma to szanse jeszcze przed 
zmianami ustawowymi w jakiś sposób wpłynąć na 
orzecznictwo sądowe w tym zakresie.

Przypomnę, że celem nowelizacji jest dopre-
cyzowanie przepisów określających zakres zwol-
nienia z podatku od nieruchomości, który jest 
uregulowany w art. 7 ust. 1 ustawy o podatkach 
i opłatach lokalnych w części dotyczącej zwol-
nień od podatku gruntów kolejowych. Poprawka, 
którą przyjęły połączone komisje, Komisja 
Ustawodawcza i komisja samorządu terytorial-
nego, chroni interesy publicznych spółek kolejo-
wych, właścicieli wykorzystywanej infrastruktury 
kolejowej, a nie chroni – bo nie powinna, a na-
wet nie może chronić – interesów prywatnych 
właścicieli nieruchomości, w tym także oczywi-
ście właścicieli z udziałem kapitału zagraniczne-
go, którzy mają szczęście mieć na swoim terenie 
często nieużytkowaną od wielu lat infrastrukturę 
kolejową. Prawo musi w sposób szczególny zabez-
pieczać interes publiczny, w tym interes samorzą-
du terytorialnego.

Mówimy naprawdę o ogromnej skali problemu. 
Mamy tutaj różne szacunki, pan przewodniczący 
Frankiewicz je przywoływał. Ale nie ma żadnej 
wątpliwości, że wyłącznie w tej części infrastruktu-
ry, która nie jest sensu stricte infrastrukturą kole-
jową, mówimy o setkach milionów złotych. Często 
zwracano uwagę w wielu miejscach, także w par-
lamencie, że nie wolno tworzyć przepisów w inte-
resie wąskich grup lobbystycznych. I powtarzam 
jeszcze raz: nie stawiam zarzutu, że z takimi in-
tencjami przygotowywano te przepisy w 2016 r, ale 
po prostu tym, którzy je pisali, nie wyszło. Dlatego 
teraz jak najszybciej musimy te przepisy zmienić, 
żeby nie pozostawić wątpliwości interpretacyjnych.

Musimy pamiętać, że te dochody, które pozysku-
ją samorządy, to są dochody, które przeznaczają na 
rozwiązywanie problemów mieszkańców, na szkoły, 
przedszkola, żłobki, na drogi. Ten problem musi być 
jak najszybciej załatwiony. Czasami są sprawy, które 
możemy rozstrzygnąć ponad podziałami polityczny-
mi – nie mam żadnych wątpliwości, że ten projekt 
ustawy do takich inicjatyw należy. Zamknijmy tę 
sprawę już dziś z korzyścią dla samorządów, dla na-
szych małych ojczyzn, wprowadzając zmiany bez 
strat dla rozwoju kolei i świadczenia usług przewo-
zów publicznych. Zawężenie przepisów dotyczących 
wyłączeń z płacenia podatku od nieruchomości to 
niewątpliwie realizacja interesu publicznego. A od 
tego jesteśmy w parlamencie, żeby dbać o ten inte-
res, zabiegać o niego, pilnować i stać na straży tegoż 
interesu. Dziękuję bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Marek Pęk)
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komunikaty

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że senatorowie 

Aleksander Szwed, Mariusz Gromko i Krzysztof 
Brejza złożyli swoje przemówienia w dyskusji do 
protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Teraz Senat mógłby przystąpić do trzeciego 

czytania projektu ustawy. To trzecie czytanie ob-
jęłoby jedynie głosowanie. Zostanie ono przepro-
wadzone razem z innymi głosowaniami.

Komunikaty.

SenatoR SekRetaRz 
aGnieszka kołacz-leszczyńska 

Komunikat pierwszy. Posiedzenie Komisji 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi poświęcone rozpatrzeniu 
wniosków zgłoszonych na osiemnastym posiedze-
niu Senatu do ustawy o zmianie o paszach – druk 
senacki nr 266 – odbędzie się dzisiaj, 5 minut po 
ogłoszeniu przerwy w sali nr 182.

Kolejny komunikat. Wspólne posiedzenie 
Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej w sprawie rozpatrzenia wniosków 
zgłoszonych na osiemnastym posiedzeniu Senatu 
do ustawy o zmianie ustawy o szczególnych roz-
wiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciw-
działaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzyso-
wych oraz niektórych innych ustaw – druk senacki 
nr 262 – odbędzie się dzisiaj o godzinie 17.00 w po-
łączonych salach nr 176 i 179. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję bardzo.
Ogłaszam przerwę do godziny 20.00.

 
(Przerwa w obradach od godziny 14 minut 58  

do godziny 21 minut 03)

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

Wznawiam obrady.
Proszę o zajmowanie miejsc.
Szanowni Państwo, z uwagi na to, że prze-

rwa trwała dość długo, a część senatorów, któ-
rzy głosowali na sali, z różnych przyczyn będzie 
głosować w tej chwili zdalnie, przeprowadzimy 
głosowanie testowe, aby sprawdzić, jak sprawu-
je się system przy większej liczbie głosujących 
zdalnie.

Proszę o oddanie jakiekolwiek głosu w celu po-
twierdzenia obecności.

(Rozmowy na sali)
Proszę o podanie wyników głosowania.
(Rozmowy na sali)
Głosowało 66 senatorów i tylu w tej chwili bie-

rze udział w posiedzeniu. (Głosowanie nr 16)
(Głos z sali: Trwa posiedzenie komisji.)
Z tego, co wiem, wynika, że komisja kończy pra-

cę, ale…
(Głos z sali: Kończą powoli. Już są przy końcu, 

nad ostatnią poprawką głosują.)
Nad ostatnią poprawką głosują.
Jeśli państwo pozwolą, powrócimy do rozpa-

trywania punktu drugiego porządku obrad: usta-
wa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od 
osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych przed-
stawiła projekt uchwały, w którym prosi o wprowa-
dzenie poprawek do ustawy. Również mniejszość 
komisji przedstawiła wniosek o wprowadzenie po-
prawki do ustawy. Wszystkie przedstawione po-
prawki zawarte są w druku senackim nr 248 A.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzo-
ne głosowania nad przedstawionymi poprawka-
mi, a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie 
przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikają-
cymi z przyjętych poprawek.

Jeżeli państwo pozwolą, damy komisji 2 minu-
ty na powrót na salę obrad, zwłaszcza że ktoś ze 
zdalnych senatorów sygnalizuje mi, że ma kłopot 
z połączeniem.

4 minuty przerwy technicznej.
 

(Przerwa w obradach od godziny 21 minut 06  
do godziny 21 minut 09)

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Szanowni Państwo, szanując wolny mandat 
senatora… Myślę, że komisja się nie obrazi, jeśli 
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zejdę do senatorów i ich zmobilizuję. Nie mogą 
przebrnąć przez ostatnią poprawkę.

Ogłaszam dodatkowe 10 minut przerwy, do go-
dziny 21.20.

 
(Przerwa w obradach od godziny 21 minut 09  

do godziny 21 minut 20)

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Wznawiam obrady.
Przypominam, że powracamy do rozpatry-

wania punktu drugiego porządku obrad: ustawa 
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Przystępujemy do głosowania.
Poprawki są w dużej części zblokowane.
Nad poprawkami nr 1, 4, 5, 10, 12, 14, 16, 18, 

20, 23, 29, 30, 32, 34 i 35 należy głosować łącznie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
1 osoba ze zdalnych ciągle nie głosuje, przez co 

musimy odczekiwać 20 sekund.
Głosowało 93 senatorów, 52 było za, 40 – prze-

ciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 17)
Uwaga, nad poprawkami nr 2, 3, 8, 11, 13, 15, 17, 

19, 21, 22, 31, 33 i 36–38 należy głosować łącznie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 53 było za, 42 – prze-

ciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 18)
Poprawka nr 6 zmierza do sprecyzowania sto-

sowanych odesłań.
Kto jest za?
Proszę maszynkę włączyć… Już działa.
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
A  pan senator Jackowski? Grzecznie 

przypominam…
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 52 było za, 46 – prze-

ciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 19)
Uwaga! Nad poprawkami nr 7, 9 i 39 należy gło-

sować łącznie. Przyjęcie tych poprawek wykluczy 
głosowanie nad wnioskiem mniejszości komisji.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 50 było za, 47 – prze-

ciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 20)
Zatem, ponieważ te poprawki zostały przyjęte, 

nie będzie głosowania nad wnioskiem mniejszości.
Poprawka nr 24 zmierza do ustanowienia de-

finicji określenia „członkowie rodzin” na potrzeby 
przepisów normujących opodatkowanie tzw. po-
datkiem estońskim.

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

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 21)
Uwaga, nad poprawkami nr 25 i 26 należy gło-

sować łącznie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
A pani senator Kopiczko?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 51 – za, 46 – przeciw. 

(Głosowanie nr 22)
Poprawka nr 27.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 96 – za, 3 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 23)
Poprawka nr 28 zmierza do skorygowania błęd-

nego odesłania.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 24)
Przystępujemy zatem do głosowania nad pod-

jęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w ca-
łości ze zmianami wynikającymi w przyjętych 
poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 25)
Wobec wyników glosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
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ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 
oraz niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu trze-
ciego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych, usta-
wy o podatku dochodowym od osób prawnych, 
ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym 
od niektórych przychodów osiąganych przez osoby 
fizyczne oraz niektórych innych ustaw.

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 249 Z.

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Ryszarda 
Świlskiego, o  przedstawienie sprawozdania 
komisji.

SenatoR SPRaWozDaWca 
ryszard Świlski 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Komisja na posiedzeniu w dniu 26 listopa-

da rozpatrzyła wnioski zgłoszone w toku deba-
ty w dniu 25 listopada i w związku z tym wnosi, 
aby Wysoki Senat raczył przyjąć wnioski zawarte 
w pktach 1, 3–11, 14–20 i 22–34.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo panu senatorowi.
Proszę sprawozdawcę mniejszości komisji, 

pana senatora Krzysztofa Mroza, o przedstawie-
nie wniosków popartych przez mniejszość komisji.

(Głos z sali: Nie słychać…)
Mikrofon, Panie Senatorze.

SenatoR SPRaWozDaWca 
krzyszTof mróz 

Jeszcze się nie przestawiłem na tę ustawę.
Bardzo proszę o poparcie wniosków mniejszo-

ści komisji, że tak ogólnie rzecz ujmę.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękujemy za precyzyjną informację.

Zatem zapytuję: czy senatorowie wnioskodawcy 
chcą jeszcze zabrać głos? Wnioski w trakcie dysku-
sji zgłosili panowie senatorowie Krzysztof Mróz 
i Rafał Ambrozik. Ponadto sprawozdawcą Komisji 
Budżetu i Finansów Publicznych był pan senator 
Leszek Czarnobaj.

Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzo-

ne głosowania nad przedstawionymi poprawka-
mi, a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie 
przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikają-
cymi z przyjętych poprawek.

Uwaga: nad poprawkami nr 1, 11, 26, 28–30, 33 
i 34 należy głosować łącznie. Przyjęcie tych popra-
wek wyklucza głosowanie nad poprawkami nr 2, 
12 i 13.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 51 – za, 47 – przeciw, 

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 26)
Wobec tego nad poprawkami nr 2 i 12 nie bę-

dziemy głosowali.
Ponieważ poprawki nr 3, 4, 5, 7, 14, 15, 16, 18 

i 24 mają charakter odpowiednio doprecyzowują-
cy i legislacyjny, a zatem mogą być przegłosowane 
łącznie, zapytuję Wysoki Senat, czy uzyskam apro-
batę dla takiego głosowania.

Pan senator Martynowski.

SenatoR 
marek marTynowski 

Panie Marszałku, my jako klub Prawa 
i Sprawiedliwości jesteśmy przeciwni, dlatego 
że w przypadku niektórych z wymienionych po-
prawek jesteśmy za, a w przypadku niektórych 
– przeciw.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Okej. Dziękuję bardzo.
Zatem przystępujemy do głosowania nad po-

prawkami nr 3 i 14, które zmierzają do zapew-
nienia merytorycznych konsekwencji objęcia 
niektórych spółek niebędących osobami prawnymi 
obowiązkiem sporządzania lokalnej dokumentacji 
cen transferowych.
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Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 27)
Nad poprawkami nr 4 i 15 należy głosować łącz-

nie. Zmierzają one do zapewnienia merytorycznej 
spójności przepisów.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 28)
Uwaga: nad poprawkami nr 5 i 16 również nale-

ży głosować łącznie. Zmierzają one do zapewnienia 
merytorycznych konsekwencji objęcia niektórych 
spółek niebędących osobami prawnymi obowiąz-
kiem sporządzania lokalnej dokumentacji cen 
transferowych.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 97 było za, nikt nie 

był przeciw, 1 senator się wstrzymał. (Głosowanie 
nr 29)

Poprawka nr 6 zmierza do skreślenia przepisów 
ograniczających uprawnienia podatnika uzyskują-
cego dochody poza granicami RP do skorzystania 
z tzw. ulgi abolicyjnej.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 53 było za, 46 – prze-

ciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 30)
Uwaga: nad poprawkami nr 7, 18 i 24 należy 

głosować łącznie
Zmierzają one do zapewnienia poprawnego 

odesłania do unormowań zawartych w stosownych 
aktach wykonawczych.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 53 było za, 46 – prze-

ciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 31)
Uwaga, nad poprawkami nr 8 i 19 należy gło-

sować łącznie.
Kto jest za?

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 53 było za, 46 – prze-

ciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 32)
Uwaga: nad poprawkami nr 9 i 20 należy gło-

sować łącznie.
Zmierzają one do skreślenia przepisów niema-

jących charakteru normatywnego.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 52 było za, 47 – prze-

ciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 33)
Uwaga, nad poprawkami nr 10, 22, 23 i 25 na-

leży głosować łącznie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 97 było za, 1 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 34)
Uwaga: nad poprawkami nr 17 i 32 należy gło-

sować łącznie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 51 – za, 47 – przeciw, 

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 35)
Poprawka nr 21 zmierza do skreślenia prze-

pisów ustanawiających obowiązek sporządzania 
i podawania do publicznej wiadomości informacji 
o realizowanej strategii podatkowej za rok podat-
kowy przez niektórych podatników podatku docho-
dowego od osób prawnych.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 3 – za, 95 – przeciw, 

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 36)
Poprawka nr 27 zmierza do podwyższenia wyso-

kości udziału gmin, powiatów i województw we wpły-
wach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

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

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 37)
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Poprawka nr 31 zmierza do ustanowienia prze-
pisu przejściowego.

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 38)
Przystępujemy zatem do głosowania nad podję-

ciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości 
ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 98 – za, 1 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 39)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych, ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku do-
chodowym od niektórych przychodów osiąganych 
przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu 
czwartego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku 
z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym zwią-
zanym z wystąpieniem COVID-19.

W przerwie w obradach odbyło się posiedze-
nie Komisji Zdrowia, która ustosunkowała się do 
przedstawionych w toku debaty wniosków i przy-
gotowała sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się 
ono w druku nr 256 Z.

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

SenatoR SPRaWozDaWca 
BeaTa małecka-liBera 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W trakcie debaty została zgłoszona jedna po-

prawka. Komisja Zdrowia w  dniu dzisiejszym 
rozpatrzyła ponownie cały projekt i podtrzyma-
ła swoją decyzję o odrzuceniu ustawy w całości. 
Dziękuję.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.

Czy senator wnioskodawca chce jeszcze zabrać 
głos?

Wnioski w trakcie dyskusji zgłosił pan senator 
Ryszard Bober. Ponadto sprawozdawcą komisji 
była pani senator Beata Małecka-Libera.

Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzo-

ne głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie usta-
wy, a następnie, w przypadku odrzucenia tego 
wniosku, nad przedstawionymi poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
Komisji Zdrowia o odrzucenie ustawy.

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 40)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związ-
ku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym 
związanym z wystąpieniem COVID-19.

Powracamy do rozpatrywania punktu piąte-
go porządku obrad: ustawa o zawodzie farmaceuty.

W przerwie w obradach odbyło się posiedze-
nie Komisji Zdrowia, która ustosunkowała się do 
przedstawionych w toku debaty wniosków i przy-
gotowała sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się 
ono w druku nr 255 Z.

Proszę sprawozdawcę, panią senator Agnieszkę 
Gorgoń-Komor, o przedstawienie sprawozdania 
komisji.

SenatoR SPRaWozDaWca 
aGnieszka GorGoń-komor 

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Komisja na posiedzeniu w dniu 27 listopada 

2020 r. rozpatrzyła wnioski zgłoszone w toku de-
baty w dniu 26 listopada 2020 r. nad ustawą o za-
wodzie farmaceuty i  przedstawia Wysokiemu 
Senatowi następujące stanowisko: Wysoki Senat 
raczy przyjąć wnioski zawarte w pktach 1–10 oraz 
12–15. Dziękuję bardzo.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
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Czy pan senator wnioskodawca chce jeszcze za-
brać głos? Wnioski w trakcie dyskusji zgłosił pan 
senator Wojciech Konieczny. Ponadto sprawoz-
dawcą Komisji Zdrowia była także pani senator 
Agnieszka Gorgoń-Komor. Nie widzę zgłoszeń.

Przystępujemy zatem do głosowania.
W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzo-

ne głosowania nad przedstawionymi poprawka-
mi, a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie 
przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikają-
cymi z przyjętych poprawek.

Uwaga: nad poprawkami nr 1 i 2 należy gło-
sować łącznie. Zmierzają one do rozszerzenia za-
kresu opieki farmaceutycznej o przeprowadzanie 
szczepień ochronnych.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Ktoś ze zdalnych ciągle nie nadąża.
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 52 – za, 46 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 41)
Poprawka nr 3 ma na celu objęcie aptekarzy 

obowiązkowym ubezpieczeniem OC.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 52 – za, 46 – przeciw, 

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 42)
Poprawka nr 4 ma na celu zapewnienie możli-

wości zdobycia wiedzy w zakresie kształcenia po-
dyplomowego w obrębie farmacji.

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

1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 43)
Poprawka nr 5 ma charakter porządkujący.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 94 – za, 4 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 44)
Poprawka nr 6 zmierza do prawidłowego zreda-

gowania uchylenia dublującego się przepisu.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 94 – za, 4 – przeciw, 
nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 45)

Poprawka nr 7 prostuje błąd składniowy.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 94 – za, 4 – przeciw, 1 

senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 46)
Poprawka nr 8 ma na celu uniemożliwienie od-

mowy wydania przez farmaceutę niektórych pro-
duktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 50 – za, 48 – przeciw, 

1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 47)
Poprawka nr 9 ma na celu zapewnienie spójno-

ści terminologicznej w ustawie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 95 – za, 4 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 48)
Poprawka nr 10. Uwaga, przyjęcie poprawki 

nr 10 wyklucza głosowanie nad poprawką nr 11. 
Poprawka nr 10 zmierza do zmodyfikowania prze-
słanki cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 47 – za, 46 – przeciw, 

6 się wstrzymało. (Głosowanie nr 49)
Poprawka nr 11 została zatem wykluczona.
Poprawka nr  12 zmierza do wprowadzenia 

gradacji surowości środków stosowanych w razie 
naruszeń przepisów o obrocie produktami lecz-
niczymi – unieruchomienie placówki dopiero 
w przypadku nieusunięcia w terminie uchybień.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 93 – za, 5 – przeciw, 1 

senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 50)
Poprawka nr 13 ma na celu prawidłowe zreda-

gowanie przepisu karnego w zmienionym stanie 
prawnym.

Kto jest za?
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Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 93 – za, 4 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 51)
Poprawki nr 14 i 15 – należy nad nimi głosować 

łącznie – mają na celu zapewnienie spójności ter-
minologicznej w ustawie.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 95 – za, 4 – przeciw. 

(Głosowanie nr 52)
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 99 senatorów, 95 – za, 1 – przeciw, 

wstrzymało się 3 senatorów. (Głosowanie nr 53)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zawo-
dzie farmaceuty.

Powracamy do rozpatrywania punktu szó-
stego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Zdrowia przedstawiła projekt uchwa-
ły, w którym wnosi o wprowadzenie poprawek do 
ustawy – druk senacki nr 254-A.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzo-
ne głosowania nad przedstawionymi poprawka-
mi, a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie 
przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikają-
cymi z przyjętych poprawek.

Przystępujemy do głosowania.
Jeżeli państwo pozwolą… Wszystkie poprawki, 

od nr 1 do nr 7, mają charakter doprecyzowujący, 
uściślający, redakcyjny, ujednolicający terminolo-
gię ustawy. Jeżeli Wysoki Senat zezwoli, możemy 
je przegłosować łącznie.

Zatem głosujemy łącznie nad poprawkami 
nr 1–7.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 54)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 
Senat podjął uchwałę w sprawie…

(Głos z sali: Jeszcze nie. Teraz całość…)
A, przepraszam bardzo. I’m sorry.
Głosujemy zatem nad podjęciem uchwały 

w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmiana-
mi 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 55)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finan-
sowanych ze środków publicznych oraz niektórych 
innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu ósme-
go porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych 
ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa.

Komisja Samorządu Terytorialnego 
i  Administracji Państwowej oraz Komisja 
Infrastruktury przedstawiły projekt uchwały, 
w którym wnoszą o wprowadzenie poprawek do 
ustawy – druk senacki nr 251 A.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzo-
ne głosowania nad przedstawionymi poprawka-
mi, a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie 
przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikają-
cymi z przyjętych poprawek.

Przystępujemy do głosowania.
Uwaga: nad poprawkami nr 1– 4, 6 oraz 8–17 

należy głosować łącznie.
Poprawki te ujednolicają brzmienie przepisów 

upoważniających właściwego ministra do określe-
nia wzorów formularzy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 56)
Uwaga, nad poprawkami nr 5, 7, 19, 20, 21, 31, 

39, 42–45 należy głosować łącznie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 57)
Poprawka nr 18 ma charakter redakcyjny.



286

18. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 27 listopada 2020 r.

głosowania

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 58)
Poprawka nr  22 wprowadza prawidłowe 

odesłanie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 59)
Poprawka nr 23 skraca okres, który powinien 

być brany pod uwagę przy ustalaniu wydatków na 
utrzymanie lokalu.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 60)
Poprawka nr 24 ma charakter redakcyjny.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 61)
Poprawka nr 25 ma na celu doprecyzowanie 

przepisu określającego karę pieniężną.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 62)
Poprawka nr 26 ma charakter redakcyjny.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Jedna osoba ze zdalnych coś zalega. I pan sena-

tor Mamątow był uprzejmy nie głosować.
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 63)
Poprawka nr 27 ma na celu usunięcie zmiany 

polegającej na określeniu definicji dochodu od-
noszącej się do dochodu w rozumieniu ustawy 
o świadczeniach rodzinnych.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 96 – za, 1 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 64)
Poprawka nr  28 wprowadza prawidłowe 

odesłanie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 65)
Poprawka nr  29 ma na celu rozszerzenie 

finansowego wsparcia na pokrycie kosztów 
przedsięwzięcia polegającego na tworzeniu 
lokali mieszkalnych w  wyniku remontu lub 
przebudowy.

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 66)
Poprawka nr 30 ma charakter redakcyjny.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 67)
Poprawka nr 31 była już przegłosowana.
Poprawka nr  32 ma na celu podniesienie 

do poziomu 80% dofinansowania z Funduszu 
Dopłat kosztów przedsięwzięcia gminom 
i związkom międzygminnym na pokrycie czę-
ści kosztów polegających na tworzeniu lokali 
mieszkalnych na wynajem realizowanych przez 
TBS lub SIM.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 68)
Poprawka nr 33 ma charakter redakcyjny.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 69)
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Poprawka nr 34 obniża wiek remontowanych 
budynków należących do SIM lub TBS z 25 do 20 lat 
jako kwalifikujących się do premii remontowej.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 96 – za, 1 senator 

– przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie 
nr 70)

Poprawka nr 35 ma na celu rezygnację z wa-
runku, zgodnie z którym w celu uzyskania premii 
remontowej na remont budynku wielorodzinne-
go należącego do SIM lub TBS w dniu całkowitej 
spłaty kredytu lub finansowania zwrotnego najem-
cy co najmniej 10% lokali znajdujących się w tym 
budynku muszą mieć zawarte umowy w sprawie 
partycypacji w kosztach budowy lokali.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 52 – za, 46 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 71)
Poprawka nr 36 ma na celu uzupełnienie wyka-

zu spółek celowych, które może tworzyć KZN, oraz 
spółek, do których może przystępować.

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 72)
Uwaga: nad poprawkami nr 37 i 38 należy gło-

sować łącznie.
Poprawki te mają na celu rozszerzenie kompe-

tencji Rady Nadzorczej do zatwierdzania wniosków 
prezesa KZN oraz rozszerzenie zakresu wniosków 
przedstawianych do zatwierdzenia przez Radę 
Nadzorczą w sprawach dokonywania czynności 
prawnych, innych niż zbycie, dotyczących nieru-
chomości niezależnie od jej wartości.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Pani senator Kopiczko?
(Głos z sali: To już drugie ostrzeżenie.)
(Wesołość na sali)
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 96 – za, 1 – przeciw, 

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 73)
Poprawki nr 40 i 41 mają charakter redakcyjny.

(Głos z  sali: Nie można przegłosować ich 
łącznie…)

A dlaczego nie możemy? One mają charakter 
redakcyjny jednolity. Jeżeli Wysoki Senat wyrazi 
zgodę, przegłosujemy je łącznie.

Proszę włączyć maszynę.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 74)
Poprawki nr 42–45 były już przegłosowane.
Po przeprowadzeniu głosowań nad wszyst-

kimi poprawkami przystępujemy do głosowania 
nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia usta-
wy w całości ze zmianami wynikającymi z przyję-
tych poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 75)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmia-
nie niektórych ustaw wspierających rozwój 
mieszkalnictwa.

Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-
wiątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 
publicznej.

Komisja Gospodarki Narodowej i  Innowa- 
cyjności przedstawiła projekt uchwały, w którym 
wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy; druk 
senacki nr 250 A.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzo-
ne głosowania nad przedstawionymi poprawka-
mi, a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie 
przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikają-
cymi z przyjętych poprawek.

Przystępujemy do głosowania.
Poprawka nr 1 ujednolica terminologię ustawy.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 76)
Poprawka nr 2 zapewnia konsekwencję w za-

kresie posługiwania się skrótem.
Kto jest za?
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Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96  senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 77)
Przystępujemy zatem do głosowania nad podję-

ciem uchwały w sprawie ustawy w całości, ze zmia-
nami 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 78)
Wobec wyników głosowania, stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących 
pomocy publicznej.

Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-
siątego porządku obrad: ustawa o organizacji ho-
dowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiła 
projekt uchwały, w którym wnosi o wprowadzenie 
poprawek do ustawy – druk senacki nr 252 A.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzo-
ne głosowania nad przedstawionymi poprawkami, 
a następnie – nad podjęciem uchwały w całości, ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Przystępujemy do głosowania.
Poprawka nr 1 eliminuje zbędny wyraz.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96  senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 79)
Poprawka nr 2 ma na celu zapewnienie, że za-

stosowane w przepisie odesłanie będzie sformuło-
wane zgodnie z zasadami techniki prawodawczej.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97  senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 80)
Poprawka nr 3 rozszerza obowiązek informa-

cyjny nałożony na podmioty prowadzące księgę ho-
dowlaną po to, by podmioty te podawały również 
informacje odnośnie do wysokości opłaty za wyda-
nie świadectwa zootechnicznego.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95  senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 81)
Poprawka nr 4 ma na celu zapewnienie spój-

ności przepisów.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97  senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 82)
Poprawka nr 5 zmierza do zredagowania prze-

pisu zawierającego wyszczególnienia zgodnie z wy-
mogami zasad techniki prawodawczej.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 83)
Uwaga, nad poprawkami nr 6 i 8 należy głoso-

wać łącznie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 84)
Poprawka nr 7 usuwa przepis określający zna-

miona wykroczenia z uwagi na to, że czyn ten miał-
by polegać na naruszeniu postanowień dokumentu 
niebędącego aktem normatywnym.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Ktoś ze zdalnych… 1 senator… Proszę o spraw- 

dzenie.
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 97 – za, nikt nie był 

przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 85)
Poprawka nr 9 zmierza do rozszerzenia zakresu 

regulacji ustawy o zmianę ustawy z dnia 15 stycz-
nia 2015 r.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 86)
Poprawka nr 10 ma na celu zapewnienie spój-

ności przepisu przejściowego.
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Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 87)
Przystępujemy zatem do głosowania nad podję-

ciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości 
ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 88)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, 

że Senat podjął uchwałę w  sprawie ustawy 
o  organizacji hodowli i  rozrodzie zwierząt 
gospodarskich.

Powracamy do rozpatrywania punktu jede-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie usta-
wy o paszach.

W przewie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która ustosunko-
wała się do przedstawionych w toku debaty wnio-
sków i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie. 
Znajduje się ono w druku nr 266 Z.

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Jerzego 
Chróścikowskiego, o przedstawienie sprawozda-
nia komisji.

(Głos z sali: Zdalnie?)
No, zdalnie też się da.
(Senator Jerzy Chróścikowski: Teraz można?)
Można, można.

SenatoR SPRaWozDaWca 
Jerzy cHróŚcikowski 

W  imieniu komisji chciałbym złożyć spra-
wozdanie w sprawie ustawy o paszach. Ponownie 
przegłosowaliśmy wniosek o przyjęcie ustawy bez 
poprawek. Proszę o jego poparcie.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Wniosek w trakcie dyskusji zgłosił także pan 

senator Antoni Mężydło.
Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzo-
ne głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy 
bez poprawek, a następnie, w wypadku odrzuce-
nia tego wniosku – nad przedstawioną poprawką.

Głosujemy nad wnioskiem o przyjęcie ustawy 
bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 50 – za, 48 – przeciw, 

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 89)
Wobec odrzucenia wniosku o przyjęcie ustawy 

bez poprawek…
(Głos z sali: Nie, przyjęto…)
Słusznie, przepraszam bardzo.
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy o paszach.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie usta-
wy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji przedstawiła projekt uchwały, w którym 
wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy – druk 
senacki nr 253 A.

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.

Przystępujemy do głosowania nad poprawkami.
Poprawka nr  1 koryguje zbyt wąski zakres 

odesłania.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 90)
Poprawka nr 2 modyfikuje brzmienie przepisu 

przejściowego.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 91)
Przystępujemy zatem do głosowania nad podję-

ciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości 
ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?
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Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 97 – za, 1 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 92)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy o  Krajowej Szkole Sądownictwa 
i Prokuratury.

Powracamy do rozpatrywania punktu trzy-
nastego porządku obrad: ustawa o  ratyfikacji 
Konwencji o ochronie podwodnego dziedzictwa 
kulturowego, przyjętej w Paryżu dnia 2 listopada 
2001 r.

Komisja Spraw Zagranicznych i  Unii 
Europejskiej oraz Komisja Kultury i  Środków 
Przekazu przedstawiły jednobrzmiące projekty 
uchwał, w których wnoszą o przyjęcie ustawy bez 
poprawek – druki senackie nr 244 A i 244 B.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisje projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 93)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o ratyfika-
cji Konwencji o ochronie podwodnego dziedzictwa 
kulturowego, przyjętej w Paryżu dnia 2 listopada 
2001 r.

Powracamy do rozpatrywania punktu czter-
nastego porządku obrad: ustawa o  ratyfikacji 
Umowy o partnerstwie strategicznym między Unią 
Europejską i jej państwami członkowskimi, z jed-
nej strony, a Kanadą, z drugiej strony, sporządzo-
nej w Brukseli dnia 30 października 2016 r.

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europej- 
skiej przedstawiła projekt uchwały, w którym wno-
siła o przyjęcie tej ustawy bez poprawek – druk 
senacki nr 241 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 94)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, 

że Senat podjął uchwałę w  sprawie ustawy 

o ratyfikacji Umowy o partnerstwie strategicznym 
między Unią Europejską i jej państwami członkow-
skimi, z jednej strony, a Kanadą, z drugiej stro-
ny, sporządzonej w Brukseli dnia 30 października 
2016 r.

Powracamy do rozpatrywania punktu 
piętnastego porządku obrad: ustawa o ratyfi-
kacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską 
a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii 
i  Irlandii Północnej w sprawie udziału w nie-
których wyborach przez obywateli jednego 
Państwa zamieszkujących na terytorium dru-
giego Państwa, podpisanej w Warszawie dnia 29 
maja 2020 r.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności 
i  Petycji, Komisja Spraw Zagranicznych 
i  Unii Europejskiej oraz Komisja Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej przed-
stawiły jednobrzmiące projekty uchwał, w których 
wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek – dru-
ki senackie nr 242 A, 242 B i 242 C.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisje projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 95)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o raty-
fikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską 
a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii 
i Irlandii Północnej w sprawie udziału w niektó-
rych wyborach przez obywateli jednego Państwa 
zamieszkujących na terytorium drugiego Państwa, 
podpisanej w Warszawie dnia 29 maja 2020 r.

Powracamy do rozpatrywania punktu szes-
nastego porządku obrad: ustawa o  ratyfikacji 
Poprawek do Konwencji o pracy na morzu, przy-
jętej w Genewie dnia 23 lutego 2006 r., zatwier-
dzonych przez Międzynarodową Konferencję Pracy 
w Genewie w dniu 5 czerwca 2018 r.

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społe-
cznej oraz Komisja Spraw Zagranicznych i Unii 
Europejskiej przedstawiły jednobrzmiące projek-
ty uchwał, w których wnoszą o przyjęcie tej ustawy 
bez poprawek – druki senackie nr 243 A i 243 B.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisje projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
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Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 96)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o ratyfi-
kacji Poprawek do Konwencji o pracy na morzu, 
przyjętej w Genewie dnia 23 lutego 2006 r., za-
twierdzonych przez Międzynarodową Konferencję 
Pracy w Genewie w dniu 5 czerwca 2018 r.

Powracamy do rozpatrywania punktu sie-
demnastego porządku obrad: drugie czytanie 
projektu ustawy o zmianie ustawy o podatkach 
i opłatach lokalnych.

Przypominam, że dzisiaj przed przerwą w ob-
radach zostało przedstawione sprawozdanie komi-
sji o projekcie ustawy oraz została przeprowadzona 
dyskusja.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
Informuję, że trzecie czytanie obejmuje jedynie 

głosowanie.
Przypominam, że komisje wnoszą o przyjęcie 

przez Senat jednolitego projektu ustawy zawartego 
w druku nr 247 S.

Komisje proponują ponadto, aby Senat upo-
ważnił pana senatora Zygmunta Frankiewicza do 
reprezentowania stanowiska Senatu w dalszych 
pracach nad tym projektem.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisje projektem ustawy o zmianie 
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz pro-
jektem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu 
tego projektu ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 52 było za, 45 – prze-

ciw, 2 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie 
nr 97)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 
Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy 
o podatkach i opłatach lokalnych i podjął uchwa-
łę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu 
ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił 
pana senatora Zygmunta Frankiewicza do repre-
zentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach 
nad tym projektem.

Obecnie zarządzam przerwę techniczną do go-
dziny 23.00.

Proszę jednocześnie Konwent Seniorów o ze-
branie się w moim gabinecie.

 
(Przerwa w obradach od godziny 22 minut 37  

do godziny 23 minut 00)

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Szanowni Państwo, ponieważ prace legislacyj-
ne nad punktem siódmym potrwają co najmniej 
do godziny 1.00, i to nie wiadomo, czy tak będzie, 
ogłaszam przerwę do jutra, do godziny 10.00. Będą 
tylko głosowania nad punktem siódmym. Z tym że 
proszę się nastawić na to, że potrwają one kilka go-
dzin, ponieważ głosowań będzie ponad 200, mimo 
że komisje starają się zblokować część poprawek.

Przerwa do jutra, do godziny 10.00.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 23 minut 01)



i szefów kancelarii. Ustawy nie zostały przekazane 
do tej pory do Sejmu. Wczoraj do bardzo późnych 
godzin nocnych pracownicy Kancelarii Sejmu cze-
kali, chcieli wykonać swoją pracę, dzisiaj od wcze-
snych godzin rannych czekają, czeka Sejm, mimo 
soboty wszyscy pracownicy są gotowi do pracy. 
Mimo dobrego obyczaju do tej pory stosowanego 
w obydwu Izbach pan marszałek niezwłocznie nie 
przekazuje tych ustaw do Sejmu. W Sejmie pani 
marszałek Witek jest w stanie przekazać dosłow-
nie w trakcie głosowań ustawy do Senatu, nie sta-
nowi to żadnego problemu. Dlaczego w Senacie 
po raz kolejny łamane są wszystkie ustalenia na 
wszystkich poziomach politycznych i instytucjo-
nalnych? Naprawdę praca izby wyższej wygląda 
bardzo nieciekawie, nieuczciwie. Ja przeciwko 
temu jako wicemarszałek Senatu protestuję i pro-
szę o wyjaśnienie…

(Senator Bogdan Borusewicz: Ja to skontruję.)
(Marszałek Tomasz Grodzki: Panie Marszałku…)
…przed społeczeństwem pana postępowania.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Panie Marszałku, rozumiem, że jest wnio-
sek formalny o  przerwę i  zwołanie Konwentu 
Seniorów.

(Senator Marek Pęk: Tak.)
Jednak zanim to zrobię, przypomnę panu, ile 

ustaw wysłanych niezwłocznie z Senatu leży w za-
mrażarce sejmowej przez 6 miesięcy. (Oklaski) 
Więc bądźmy precyzyjni.

(Głos z sali: W tym „Piątka dla zwierząt”.)
Pomijam już kwestię…
(Głos z sali: „Piątka dla zwierząt”.)
…że podnoszenie w…
(Głos z  sali: Wynagrodzenia dla parlamen- 

tarzystów…)

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 10 minut 31)

(Posiedzeniu przewodniczy marszałek To-
masz Grodzki)

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.

(Senator Marek Pęk: Panie Marszałku, chciał-
bym zgłosić wniosek formalny.)

Tak? Proszę bardzo.

SenatoR 
marek Pęk 

Panie Marszałku, w imieniu senatorów Prawa 
i Sprawiedliwości proszę o ogłoszenie przerwy 
i niezwłoczne zwołanie Konwentu Seniorów w celu 
wyjaśnienia Senatowi tego, co się dzieje obecnie 
w Senacie. Mianowicie sprawa dotyczy tego, iż 
wczoraj na wieczornym posiedzeniu Konwentu 
ustalone zostało, że po przegłosowaniu pakietu 
ustaw ten pakiet zostanie niezwłocznie przekaza-
ny do Sejmu. Podobne ustalenia nastąpiły, o ile mi 
wiadomo, na poziomie marszałków obydwu Izb 
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Wnioski w sprawie porządku obrad Senatu

W tym ustawa o wynagrodzeniach dla parlamen- 
tarzystów.

Przypomnę, że podnoszenie w czasie pandemii 
COVID obciążeń podatkowych i wmawianie przed-
siębiorcom, że jest to dla nich dobre, jest rzeczą 
niegodną.

SenatoR 
marek Pęk 

Toteż, Panie Marszałku, pan po prostu chce do-
prowadzić do tego, żeby te ustawy podatkowe nie 
weszły w życie. Bo, jak wiadomo, jeżeli nie zostaną 
ogłoszone w Dzienniku Ustaw do końca listopada, 
to nie wejdą w życie w przyszłym roku. Czyli w ten 
sposób…

(Głosy z sali: Panie Marszałku…)
(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Marszałku, 

ja mam…)
…izba obstrukcji…
(Senator Bogdan Borusewicz: …wniosek przeciw- 

ny.)
…chce doprowadzić do nieopublikowania prawa 

uchwalonego przez Sejm i przez Senat. Bo wczo-
raj wieczorem Senat zajął stanowisko w sprawie 
tych ustaw.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Panie Marszałku, przywołuję pana do po-
rządku. Ja panu nie przerywałem wypowie-
dzi i nie życzę sobie, żeby pan mi przerywał 
wypowiedź.

(Senator Marek Pęk: Niech mnie pan nie stra-
szy, Panie Marszałku, bo to nie ma sensu. Ja 
znajdę sposób, żeby Polakom opowiedzieć, jaki 
standard prezentuje pan marszałek w izbie wyż-
szej, powołując się nieustannie na niezwykły pre-
stiż Senatu.)

(Senator Marek Borowski: Marku, po prostu 
krótko zapytaj. Po co te komentarze?)

(Senator Marek Pęk: Po to, żeby społeczeństwo 
się dowiedziało.)

(Głos z sali: Ojej!)
(Wesołość na sali)
(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Marszał- 

ku…)
Panie Marszałku, jest…
Pan marszałek Borusewicz.

SenatoR 
BoGdan Borusewicz 

Panie Marszałku, zgłaszam sprzeciw wobec 
wniosku pana wicemarszałka Pęka. Proszę o bez-
zwłoczne przejście do głosowania. Proszę nie ogła-
szać przerwy. Jeżeli te ustawy mamy uchwalić, 
Panie Marszałku Pęk, szybko, to po co pan zgłasza 
wniosek o ogłoszenie przerwy?

(Senator Marek Pęk: Bo ja mówię…)
Przejdźmy do głosowania.

SenatoR 
marek Pęk 

Bo ja mówię o ustawach dawno już uchwalo-
nych, wczoraj. Może pan jeszcze się nie obudził, 
Panie Marszałku. Chodzi właśnie o to, żeby ustawy 
uchwalone zostały niezwłocznie…

(Senator Bogdan Borusewicz: Panie…)
…przekazane do Sejmu, bo to nie ma już nic 

wspólnego z obecną pracą w Senacie.

SenatoR 
BoGdan Borusewicz 

Panie Marszałku, ja sobie wypraszam tego typu 
wycieczki, czy się obudziłem, czy nie. Ja jestem tu-
taj od początku, dzisiaj jestem od początku, zgodnie 
z zapowiedzią.

(Głos z sali: Głosujemy!)

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Panie Marszałku Pęk, zwracam panu uwagę, 
że jeszcze jedna taka uwaga do marszałka, który 
tą Izbą zarządzał kilkanaście lat, nielicująca kom-
pletnie z godnością tej Izby, i skorzystam z upraw-
nień regulaminowych, z których nie chciałbym 
skorzystać.

(Głos z sali: O!)
A chciałem panu powiedzieć… Proszę mi nie 

przerywać. Chciałem panu powiedzieć, że – jak 
zwykle – robi pan awanturę w szklance wody, 
bo nie ma pan aktualnych informacji. Ludzie 
w tej kancelarii ciężko pracowali do godziny 3.00 
w nocy… (Oklaski) …żeby przygotować dokumenty 
i te dokumenty są w Sejmie. Te dokumenty zostały 
zaniesione do Sejmu. Więc niech pan teraz łaska-
wie przeprosi za robienie tej awantury. (Oklaski)
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SenatoR 
marek Pęk 

To bardzo ciekawe, Panie Marszałku, bo minutę 
przed wznowieniem obrad pytałem obecnego tutaj 
szefa kancelarii, czy te dokumenty zostały przeka-
zane, i powiedział mi, że nie zostały przekazane. 
Więc albo któryś z panów kłamie, mówi niepraw-
dę, albo…

(Głos z sali: Albo pan kłamie.)
…albo pan w tym momencie tak naprawdę two-

rzy fakty dokonane, które nie miały miejsca.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Niech pan zadzwoni do swoich mentorów 
w Sejmie i zapyta, to się pan dowie.

Pan marszałek Kamiński.
(Senator Michał Kamiński: Panie Marszałku, 

ja…)
Przepraszam, przepraszam, pierwszy był pan 

senator Bosacki.

SenatoR 
marcin Bosacki 

Panie Marszałku, dziękuję bardzo.
Panie Marszałku Pęk, pan pod publiczkę, są-

dząc, że pana pryncypał z Nowogrodzkiej już się 
o 10.30 obudził…

(Senator Robert Mamątow: Ale po co pan to…)
…co jest wątpliwe, zaczyna awantury w izbie 

wyższej polskiego parlamentu.
A ja panu sprostuję. Wczoraj nie było żadnych 

ustaleń co do tego, że wczoraj wieczorem te doku-
menty zostaną przekazane do Sejmu, bo to było 
niemożliwe z powodu nawału pracy legislatorów. 
Pan zapytał, właściwie już po zakończeniu posie-
dzenia Konwentu, czy zostaną one szybko przeka-
zane. Pan marszałek Grodzki panu odpowiedział, 
że dzisiaj, w sobotę, zostaną przekazane, i pan się 
z tym zgodził. Więc niech pan pod publiczkę, dla 
jednego aktora nie robi z siebie bohatera. Dziękuję 
bardzo.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Pan marszałek Kamiński.

SenatoR 
micHał kamiński 

Ja tylko bardzo prosiłbym, żebyśmy prze-
szli do głosowania. Rozumiem, że został złożony 
wniosek formalny. Był głos za pana senatora Pęka, 
pana marszałka, był głos przeciw pana senatora, 
pana marszałka Borusewicza, i zakończmy to. 
Przejdźmy do tego, po co się tu zebraliśmy, czyli 
do głosowania.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Czy wobec faktu, że dokumenty zostały prze-
kazane do Sejmu, pan wycofuje swój wniosek, czy 
nadal go pan podtrzymuje?

SenatoR 
marek Pęk 

Podtrzymuję mój wniosek.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

No dobrze.
(Głos z sali: To są słowa pod publiczkę.)
To procedujemy dalej, spokojnie.
Najpierw przystąpimy do głosowania, które ma 

na celu wyłącznie ustalenie listy senatorów biorą-
cych udział w posiedzeniu. Proszę o oddanie jakie-
gokolwiek głosu w celu potwierdzenia obecności.

(Głos z sali: Coś się stało.)
(Głos z sali: Nie działa aparatura.)
(Głos z sali: Już, już. Już jest okej.)
Dobrze.
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 92 senatorów. (Głosowanie nr 98)
I tylu w tej chwili bierze udział w posiedzeniu.
Przystępujemy do głosowania nad 2 wnioskami 

– wnioskiem marszałka Pęka o ogłoszenie przerwy 
i zwołanie Konwentu Seniorów oraz wnioskiem 
przeciwnym, pana marszałka Borusewicza.

(Senator Bogdan Borusewicz: Jedno głosowa- 
nie.)

(Głos z sali: Głosowanie jest jedno.)
(Głos z sali: Ale za wnioskiem pana…)
Ale czy ja powiedziałem, że będą 2 głosowania?
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Przystępujemy do głosowania. Powiedziałem, 
że są 2 wnioski, nie użyłem słowa… Proszę nie 
zwracać mi uwagi. Będzie 1 głosowanie, które po-
każe, czy robimy przerwę i zwołujemy Konwentów 
Seniorów, czy też nie.

Kto jest za ogłoszeniem przerwy i zwołaniem 
Konwentu Seniorów? Proszę nacisnąć przycisk 
i podnieść rękę.

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 94 senatorów, 42 – za, 50 – przeciw, 

2 się wstrzymało. (Głosowanie nr 99)
Wniosek nie został przyjęty.
(Senator Michał Kamiński: W kwestii formal- 

nej.)
W kwestii formalnej, tak?

SenatoR 
micHał kamiński 

Panie Marszałku, ponieważ myśmy to już roz-
strzygnęli, to myślę, że cała Izba oczekiwałaby, że-
byśmy dali szansę panu marszałkowi Pękowi, by 
nas przeprosił. Pan marszałek Pęk nie tylko lżył tę 
Izbę, mówiąc, że jesteśmy izbą nieuczciwą, i poda-
jąc nieprawdziwe informacje na temat działalno-
ści pana marszałka… Jak rozumiem, opierając się 
na błędnych przesłankach, czynił to pan marsza-
łek Pęk. Teraz ma okazję przeprosić za obrażenie 
zarówno pana marszałka, jak i nas wszystkich. Ja 
bym tego oczekiwał.

(Senator Robert Mamątow: A kiedy pan prze-
prosi za swoje postępowanie?)

Ale, przepraszam, za co mam przeprosić?
(Senator Marek Pęk: Panie Marszałku, jeśli 

mogę odpowiedzieć. Ja myślę…)
Nie, bardzo proszę. Jeżeli pana w czymś urazi-

łem, to chętnie pana przeproszę.
(Senator Marek Pęk: Bardzo proszę, nich mnie 

pan nie przyciska do ściany…)

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Bo będę stukał laską marszałkowską.
(Senator Marek Pęk: Ostatnio panu to nie wy-

chodzi, więc nie radzę.)
Pan się robi bezczelny, Panie Marszałku. Te ką-

śliwe uwagi są zupełnie nie na miejscu.

SenatoR 
marek Pęk 

Panie Marszałku, przede wszystkim to, co się dzie-
je w Senacie, jest bezczelne. Pan kieruje tą Izbą, jeszcze 
raz to podkreślam. Panie Marszałku Kamiński, to jest 
również do pana. Minutę przed wznowieniem obrad 
pytałem pana ministra Niemczewskiego, czy te doku-
menty zostały przekazane. Mam informację sprzed 
minuty, że jak dotąd żadnych dokumentów formal-
nie w Sejmie nie ma, tak więc dokumenty idą. I mam 
takie przeświadczenie, że idą, ponieważ upomnia-
łem się o to przed chwilą w tej Izbie. Gdybym tego nie 
zrobił, to – mam takie podejrzenie – dalej by nie szły. 
Tak więc nie mam, Panie Marszałku Kamiński, za co 
przepraszać, bo działałem w dobrej wierze. Zapytałem 
w ostatniej chwili przed złożeniem wniosku formalne-
go kompetentną osobę, czy dokumenty zostały prze-
kazane, i otrzymałem odpowiedź, że nie. Jestem po 
prostu… Zostałem wprowadzony w błąd.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Panie Marszałku Pęk, zgodnie z art. 47 za pana 
wypowiedzi szkalujące Wysoką Izbę przywołuję 
pana do porządku.

(Głos z sali: Ojej!)
Proszę to przyjąć do wiadomości. (Oklaski)
(Głos z sali: Hańba!)
(Głos z sali: Lecimy!)
Powracamy do rozpatrywania punktu siód-

mego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z za-
pobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywo-
łanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych 
innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej, które ustosunkowały się do przed-
stawionych w toku debaty wniosków i przygoto-
wały sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono 
w druku nr 262 Z.

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Adama 
Szejnfelda, o przedstawienie sprawozdania komisji.

SenatoR SPRaWozDaWca 
adam szeJnfeld 

Dziękuję bardzo.
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Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Wczoraj, 27  listopada, połączone Komisja 

Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz 
Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
rozpatrzyły poprawki zgłoszone podczas debaty 
w dniu 26 listopada. Jeżeli państwo pozwolicie, 
nie będę czytał wszystkich tych poprawek, które 
są rekomendowane, które zostały zaopiniowane 
pozytywnie, jako że w sumie było 490 poprawek. 
Wszystkie są wskazane w sprawozdaniu.

Poinformuję tylko, że pan senator Krzysztof 
Kwiatkowski i pan senator Wadim Tyszkiewicz 
wycofali swoją poprawkę nr  239, pan senator 
sprawozdawca wycofał poprawkę nr 371, a pan 
senator Krzysztof Kwiatkowski wycofał popraw-
kę nr 489. Pozostałe poprawki są w sprawozdaniu. 
Rekomendacje państwo znacie. I od waszej woli bę-
dzie zależało, które poprzecie, a które odrzucicie. 
Dziękuję uprzejmie.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję uprzejmie.
Proszę sprawozdawcę mniejszości Komisji 

Gospodarki Narodowej i  Innowacyjności oraz 
Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, 
pana senatora Krzysztofa Mroza, o przedstawie-
nie wniosków popartych przez mniejszość połą-
czonych komisji.

SenatoR SPRaWozDaWca 
krzyszTof mróz 

Panie Marszałku! Szanowni Senatorowie!
Wspólnie z panią marszałek Koc złożyliśmy 

wniosek mniejszości dotyczący poprawek nr 71, 
72, 78, 232, 233, 236, 312, 313, 458, 459 i 463. To 
są poprawki umożliwiające objęcie pomocą w ra-
mach omawianej ustawy przewodników, którzy 
wykonują swoje zadania w muzeach. Te popraw-
ki oczywiście nie przepadły, w tym sensie… Nie 
były poddane pod głosowanie, dlatego że zostały 
wykluczone szerszą poprawką, która przeszła na 
posiedzeniu komisji. W związku z tym te poprawki 
nie przeszły. Jest olbrzymia prośba o przemyślenie 
jeszcze raz, zastanowienie się i poparcie tych po-
prawek. Dlatego że jeżeli państwo poprą poprawki 
nr 59, 140, 216, 300 i 447, to prawdopodobnie – jak 
mówię, oczywiście, prawdopodobnie – Sejm nie 

zgodzi się na przyjęcie wspomnianych przez mnie 
wcześniej poprawek i wyeliminujemy pomoc dla 
przewodników muzealnych. To jest jedna kwestia. 
Jesteśmy dzisiaj w stanie realnie pomóc pewnej 
grupie. Ale jeżeli państwo nie poddacie tych po-
prawek… tzn. poprzecie poprawkę szerszą, która 
pewnie nie znajdzie uznania w Sejmie, bo nie ma 
akceptacji rządu, to po prostu konkretne osoby, 
które mogą uzyskać pomoc, tej pomocy nie uzyska-
ją. A już abstrahując od tego, co zaraz będzie chciał 
pewnie powiedzieć pan senator Szejnfeld, oczywi-
ście inna grupa przewodników będzie uwzględnio-
na na podstawie tarczy finansowej 2.0, bo tam będą 
te kwestie pomocy dla generalnie turystyki, szero-
ko rozumianej, nad którymi teraz pracujemy. I to 
jest jedna grupa poprawek.

I druga grupa poprawek, których dotyczy nasz, 
mój i pani marszałek Koc, wniosek mniejszości, 
to poprawki nr 77, 82 i 319. To były poprawki pani 
marszałek. I one dają taką jakby gwarancję, aby nie 
było możliwości podwójnego pobierania pomocy 
z funduszy covidowych. I one też oczywiście prze-
padły, bo była szersza poprawka. I w związku z tym 
one też nie były poddane pod głosowanie.

Bardzo, bardzo jeszcze raz… Obydwa wnioski 
mniejszości, tzn. obydwie grupy poprawek z wnio-
sku mniejszości są ważne. Ale bardzo bym prosił, 
abyśmy tutaj pomogli kulturze i przyjęli te popraw-
ki, które umożliwią pomoc przewodnikom po mu-
zeach. Dziękuję.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Jak rozumiem, pan, jako nobliwy senator Prawa 

i Sprawiedliwości, próbował przekonać swoich ko-
legów w Sejmie, aby poparli szerszą poprawkę, tyl-
ko nie bardzo się panu udało – tak zrozumiałem 
pana wywód – dlatego wzywa pan do zawężenia 
tych kryteriów, tak?

SenatoR 
krzyszTof mróz 

Nie, Panie Marszałku. Nie miałem kontak-
tu z nikim z Sejmu. Niemniej jednak poprawka, 
którą udało nam się złożyć, mnie i panu sena-
torowi Ambrozikowi, ustalona była z minister-
stwem kultury i z Ministerstwem Rozwoju, Pracy 
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i Technologii. Na taki zakres pomocy była zgoda 
rządu. Oczywiście, tutaj poprawki były szersze. Ale 
dzisiaj stajemy przed wyborem: albo pod publiczkę 
– trzymam się tej poetyki – damy szerszą pomoc, 
ale ta pomoc będzie kilka godzin, bo podejrzewam, 
że dzisiaj ona nie znajdzie uznania w Sejmie; albo 
będziemy w stanie pomóc konkretnym osobom 
i konkretnym grupom. I po prostu, jak zostanie to 
w Sejmie uchwalone – oczywiście nie wiem, kie-
dy pan prezydent to podpisze – jesteśmy w stanie 
w ciągu kilku dni uruchomić pomoc dla osób, które 
czekają na tę pomoc, w takim zakresie, w jakim jest 
finansowanie i jest zgoda rządu. Dziękuję.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Pan senator Szejnfeld chciałby jeszcze złożyć 

dodatkowe wyjaśnienia?

SenatoR 
adam szeJnfeld 

Tak, Panie Marszałku, oczywiście jako spra-
wozdawca, ponieważ ten temat był podejmowany 
na posiedzeniu komisji.

Na marginesie chciałbym zauważyć, że, jak wi-
dzę, pan senator Mróz jest chyba jasnowidzem, bo 
wpierw mówił, że wie, co za chwilę powiem, a za-
razem wie, co zrobi Sejm z poprawkami Senatu. 
Bardzo to jest interesujące. Zgłoszę się po obradach 
do pana z zapytaniem, jaki będzie wynik losowania 
totolotka dzisiaj. I mam nadzieję…

(Poruszenie na sali)
(Głos z sali: Jezu…)
(Senator Jerzy Czerwiński: Do rzeczy!)
Wracając do tematu, chcę powiedzieć, że jedną 

z najbardziej – jak niektórzy uważają – poszkodo-
wanych branż w dobie kryzysu epidemii COVID-19 
są wszystkie te firmy, branże i podbranże współ-
pracujące z branżą turystyczną. Kiedy zamknięte 
są hotele, ograniczone są możliwości poruszania 
się, samoloty prawie nie latają, turystów z zagrani-
cy ze świecą szukać, a krajowych też jest radykalnie 
mniej, to właśnie piloci i przewodnicy praktycznie 
nie mają pracy, praktycznie nie mają przychodów, 
dochodów, praktycznie nie mają z czego żyć. A pań-
stwo proponujecie – bo kolega poprosił – żeby 
uwzględnić tylko przewodników w muzeach, ale ci, 

którzy oprowadzają turystów poza muzeami, to już 
mogą przymierać głodem. No, na to zgody nie ma.

I chcę powiedzieć Wysokiej Izbie, panu senato-
rowi Mrozowi, a także koleżankom i kolegom z PiS: 
jeżeli chcecie pomagać biednym ludziom, którzy 
nie mają z czego żyć, którzy być może już za chwi-
lę będą przymierać głodem, zwłaszcza w grudniu, 
zwłaszcza przed świętami Bożego Narodzenia, to 
nie dzielcie – tak jak podzieliliście naród na lep-
szy i gorszy sort – także teraz przewodników na 
lepszy sort i gorszy sort, bo poprosił kolega, który 
jest z tego resortu i chce dobrze wypadać, kiedy 
ma spotkania ze…

(Senator Marek Martynowski: Panie Marszałku, 
przejdźmy do głosowania.)

…swoimi pracownikami, a reszta ma być na 
lodzie.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Rozumiem, że uzasadnienie wniosku więk-
szości zostało wyjaśnione. Myślę, że wszyscy ro-
zumieją, że chodzi tu o szeroko pojmowaną branżę 
przewodników, a wniosek mniejszości dotyczy 
znacznie węziej pojmowanej branży przewodników.

Przypominam, że wnioski w trakcie dyskusji 
zgłosili państwo senatorowie: Wojciech Konieczny, 
Robert Dowhan, Ryszard Bober, Kazimierz Kleina, 
Adam Szejnfeld, Krzysztof Kwiatkowski, Wadim 
Tyszkiewicz, Jerzy Wcisła, pani marszałek Gabriela 
Morawska-Stanecka, Halina Bieda, Janusz Pęcherz, 
pani marszałek Maria Koc, Rafał Ambrozik, 
Krzysztof Mróz, Zygmunt Frankiewicz, Jan Filip 
Libicki, Magdalena Kochan, Joanna Sekuła i pani 
senator Barbara Borys-Damięcka.

Przypominam, że następujący wnioskodawcy 
wycofali swoje wnioski: pan senator Krzysztof 
Kwiatkowski i pan senator Wadim Tyszkiewicz 
– nr 239 z druku nr 262 Z; pan senator Adam 
Szejnfeld – nr 371 z druku nr 262 Z; pan se-
nator Krzysztof Kwiatkowski – nr 489 z druku 
nr 262 Z.

Czy ktoś z państwa senatorów chce podtrzymać 
wycofane wnioski? Nie.

Przystępujemy zatem 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.
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Chciałbym państwa prosić o skupienie i kon-
centrację, ponieważ w mojej ocenie jest to rekor-
dowa liczba poprawek do przegłosowania, 469. 
Dzięki tytanicznej pracy części senatorów i biura 
Kancelarii Senatu zostały one pogrupowane w ten 
sposób, że mamy 139 głosowań, ale tak czy owak 
jest to spory wysiłek. Będę czytał, kto jest autorem 
danej poprawki. Jeżeli państwo pozwolicie, nie 
będę rozwijał uzasadnienia.

Poprawka nr  1, pana senatora Wojciecha 
Koniecznego.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 5 – za, 89 – przeciw, 3 

się wstrzymało. (Głosowanie nr 100)
Poprawka nie została przyjęta.
Poprawka nr 2, senatora Roberta Dowhana, po-

parta przez połączone komisje.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 50 – za, 47 – przeciw, 

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 101)
Poprawka została przyjęta.
Uwaga, nad poprawkami nr 3–5, 73, 76, 79, 

83, 238, 244, 316, 471, 478 i 479 należy głosować 
łącznie. Są to poprawki Komisji Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności, poparte przez połą-
czone komisje.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 96 – za, 1 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 102)
Poprawki zostały przyjęte.
Uwaga, nad poprawkami nr 6, 80, 86, 165, 241, 

245, 248, 249, 318, 322, 462, 466, 467, 469 i 477 na-
leży głosować łącznie. Przyjęcie tych poprawek wy-
klucza głosowanie nad poprawkami nr 7–72, 74, 
87–164, 166–234, 236, 250–314, 317, 323–461, 463, 
464, 478, 482 i 488.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 5 – za, 90 – przeciw, 

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 103)

Poprawki nie zostały przyjęte.
W związku z tym teraz głosowanie nad popraw-

ką nr 7, pana senatora Bobera.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 4 – za, 92 – przeciw, 

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 104)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr  8 to poprawka senatora 

Kazimierza Kleiny oraz senatora Adama Szejnfelda, 
poparta przez połączone komisje.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał? 
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 51 – za, 44 – przeciw, 

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 105)
Poprawka przyjęta.
Uwaga, nad poprawkami nr 9, 87, 166, 250, 323 

i 397 należy głosować łącznie. Są to poprawki pana 
senatora Adama Szejnfelda, poparte przez połączo-
ne komisje.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał? 
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 52 – za, 44 – przeciw, 

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 106)
Poprawki przyjęte.
Nad poprawkami nr 10, 88, 167, 251, 324 i 398 

należy głosować łącznie. Są to poprawki pana 
senatora Szejnfelda, poparte przez połączone 
komisje.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 52 – za, 45 – przeciw, 

nikt się nie wtrzymał. (Głosowanie nr 107)
Poprawki przyjęte.
Poprawki nr 11, 89, 168, 252, 325 i 399, panów 

senatorów Kwiatkowskiego i Tyszkiewicza, poparte 
przez połączone komisje.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał? 
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 52 – za, 45 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 108)
Poprawki przyjęte.
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Poprawki nr 12, 90, 169, 253, 326 i 400, pana 
senatora Szejnfelda, poparte przez połączone 
komisje.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał? 
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 52 – za, 44 – przeciw, 

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 109) 
Poprawki przyjęte.
Poprawki nr 13, 91, 170, 254, 327 i 401, panów 

senatorów Kwiatkowskiego i Tyszkiewicza, poparte 
przez połączone komisje.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał? 
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 94 senatorów, 51 – za, 43 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 110)
Poprawki przyjęte.
Poprawki nr 14, 92, 171, 255, 328 i 402, pana 

senatora Szejnfelda, poparte przez połączone 
komisje.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 52 – za, 44 – przeciw, 

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 111)
Poprawki przyjęte.
Poprawki nr 15, 93, 172, 256, 329 i 403, pana se-

natora Dowhana, poparte przez połączone komisje.
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 112)
Poprawki przyjęte.
Poprawki nr 16, 94, 173, 257, 330 i 404, pana 

senatora Roberta Dowhana, poparte przez połą-
czone komisje.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 52 – za, 44 – przeciw, 

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 113)
Poprawki przyjęte.
Poprawki nr 17, 100, 174, 258, 331 i 405, pana 

senatora Jerzego Wcisły, poparte przez połączone 
komisje.

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 114)
Poprawki przyjęte.
Poprawki nr 18, 95, 175, 259, 332 i 406, pana 

senatora Szejnfelda, poparte przez połączone 
komisje.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 52 – za, 43 – przeciw, 

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 115)
Poprawki przyjęte.
Poprawki nr 19, 96, 176, 260, 333 i 407, pana 

senatora Szejnfelda i pani marszałek Morawskiej-
Staneckiej, poparte przez połączone komisje.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 52 – za, 45 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 116)
Poprawki przyjęte.
Poprawki nr 20, 97, 177, 261, 334 i 408, pa-

nów senatorów Kwiatkowskiego, Szejnfelda 
i Tyszkiewicza, poparte przez połączone komisje.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 52 – za, 45 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 117)
Poprawki przyjęte.
Poprawki nr 21, 98, 178, 262, 335 i 409, pana 

senatora Szejnfelda, poparte przez połączone 
komisje.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
A pan senator Mamątow?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 52 – za, 44 – przeciw, 

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 118)
Poprawki przyjęte.
Poprawki nr 22, 99, 179, 263, 336 i 410, pa-

nów senatorów Kwiatkowskiego i  Wadima 
Tyszkiewicza, poparte przez połączone komisje.

Kto jest za?
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Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał? 
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 52 – za, 45 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 119)
Poprawki przyjęte.
Poprawki nr 23, 101, 180, 264, 337 i 411, pa-

nów senatorów Kwiatkowskiego, Szejnfelda  
i Tyszkiewicza, poparte przez połączone komisje.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał? 
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 52 – za, 45 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 120)
Poprawki przyjęte.
Poprawki nr 24, 102, 181, 265, 338 i 412, panów 

senatorów Kwiatkowskiego i Tyszkiewicza, poparte 
przez połączone komisje.

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 121)
Poprawki przyjęte.
Poprawki nr 25, 103, 182, 266, 339 i 413, panów 

senatorów Kwiatkowskiego i Tyszkiewicza, poparte 
przez połączone komisje.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał? 
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 52 – za, 45 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 122)
Poprawki przyjęte.
Poprawki nr 26, 104, 183, 267, 340 i 414, pa-

nów senatorów Kwiatkowskiego, Szejnfelda 
i Tyszkiewicza, poparte przez połączone komisje.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał? 
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 52 – za, 45 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 123)
Poprawki przyjęte.
Poprawki nr 27, 105, 184, 268, 341 i 415, pa-

nów senatorów Kwiatkowskiego, Szejnfelda 
i Tyszkiewicza, poparte przez połączone komisje.

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 124)
Poprawki przyjęte.
Poprawki nr 28, 106, 185, 269, 342 i 416, panów 

senatorów Kwiatkowskiego i Tyszkiewicza, poparte 
przez połączone komisje.

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 125)
Poprawki przyjęte.
Poprawki nr 29, 107, 186, 270, 343 i 417, pa-

nów senatorów Kwiatkowskiego, Szejnfelda 
i Tyszkiewicza, poparte przez połączone komisje.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał? 
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 51 – za, 45 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 126)
Poprawki przyjęte.
Poprawki nr 30, 109, 187, 271, 345 i 418, pani se-

nator Haliny Biedy oraz panów senatorów Janusza 
Pęcherza, Krzysztofa Kwiatkowskiego, Adama 
Szejnfelda i Wadima Tyszkiewicza, poparte przez 
połączone komisje.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Ktoś z głosujących zdalnie… Proszę sprawdzić, 

czy prawidłowo wysyła…
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 53 – za, 44 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 127)
Poprawki przyjęte.
Poprawki nr 31, 110, 188, 272, 346 i 419, panów 

senatorów Kwiatkowskiego i Tyszkiewicza, poparte 
przez połączone komisje.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał? 
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 51 – za, 44 – przeciw, 

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 128)
Poprawki przyjęte.
Poprawki nr 32, 111, 189, 273, 347 i 420, pa-

nów senatorów Kwiatkowskiego, Szejnfelda 
i Tyszkiewicza, poparte przez połączone komisje.

Kto jest za?
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Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał? 
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 51 – za, 45 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 129)
Poprawki nr 33, 112, 190, 274, 348 i 421, pani 

marszałek Morawskiej-Staneckiej oraz panów 
senatorów Krzysztofa Kwiatkowskiego, Adama 
Szejnfelda i Wadima Tyszkiewicza, poparte przez 
połączone komisje.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 51 – za, 45 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 130)
Poprawki przyjęte.
Poprawki nr 34, 113, 191, 275, 349 i 422, pa-

nów senatorów Kwiatkowskiego, Szejnfelda 
i Tyszkiewicza, poparte przez połączone komisje.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał? 
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 51 – za, 45 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 131)
Poprawki przyjęte.
Poprawki nr 35, 114, 192, 276, 350 i 423, panów 

senatorów Kwiatkowskiego, Szejnfelda i Wadima 
Tyszkiewicza, poparte przez połączone komisje.

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

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 132)
Poprawki przyjęte.
Poprawki nr 36, 115, 193, 277, 351 i 424, pana 

senatora Szejnfelda, poparte przez połączone 
komisje.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał? 
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 52 – za, 43 – przeciw, 

1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 133)
Poprawki przyjęte.
Poprawki nr 37, 119, 194, 278, 355 i 425, pana 

senatora Szejnfelda, poparte przez połączone 
komisje.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał? 
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 52 – za, 44 – przeciw, 

1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 134)
Poprawki przyjęte.
Poprawki nr 38, 120, 195, 279, 356 i 426, panów 

senatorów Kwiatkowskiego i Tyszkiewicza, poparte 
przez połączone komisje.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 51 – za, 45 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 135)
Poprawki przyjęte.
Poprawki nr 39, 121, 196, 280, 357 i 427, pani 

marszałek Morawskiej-Staneckiej i panów sena-
torów Kwiatkowskiego, Szejnfelda i Tyszkiewicza, 
poparte przez połączone komisje.

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 136)
Poprawki przyjęte.
Poprawki nr  40, 197, 281 i  428, Komisji 

Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, Komisji 
Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz pań-
stwa senatorów: pani marszałek Koc, pani mar-
szałek Morawskiej-Staneckiej i Adam Szejnfelda, 
poparte przez połączone komisje.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Pan senator Szejnfeld głosuje?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 93 – za, 4 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 137)
Poprawki przyjęte.
Poprawki nr  41, 122, 198, 282, 358 i  429, 

pani marszałek Morawskiej-Staneckiej oraz 
panów senatorów Kwiatkowskiego, Szejnfelda 
i  Tyszkiewicza, poparte przez połączone 
komisje.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 52 – za, 45 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 138)
Poprawki przyjęte.



302

18. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 28 listopada 2020 r.

głosowania

Poprawki nr  42, 199, 283 i  430, Komisji 
Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, Komisji 
Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz 
pana senatora Szejnfelda, poparte przez połączo-
ne komisje.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał? 
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 54 – za, 43 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 139)
Poprawki przyjęte.
Poprawki nr 43, 123, 200, 284, 359 i 431, pani 

marszałek Morawskiej-Staneckiej i pana senatora 
Szejnfelda, poparte przez połączone komisje.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 51 – za, 45 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 140)
Poprawki przyjęte.
Poprawki nr 44, 126, 201, 285, 362 i 432, pani 

marszałek Morawskiej-Staneckiej, pani marszałek 
Koc i pana senatora Szejnfelda, poparte przez po-
łączone komisje.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał? 
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 94 – za, 2 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 141)
Poprawki przyjęte.
Poprawki nr 45, 128, 202, 286, 364 i 433, pana 

senatora Szejnfelda, poparte przez połączone 
komisje.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał? 
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 52 – za, 43 – przeciw, 

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 142)
Poprawki przyjęte.
Poprawki nr 46, 129, 203, 287, 365 i 434, pana 

senatora Szejnfelda, poparte przez połączone 
komisje.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał? 
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 52 – za, 43 – przeciw, 

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 143)

Poprawki przyjęte.
Poprawki nr 47, 204, 288 i 435, panów senato-

rów Rafała Ambrozika i Krzysztofa Mroza, poparte 
przez połączone komisje.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 92 – za, 3 – przeciw, 

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 144)
Poprawki przyjęte.
Poprawki nr 48, 205, 289 i 436, panów senato-

rów Ambrozika i Mroza, poparte przez połączone 
komisje.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał? 
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 94 – za, 1 – przeciw, 

1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 145)

Poprawki przyjęte.
Poprawki nr 49, 206, 290 i 437, panów senato-

rów Ambrozika i Mroza, poparte przez połączone 
komisje.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 95 – za, 1 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 146)
Poprawki przyjęte.
Poprawki nr 50, 132, 207, 291, 366 i 438 pa-

nów senatorów Kwiatkowskiego, Szejnfelda 
i Tyszkiewicza, poparte przez połączone komisje.

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 147)
Poprawki przyjęte.
Poprawki nr 51, 133, 208, 292, 367 i 439, pana 

senatora Szejnfelda, poparte przez połączone 
komisje.

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 148)
Poprawki przyjęte.
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Poprawki nr  52, 134, 209, 293, 368 i  440, 
pani marszałek Morawskiej-Staneckiej oraz pa-
nów senatorów Kwiatkowskiego, Szejnfelda 
i 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 149)
Poprawki przyjęte.
Poprawki nr 53, 135, 210, 294, 369 i 441, pana 

senatora Szejnfelda, poparte przez połączone 
komisje.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 52 – za, 43 – prze-

ciw, 1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 150)

Poprawki przyjęte.
Poprawki nr 54, 138, 211, 295, 372 i 442, pani 

marszałek Morawskiej-Staneckiej i pana senatora 
Szejnfelda, poparte przez połączone komisje.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95 senatorów, 52 – za, 43 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 151)
Poprawki przyjęte.
Poprawki nr  55, 212, 296 i  443, Komisji 

Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, Komisji 
Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz pani 
marszałek Morawskiej-Staneckiej, poparte przez 
połączone komisje.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95 senatorów, 51 – za, 44 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 152)
Poprawki przyjęte.
Poprawki nr  56, 213, 297 i  444, Komisji 

Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, Komisji 
Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz 
pani marszałek Morawskiej-Staneckiej i senatora 
Szejnfelda, poparte przez połączone komisje.

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

Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95 senatorów, 52 – za, 43 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 153)
Poprawki przyjęte.
Poprawki nr 57, 139, 214, 298, 373 i 445, pani 

marszałek Morawskiej-Staneckiej i pana senatora 
Szejnfelda, poparte przez połączone komisje.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 93 senatorów, 50 – za, 43 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 154)
Poprawki przyjęte.
Poprawki nr  58, 215, 299 i  446, Komisji 

Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, Komisji 
Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz 
państwa senatorów Biedy, Pęcherza, marszałek 
Morawskiej-Staneckiej i Adama Szejnfelda, poparte 
przez połączone komisje.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Ktoś ze zdalnych… proszę sprawdzić sygnał…
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 94 senatorów, 52 – za, 42 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 155)
Poprawki przyjęte.
Poprawki nr 59, 140, 216, 300 i 447, pani mar-

szałek Morawskiej-Staneckiej i senatora Szejnfelda, 
poparte przez połączone komisje.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95 senatorów, 53 – za, 41 – przeciw, 

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 156)
Poprawki przyjęte.
Poprawki nr 60, 141, 217, 301, 374 i 448, pana 

senatora Szejnfelda, poparte przez połączone 
komisje.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 94 senatorów, 52 – za, 41 – przeciw, 

1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 157)
Poprawki przyjęte.
Poprawki nr 61, 142, 302 i 375, senatora Adama 

Szejnfelda.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
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Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 94 senatorów, 52 – za, 42 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 158)
Poprawki przyjęte.
Poprawki nr 62, 143, 218, 303, 376 i 449, pana 

senatora Szejnfelda, poparte przez połączone 
komisje.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 94 senatorów, 51 – za, 42 – przeciw, 

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 159)
Poprawki przyjęte.
Poprawki nr 63, 145, 219, 304, 377 i 450, pani 

senator Biedy i pana senatora Pęcherza, poparte 
przez połączone komisje.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95 senatorów, 52 – za, 43 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 160)
Poprawki przyjęte.
Poprawki nr 64, 153, 220, 305, 385 i 451, pana 

senatora Szejnfelda, poparte przez połączone 
komisje.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 94 senatorów, 52 – za, 42 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 161)
Poprawki przyjęte.
Poprawki nr 65, 154, 221, 306, 386 i 452, pani 

marszałek Morawskiej-Staneckiej i pana senatora 
Szejnfelda, poparte przez połączone komisje.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 94 senatorów, 52 – za, 42 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 162)
Poprawki przyjęte.
Poprawki nr 66, 155, 224, 307 i 453, panów sena-

torów Kwiatkowskiego, Szejnfelda i Tyszkiewicza, 
poparte przez połączone komisje.

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

Głosowało 94 senatorów, 51 – za, 42 – przeciw, 
1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 163)

Poprawki przyjęte.
Poprawki nr 67, 156, 225, 308, 387 i 454, pana 

senatora Szejnfelda, poparte przez połączone 
komisje.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 92 senatorów, 51 – za, 41 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 164)
Poprawki przyjęte.
Poprawki nr 68, 158, 226, 309, 389 i 455, pana 

senatora Szejnfelda, poparte przez połączone 
komisje.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 93 senatorów, 51 – za, 41 – przeciw, 

wstrzymał się 1 senator. (Głosowanie nr 165)
Poprawki przyjęte.
Poprawki nr 69, 162, 230, 310, 393 i 456, pa-

nów senatorów Kwiatkowskiego, Szejnfelda 
i Tyszkiewicza, poparte przez połączone komisje.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95 senatorów, 90 – za, 5 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 166)
Poprawki przyjęte.
Poprawki nr 70, 163, 231, 311, 394 i 457, pana 

senatora Szejnfelda, poparte przez połączone 
komisje.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95 senatorów, 51 – za, 43 – przeciw, 

wstrzymał się 1 senator. (Głosowanie nr 167)
Poprawki przyjęte.
Dobrnęliśmy, z grubsza, do połowy. Czy konty-

nuujemy, czy chcecie państwo 5 minut przerwy?
(Głos z sali: Robimy przerwę.)
(Głosy z sali: Kontynuujemy.)
Dobrze, kontynuujemy. Tak na słuch to więk-

szość jest za kontynuacją.
Poprawki nr 74, 234, 314, 461 i 464, pani senator 

Marii Koc, poparte przez połączone komisje.
Kto jest za?
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Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
(Głos z  sali: A  poprawka nr  71, Panie 

Marszałku?)
Poprawka nr 71 i dalsze są wykluczone przez 

poprzednie poprawki. Proszę objaśnić, jeżeli pan 
senator chce…

Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 48 – za, 49 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 168)
Poprawki nie zostały przyjęte.
Poprawki nr  75, 235 i  315, pana senatora 

Szejnfelda, poparte przez połączone komisje.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 53 – za, 44 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 169)
Poprawki przyjęte.
Poprawki nr  77, 82 i  319, pani marszałek 

Marii Koc, poparte przez mniejszość połączonych 
komisji.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 93 – za, 4 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 170)
Poprawki przyjęte.
Poprawka nr 84. Tak?
(Głos z sali: Tak.)
Poprawka nr 84 to poprawka panów senato-

rów Szejnfelda i Kleiny, poparta przez połączone 
komisje.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 94 – za, 2 – przeciw,  

1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 171)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 85 to poprawka pana senatora 

Frankiewicza, poparta przez połączone komisje.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 53 – za, 1 – prze-

ciw, 42 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie 
nr 172)

Poprawka przyjęta.

Poprawki nr 108 i 344 to poprawki pana sena-
tora Szejnfelda, poparte przez połączone komisje.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 52 – za, 43 – przeciw, 

1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 173)
Poprawki przyjęte.
Poprawki nr 116 i 352 to poprawki pana sena-

tora Szejnfelda, poparte przez połączone komisje.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 52 – za, 44 – przeciw, 

1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 174)
Poprawki przyjęte.
Poprawki nr 117 i 353 to poprawki pana sena-

tora Szejnfelda, poparte przez połączone komisje.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 51 – za, 45 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 175)
Poprawki przyjęte.
Poprawki nr 118 i 354 to poprawki pana sena-

tora Szejnfelda, poparte przez połączone komisje.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95 senatorów, 52 – za, 43 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 176)
Poprawki przyjęte.
Poprawki nr 124 i 360, pana senatora Szejnfelda, 

poparte przez połączone komisje.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Jeden senator ze zdalnych… Proszę sprawdzić 

wysłanie w aplikacji.
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 51 – za, 45 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 177)
Poprawki przyjęte.
Poprawki nr 125 i 361, pana senatora Szejnfelda, 

poparte przez połączone komisje.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
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Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 51 – za, 45 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 178)
Poprawki przyjęte.
Poprawki nr 127 i 363, pana senatora Szejnfelda, 

poparte przez połączone komisje.
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 179)
Poprawki przyjęte.
Poprawka nr 130, pana senatora Szejnfelda, po-

parta przez połączone komisje.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Jeden senator ze zdalnych… Proszę zwrócić 

uwagę…
Proszę o podanie wyników głosowania.
(Senator Dorota Czudowska: Coś mi nie działa, 

Panie Marszałku.)
Teraz, przy głosowaniu nie zadziałało, Pani 

Senator?
(Głos z sali: Już się skończyło.)
Tak, ale ja już wyłączyłem…
Głosowało 96 senatorów, 51 – za, 45 – przeciw. 

(Głosowanie nr 180)
Poprawka przyjęta.
Proszę zwrócić uwagę teraz przy głosowaniu…
Poprawka nr 131, pana senatora Szejnfelda, po-

parta przez połączone komisje.
Działa u pani senator?
(Senator Dorota Czudowska: Teraz tak.)
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 52 – za, 45 – prze-

ciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie 
nr 181)

Poprawka przyjęta.
Poprawki nr 136 i 370, pana senatora Szejnfelda, 

poparte przez połączone komisje.
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 182)
Poprawki przyjęte.

Poprawka nr 137, pana senatora Szejnfelda, po-
parta przez połączone komisje.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 52 – za, 43 – przeciw, 

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 183)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 144, pana senatora Szejnfelda, po-

parta przez połączone komisje.
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 184)
Poprawka przyjęta.
Poprawki nr 146 i 378, pana senatora Szejnfelda.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Jedna osoba ze zdalnych, proszę zwrócić 

uwagę…
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 52 – za, 44 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 185)
Poprawki przyjęte.
Poprawki nr 147 i 379, pana senatora Szejnfelda, 

poparte przez połączone komisje.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 52 – za, 43 – przeciw, 

wstrzymał się 1 senator. (Głosowanie nr 186)
Poprawki przyjęte.
Poprawki nr 148 i 382, pana senatora Szejnfelda, 

poparte przez połączone komisje.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 52 – za, 44 – przeciw, 

wstrzymał się 1 senator. (Głosowanie nr 187)
Poprawki przyjęte.
Poprawki nr 149 i 380, pana senatora Szejnfelda, 

poparte przez komisje.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
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Głosowało 97 senatorów, 52 – za, 44 – prze-
ciw, wstrzymał się 1  senator. (Głosowanie 
nr 188)

Poprawki przyjęte.
Poprawki nr 150 i 381, pana senatora Szejnfelda, 

poparte przez komisje.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę zwrócić uwagę, czy jedna z osób zdal-

nych wysłała…
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 52 – za, 45 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 189)
Poprawki przyjęte.
Poprawki nr 151 i 383, pana senatora Szejnfelda, 

poparte przez komisje.
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 190)

Poprawki przyjęte.
Poprawki nr 152 i 384, pana senatora Szejnfelda, 

poparte przez połączone komisje.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 52 – za, 44 – przeciw, 

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 191)
Poprawki przyjęte.
Poprawki nr 157 i 388, pana senatora Szejnfelda, 

poparte przez połączone komisje.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 52 – za, 45 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 192)
Poprawki przyjęte.
Poprawki nr 159 i 390, pana senatora Szejnfelda, 

poparte przez połączone komisje.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 52 – za, 44 – przeciw, 

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 193)
Poprawki przyjęte.

Poprawki nr  160 i  391, panów senatorów 
Szejnfelda, Kwiatkowskiego i Tyszkiewicza, po-
parte przez połączone komisje.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 52 – za, 45 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 194)
Poprawki przyjęte.
Poprawki nr 161 i 392, pana senatora Szejnfelda, 

poparte przez połączone komisje.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 53 – za, 42 – przeciw, 

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 195)
Poprawki przyjęte.
Poprawki nr 164 i 395, pana senatora Szejnfelda, 

poparte przez połączone komisje.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 51 – za, 44 – przeciw, 

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 196)
Poprawki przyjęte.
Poprawka nr  222, Komisji Gospodarki 

Narodowej i Innowacyjności, Komisji Rodziny, 
Polityki Senioralnej i Społecznej oraz pana sena-
tora Szejnfelda, poparta przez połączone komisje.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 93 – za, 3 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 197)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr  223, Komisji Gospodarki 

Narodowej i Innowacyjności, Komisji Rodziny, 
Polityki Senioralnej i Społecznej oraz pana sena-
tora Szejnfelda, poparta przez połączone komisje.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 95 – za, 2 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 198)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 227, Komisji Gospodarki 

Narodowej i Innowacyjności, Komisji Rodziny, 
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Polityki Senioralnej i Społecznej oraz pana sena-
tora Szejnfelda, poparta przez połączone komisje.

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 199)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr  228, Komisji Gospodarki 

Narodowej i Innowacyjności, Komisji Rodziny, 
Polityki Senioralnej i Społecznej oraz pana sena-
tora Szejnfelda, poparta przez połączone komisje.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
1 senator ze zdalnych już wysłał…
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 52 – za, 44 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 200)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr  229, Komisji Gospodarki 

Narodowej i Innowacyjności, Komisji Rodziny, 
Polityki Senioralnej i Społecznej, poparta przez 
połączone komisje.

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 201)
Poprawka przyjęta.
Poprawki nr 237 i 243, pani marszałek Marii 

Koc, poparte przez połączone komisje.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 95 – za, nikt nie był 

przeciw, wstrzymał się 1 senator. (Głosowanie 
nr 202)

Poprawki przyjęte.
Poprawka nr 238 była już poddana pod głoso-

wanie łącznie z innymi poprawkami, a poprawki 
nr 239 i 489 to są poprawki wycofane.

A zatem kontynuujemy głosowanie. Teraz nad 
poprawkami nr 240, 246 i 490, panów senatorów 
Ambrozika i Mroza, popartymi przez połączone 
komisje.

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

Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 94 – za, 1 – przeciw, 

wstrzymał się 1 senator. (Głosowanie nr 203)
Poprawki przyjęte.
Poprawki nr 242 i 268, pani marszałek Marii 

Koc, poparte przez połączone komisje.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, wszyscy byli za, nikt 

się nie wstrzymał ani nie był przeciw. (Głosowanie 
nr 204)

Poprawki przyjęte.
Poprawki nr 243, 244, 245 były poddane pod gło-

sowanie łączne, również nr 246 jest przegłosowana.
A zatem teraz poprawka nr 247, pana senatora 

Dowhana, poparta przez połączone komisje.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę 2 senatorów ze zdalnych o sprawdzenie 

wysłania sygnału.
Głosowało 96 senatorów, 51 – za, 42 – przeciw, 

wstrzymało się 3 senatorów. (Głosowanie nr 205)
Poprawka przyjęta.
Nad poprawką nr 316 już było głosowanie.
Poprawka nr 320, pana senatora Frankiewicza, 

poparta przez połączone komisje.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95 senatorów, 52 – za, 2 – przeciw, 

wstrzymało się 41 senatorów. (Głosowanie nr 206)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 321, pana senatora Jana Filipa 

Libickiego, poparta przez połączone komisje.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95 senatorów, 54 – za, nikt nie był 

przeciw, 41 senatorów wstrzymało się od głosu. 
(Głosowanie nr 207)

Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 371 – przypomnę – jest poprawką, 

która została wycofana.
Głosujemy zatem nad poprawką nr 396, pana 

senatora Jana Filipa Libickiego, popartą przez po-
łączone komisje.

Kto jest za?
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Kto się wstrzymał?
Kto jest przeciw? 
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 94 – za, 1 – przeciw, 

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 208)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 460, pana senatora Szejnfelda.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
2 senatorów ze zdalnych proszę o sprawdzenie 

wysłania sygnału.
Proszę o podanie wyników głosowania.
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: I cisza.)
Głosowało 97 senatorów, 52 – za, 45 – prze-

ciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 209)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 465, Komisji Rodziny, Polityki 

Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności, poparta przez połą-
czone komisje.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 96 – za, nikt nie był 

przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 210)

Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 470, panów senatorów Tyszkiewicza, 

Bobera, Kwiatkowskiego oraz Libickiego, poparta 
przez połączone komisje.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Jeden senator zdalny… Dziękuję.
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 52 – za, 44 – prze-

ciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 211)

Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 472, panów senatorów Tyszkie-

wicza, Kwiatkowskiego, Ambrozika oraz Mroza, 
poparta przez połączone komisje.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 96 – za, 1 – przeciw, 

nikt nie się wstrzymał. (Głosowanie nr 212)

Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 473, pana senatora Bobera, popar-

ta przez połączone komisje.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 53 – za, 42 – przeciw, 

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 213)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 474, pana senatora Szejnfelda, 

pani senator Sekuły i pani senator Kochan, poparta 
przez połączone komisje.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 53 – za, 1 – przeciw, 

43 się wstrzymało. (Głosowanie nr 214)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 475, pana senatora Frankiewicza, 

poparta przez połączone komisje.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 52 – za, 44 – przeciw, 

1 – się wstrzymał. (Głosowanie nr 215)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 476, Komisji Gospodarki Naro-

dowej i  Innowacyjności oraz Komisji Rodziny, 
Polityki Senioralnej i Społecznej, poparta przez 
połączone komisje.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 96 – za, 1 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. 
(Głosowanie nr 216)
Poprawka przyjęta.
Poprawki nr 478 i 479 były już przegłosowane 

łącznie z innymi poprawkami.
Przystępujemy do głosowania nad poprawką 

nr 480, pani marszałek Marii Koc, popartą przez 
połączone komisje.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 217)
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The winner is pani marszałek Koc. Głosowanie 
nad pani poprawką jest jedynym głosowaniem bez 
ani jednego głosu sprzeciwu. Gratuluję.

Poprawka nr 481, pana senatora Libickiego, po-
parta przez połączone komisje.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Dołączył pan senator Libicki.
Głosowało 97 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 218)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 482, panów senatorów Ambrozika 

i Mroza, poparta przez połączone komisje.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 90 – za, 5 – przeciw, 1 

wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 219)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 483, pani marszałek Marii Koc 

oraz pana senatora Kleiny, poparta przez połączo-
ne komisje.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
(Rozmowy na sali)
Głosowało 96 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 220)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 484 to poprawka pana senatora 

Frankiewicza, poparta przez połączone komisje.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 53 – za, 42 – przeciw, 

2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 221)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr  485, pani senator Borys-

Damięckiej, poparta przez połączone komisje.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 51 – za, 44 – przeciw, 

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 222)
Poprawka przyjęta.

Poprawka nr 486, pani marszałek Marii Koc 
oraz pana senatora Kleiny, poparta przez połączo-
ne komisje.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Jedna senator ze zdalnych… proszę zwrócić 

uwagę…
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 223)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 487 to poprawka pana senatora 

Bobera.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 8 – za, 82 – prze-

ciw, 6 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie 
nr 224)

Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 488, pani marszałek Marii Koc, 

poparta przez połączone komisje.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 225)
Poprawka przyjęta.
Tym sposobem dotarliśmy do końca głosowania 

nad poprawkami. Dziękuję wszystkim za skupienie 
i koncentrację.

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 226)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalcza-
niem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz nie-
których innych ustaw.

Ogłaszam przerwę do środy do godziny 11.00.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 12 minut 31)
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Wysoka Izbo!
Proponuję uzupełnienie porządku obrad 

o punkty: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, prze-
ciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw – i roz-
patrzenie go jako punktu trzydziestego porządku 
obrad; ustawa o zmianie ustawy o umowie koncesji 
na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo 
zamówień publicznych oraz niektórych innych 
ustaw – i rozpatrzenie go jako punktu trzydzie-
stego pierwszego porządku obrad; drugie czytanie 
projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, prze-
ciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych – i rozpatrzenie go jako punktu ostat-
niego porządku obrad.

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

Pan senator Martynowski.

SenatoR 
marek marTynowski 

Zgłaszam wniosek przeciwny w odniesieniu 
do uzupełnienia porządku obrad o drugie czyta-
nie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczegól-
nych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, to 
jest druk senacki nr 232, ten, który prezentowany 
jest przez senatora Adama Szejnfelda.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Rozumiem.
W związku ze sprzeciwem zarządzam głosowa-

nie nad tym, kto jest za… Rozumiem, że pozostałe 

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 11 minut 16)

(Posiedzeniu przewodniczą marszałek To-
masz Grodzki oraz wicemarszałkowie Michał Ka-
miński, Gabriela Morawska-Stanecka, Bogdan 
Borusewicz i Marek Pęk)

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Proszę o zajmowanie miejsc.
Wznawiam obrady.
Szanowni Państwo Senatorowie!
Przypominam, że obrady toczą się jednocześnie 

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

Państwo Senatorowie znajdujący się w gmachu 
Senatu, proszę o sprawdzenie, czy wszyscy pań-
stwo macie wyłączone aplikacje do zdalnego udzia-
łu w posiedzeniu.

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

Szanowni Państwo, w tej chwili przystąpimy do 
głosowania, które ma na celu wyłącznie ustalenie 
listy senatorów biorących udział w posiedzeniu.

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

Proszę o podanie wyników głosowania.
Na chwilę obecną głosowało 84 senatorów. 

(Głosowanie nr 227)
I tylu bierze udział w posiedzeniu.
Widzę, oceniam optycznie, że liczba ta się już 

powiększyła.
Przypominam, że za 15 minut blokujemy dostęp 

do posiedzenia.
Jeżeli jest jakiś kłopot z  kartą pana prof. 

Ujazdowskiego, to bardzo proszę o wyjaśnienie.
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Wnioski w sprawie porządku obrad Senatu

2 punkty nie wzbudzają sprzeciwu. Przypominam, 
że sprzeciw dotyczy drugiego czytania projektu 
ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiąza-
niach związanych z zapobieganiem, przeciwdzia-
łaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzy-
sowych, zwanej w skrócie ustawą Szejnfelda.

Ostatni głos, Panie Ministrze, bo za chwilę 
głosowanie.

SenatoR 
woJciecH skurkiewicz 

Tak, tak. Panie Marszałku, mam wątpliwości 
i jeśli pan marszałek mógłby je rozwiać… Ja przy-
pomnę, że nad tzw. ustawą Szejnfelda głosowali-
śmy już na tym posiedzeniu, bo jesteśmy w trakcie 
tego samego posiedzenia Senatu, no i  Senat, 
Wysoka Izba wyraziła swoją opinię, nie zgodziła 
się na przystąpienie do kolejnego czytania. Stąd 
moja uwaga: czy jeżeli w jednej sprawie Senat wy-
raził już wolę, to czy na tym samym posiedzeniu, 
bo jesteśmy cały czas w trakcie tego samego posie-
dzenia, możemy ponownie to wprowadzić?

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Tylko że to jest inna ustawa, Panie Ministrze.
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Inna?)
Tak.
(Głos z sali: Szejnfeld 2.)
To jest Szejnfeld 2.
(Rozmowy na sali)
Szejnfeld 2.0.
(Głos z sali: Czy możemy głosować?)
Tak.
Kto jest za wprowadzeniem do porządku obrad 

tego punktu? Proszę o naciśnięcie guzika i podnie-
sienie ręki.

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 92 senatorów, 49 było za, 42 – prze-

ciw, wstrzymał się 1 senator. (Głosowanie nr 228)
Szanowni Państwo Senatorowie! Decyzją 

Konwentu Seniorów dzisiejsze obrady rozpocznie-
my od rozpatrzenia punktu trzydziestego: ustawa 
o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
– to zawsze brzmi tak samo, ale to jest ustawa 

przysłana z Sejmu – związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, in-
nych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sy-
tuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. 
Głosowanie w tej sprawie odbędzie się bezpośred-
nio po rozpatrzeniu tego punktu, niezależnie od 
tego, czy, jeżeli będą poprawki, zbierze się komisja, 
czy też nie. Jeżeli będzie posiedzenie komisji, to po 
sprawozdaniu komisji będzie głosowanie.

Następnie rozpatrzymy punkty od osiemnaste-
go do dwudziestego pierwszego.

O godzinie 17.00 przystąpimy do rozpatrywa-
nia punktów dotyczących drugich czytań projektów 
uchwał okolicznościowych związanych z ustano-
wieniem roku 2021 rokiem osoby lub wydarzenia, 
są to punkty od dwudziestego drugiego do dwu-
dziestego szóstego. Głosowania w sprawie tych 
punktów zostaną przeprowadzone bezpośrednio 
po każdym z nich.

Po tych punktach przejdziemy do punktu trzy-
dziestego pierwszego: ustawa o zmianie ustawy 
o umowie koncesji na roboty budowlane lub usłu-
gi, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz 
niektórych innych ustaw, która jest ustawą rozpa-
trywaną w trybie pilnym, a następnie do punktów 
dwudziestego siódmego i dwudziestego ósme-
go, dotyczących projektu uchwały o Kazimierzu 
Wielkim i projektu uchwały w sprawie rocznicy 
rewolucji 1905 r.

Jako ostatni rozpatrzymy punkt trzydziesty 
drugi: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie 
ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalcza-
niem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Jutro wznowimy obrady o godzinie 10.00.
Informuję również, że po przygotowaniu przez 

Komisję Nauki, Edukacji i Sportu sprawozdania 
w sprawie ustawy o zmianie nazwy Uniwersytetu 
Artystycznego w  Poznaniu na Uniwersytet 
Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz oraz 
ustawy o zmianie nazwy Akademii Muzycznej 
w Krakowie na Akademia Muzyczna im. Krzysztofa 
Pendereckiego porządek obrad może zostać uzu-
pełniony o te punkty. I tyle jest komunikatów.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
trzydziestego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalcza-
niem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz nie-
których innych ustaw.
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Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 275, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 275 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Gospodarki 
Narodowej i  Innowacyjności, panią marszałek 
Marię Koc, o przedstawienie sprawozdania komisji.

SenatoR SPRaWozDaWca 
maria koc 

Mogę zdjąć maseczkę, Panie Marszałku?
(Marszałek Tomasz Grodzki: Bardzo proszę.)
Bardzo dziękuję.
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! 

Szanowni Państwo!
Wczoraj odbyło się posiedzenie połączonych 

Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej poświęcone ustawie o zmianie usta-
wy o szczególnych rozwiązaniach związanych z za-
pobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywo-
łanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych 
innych ustaw.

Szanowni Państwo, komisje przygotowały spra-
wozdanie – jest to, tak jak powiedział pan marsza-
łek, druk nr 275 A – a ja pragnę to sprawozdanie 
państwu przedstawić.

Szanowny Panie Marszałku, Szanowni Państwo, 
jest to kolejna nowelizacja ustawy. Tym razem zmia-
ny odnoszą się do kilku obszarów, które pragnę po-
krótce państwu przedstawić.

Po pierwsze, ustawa tworzy podstawę praw-
ną umożliwiającą pracownikom, którzy pozostają 
w izolacji, tzn. stwierdzono u nich zarażenie ko-
ronawirusem, pozostają w izolacji, ale przechodzą 
chorobę w sposób bezobjawowy lub skąpoobjawo-
wy, świadczenie pracy w sposób zdalny. Są takie 
przypadki, że pracownicy czują się dobrze pomimo 
zakażenia koronawirusem, pozostają w odosobnie-
niu, ale chcieliby, za zgodą pracodawcy, podjąć pra-
cę zdalną. I teraz ta ustawa im to umożliwi. To jest 
bardzo ważne w momencie, kiedy w wielu firmach 
z powodu choroby zaczyna brakować pracowników.

Drugi taki obszar, do którego odnosi się ta 
ustawa, to zmiana, która ma na celu umożliwie-
nie przeprowadzenia zawieszonych dotychczas 
badań lekarskich i testów psychologicznych oraz 
szkoleń i sprawdzianów wiedzy maszynistów kole-
jowych, a także egzaminów okresowych pracowni-
ków bezpośrednio zatrudnionych na stanowiskach 

związanych z prowadzeniem określonych pojaz-
dów kolejowych i z bezpieczeństwem ruchu kole-
jowego. Z powodu epidemii COVID-19 te badania 
były zawieszone. Teraz będą mogły być na nowo 
przeprowadzane. I nowela wydłuża też ważność 
szkoleń i sprawdzianów oraz egzaminów okreso-
wych w przypadku wyżej wymienionych pracow-
ników z 90 do 180 dni od dnia odwołania stanu 
zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii.

Po trzecie, nowela przewiduje, że osoby, wo-
bec których kwalifikacja wojskowa nie została 
przeprowadzona w roku kalendarzowym, w któ-
rym osoby te ukończyły 19 lat, będą podlegały obo-
wiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej 
do końca roku kalendarzowego, w którym ukoń-
czą 24 lata. Ponadto umożliwia się przeprowadza-
nie kwalifikacji wojskowej w kilku okresach roku 
kalendarzowego.

Czwarta zasadnicza zmiana dotyczy uchylenia 
przepisów ustawy z dnia 31 marca 2020 r., które do-
tyczyły zasad i przesłanek odwoływania członków 
Rady Dialogu Społecznego. Przepisy te umożliwiały 
prezesowi Rady Ministrów odwołanie członka Rady 
Dialogu Społecznego w szczególnych sytuacjach, 
takich jak utrata zaufania związana z ujawnieniem 
faktu współpracy danej osoby z organami bezpie-
czeństwa państwa. Dzięki omawianej tu noweli-
zacji przywrócony zostanie stan prawny sprzed 
nowelizacji z dnia 31 marca 2020 r.

I piąta kwestia, której dotyczy ta nowelizacja, 
jest związana, Szanowni Państwo, z ustawą o ogra-
niczeniu handlu w niedzielę i święta oraz w niektó-
re inne dni. Ta zmiana przewiduje umożliwienie 
handlu w najbliższą niedzielę, 6 grudnia 2020 r.

Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym 
po dniu ogłoszenia.

Biuro Legislacyjne nie miało żadnych wniosków 
legislacyjnych do tej ustawy, jednak zgłosiło uwagę 
dotyczącą bardzo krótkiego czasu na przeprowa-
dzenie procesu legislacyjnego w Senacie i później, 
jeśli chodzi o pana prezydenta. Pani legislator 
zwróciła uwagę, że zarówno Senat, który ma 30 dni 
na rozpatrzenie ustawy, jak też pan prezydent, któ-
ry ma 21 dni na jej podpisanie, zostali w pewnym 
sensie pozbawieni konstytucyjnego czasu na pracę 
nad ustawą. Sytuacja jest trudna, sytuacja wymaga 
szybkich działań, z czego oczywiście zdajemy sobie 
sprawę. W związku z powyższym ten czas na pracę 
nad ustawą zarówno w izbie wyższej parlamentu, 
jak też u pana prezydenta zostanie skrócony.

Dyskusja na temat nowelizacji ustawy była 
krótka i  dotyczyła w  szczególności przepisu 
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umożliwiającego handel w niedzielę 6 grudnia. 
Tutaj pojawiły się różne głosy, były m.in. takie, 
które nawiązywały do wcześniejszego posiedzenia 
Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
oraz Komisji Ustawodawczej, gdzie przedstawia-
nia była inicjatywa pana przewodniczącego Adam 
Szejnfelda. Pan przewodniczący w swoim projek-
cie ustawy proponuje przywrócenie handlu we 
wszystkie niedziele na czas epidemii i na okres 
po epidemii. No, duża część senatorów z Prawa 
i Sprawiedliwości wypowiadała się na ten temat 
krytycznie. Przyjęliśmy rozwiązanie systemowe, 
które zakazuje handlu w niedziele, z niektórymi 
wyjątkami, i uważamy, że jest to bardzo duże udo-
godnienie dla pracowników, że jest duże osiągnię-
cie, jeśli chodzi o prawa pracownicze. Chcemy, aby 
to rozwiązanie zostało zachowane w przyszłym 
roku, a także w dalszej przyszłości. Przypominamy, 
że większość osób, które pracują w handlu, stano-
wią kobiety i one postulowały, aby znieść handel 
w niedziele. To po prostu umożliwia im normal-
ne życie rodzinne, spotkania z rodziną. Tak że, 
Szanowni Państwo, starły się różne poglądy na 
ten temat.

Rozmawialiśmy też o poprawkach. Były za-
powiadane takie inicjatywy, mówiono o  tym, 
że mogą być złożone poprawki, ale ostatecznie 
państwo senatorowie wycofali się z tego, mieli 
to przemyśleć i ewentualnie złożyć te poprawki 
w czasie drugiego czytania. Czy tak będzie, nie 
wiem. Myśmy też apelowali o to, aby nie składać 
poprawek. Padł wniosek, aby przyjąć tę ustawę 
bez poprawek, tak aby ona mogła trafić bezpo-
średnio do drugiego czytania. Jeżeli będzie taka 
rekomendacja Senatu, to ta ustawa trafi bezpo-
średnio na biurko prezydenta, nie trzeba będzie 
kierować jej wraz z poprawkami do Sejmu. No, 
dzisiaj jest już środa, a ta ważna zmiana dotyczy 
najbliższej niedzieli, 6 grudnia.

W związku z powyższym połączone komisje – 
Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
oraz Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej – wnoszą do Wysokiego Senatu o przy-
jęcie tej ustawy bez poprawek. Panie Marszałku, 
bardzo dziękuję.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek, za wyczer-
pujące i obiektywne sprawozdanie z prac komisji.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do pani 
senator sprawozdawcy.

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

(Senator Maria Koc: Dziękuję.)
Dziękuję bardzo.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez po-

słów i rząd.
Do prezentowania stanowiska wnioskodaw-

ców poselskiego projektu został upoważniony pan 
poseł Dariusz Klimczak. Nie widzę pana posła na 
posiedzeniu, ale widzę pana ministra Łukasza 
Schreibera, którego w  tym momencie wita-
my. Witamy pana ministra Skurkiewicza i pana 
Jarosława Wenderlicha. Jest też z nami pan pre-
zes RCL Krzysztof Szczucki – również witam – 
oraz pan minister Andrzej Bittel… Nie ma? Jest, 
przepraszam bardzo. Widzę również pana mini-
stra Szefernakera, ale to do następnego punktu. 
Witam panów.

Rozumiem, że pana Klimczaka nie ma i nie bę-
dzie, tak?

(Głos z sali: Być może się pojawi.)
No, być może się pojawi, ale na wniosek klubu 

PiS rozpatrujemy to jako punkt pierwszy, więc wy-
padałoby, żeby się pojawił.

W związku z tym poprosimy pana ministra 
Schreibera do prezentowania stanowiska rządu 
w toku prac parlamentarnych.

Spytam pana ministra Schreibera, czy pra-
gnie zabrać głos w sprawie rozpatrywanej ustawy 
i przedstawić stanowisko rządu.

Dystans jest zachowany, więc maskę może pan 
minister zostawić.

MiniSteR – członek RaDy MiniStRóW
łukasz scHreiBer

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo!
Będzie bardzo krótko. Myślę, że po tak wy-

czerpującym sprawozdaniu pani przewodniczą-
cej nie ma potrzeby, bym jeszcze raz powtarzał 
to samo. 

Tak naprawdę chciałbym podziękować 
Senatowi za to, że udaje się to w takim ekstra-
ordynaryjnym tempie przeprowadzić, za wczo-
rajszą dyskusję na posiedzeniach połączonych 
komisji, i za ten wniosek, by przyjąć tę ustawę bez 
poprawek. 
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Jedyne, do czego chcę się teraz ograniczyć, to 
poprosić państwa o to, by rzeczywiście bez popra-
wek skierować tę ustawę do prezydenta. Nie dlate-
go, że to byłby jakiś kłopot dla mnie osobiście, dla 
rządu czy nawet dla parlamentarzystów, aby się 
zebrać w piątek, tylko z tego powodu, że to skró-
ciłoby przedsiębiorcom czas na przygotowanie się 
do niedzieli 6 grudnia. 

Poza tym nie było jakichś innych zastrzeżeń, 
np. legislacyjnych, do tej ustawy, nie ma w niej też 
nic kontrowersyjnego. Starałem się, żeby tak pozo-
stało. Mam nadzieję, że Wysoka Izba przychyli się 
do tej prośby. Bardzo dziękuję.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo, 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 chce zadać takie 
pytanie? Pan senator Jan Maria Jackowski.

Panie Ministrze, senator będzie miał pytanie do 
pana. Może pan odpowiadać z miejsca.

Pan senator Jan Maria Jackowski. Bardzo 
proszę.

SenatoR 
Jan maria Jackowski 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja mam pytanie do pana ministra, związane 

z art. 4, dotyczącym handlu w niedzielę 6 czerwca.
(Marszałek Tomasz Grodzki: Grudnia.)
Przepraszam, 6 grudnia oczywiście.
Jak wiemy, na mocy ustawy obecnie obowiązu-

jącej 2 niedziele przed świętami wielkanocnymi 
i przed świętami Bożego Narodzenia są ustawowo 
wolne. Przyznam się, że nie bardzo wiem, dlacze-
go w dobie pandemii zostaje wprowadzona nie-
dziela 6 grudnia jako dodatkowa wolna. Mało tego, 
łamie to pewien system i konsensus, w którym 
jeszcze w poprzedniej kadencji została wypraco-
wana ustawa dotycząca handlu w niedzielę, wywo-
łało to również ostrą reakcję związku zawodowego 
„Solidarność” w tym zakresie. Proszę pana mini-
stra, aby to uzasadnił i powiedział, jakie są powody, 
żeby tę niedzielę 6 grudnia wprowadzać jako wolną. 

I po co konfliktować się ze związkiem zawodowym 
i zwiększać potencjalne niebezpieczeństwo zwią-
zane z przebywaniem ludzi w jednej przestrzeni 
i możliwością zakażenia się COVID? Dziękuję.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, bardzo proszę.

MiniSteR – członek RaDy MiniStRóW 
łukasz scHreiBer

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie i Panowie Senatorowie, Szanowny Panie 

Senatorze, intencją rządu nie jest i nigdy nie było 
konfliktowanie się z kimkolwiek, ale też nie jest 
tak, że rząd jest związany stanowiskiem każdego 
ze związków zawodowych, no bo to by było coś zu-
pełnie nienormalnego. I to jest pierwsza sprawa.

A jaki jest tego powód? No, chyba wszyscy so-
bie zdajemy z  tego sprawę. Grudzień to okres 
świąteczny, a to sprawia, że skala zakupów jest na 
pewno dużo, dużo większa. Pokazują to wyniki ze 
wszystkich poprzednich lat. Rozłożenie tego ru-
chu na dodatkowy dzień… No, tu oczywiście jest 
kwestia pewnego rodzaju odpowiedzialności oby-
wateli. Można sobie wyobrazić, że wszyscy będą 
we wszystkie 3 niedziele chodzili na zakupy do ga-
lerii, jednak ja wierzę w zdrowy rozsądek i odpo-
wiedzialność większości Polaków. No więc z tego 
powodu to zaproponowaliśmy. Nie sądzę, by ta 1 
niedziela złamała konsensus społeczny wokół tej 
kwestii. Pragnę zauważyć, że w roku 2020 było naj-
mniej niedziel handlowych w historii. Mam nadzie-
ję, że ta 1 dodatkowa niedziela w dobie pandemii 
spotka się z życzliwym przyjęciem i akceptacją ze 
strony państwa senatorów, ale oczywiście szanuję 
to, że ktoś ma przeciwne zdanie. Dziękuję bardzo.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pan senator Czerwiński.

SenatoR 
Jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! 
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A jaki jest stosunek rządu do tego, aby… Mimo 
że ten konsensus został w pewnym sensie przyję-
ty, pojawiają się projekty, aby powrócić do handlu 
w niedziele w trakcie, ogólnie rzecz biorąc, obo-
wiązywania stanu epidemii. Zatem nie mówimy 
tutaj o jakimś wyjątku, tylko o złamaniu tej reguły.

I  drugie pytanie, dotyczące Rady Dialogu 
Społecznego. W tej ustawie uchylamy możliwość 
odwoływania członków tej rady przez prezesa 
Rady Ministrów, co dotyczy zarówno przypadku 
złożenia fałszywego oświadczenia lustracyjnego, 
jak i, nazwijmy to, okresu epidemicznego. Czy te 
przepisy miały zastosowanie? Czy odwołano ko-
goś z rady?

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Proszę.

MiniSteR – członek RaDy MiniStRóW
łukasz scHreiBer

Bardzo krótko. Jeżeli chodzi o zastosowanie 
tych przepisów, to według mojej wiedzy nikogo 
nie odwołano. Niemniej jednak wywołało to dość 
duże emocje w samej Radzie Dialogu Społecznego. 
Ta poprawka poselska po prostu nie została, moż-
na powiedzieć, dobrze przyjęta. Co więcej, dopro-
wadziła do tego, że niektórzy członkowie opuścili 
Radę Dialogu Społecznego. My chcemy przywrócić 
stan sprzed marca br. i ten nikomu niepotrzebny 
konflikt ugasić. Dążymy do tego, by praca w radzie 
znowuż wyglądała tak jak wcześniej. To pierwsza 
sprawa.

A teraz druga sprawa. Jeżeli chodzi o same 
niedziele handlowe, no to jako rząd stoimy na sta-
nowisku, że dyskusja o handlu we wszystkie nie-
dziele już się odbyła. To jest sprawa systemowa. 
Parlament podjął decyzję i nikt nie chce zmieniać 
tego stanu rzeczy. Mówię „nikt” w takim sensie, 
że w rządzie nie ma takich pomysłów. Rozumiem, 
że jest to dyskusja, która zawsze budzi emocje –
zarówno wśród państwa senatorów, jak i pewnie 
wśród Polaków zdania są w jakiejś mierze podzie-
lone – ale my tutaj o takich rozwiązaniach syste-
mowych nie mówimy. Z pewnością rząd do takich 
rozwiązań nie będzie Wysokiej Izby namawiał. 
Dziękuję bardzo.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Nie ma więcej pytań.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że do głosu jako pierwszy zapisany 

jest pan senator Adam Szejnfeld.

SenatoR 
adam szeJnfeld 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo!
Rozmawiamy na temat ustawy, którą trud-

no jakoś racjonalnie nazwać. Kolokwialnie 
można by powiedzieć najprościej, że jest dziw-
na, że to dziwna ustawa. Dziwna z bardzo wie-
lu powodów – i  z  powodu konstytucyjnego, 
prawniczego, legislacyjnego, i z powodu meryto-
rycznego, czyli zawartości, ale także z powodów 
społeczno-gospodarczych.

Zacznę może od tego drugiego punktu, czyli za-
wartości. To jest ustawa, która o niczym nie mówi 
tak de facto, oprócz jednej rzeczy – że państwo 
wpadliście na pomysł kilka dni przed 6 grudnia, 
żeby zrobić w dzień 6 grudnia niedzielę handlową. 
Bo kilka przepisów, które są tutaj dodane, owszem 
jest oczywistych. Nie sądzę, żeby ktoś tu chciał je 
podważać czy negować. Mało tego, w ubiegłym ty-
godniu mieliśmy 2 ustawy antycovidowe, w tym 
tygodniu są ustawy antycovidowe – tak nazywam 
te wszystkie tarcze i nowelizacje tarcz – i te kilka 
przepisów mogło się tam po prostu pojawić, być 
uchwalone i już funkcjonować. I tyle.

A więc rozumiem, że właściwie to jest tylko taka 
ramka, obudowa, wypełnienie pewnej powierzch-
ni, żeby 6 grudnia był handlową niedzielą. Ale je-
żeli tak, to oczywiście też dobrze. Bo w tej sprawie, 
chociażby ze względów społecznych i sytuacji, któ-
ra zawsze jest w grudniu w handlu, pewnie więk-
szość senatorów będzie za. Tylko znowuż: dlaczego 
mówię, że jest to jakaś dziwna ustawa? Dlatego że 
normalny człowiek, a już na pewno ktoś, kto zarzą-
dza takim wielkim, ważnym i poważnym organi-
zmem, jakim jest państwo, jakim jest Polska, wie, 
że co roku są 4 niedziele w grudniu i że 6 grudnia 
czy w innej dacie – ale w tym roku, 2020, 6 grud-
nia – jest niedziela. I można było to pół roku temu, 
rok temu czy 3 miesiące temu zgłaszać, a nie kilka 
dni przed.



317

18. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 2 grudnia 2020 r.

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,  
przeciwdziałaniem i zwalczaniem coViD-19, innych chorób zakaźnych  

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych…

Drodzy Państwo, jak wygląda ścieżka legisla-
cyjna w Polsce? Po pierwsze, Sejm. Tak? Pomijam 
prace przygotowawcze. Po drugie, Senat. Po trze-
cie, Sejm. Po czwarte, prezydent. Po piąte, Dziennik 
Ustaw, czyli publikacja. I po szóste, vacatio legis.

Zgodnie z konstytucją i z zasadami dobrej le-
gislacji wszystkie te punkty procesu legislacyjne-
go muszą być brane pod uwagę, także w zakresie 
wymogów konstytucji i art. 2, czyli zasad państwa 
prawnego, pozostałych przepisów ustaw oraz orze-
czeń Trybunału Konstytucyjnego. Gdyby chcieć 
przyznać tu państwu rację, to należałoby przy-
znać rację, że godzimy się na łamanie konstytucji 
i łamanie zasad dobrej legislacji. Przecież sam pan 
prezydent ma 21 dni na podpisanie ustawy, a jeżeli 
tu padnie jakaś poprawka, to ustawa musi wrócić 
do Sejmu. I co? Sejm będzie się zbierał w piątek 
w nocy, rano w sobotę będzie podpisywał prezy-
dent? No przecież to jest jakiś absurd. To jest jakiś 
młyn. To jest jakiś chaos. To nie jest racjonalne za-
rządzanie państwem polskim. To jest bieg od po-
mysłu do pomysłu.

Od strony praktycznej – jeśli kogoś legislacja 
i konstytucja w naszym kraju nie interesują – to 
zrozumienie chociażby warunków prowadzenia 
działalności gospodarczej. Przecież handel to nie 
jest wyspa, która jest oderwana od całego łań-
cucha dostaw – od transportu, od logistyki, od 
hurtowni, od producentów. To nie jest tak, że je-
żeli ludzie w biznesie się w nocy z soboty na nie-
dzielę dowiedzą, że ta niedziela jest handlowa, 
to będą mieli czas na podpisanie umów – a  te 
umowy zawsze są przecież obarczane karami 
umownymi za ich niewypełnienie – i że jeśli chodzi 
o logistykę, transport, hurtownie, to będzie czas na 
dostarczenie tego towaru. A potem jeszcze trzeba 
zdążyć to wszystko sprzedać, zanim się zepsuje. Ale 
znowuż, jeżeli okazałoby się jednak, że pan prezy-
dent uznałby, że nie jest podmiotem prawa, który 
ktoś może do czegoś przymuszać i skracać przy-
sługujące mu 21 dni na podpis do 21 sekund albo 
21 minut na zastanowienie się, i nie podpisałby 
w czasie, albo w Dzienniku Ustaw nie pojawiłaby 
się ta ustawa – ja już nawet nie mówię o vacatio 
legis, bo przecież w tym przypadku nie można na-
wet marzyć o żadnym vacatio legis, żeby wszystkie 
podmioty, których ta ustawa dotyczy, przygotowały 
się do jej realizacji – to może być taka sytuacja, że 
biznes w nadziei, że to będzie handlowa niedzie-
la, zamówi towary, ale niedziela handlowa nie bę-
dzie. I jeżeli część towarów się zmarnuje, a musi 
się zmarnować, to kto za to zapłaci? Czy państwo 

zapłaci odszkodowanie za to, że ktoś podjął dzia-
łania w nadziei, że cały proces legislacyjny będzie 
dokonany w tych kilka dni, a potem się to nie zre-
alizowało? No, coś nieprawdopodobnego, powiem 
szczerze, coś nieprawdopodobnego.

I w takich okolicznościach, powiem szcze-
rze, powinniśmy być przeciwko tej ustawie. 
Powinniśmy także zgłaszać tutaj poprawki, 
bo tu są rzeczy do poprawienia. I  nie z  uwa-
gi na państwa, na rząd, nie z uwagi na Prawo 
i Sprawiedliwość, ponieważ rządzicie naszym 
krajem fatalnie, z negatywnymi skutkami dla 
budżetu, dla gospodarki, dla przedsiębiorców, 
dla pracowników, dla obywateli, ale ze względu 
właśnie na tych obywateli poprzemy tę ustawę 
i ze względu na tych obywateli nie zgłosimy po-
prawek, nawet takich, o które tu aż się prosi. Bo 
jeżeli 1 niedziela może być wyłączona z zakazu 
handlu, to mogłyby być i inne, wszystkie, a przy-
najmniej ta 27 grudnia, bo ona poprzedza zno-
wuż Sylwestra, Nowy Rok, dużą przerwę… I jest 
też uzasadnienie… Bo chcę państwu powiedzieć, 
à propos pytania pana senatora Jackowskiego do 
pana ministra, że pan minister wyjaśniał w połą-
czonych komisjach gospodarki, polityki społecz-
nej i ustawodawczej, dlaczego ta niedziela ma być 
wolna. Ja sobie to odnotowałem, to jest niemal-
że cytat. Po pierwsze, ze względu na epidemię 
należy wydłużyć handel do 7 dni. Po drugie, na 
pierwszym miejscu trzeba mieć na względzie ży-
cie i zdrowie ludzi. To ja chcę powiedzieć, że abso-
lutnie zgadzam się i my jako Koalicja Obywatelska 
zgadzamy się z panem ministrem. Tak, to są bar-
dzo ważne argumenty, dlatego sobie je odnoto-
wałem. I dlatego w zupełnie innej ustawie, którą 
na początku tutaj z tą ustawą pomylono, jest pro-
pozycja, żeby, tak jak pan minister powiedział – 
zacytuję to jeszcze raz – ponieważ ze względu na 
epidemię należy wydłużyć handel do 7 dni i na 
pierwszym miejscu trzeba mieć na względzie ży-
cie i zdrowie ludzi, wydłużyć ten handel. I dlate-
go my zgłaszamy propozycję, żeby nie był to tylko 
6 grudnia, dla piarowskiego efektu, dla propagan-
dowego efektu, jako prezencik choinkowy, miko-
łajkowy, tylko żeby ze względu na potrzebę objąć 
tą zasadą wszystkie niedziele w okresie pande-
mii. Ale, powtarzam, nie będziemy zgłaszać takiej 
propozycji, takiej poprawki, po to, żeby ta usta-
wa weszła w życie i żeby chociaż w ten 1 dzień, 
chociaż w tę 1 niedzielę, ludzie łatwiej zrobili za-
kupy i lepiej przygotowali się na święta Bożego 
Narodzenia. Dziękuję bardzo. (Oklaski)
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MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Następny zabierze głos pan senator Krzysztof 

Kwiatkowski.

SenatoR 
krzyszTof kwiaTkowski 

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Jako senatorowie niezależni nie tylko nie zgło-

simy poprawek do tej ustawy, ale też żadnych 
poprawek nie będziemy popierać, bo uważa-
my, że ta ustawa oczywiście obejmuje jakiś frag-
ment rzeczywistości, ale jest potrzebna. Zarówno 
sprawa przywrócenia handlu w najbliższą nie-
dzielę, jak i pozostałe elementy w niej zawarte… 
Oczywiście, że trzeba to uporządkować. Uwaga 
Biura Legislacyjnego, która mówi o krótkim okre-
sie przyjmowania ustawy, tym bardziej skłania nas 
do tego, tak jak powiedziałem, żeby żadnych po-
prawek nie tylko nie zgłaszać, ale żadnych popra-
wek nie popierać, tak żeby proces legislacyjny mógł 
się zakończyć na Senacie i projekt prosto z tej Izby 
mógł trafić do podpisu do prezydenta. Tak że te 
zmiany, które wprowadzają możliwość pracy osób 
będących na kwarantannie, porządkują sprawy 
związane z ważnością badań lekarskich i dopusz-
czenia do pracy czy sprawy związane z kwalifika-
cją wojskową, są uzasadnione, bo z jednej strony 
umożliwiają pracę tym, którzy realnie tego chcą, po 
porozumieniu się ze swoim pracodawcą, a z dru-
giej nie powodują zamieszania w wojskowych ko-
mendach uzupełnień.

Dodatkowo zwracam uwagę także na to, że 
dzisiaj w tym projekcie nie rozstrzygamy o pracy 
w inne niedziele. Nad takim projektem będziemy 
dyskutować na końcu posiedzenia, to w tamtym 
projekcie jest sprawa przywrócenia handlu we 
wszystkie niedziele w okresie pandemii. Dzisiaj 
ten projekt obejmuje wyłącznie 6 grudnia i dlate-
go tylko w tym zakresie będziemy się wypowiadać.

Jednocześnie zwracam uwagę na to, że takie 
podejście z naszej strony, ze strony senatorów 
niezależnych to filozofia, którą prezentowaliśmy 
również w pracy nad projektem Tarczy 6.0. Do 
tamtego projektu zgłaszaliśmy liczne poprawki, 
wychodząc z takiego założenia, że akurat w tam-
tym przypadku pewne zmiany dotyczące różnych 
branż warto wprowadzać jak najszybciej, wtedy, 

kiedy jest jeszcze projekt. Mam nadzieję, że ta fi-
lozofia dotycząca poprawek do Tarczy 6.0 zwycię-
ży także na etapie prac sejmowych, czyli nastąpi 
przyjęcie jeżeli nie wszystkich, to przynajmniej 
części poprawek senackich do tamtego projektu. 
Dziękuję bardzo.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Głos zabierze pan senator Jan Maria Jackowski.

SenatoR 
Jan maria Jackowski 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Chciałbym powiedzieć tak. Przyznam szczerze, 

że zaskoczyła mnie ta ustawa, dlatego że faktycznie 
czas, w którym ona się pojawia, to niejako za pięć 
dwunasta. Myślę tutaj przede wszystkim o niedzieli 
handlowej 6 grudnia. Faktycznie i parlament, i pan 
prezydent, jeżeli ta ustawa miałaby wejść w życie – 
a taka jest wola – działają pod pewną presją czaso-
wą. To nie jest dobre, moim zdaniem, dla procesu 
legislacyjnego.

Ja bym chciał zwrócić uwagę na ten art. 4, któ-
ry zmienia katalog niedziel wolnych od handlu. 
Otóż, jak wiadomo, we właściwie całej poprzed-
niej kadencji trwała dyskusja na ten temat. Była 
idea, którą popierało Prawo i Sprawiedliwość oraz 
obóz Zjednoczonej Prawicy, aby zakazać handlu 
w niedziele. Jak wiemy, powstała specjalna komisja 
w Sejmie. Pan poseł Śniadek, będąc w bardzo trud-
nej sytuacji, pod ostrzałem zwolenników i przeciw-
ników tego rozstrzygnięcia, po wielomiesięcznym 
procedowaniu wypracował pewien konsensus 
w tej sprawie, który został wprowadzony w życie, 
a więc w kolejnych latach zmniejszano liczbę nie-
dziel wolnych od handlu tak, aby dojść do stanu 
obecnego, przy czym wprowadzono do tej ustawy 
szereg różnych wyjątków, wyjątków, które powo-
dują, że handel częściowo może działać w niedzie-
le, a w okresie przedświątecznym, przed świętami 
Bożego Narodzenia czy świętami wielkanocnymi, 
2 niedziele są ustawowo dostępne dla handlu. Nie 
bardzo widzę powód, żeby tę sytuację zmieniać. 
Rząd mówi: ze względu na COVID. No ale ze wzglę-
du na COVID rząd wprowadza różne obostrzenia 
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dotyczące swobody poruszania się, przemieszcza-
nia czy zachowywania dystansu. Jest tu pewna nie-
logiczność, ponieważ otwarcie galerii handlowych, 
nawet przy zastosowaniu tych wszystkich sanitar-
nych obostrzeń, może skutkować zwiększeniem 
poziomu zagrożenia zakażeniem koronawirusem. 
Jeżeli tak by nie było, to po co mielibyśmy w ogó-
le wprowadzać jakiekolwiek zaostrzenia? Przecież 
wtedy nie miałoby to znaczenia. No więc albo-albo.

Ponadto ja nie bardzo widzę powód, aby obóz 
Zjednoczonej Prawicy w obecnej sytuacji – mamy 
bardzo trudną sytuację polityczną, z różnych po-
wodów, to nie czas i miejsce, żebym rozwijał ten 
temat – konfliktował się z  kolejnym środowi-
skiem społecznym, które w tej sprawie ma bardzo 
sztywne stanowisko. Co więcej, to pod wpływem 
Solidarności niedziele wolne od handlu znalazły się 
w programie Prawa i Sprawiedliwości. Obawiam 
się, że pomysł dotyczący 6 grudnia, który jest niby-
-incydentalny, jednorazowy… Za chwilę się okaże, 
że ustawa, którą będziemy na końcu tego posiedze-
nia procedować, ustawa pana senatora Szejnfelda, 
która wprowadza zapis o wszystkich niedzielach 
otwartych, że tak powiem, dla handlu, na razie na 
okres pandemii… że nagle nastąpi odwrót od obo-
wiązującego rozwiązania.

Przypomnę, że rozwiązanie ograniczające han-
del w niedziele było na początku w ogniu krytyki, 
mówiono o masowych zwolnieniach pracowników 
handlu, mówiono, że spadną obroty gospodarcze 
w Polsce, mówiono, że sytuacja całej gospodarki 
będzie bardzo trudna. Ale okazało się… Były robio-
ne badania, znaczna część opinii publicznej była 
przeciwna temu zakazowi, ale po wprowadzeniu 
ustawy nastroje się zmieniły, zwiększył się poziom 
akceptacji dla niedziel wolnych od handlu, ludzie 
się do tego w jakiś sposób przyzwyczaili. I nie po-
jawiły się te zagrożenia dla gospodarki, o których 
mówiono przed wprowadzeniem ograniczeń.

Wydaje mi się, że wprowadzanie tego typu 
rozwiązania za pięć dwunasta pod hasłem wal-
ki z  COVID ma daleko idące konsekwencje. 
Podkreślam: to ma daleko idące konsekwencje. 
Przypomnę, że motywacją związku zawodowego 
„Solidarność” było to, aby pracownicy handlu mo-
gli wypoczywać ze swoją rodziną w niedzielę, a nie 
odbierać dzień wolny w czasie, kiedy członkowie 
ich rodziny są zajęci.

Co prawda w późniejszych rozwiązaniach pro-
ponuje się, że muszą mieć przynajmniej 2 nie-
dziele wolne, z rodziną, ale nie zmienia to… Ja 
nie wiem, dlaczego pracownicy handlu mają być 

dyskryminowani, dlaczego mają mieć takie ogra-
niczenia i tylko 2 niedziele w miesiącu spędzać ze 
swoją rodziną.

Wysoka Izbo, ponieważ wyraziłem te wątpli- 
wości…

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Ale przecież 
wszystkie niedziele są wolne. Od 1 stycznia wszyst-
kie niedziele są wolne, Panie Senatorze.)

Panie Senatorze Skurkiewicz, proszę mi nie 
przeszkadzać.

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Ale ja w dobrej 
wierze…)

(Marszałek Tomasz Grodzki: Panie Senatorze, 
proszę kontynuować. Zostały panu 3 minuty.)

W związku z tym składam poprawkę o wykre-
śleniu art. 4 z tej ustawy, czyli artykułu dotyczącego 
niedzieli 6 grudnia. Dziękuję.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Ad vocem, minuta, pan senator Szejnfeld, bo 

był wywołany z nazwiska.

SenatoR 
adam szeJnfeld 

Będzie nawet krócej.
Po prostu widzę, że koledzy z  Prawa 

i Sprawiedliwości nie bardzo śledzą porządek na-
szych obrad. Co chwilę któryś z senatorów przywo-
łuje moje nazwisko i mówi o jakiejś ustawie, która 
odnosi się do zawieszenia zakazu handlu w nie-
dziele. Chcę państwu powiedzieć, że taką usta-
wę – oczywiście możecie ją nazywać Szejnfeld 1, 
wtedy wam się nie będzie to myliło – już uchwa-
liliśmy jako Senat, ona jest w Sejmie i czeka na 
rozpatrzenie. Nad ustawą Szejnfeld 2 będziemy 
obradować chyba w styczniu. Dzisiaj do porządku 
obrad włączyliśmy ustawę… niech to będzie ustawa 
Szejnfeld 3. I ta ustawa, Panie Senatorze Jackowski 
i Panie Senatorze Skurkiewicz…

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Ja tylko w do-
brej wierze…)

…mówi przede wszystkim o tym… Chciałbym, 
żebyście państwo to zapamiętali, bo to są fun-
damentalne, ważne dla gospodarki i dla przed-
siębiorców sprawy. Po pierwsze, przewiduje 
ona proobywatelską interpretację prawa, czyli 
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komunikaty

wprowadza rozwiązania dla zwykłego Kowalskiego. 
Po drugie, przewiduje ona rekompensaty dla za-
mykanych firm. I po trzecie, ustawa wprowa-
dza prawo zawieszania działalności gospodarczej 
w okresie pandemii przez najmniejsze polskie ro-
dzinne firmy, przez mikroprzedsiębiorstwa. O tym 
jest ta ustawa. Dziękuję.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Panie Senatorze, dziękuję bardzo za wyjaśnie-
nie, no, nie w temacie tej ustawy, ale wyjaśnienie 
zawsze jest cenne.

Zamykam dyskusję.
Dla porządku informuję, że panowie senatoro-

wie Beniamin Godyla i Aleksander Szwed złożyli 
swoje przemówienia w dyskusji do protokołu*.

Informuję, że wnioski o charakterze legislacyj-
nym złożyli pani marszałek Gabriela Morawska-
Stanecka i pan senator Jan Maria Jackowski, co 
przed chwilą państwo słyszeliście.

Wobec zatwierdzonego porządku obrad przewi-
dującego głosowanie bezpośrednio po tej ustawie 
proszę o komunikat.

SenatoR SekRetaRz 
aGnieszka kołacz-leszczyńska 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Uprzejmie informuję, że wspólne posie-

dzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej oraz Komisji Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności w sprawie rozpatrzenia wnio-
sków do ustawy o zmianie ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, prze-
ciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, druk 
nr 275, odbędzie się 20 minut po ogłoszeniu prze-
rwy w obradach w sali nr 176. Dziękuję.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Ogłaszam przerwę do godziny 13.10.

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

(Przerwa w obradach od godziny 12 minut 07  
do godziny 13 minut 11)

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Wznawiamy obrady.
Powracamy do rozpatrywania punktu trzy-

dziestego porządku obrad: ustawa o zmianie usta-
wy o  szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalcza-
niem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz nie-
których innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej, które ustosunkowały się do przedsta-
wionych w toku debaty wniosków i przygotowały 
wspólne sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się 
ono w druku nr 275 Z.

Proszę sprawozdawcę, panią marszałek Marię 
Koc, o przedstawienie sprawozdania komisji.

SenatoR SPRaWozDaWca 
maria koc 

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W przerwie w obradach odbyło się posiedze-

nie połączonych komisji: Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Rodziny, 
Polityki Społecznej i Senioralnej. Komisje rozpa-
trzyły wnioski zgłoszone w toku debaty w dniu 
2 grudnia 2020 r. nad ustawą o zmianie ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z za-
pobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywo-
łanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych 
innych ustaw.

Komisje przedstawiają Wysokiemu Senatowi 
następujące stanowisko: Wysoki Senat raczy przy-
jąć wniosek zawarty w punkcie pierwszym, czy-
li przyjąć ustawę bez poprawek. Dziękuję bardzo.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Na kanwie wystąpienia pani marszałek, ale 

absolutnie nie personalnie… Otrzymaliśmy 
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z inspektoratu sanitarnego informację, apel, aby 
jednak występować w maskach, nawet z tego miej-
sca, które jest w pewnej odległości. Tak więc ape-
luję o to, żeby państwo senatorowie się do tego 
dostosowali, jeżeli nie ma ku temu zdrowotnych 
przeciwwskazań.

Czy państwo senatorowie wnioskodawcy chcą 
jeszcze zabrać głos?

Przypomnę, że wnioski zgłosili pani marszałek 
Gabriela Morawska-Stanecka oraz pan senator Jan 
Maria Jackowski.

Skoro nie, to przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowa-

dzone głosowanie nad wnioskiem o  przyjęcie 
ustawy bez poprawek, a następnie, w przypadku 
odrzucenia tego wniosku, nad przedstawionymi 
poprawkami.

Głosujemy zatem nad wnioskiem o przyjęcie 
ustawy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 86 – za, 8 – przeciw, 

3 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie nr 229)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalcza-
niem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz nie-
których innych ustaw.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
osiemnastego porządku obrad: drugie czytanie 
projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie 
gminnym oraz niektórych innych ustaw.

Dalszy ciąg obrad prowadzi pan marszałek 
Kamiński.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Michał Kamiński)

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Przypominam, że projekt ten został wniesiony 
przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji. Zawarty jest w druku nr 216, a sprawoz-
danie komisji – w druku nr 216 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 
oraz Komisji Samorządu Terytorialnego 

i Administracji Państwowej, senator Agnieszkę 
Kołacz-Leszczyńską, o przedstawienie wspólnego 
sprawozdania komisji o projekcie ustawy.

Bardzo proszę, Pani Senator.

SenatoR SPRaWozDaWca 
aGnieszka kołacz-leszczyńska 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Niech mi wolno będzie właśnie w  imieniu 

połączonych Komisji Ustawodawczej, Komisji 
Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej przedstawić państwu projekt ustawy 
o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz 
niektórych innych ustaw. Projekt ten został zło-
żony jako petycja Obywatelskiego Parlamentu 
Seniorów i Nowotarskiej Rady Seniorów i wnie-
siony do Senatu. Do jego reprezentowaniu została 
upoważniona pani senator Joanna Sekuła.

Prezentowany projekt ma na celu przede 
wszystkim rozszerzenie dotychczasowych upraw-
nień przewidzianych dla gminnych rad seniorów 
na kolejne szczeble samorządu; myślimy tutaj 
o samorządzie powiatowym i samorządzie woje-
wództwa. W zapisach tego projektu wprowadzono 
wyjątek od zasady dla gminnych rad seniorów, czy-
li możliwość obligatoryjnego powoływania gmin-
nych rad seniorów. Był zapis o tym, że działoby się 
to w momencie, kiedy w gminach, które liczyły-
by powyżej 20 tysięcy mieszkańców, wystąpiłoby 
z takim wnioskiem co najmniej 100 mieszkań-
ców, z których każdy ukończył sześćdziesiąty rok 
życia. Miałaby być to obligatoryjna przesłanka do 
powołania gminnej rady seniorów, w przeciwień-
stwie do dotychczas obowiązującej fakultatywnej 
możliwości.

Kolejne zapisy tego projektu przewidywa-
ły rozszerzenie uprawnień właśnie 3  szczebli 
samorządowych rad seniorów o możliwość ich 
dofinansowania. W zapisach projektu możliwość 
dofinansowania miała polegać na przyznawaniu 
członkom samorządowych rad seniorów czy to 
diet, czy zwrotu kosztów podróży, czy też zwro-
tu kosztów szkoleń. Zasady, na jakich miało się to 
odbywać, przekazywało się do uregulowania w sta-
tucie, w uchwale powołującej i tworzącej samorzą-
dowe rady seniorów, gminne rady seniorów.

W zapisach przedłożonego projektu przewidy-
wało się również – w zależności od decyzji organów 
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gminy – możliwość ubezpieczenia od odpowie-
dzialności cywilnej oraz ubezpieczenia zdrowotne-
go członków gminnych rad seniorów. Analogiczne 
rozwiązania zostały zapisane… Jest to przewidzia-
ne również na szczeblu powiatowym i szczeblu 
wojewódzkim.

W trakcie posiedzenia komisji senator wniosko-
dawca mówiła o wprowadzonych w 2013 r. uregulo-
waniach prawnych, które wprowadziły możliwość 
powoływania i funkcjonowania rad seniorów, a to 
pozwoliło na zwiększenie aktywności właśnie tej 
grupy społecznej. Pani senator mówiła także o nie-
ocenionej roli seniorów, ich potencjale, doświad-
czeniu, roli, ale przede wszystkim kompetencjach 
dla funkcjonowania samorządu, gdzie ich rola 
miała nie tylko konsultacyjny charakter, ale także 
doradczy i inicjatywny. Mówiła też o tak ważnym 
zagadnieniu jak ograniczenia w funkcjonowaniu 
rad seniorów. Wynikają one z braku możliwości 
finansowania ich działań.

W trakcie debaty wypowiedzieli się kolejno… 
Najpierw głos zabrała pani dyrektor Departamentu 
Polityki Senioralnej w  Ministerstwie Rodziny 
i  Polityki Społecznej, pani Lidia Ułanowska. 
Kolejny był poproszony o  wypowiedź zastęp-
ca dyrektora Departamentu Administracji 
Publicznej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, pan Szymon Wróbel. Mówili oczy-
wiście o wsparciu wszystkich działań, które po-
dejmują rady seniorów, ale ich wątpliwości budził 
zapis o obligatoryjności powoływania rad seniorów 
i zapisy mówiące o finansowaniu czy to diet, czy to 
ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej i ubez-
pieczenia medycznego.

Kolejne głosy, tym razem już senatorów, wy-
rażały absolutne wsparcie dla idei tworzenia ta-
kich rad na kolejnych szczeblach administracji 
samorządowej, jednak tutaj też pojawiały się 
wątpliwości. Dotyczyły one właśnie obligatoryj-
ności powoływania, tworzenia rad i sposobu ich 
finansowania.

Taki głos zaprezentował także pan senator 
Zygmunt Frankiewicz. Wspominał o tym, że wy-
powiada się również w imieniu Związku Miast 
Polskich, któremu prezesuje. Pan senator popro-
sił o wprowadzenie poprawek, które przedstawił. 
W swych zapisach wykreślały one obligatoryjność, 
jeśli chodzi o samorząd gminny. Zaproponowane 
zostały też poprawki mówiące o tym, by zamiast 
wprost pisać o finansowaniu diet, kosztów po-
dróży czy udziału w szkoleniach, wprowadzić za-
pis wskazujący, że poszczególne samorządy będą 

zapewniały środki niezbędne do realizacji zadań 
statutowych rad seniorów.

Pan senator Czerwiński także przekazał swoje 
wątpliwości dotyczące tego obliga, dotyczące za-
pewnienia ubezpieczenia zdrowotnego przez organ 
wykonawczy samorządu gminy. Kolejny głos, głos 
senatora Wadima Tyszkiewicza, czyli doświadczo-
nego samorządowca, potwierdził te wcześniejsze 
wątpliwości.

W trakcie posiedzenia połączonych komisji 
zgłoszone zostały 3 poprawki. Dotyczyły one wy-
kreślenia obligatoryjności tworzenia rad gminy 
i zapewnienia… Ta druga dotyczyła zmiany zapisu 
mówiącego o zapewnieniu niezbędnych środków 
do realizacji zadań statutowych gminnych, powia-
towych i wojewódzkich rad seniorów. Przyjęcie 
tych poprawek sprawiło, że bezprzedmiotowa stała 
się poprawka nr 4, która mówiła o tym, by z tych 
zapisów wyłączyć również zapisy związane z ubez-
pieczeniem zdrowotnym.

Podsumujmy: połączone komisje 27 paździer-
nika rozpatrzyły w pierwszym czytaniu przedsta-
wiony przez wnioskodawców projekt, wprowadziły 
do niego poprawki i wnoszą o przyjęcie przez Senat 
jednolitego projektu ustawy oraz projektu uchwa-
ły w sprawie wniesienia tego projektu do Sejmu. 
Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję bardzo, 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 Joannę 
Sekułę.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Bardzo proszę, pan senator Aleksander Szwed, 
zdalnie.

SenatoR 
aleksander szwed 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Pani Senator, miałem kilka pytań. Na część 

pani już w swoim sprawozdaniu odpowiedziała, 
ale chciałbym zadać jeszcze 2 pytania. 
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Kto będzie mógł zostać członkiem gminnej rady 
seniorów, powiatowej rady seniorów oraz woje-
wódzkiej rady seniorów i na jaki czas będą one 
powoływane? 

Czy będzie górna granica dofinansowania tego 
typu rad? Czy była o tym mowa na posiedzeniu 
komisji? Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę.

SenatoR 
aGnieszka kołacz-leszczyńska 

Dziękuję bardzo.
Jeśli chodzi o sprawy dotyczące funkcjonowa-

nia rad, możliwości uczestniczenia w pracach rad 
gminnych, powiatowych i tych ze szczebla samo-
rządu wojewódzkiego, to wszystkie zapisy i obwa-
rowania zostaną zawarte w statutach, które będą 
przyjmowane przez poszczególne samorządy. No, 
taką granicą dla osób, które chciałyby uczestniczyć 
w pracach tych rad, jest wiek 60 lat. Taka jest gra-
nica wieku senioralnego przyjęta w zapisach tej 
ustawy.

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Bardzo dziękuję, Pani Senator.
Bardzo proszę o zadanie pytania panią senator 

Barbarę Zdrojewską. Bardzo proszę.

SenatoR 
BarBara zdroJewska 

Bardzo dziękuję.
Ja tylko poproszę o doprecyzowanie. Rozumiem, 

że te poprawki, które dotyczyły obligatoryjności, 
uzyskały poparcie komisji. Opinia połączonych 
komisji w sprawie tych poprawek jest pozytywna, 
tak?

SenatoR 
aGnieszka kołacz-leszczyńska 

Jeśli chodzi o obligatoryjność, to niestety nie. 
Te właśnie poprawki nie zyskały poparcia państwa 

senatorów. Jednak uznano, że swoboda tworzenia 
takich rad powinna zostać właśnie w rękach samo-
rządu, że obligatoryjność…

(Senator Barbara Zdrojewska: Jeżeli ma to 
zostać w rękach samorządu, to znaczy, że nie są 
obligatoryjne.)

Nie są. Zostaje ten zapis o fakultatywności two-
rzenia rad.

(Senator Barbara Zdrojewska: O  fakultaty- 
wności?)

Tak.
(Senator Barbara Zdrojewska: Czyli nie będzie 

to obligatoryjne?)
Nie będzie. Tak, tak.
(Senator Barbara Zdrojewska: Bardzo dziękuję.)
Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Bardzo dziękuję, Pani Senator.
Bardzo proszę pana senatora Jerzego 

Czerwińskiego o zadanie pytania.

SenatoR 
Jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Pani Senator, ja mówiłem o tym na posiedzeniu 

komisji. Mianowicie brakuje mi pewnej symetrii 
w zadaniach własnych gminy i powiatu. O ile dopi-
sujemy w zadaniach własnych gminy, w pkcie 16a, 
zadanie prowadzenia polityki senioralnej, o tyle nie 
dopisujemy tego w zadaniach własnych powiatu. 

Pytanie: czy to może potem przeszkadzać 
w ewentualnej realizacji poszczególnych zadań? Bo 
powiat na pewno zajmuje się seniorami. O ile wo-
jewództwo może mniej, bo raczej ma inne zadania, 
o tyle powiat na pewno, bo prowadzi instytucje, np. 
domy pomocy społecznej. Czy wobec tego nie uwa-
ża pani, że należałoby uzupełnić tekst o to jedno 
zadanie własne powiatów, czyli dokonać zmiany 
w ustawie o samorządzie powiatowym?

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę.
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SenatoR 
aGnieszka kołacz-leszczyńska 

Dziękuję bardzo za to pytanie. Tak, ono po-
jawiło się w wystąpieniu pana senatora Jerzego 
Czerwińskiego podczas posiedzenia komisji. 
Rzeczywiście, dopisujemy to, jeśli chodzi o samo-
rząd gminy, w punkcie mówiącym o zaspokajaniu 
zbiorowych potrzeb wspólnoty. I do tych zadań 
należą w szczególności zadania własne obejmu-
jące… tutaj dopisujemy właśnie politykę senioral-
ną. Rozmawialiśmy o tym na posiedzeniu komisji 
i pan przewodniczący sugerował… Myślę, że to bę-
dzie odpowiedni moment, żeby na ten temat wy-
powiedziała się senator wnioskodawca, a my, jako 
Izba, zdecydujemy. Ja jako ja, jako senator, jeśli pan 
pyta, uważam, że tak, rzeczywiście jestem za tym, 
by wpisać to również do zadań powiatu. Dziękuję 
bardzo.

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę o zadanie pytania pana senatora 

Stanisława Gogacza.
Bardzo proszę.

SenatoR 
sTanisław GoGacz 

Ja mam do pani senator sprawozdawcy nastę-
pujące pytanie: czy te zadania, które będą wykony-
wane teraz, jeśli oczywiście przyjmiemy tę ustawę, 
przez rady seniorów… Proszę mi powiedzieć, czy 
w momencie, kiedy przyjmiemy tę ustawę, roz-
pocznie się tworzenie od początku tych rad senio-
rów, jeśli chodzi o skład osobowy, wyznaczanie 
sobie zadań, które należy wykonać? Czy to jest tak, 
że my tą ustawą sformalizujemy w jakimś sensie 
to, co i tak w gminach, w powiatach i w sejmikach 
już istnieje, czy też my, przyjmując tę ustawę, do-
piero uruchamiamy cały proces tworzenia czegoś 
całkowicie od początku?

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę o odpowiedź.

SenatoR 
aGnieszka kołacz-leszczyńska 

Dziękuję bardzo.
Dziękuję za to pytanie.
Jeśli chodzi o szczebel samorządu gminnego, 

to będzie to kontynuacja i tutaj, jeśli o to pan se-
nator pyta, nic się nie zmieni. Zmienią się zapisy 
mówiące o możliwości finansowania przez samo-
rząd gminny, a absolutnie nowe zapisy, które się 
pojawią, będą podstawą do tworzenia rad właśnie 
w samorządach powiatowych i samorządach wo-
jewództwa. Tam to rzeczywiście będzie proces zu-
pełnie jakby nowy, bo będzie możliwość zgłoszenia 
wniosku, tworzenia zapisów o statutach i możliwo-
ści tworzenia tych rad.

(Senator Stanisław Gogacz: Jeśli można, Panie 
Marszałku, jeszcze jedno pytanie…)

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję bardzo.
Proszę, oczywiście może pan dopytać.

SenatoR 
sTanisław GoGacz 

Mnie chodzi o to, czy teraz w powiatach i w sej-
mikach województw istnieją grupy seniorów, grupy 
osób, które według naszej ustawy miałyby stanowić 
te rady. Czy istnieją właśnie tego typu grupy nie-
sformalizowane, czyli czy i tak powiaty korzysta-
ją z tej pomocy, ale w sposób niesformalizowany?

SenatoR 
aGnieszka kołacz-leszczyńska 

Oczywiście o tym też była rozmowa na posie-
dzeniu komisji. Jesteśmy świadomi tego, że takie 
grupy funkcjonują, ale w tej chwili będą to mogły 
robić w sposób formalny i będą mogły korzystać 
z dofinansowania na poszczególnych szczeblach 
samorządu.

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę o zadanie pytania pana senatora 

Jerzego Chróścikowskiego.



325

18. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 2 grudnia 2020 r.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym  
oraz niektórych innych ustaw

SenatoR 
Jerzy cHróŚcikowski 

Dziękuję.
Pierwsze pytanie. Czy jest określony jakiś sta-

tut ramowy, czy też ten statut sami sobie uchwalą? 
Czy określi go samorząd i przyjmie, czy też sami 
sobie go przyjmą?

Drugie pytanie. Jest tak, że np. jeśli chodzi 
o fundusz sołecki, który jest naszą inicjatywą, to 
jest określone, że władzami są rady sołeckie. Czyli 
już wiadomo, kto reprezentuje – sołtys i rada. Ale 
mają przyznane konkretne środki procentowo, od 
określonych dochodów. Pytanie w tym przypadku 
jest takie: czy jest określony jakiś limit? Bo zachę-
tą do działania było to, że fundusz sołecki był czę-
ściowo finansowany z dodatków budżetu państwa, 
w zależności od zaangażowania. W związku z tym 
jest pytanie: czy tu też jest jakiś mechanizm po-
wiązany, czy jest tylko dobrowolność? Czy może 
dowolnie przyznać, czy jest margines minimum 
i  maksimum, czy nie ma żadnego określenia 
procentowego?

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Gabriela Morawska-Stanecka)

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Proszę bardzo.

SenatoR 
aGnieszka kołacz-leszczyńska 

Dziękuję bardzo za te pytania.
Myślę, że tworzenie statutów rad poszczegól-

nych szczebli samorządów będzie uzgadniane 
z grupą inicjatywną i oczywiście z radami po-
szczególnych szczebli województw. Tak myślę, bo 
tak to wyglądało do tej pory. A więc to będzie dobry 
zwyczaj i kontynuacja tego. Będzie wspólna praca 
i później będzie to zatwierdzane przez poszczegól-
ne rady.

A jeśli chodzi o finansowanie, to będzie ono ze 
środków samorządów poszczególnych szczebli. Ale 
pewnie myśl, którą pan senator przywołał, o tym, 
żeby częściowo było to sfinansowane z budżetu 
państwa, byłaby kolejnym krokiem. I pewnie bę-
dziemy do tego zachęcali i będziemy o tym rozma-
wiali, żeby być może część tych zadań mogła być 

finansowana z budżetu państwa. To bardzo dobry 
pomysł. Za to dziękuję. I pewnie poseł wniosko-
dawca, który będzie zabierał głos, będzie uważała, 
że być może takie zadania mogłyby być realizowane 
właśnie nie tylko ze środków poszczególnych samo-
rządów, ale również z budżetu państwa. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Bardzo dziękuję.
Proszę o  zadanie pytania pana senatora 

Aleksandra Szweda.

SenatoR 
aleksander szwed 

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Pani Senator, ja jeszcze przypomnę drugą część 

mojego pierwszego pytania. Pytałem, na jaki czas 
będą powoływane gminne, powiatowe i wojewódz-
kie rady seniorów i czy to będzie w jakiś sposób 
uzależnione od kadencyjności samorządu?

Chciałbym też zapytać – bo zauważyłem, że 
w ocenie skutków regulacji załączonej do projektu 
w pkcie 5 jest informacja na temat zakresu, czasu 
trwania i podsumowania wyników konsultacji, ale 
rubryka jest pusta – czy ten projekt był jakkolwiek 
konsultowany z samorządami lub ze stroną rządo-
wą? Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Proszę bardzo.

SenatoR 
aGnieszka kołacz-leszczyńska 

Dziękuję bardzo.
Jeśli chodzi o kadencyjność, to absolutnie bę-

dzie to znów uregulowane w statucie. Tutaj te za-
pisy będą mogły się znaleźć czy się znajdą.

A rzeczywiście w międzyczasie – po tym, jak 
ten projekt został złożony – zostały wysłane prośby 
do różnych szczebli samorządu o przedstawienie 
swoich opinii, ale nie tylko. Otrzymaliśmy kilka-
naście takich opinii. One dotarły do komisji. Być 
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może nie wymienię wszystkich ciał, których opinie 
dotarły – Pomorska Rada ds. Polityki Senioralnej, 
Powiatowa Społeczna Rada Seniorów w Chojnicach, 
Śląski Związek Gmin i Powiatów. Oczywiście były 
konsultacje, jeśli chodzi o Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo 
Rodziny i Polityki Społecznej. Były również przed-
stawione opinie Zarządu Głównego Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Są 
opinie z województwa opolskiego, z województwa 
śląskiego. Swoją opinię przesłali również prezes 
Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministerstwo 
Zdrowia. Otrzymaliśmy też w ramach tych kon-
sultacji stanowisko Ogólnopolskiej Federacji 
Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku. 
I jeszcze było kilka opinii. A więc te opinie w ra-
mach konsultacji absolutnie były i wszyscy pań-
stwo senatorowie mieli możliwość się z  nimi 
zapoznać.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Bardzo dziękuję.
Nie ma więcej pytań.
Czy przedstawiciel rządu…
(Senator Agnieszka Kołacz-Leszczyńska: 

Dziękuję.)
Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Czy przedstawiciel rządu chce zabrać głos 

w sprawie przedstawionego projektu ustawy?
Jest z  nami sekretarz stanu, pan Paweł 

Szefernaker.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie SPRaW  
WeWnętRznych i aDMiniStRacji 
Paweł szefernaker 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Od pewnego czasu pojawiają się postulaty 

związane z powoływaniem tego typu organów 
opiniodawczych na poziomie samorządu. Tego 
typu postulaty pojawiły się także w ustawach, któ-
re są w Sejmie. Chciałbym przedstawić państwu 
stanowisko Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji.

Oczywiście co do zasady pozytywnie opiniu-
jemy kwestię powstawania tego typu organów 

opiniodawczych. Uważamy, że aktywizacja osób star-
szych jest niezwykle ważna dla sprawnego funkcjo-
nowania społeczności lokalnych. Z doświadczenia 
wiemy, że obecnie na poziomie gminnym funkcjonu-
je 380 tego typu rad. 380 rad na 2 tysiące 477 gmin 
w Polsce daje ponad 15% gmin, w których tego typu 
organy opiniodawcze są powołane. Na poziomie po-
wiatów i województw oczywiście takich organów obec-
nie nie ma, ten projekt będzie dawał taką możliwość.

Osobiście uważam, że organy gminy, otwiera-
jąc się na potrzeby osób starszych poprzez uzyski-
wanie opinii tego typu organów, które przewiduje 
ustawa, zyskają dodatkową wiedzę, którą będą mo-
gły wykorzystać do efektywnej realizacji swoich za-
dań, w szczególności polityki regionalnej.

Chciałbym podziękować za tę pracę, która zo-
stała wykonana na poziomie komisji. Doszło do 
wprowadzenia tych zmian, które były postulowa-
ne przez stronę samorządową, ale również w opinii 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 
te zmiany są zmianami zasadnymi. Będzie to za-
danie, które samorząd będzie mógł realizować 
już na podstawie ustawy, a nie tak jak do tej pory. 
Tak więc zasadniczo popieramy tego typu zmia-
ny, które są nie tylko w tej ustawie, ale tak jak po-
wiedziałem, także w ustawach, których projekty są 
w Sejmie, w izbie niższej.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do obec-
nego na posiedzeniu przedstawiciela rządu związa-
ne z omawianym punktem porządku obrad.

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

Dziękuję.
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusję.
Proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Krzysztofa Kwiatkowskiego.

SenatoR 
krzyszTof kwiaTkowski 

Pani Marszałek! Szanowni Państwo!
Nie jest przypadkiem, że Senat po raz kolejny 

w przeciągu ostatnich kilku tygodni zajmuje się 
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problematyką osób starszych. Oczywiście pamię-
tamy, że to prawie 9 milionów obywateli i obywa-
telek w Polsce, ale pamiętamy także o słowach pani 
Krystyny Lewkowicz, przewodniczącej Prezydium 
Obywatelskiego Parlamentu Seniorów – gościliśmy 
go w Senacie całkiem niedawno, bo kilka tygodni 
temu – która dziękowała marszałkowi Senatu za 
to, że nasza Izba objęła symbolicznym patronatem 
ruch senioralny w Polsce. Gościłem na tych obra-
dach i to w trakcie tych obrad, w kuluarach tego 
posiedzenia m.in. seniorzy uczestniczący w posie-
dzeniu parlamentu podchodzili do nas, do senato-
rów uczestników posiedzenia, mówiąc o potrzebie 
takiej regulacji. Mówili o potrzebie takiej regulacji, 
chociaż na poziomie sejmiku funkcjonują już róż-
ne rady wojewódzkie. Przypomnę, że na podstawie 
np. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych funk-
cjonują wojewódzkie społeczne rady do spraw osób 
niepełnosprawnych jako organy opiniodawczo-do-
radcze, a o takich kompetencjach rad senioralnych 
na poziomie powiatów czy sejmików województw 
mówimy. Te cele to – przy tego typu inicjatywach 
– inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do 
integracji zawodowej osób w tym wieku, opinio-
wanie działań na rzecz osób w wieku senioralnym 
czy opiniowanie projektów uchwał lub programów 
realizowanych czy to przez powiaty, czy to przez 
sejmiki województwa. Dlatego ta inicjatywa wydaje 
się ze wszech miar zasadna.

Pamiętamy także, że 14 października Senat 
przyjął uchwałę upamiętniającą 45-lecie ruchu uni-
wersytetów trzeciego wieku, wyjątkowy – w najlep-
szym tego słowa znaczeniu – fenomen w Polsce, 
bo byliśmy drugim państwem, w którym uniwer-
sytety trzeciego wieku powstały, a dzisiaj może-
my powiedzieć, że w Polsce to zjawisko w sposób 
szczególny się rozwinęło, bo w naszym kraju funk-
cjonuje 600 uniwersytetów trzeciego wieku, które 
mają ok. 200 tysięcy słuchaczy.

Dlatego bardzo się cieszę ze stanowiska pana 
ministra, z tego, że rząd co do zasady popiera tę 
inicjatywę, a w zasadzie to, że dzięki inicjatywie 
ustawodawczej Senatu znajdzie się podstawa praw-
na do tego, żeby powoływać rady seniorów na po-
ziomie powiatowym i wojewódzkim, bo jest to ze 
wszech miar zasadne. Także samorządowcy, ma-
jąc na uwadze współpracę z takimi radami, muszą 
mieć jednoznaczną podstawę prawną do ich po-
woływania, nadawania im statutów i współpracy 
z tymi radami. Dlatego uważam, że ta ustawa, ta 
inicjatywa ustawodawcza jest niezwykle potrzebna, 

zasadna i bardzo dobrze, że taki projekt w Senacie 
się pojawił. Cieszę się, że Komisja Ustawodawcza 
mogła także dołożyć swoją cegiełkę w pracy nad 
ostatecznym kształtem tego projektu, który, mam 
nadzieję, na tym posiedzeniu będzie niezwłocznie 
przyjęty. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu panię senator Joannę 

Sekułę.

SenatoR 
Joanna sekuła 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Mam dzisiaj ogromną przyjemność z tego, że 

procedujemy tę ustawę, na którą seniorzy, repre-
zentowani przez bardzo wiele lokalnych społeczno-
ści, oczekiwali, bowiem problem seniorów w Polsce 
został poruszony na tyle mocno, że całe społeczeń-
stwo, i na poziomie powiatowym, i na poziomie 
wojewódzkim, dostrzeże to, że zaangażowanie 
seniorów, z ich wiedzą, doświadczeniem, chęcią 
wspierania władz lokalnych i inicjatyw obywatel-
skich, zyska wreszcie możliwość instytucjonalnego 
potwierdzenia tego faktu.

Chciałabym z tego miejsca bardzo podziękować 
Ogólnopolskiemu Porozumieniu o Współpracy Rad 
Seniorów, reprezentowanemu przez panią prezes 
Barbarę Szafraniec, która jako jedna z wielu… Ale 
to dzięki jej inicjatywie powstała taka ogólnopol-
ska sieć współpracy rad seniorów, która w dużej 
mierze przyczyniła się do tego, iż wniesione zo-
stały pod obrady tematy związane z instytucjo-
nalnością współdziałania seniorów z władzami 
samorządowymi.

Bardzo się cieszę, że Wysoki Senat podjął tę ini-
cjatywę, i mam nadzieję, że dzisiaj czy jutro uchwa-
limy projekt, na który seniorzy czekają. Dziękuję 
bardzo.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Bardzo dziękuję, Pani Senator.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.



328

18. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 2 grudnia 2020 r.

Drugie czytanie projektu ustawy o uchyleniu ustawy o Radzie Mediów narodowych

Dla porządku informuję, że senatorowie 
Aleksander Szwed, Janusz Gromek, Agnieszka 
Kołacz-Leszczyńska, Agnieszka Gorgoń-Komor, 
Beniamin Godyla i Ryszard Świlski złożyli swoje 
przemówienia w dyskusji do protokołu*.

Informuję również, że wniosek o charakte-
rze legislacyjnym na piśmie złożył senator Jerzy 
Czerwiński.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chciałby ustosunko-

wać się do złożonego wniosku? Nie.
Dziękuję bardzo.
W związku z tym, że został złożony wniosek 

o charakterze legislacyjnym, Senat kieruje pro-
jekt ustawy do Komisji Ustawodawczej, Komisji 
Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz do 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej.

I zgłaszam wniosek o wyznaczenie komisjom 
terminu przygotowania dodatkowego sprawozda-
nia w celu przeprowadzenia trzeciego czytania pro-
jektu ustawy jeszcze na tym posiedzeniu Senatu. 
Jeżeli nie usłyszę głosu sprzeciwu, uznam, że Senat 
przyjął przedstawiony wniosek.

Nie słyszę sprzeciwu.
Senat wniosek przyjął.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dzie-

więtnastego porządku obrad: drugie czytanie pro-
jektu ustawy o uchyleniu ustawy o Radzie Mediów 
Narodowych.

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze, za obecność.
Przypominam, że projekt ten został wniesiony 

przez Komisję Kultury i Środków Przekazu i za-
warty jest w druku nr 152, a sprawozdanie komisji 
– w druku nr 152 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu, pa-
nią senator Barbarę Zdrojewską, o przedstawie-
nie wspólnego sprawozdania komisji o projekcie 
ustawy.

SenatoR SPRaWozDaWca 
BarBara zdroJewska 

Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
W lutym tego roku do marszałka Senatu, pana 

prof. Tomasza Grodzkiego, wpłynęło pismo rzecz-
nika praw obywatelskich, dra hab. Adama Bodnara 
z prośbą o rozważenie przez Senat podjęcia działań 

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

zmierzających do nowelizacji obowiązujących 
przepisów ustawy o radiofonii i  telewizji oraz 
ustawy o Radzie Mediów Narodowych. Zgodnie ze 
wskazaniami wyroku Trybunału Konstytucyjnego 
z 13 grudnia 2016 r. pan marszałek skierował pi-
smo do Komisji Kultury i Środków Przekazu, któ-
ra przygotowała niniejszy projekt i omówiła go na 
posiedzeniu 16 czerwca 2020 r.

Pragnę tutaj nadmienić, że rzecznik praw 
obywatelskich zwracał się w tej sprawie również 
do ministra kultury, pana wicepremiera Piotra 
Glińskiego. W tej samej sprawie do pana wice-
premiera zwracał się również w imieniu Krajowej 
Rady Radiofonii i Telewizji jej przewodniczący, pan 
Witold Kołodziejski.

Pan marszałek skierował pismo do komi-
sji kultury, w  związku z  czym wraz z  Biurem 
Legislacyjnym przygotowała ona projekt, który zo-
stał rozpatrzony na posiedzeniu 16 czerwca i skie-
rowany do dalszych prac legislacyjnych.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego doty-
czył ustawy z 2015 r. o zmianie ustawy o radio-
fonii i telewizji. Przekazywała ona kompetencje 
w zakresie powoływania i odwoływania zarzą-
dów oraz rad nadzorczych mediów publicznych 
ministrowi Skarbu Państwa. Miała ona charak-
ter czasowy. Została zastąpiona ustawą o Radzie 
Mediów Narodowych, która nie była przed-
miotem oceny dokonywanej przez Trybunał 
Konstytucyjny. Jednak Trybunał Konstytucyjny 
uznał, że niekonstytucyjne jest wyłączenie 
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z procedu-
ry obsadzania organów spółek publicznej radio-
fonii i telewizji. W związku z tym konieczne jest 
dokonanie zmiany przepisów ustawy o radiofo-
nii i telewizji we wspomnianym zakresie oraz 
włączenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 
w procedurę odwoływania i powoływania władz 
mediów publicznych.

Przedstawiany państwu projekt był podda-
ny konsultacjom zarówno w komisji kultury, jak 
i w Komisji Ustawodawczej, która to komisja roz-
patrzyła projekt na posiedzeniu 20 października 
2020 r. W trakcie posiedzenia wniesione zostały po-
prawki wynikające m.in. z konsultacji społecznych 
i opinii nadesłanych do Komisji Ustawodawczej 
oraz komisji kultury.

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Bardzo dziękuję…)

Nie, jeszcze nie skończyłam, Pani Marszałek.
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Aha, przepraszam bardzo. Proszę bardzo.)
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Ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o Radzie 
Mediów Narodowych przeniesiono uprawnienia 
ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na 
nowo utworzony organ administracji publicznej, 
Radę Mediów Narodowych. Obecny stan praw-
ny nie zmienia jednak zapatrywań czy też opinii 
Trybunału Konstytucyjnego, który nie oceniał tego, 
czy omawiane uprawienia są wykonywane przez 
ministra, czy przez Radę Mediów Narodowych, 
lecz to, czy właściwy udział w wykonywaniu tych 
kompetencji posiada Krajowa Rada Radiofonii 
i Telewizji jako organ wyznaczony do tego przez 
ustrojodawcę. Przepisy ustawy przenoszą zadania 
odebrane Krajowej Radzie ustawą z 2015 r. i prze-
niesione na ministra właściwego do spraw Skarbu 
Państwa, a następnie na pozakonstytucyjny organ, 
jakim jest Rada Mediów Narodowych, z powrotem 
na Krajową Radę.

Znosi się także Radę Mediów Narodowych. Po 
przeniesieniu zadań na Krajową Radę Rada Mediów 
Narodowych jako organ bez kompetencji staje się 
zbędna. Ponieważ Rada Mediów Narodowych nie 
posiada własnego aparatu obsługi, własnych pra-
cowników – jest obsługiwana przez pracowników 
Kancelarii Sejmu – nie ma konieczności regulowa-
nia dalszych losów tego aparatu.

Proponuje się konkursowy tryb obsadzania 
członków zarządów i rad nadzorczych spółek pu-
blicznej radiofonii i telewizji. Tryb konkursowy 
będzie też dotyczył członków rad programowych 
niebędących reprezentantami ugrupowań parla-
mentarnych. Przepisy dotyczące konkursów wyda 
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Liczbę człon-
ków zarządu proponuje się ograniczyć do 1.

Uprawnienia Rady Mediów Narodowych do-
tyczące Polskiej Agencji Prasowej przenosi się na 
radę nadzorczą PAP lub ministra kultury, a część 
z nich znosi się całkowicie.

Szanowni Państwo, chciałabym podkreślić, 
że projekt był opiniowany m.in. przez pana wi-
cepremiera Piotra Glińskiego, który odniósł się 
do niego negatywnie. W swojej opinii, zwracając 
się do Wysokiego Senatu, do komisji, pan wice-
premier napisał, że z uwagi na fakt, iż orzecze-
nie Trybunału Konstytucyjnego odnosiło się do 
nieobowiązujących przepisów prawa, nie istnia-
ła formalna konieczność dokonania zmian praw-
nych. Z wyroku Trybunału Konstytucyjnego nie 
wynikało uchylenie bądź stwierdzenie niekon-
stytucyjności obowiązujących przepisów prawa. 
W związku z tym w opinii ministerstwa kultury 
nie ma konieczności podejmowania inicjatywy 

ustawodawczej mającej na celu wykonanie wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego. Szanowni Państwo, 
przytaczam to pismo, ponieważ takie jest zdanie 
nie tylko pana ministra Glińskiego. Tego typu głosy 
było słychać także na posiedzeniu komisji kultu-
ry, jak również potem, na posiedzeniu połączonych 
Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji 
Ustawodawczej.

Chciałabym zwrócić państwa uwagę, że tym 
samym pan minister kultury zmienił zdanie. No, 
zmienił zdanie w odniesieniu do swojej własnej 
opinii z 13 lipca 2017 r., w której napisał, że w wyro-
ku uznano jednak, że niekonstytucyjne jest całko-
wite wyłączenie udziału Krajowej Rady z procedury 
obsadzania organów spółek publicznej radiofonii 
i telewizji, a w związku z tym konieczne jest do-
konanie zmiany przepisów ustawy o radiofonii 
i telewizji w tym zakresie oraz włączenie Krajowej 
Rady w procedury powoływania i odwoływania 
władz mediów publicznych. W chwili obecnej mi-
nisterstwo kultury we współpracy z Krajową Radą 
rozważa możliwe rozwiązania dotyczące powoły-
wania i odwoływania organów jednostek publicznej 
radiofonii i telewizji, tak aby zapewnić zgodność 
ustawy z Konstytucją RP. Rozwiązania w tym za-
kresie powinny zostać przygotowane do końca 
roku. Przypominam, że to pismo do pana rzeczni-
ka praw obywatelskich, pana Adama Bodnara jest 
z 13 lipca 2017 r. Tak że od tego czasu pan minister 
nie wniósł żadnego projektu, zmienił zdanie. Ale 
wyrok pozostaje wyrokiem i nadal jest aktualny. 
A przytaczanie tych opinii wskazuje na to, że część 
tych opinii ewidentnie powodowana jest pobudka-
mi być może innymi niż merytoryczne.

Szanowni Państwo, chciałabym powiedzieć, że 
komisje na wspólnym posiedzeniu w dniu 27 paź-
dziernika 2020 r. rozpatrzyły w pierwszym czyta-
niu przedstawiany przez wnioskodawców projekt 
ustawy, wprowadziły do niego poprawki i wnoszą 
o przyjęcie przez Senat jednolitego załączonego 
projektu ustawy oraz projektu uchwały w spra-
wie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy. 
Są tutaj 2 podpisy, mój oraz przewodniczącego 
Komisji Ustawodawczej, pana senatora Krzysztofa 
Kwiatkowskiego.

Szanowni Państwo, z przyczyn niezależnych 
już od obu komisji po posiedzeniu komisji otrzy-
maliśmy z Biura Legislacyjnego jeszcze 3 propozy-
cje poprawek, które mają charakter porządkujący 
i czysto techniczny. Nie są one merytoryczne, ale 
chcielibyśmy je wnieść, tak by ustawa została 
maksymalnie prawidłowo sformułowana. Tak że 
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pozwolę sobie teraz przedłożyć na ręce pani mar-
szałek te poprawki proponowane przez Biuro 
Legislacyjne i poprosić o zwołanie posiedzenia ko-
misji jeszcze na tym posiedzeniu Senatu. Dziękuję 
bardzo.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Bardzo dziękuję, Pani Senator.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwają-

ce nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy komisji i zarazem upoważnionego 
przedstawiciela wnioskodawców.

Przypominam, że wnioskodawcy upoważni-
li do ich reprezentowania panią senator Barbarę 
Zdrojewską.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Proszę bardzo, pan senator Jerzy Czerwiński.

SenatoR 
Jerzy czerwiński 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Pani Senator, pytanie jest proste. Ja zadawa-

łem je na posiedzeniu komisji, ale chciałbym, żeby 
odpowiedź na nie padła też tutaj, na posiedzeniu 
plenarnym. Czy ta procedura, w której w tej chwi-
li jesteśmy, jest procedurą realizowaną w pewien 
specjalny sposób, procedurą specjalną opisaną 
w Regulaminie Senatu, mówiącą o tym, jak się wy-
konuje wyroki Trybunału Konstytucyjnego, czy też 
jest to inna procedura, związana po prostu z inicja-
tywą komisji, którą pani reprezentuje?

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Dziękuję.
Proszę bardzo.

SenatoR 
BarBara zdroJewska 

Tak, to się odbywa w ramach zwyczajnej pro-
cedury, dotyczącej wszystkich naszych inicjatyw 
ustawodawczych, komisji lub poszczególnych 
senatorów.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Dziękuję bardzo.
(Senator Jerzy Czerwiński: Wobec tego… Jeśli 

można, Pani Marszałek…)
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

SenatoR 
Jerzy czerwiński 

Powoływała się pani tutaj często na wyrok 
Trybunału Konstytucyjnego. Ale rozumiem, że nie 
musimy tego wyroku wykonywać, przynajmniej 
nikt z Komisji Ustawodawczej nie był informowany 
o tym, że taki wyrok należy wykonać. 

Czy ma pani jakieś informacje o tym, że które-
kolwiek ciało, poza komisją kultury, stwierdziło, 
że taki wyrok należy wykonać? Np. w szczególno-
ści Rządowe Centrum Legislacji? Czy inny organ 
stwierdził, że jest potrzeba wykonania takiego wy-
roku? Pytam, bo poszczególne organy, instytucje, 
które mają taką możliwość – czy to rząd, czy w tym 
wypadku Senat, ale także Sejm, bo grupa posłów 
też może wziąć to pod uwagę – mogłyby się w pe-
wien sposób kierować w tej sprawie swoimi po-
glądami. Wobec tego pytam: czy jakiekolwiek inne 
ciało poza senacką komisją kultury, czy jakiś inny 
organ stwierdził potrzebę lub też poczuł się wład-
ny do tego, żeby wykonać ten wyrok Trybunału 
Konstytucyjnego, na który pani często się tutaj 
powoływała?

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Proszę bardzo.

SenatoR 
BarBara zdroJewska 

Szanowny Panie Senatorze, pyta pan o to, czy 
inny organ uznał podobnie jak obie komisje se-
nackie. Owszem, tym organem jest rzecznik praw 
obywatelskich, który wprost zwrócił się do nas 
o zrealizowanie tego wyroku. Chciałabym zwrócić 
uwagę również na to, że rzecznik praw obywatel-
skich wystąpił w tej kwestii do rządu i otrzymał 
informację. Przed chwilą cytowałam to pismo, 
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mając nadzieję, że już nie będzie pan kolejny raz 
pytał o to samo. Ale odpowiadam, nawet wielokrot-
nie, bardzo chętnie. Pan minister Gliński w swojej 
odpowiedzi, jak pan przed chwilą słyszał, uznał, 
że należy zmienić aktualny stan prawny i obiecał, 
że się tym zajmie. Do tej pory się tym nie zajął. 
Zwracam uwagę jeszcze na to, że również Krajowa 
Rada Radiofonii i Telewizji zwróciła się do pana 
ministra kultury o to, aby ten problem został roz-
wiązany. W związku z tym, że od 3 lat nie ma re-
akcji, zajął się tym Senat. Myślę, że bardzo dobrze, 
że się tym zajął.

Zwracam też uwagę, że ten wyrok istnieje, 
Panie Senatorze, i bez względu na to, czy my tu-
taj powiemy, że go respektujemy, czy nie – ja re-
spektuję wyroki Trybunału Konstytucyjnego, 
pan może nie uznawać tego wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego – faktem jest, że on istnieje. I ja 
mogę przytoczyć obszerne jego fragmenty, w któ-
rych uzasadnia się, dlaczego odebranie Krajowej 
Radzie Radiofonii i Telewizji uprawnień jest nie-
zgodne w pewnej części z konstytucją. I nie mówię 
tutaj o tej ustawie, która dotyczyła przeniesienia 
uprawnień na ministra skarbu, tylko mówię, że do 
tej pory ten błąd nie został poprawiony i my pró-
bujemy tą ustawą to uczynić.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Bardzo dziękuję.
(Senator Jerzy Czerwiński: Jeśli można, Pani 

Marszałek, chciałbym się do tego odnieść, bo po-
jawiły się nowe wątki, jeśli chodzi o to, co pani se-
nator powiedziała.)

Proszę.

SenatoR 
Jerzy czerwiński 

Pierwsza kwestia. Czy to jest ostateczna i aktu-
alna opinia ministra kultury?

Druga kwestia. Tego poprzedniego pyta-
nia pani jakby nie zrozumiała. Otóż jest pewien 
określony katalog podmiotów, które mogą wy-
stąpić z inicjatywą ustawodawczą, czyli wprost 
wykonać wyrok Trybunału Konstytucyjnego, np. 
jakiś wyrok zakresowy. Czy któryś z tych podmio-
tów, poza komisją kultury, wystąpił z taką inicja-
tywą? Nie wiem, czy jasno się wyrażam i czy to 

jest zrozumiałe. Nie chodzi mi o to, co wszystkie 
podmioty naokoło powiedziały, bo tych instytucji 
w Polsce jest mnóstwo. Chodzi mi o te instytucje, 
które mogą w takim procesie zaistnieć, to znaczy 
te, które mają inicjatywę ustawodawczą. Ten ka-
talog jest ściśle określony.

SenatoR 
BarBara zdroJewska 

Szanowny Panie Senatorze, moim zdaniem jest 
to kompletnie bez znaczenia, jeżeli my występuje-
my z taką inicjatywą i połączone komisje uważają, 
że ona jest słuszna, i jest ona poparta także przez 
inne podmioty, które wyraziły taką opinię. Chociaż 
tak jak powiedziałam, te opinie są różne. Część na-
desłanych do nas opinii jest podobna do tej, któ-
rą pan wyrażał na posiedzeniu komisji i dzisiaj, 
intencjonalnie, tak jak mogę się domyślać. Czy to 
jest ostateczna opinia pana ministra kultury? Nie 
wiem. Skoro pan minister zmieniał swoją opinię, to 
trudno mi się zastanawiać nad tym, czy znowu tej 
opinii nie zmieni. Uważam, że bardzo niedobrym 
obyczajem… Dobrze, że pan… Dziękuję za to pyta-
nie o stanowisko pana ministra kultury. Chciałam 
powiedzieć, że otrzymaliśmy je na piśmie. To pi-
smo właściwie było powtórzeniem pisma z czerw-
ca, które zostało wcześniej przesłane do komisji 
kultury. Także przedstawiciele ministerstwa… 
pan minister osobiście był wielokrotnie zaprasza-
ny na posiedzenie komisji kultury. Minął już rok 
od rozpoczęcia kadencji i pan minister nie raczył 
zaszczyć nas swoją obecnością na żadnym posie-
dzeniu. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę 

zgłoszeń.
Bardzo dziękuję, Pani Senator.
(Senator Barbara Zdrojewska: Dziękuję 

bardzo.)
Na posiedzenie był zaproszony przedstawiciel 

Rady Mediów Narodowych, ale niestety się nie 
stawił.

Otwieram dyskusję.
Proszę o  zabranie głosu pana marszałka 

Bogdana Borusewicza.
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SenatoR 
BoGdan Borusewicz 

Pani Marszałek! Szanowni Państwo!
W  tej ustawie widać jak na dłoni niespój-

ność działania Prawa i Sprawiedliwości oraz to, 
w jaki sposób traktuje się konstytucję. W ustawie 
o Radzie Mediów Narodowych przekazano tej ra-
dzie część uprawnień konstytucyjnych, czyli za-
pisanych w konstytucji, instytucji Krajowej Rady 
Radiofonii i Telewizji. Jestem zaskoczony, że pan 
minister Gliński, mówiąc w ostatniej opinii, że 
nie widzi tutaj problemów prawnych, że to jest 
zgodne z prawem, nie zalicza konstytucji do źró-
deł prawa. Czyli jest zgodne z ustawą, którą PiS 
uchwalił, a konstytucja… no, konstytucja musi się 
dostosować.

To nie jest jednorazowy przykład takiego sto-
sunku do konstytucji. Było tak w  wielu przy-
padkach, w przypadku wielu ustaw, o których 
dyskutowaliśmy, takie podejście, niszczące pra-
worządność w Polsce, jest przez ugrupowanie 
rządzące stosowane. Ale jeszcze większym kurio-
zum jest to, że mamy 2 opinie. Najpierw pan mi-
nister Gliński twierdzi, że jednak trzeba się z tego 
wycofać, że to unormowanie nie jest dobre, nie 
jest zgodne z prawem, a później, w drugiej opi-
nii zaprzecza sobie i pisze: jest zgodne, wszystko 
jest w porządku, problemu nie ma, w momencie 
uchwalenia nowej ustawy problemu nie ma. Otóż 
jest problem, a ten problem zauważyła instytucja 
już pod kierownictwem pani sędzi Przyłębskiej. 
To ta instytucja to zauważyła. Orzeczenie pocho-
dzi z tej instytucji, nie z opozycyjnej, tylko z waszej, 
Szanowni Członkowie PiS.

Jest to jasne od samego początku. Mówiliśmy 
o tym w czasie, kiedy dyskutowaliśmy nad tym 
nowym pomysłem dotyczącym Rady Mediów 
Narodowych. Mówiliśmy, że to jest sprzeczne 
z konstytucją. Mówiliśmy, że zabranie uprawnień 
instytucji, która jest zapisana w konstytucji, czy-
li wyprucie w zasadzie najważniejszych upraw-
nień, dotyczących mianowania szefów telewizji 
czy rozgłośni radiowej, jest naruszeniem ustawy 
zasadniczej. I nie tylko jest naruszeniem, ale do-
prowadziło do dualizmu. Przecież kiedy mamy 
uwagi co do funkcjonowania telewizji publicznej, 
to słyszymy: no tak, my możemy jakoś tam oceniać, 
choć tego nie robimy, bo nie mamy pieniędzy, ale 
sprawa zasadnicza powoływania, odwoływania… 
A przecież to, co dzieje się w telewizji publicznej, 
jest związane z jej prezesem, z Jackiem Kurskim, 

jego stosunkiem do prawdy, jego stosunkiem do 
opozycji, jego poglądami dotyczącymi dziennikar-
stwa. Nie da się tego oddzielić – a tutaj to zostało 
oddzielone. Nawet jeśli Krajowa Rada Radiofonii 
i Telewizji podzielałaby tego typu zarzuty, to nic nie 
mogłaby zrobić, bo decyzje personalne są związane 
z oceną instytucji. Dla mnie ocena telewizji publicz-
nej to jest ocena instytucji, która dezinformuje, nie 
podaje prawdy albo podaje prawdę wybiórczą i wy-
borczą. Działanie tej telewizji jest przedłużeniem 
propagandy rządowej. I to widać. Jej działanie jest 
przedłużeniem i wsparciem kampanii wyborczej 
PiS. Szef tej telewizji mówił: gdyby nie ja, gdyby 
nie telewizja publiczna, czyli moja telewizja – bo 
on traktuje naszą telewizję jako swoją własność – 
to prezydent Duda by nie wygrał wyborów. Ja się 
z nim akurat w tym przypadku zgodzę.

Widzimy to, co ostatnio robi TVP w sytuacji 
groźby weta i zablokowania przez rząd PiS, któ-
ry jest oczywiście rządem polskim, bo PiS rzą-
dzi w Polsce… W TVP słyszymy, że to nie jest 
problem. To, że nie otrzymamy pieniędzy z Unii 
Europejskiej, nie otrzymamy miliardów euro, to 
nie jest problem. Słyszymy, że my w zasadzie ta-
kich brzydkich pieniędzy nie potrzebujemy, że te 
pieniądze są nam zbyteczne, że sobie poradzimy, 
że nic się nie stanie. No, to jest narracja… to jest 
wprowadzanie obywateli w błąd, to jest czysta pro-
paganda. Powtarzam: to jest wprowadzenie obywa-
teli w błąd. Wszyscy wiemy, że to jest nieprawda 
i że jeżeli nie otrzymamy wsparcia unijnego, to za-
trzymamy się w rozwoju albo się cofniemy. A więc 
co? Pieniądze, które otrzymaliśmy, były nam nie-
potrzebne, nie zmieniły Polski? Czy nie widzimy, 
jak one zmieniły Polskę?

Trzeba znieść ten dualizm. Trzeba to zrobić 
dlatego, że naruszył on zasady konstytucji. Nasza 
inicjatywa nie ma żadnego związku z tym, że inne 
instytucje tą sprawą się nie zajęły. To jest dodatko-
wy argument potwierdzający, że dobrze się stało, 
że Senat się nią zajął. Mam nadzieję, że to w jakiś 
sposób wywoła reakcję, wywoła zmianę stanowi-
ska rządu, a dokładnie pana premiera Glińskiego. 
Bo skoro pan premier Gliński co jakiś czas zmie-
nia swoje stanowisko, to mam nadzieję, że poprze 
tę ustawę. Szkoda, że go tu nie ma, szkoda, że go 
nie ma. Można byłoby go wtedy zapytać, jakie jest 
w tej chwili jego stanowisko, bo mamy 2 sprzeczne 
stanowiska. Oczywiście zgodnie z prawem ostatnie 
stanowisko jest najważniejsze, ono jakby likwiduje 
poprzednie stanowisko.

(Głos z sali: To jest…)
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Tak, tak.
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Panie Marszałku, 10 minut…)
Ale to nie zmienia faktu, że wicepremier, któ-

ry diametralnie zmienia swoje stanowisko – naj-
pierw mówi „tak”, a potem „nie” – nie zachowuje 
się poważnie.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Proszę o zabranie głosu panią senator Barbarę 

Zdrojewską.

SenatoR 
BarBara zdroJewska 

Pani Marszałek! Szanowni Państwo Senatoro- 
wie!

Media zawsze budziły w tej Izbie spore emo-
cje, a dzisiaj jest jakoś tak spokojnie. Czyżbyśmy 
się już wszyscy przyzwyczaili do tego, jak te me-
dia publiczne w Polsce wyglądają? Myślę, że każdy 
z nas powinien we własnym sumieniu takie pyta-
nie sobie zadać. No, prawdopodobnie tak właśnie 
się dzieje, tzn. ta kilkuletnia propaganda w tele-
wizji zmieniła nie tylko postrzeganie przez część 
widzów rzeczywistości, ale także doprowadziła 
do tego, że media publiczne przestały być sprawą, 
którą się wszyscy interesujemy. Związane jest to 
także, może przede wszystkim, z epidemią COVID, 
ale także z innymi sprawami, które zajmują opi-
nię publiczną w sposób wyraźny, jak np. społecz-
ne protesty. Zwracam uwagę, że w czasie Strajku 
Kobiet w ostatnim czasie jedna z manifestacji po-
deszła pod siedzibę telewizji publicznej, wyraża-
jąc swoje oburzenie na temat tego, jak publiczne 
media działają.

Przypomnę, że w 2016 r. przez całą Polskę 
przetoczyły się bardzo duże manifestacje – żąda-
no mediów pluralistycznych, mediów, które będą 
niezależne od rządzącej partii, protestowano prze-
ciwko zmianom, o których dzisiaj mówiłam, przed-
stawiając projekt ustawy. Część z państwa może 
pamięta grudzień 2015 r., kiedy to 2 miesiące po 
wygranych wyborach wniesiono zmiany do usta-
wy o radiofonii i telewizji. Tak że na sam koniec 
roku, na święta i na nowy rok dostaliśmy prezent 
od nowego rządu, któremu tak bardzo zależało, 

tak przebierał nogami, żeby natychmiast doko-
nać zmian… To wtedy wniesiono ten słynny skan-
daliczny projekt, który przekazywał kompetencje 
co do wszystkich zmian personalnych ministrowi 
skarbu. A później zaczął się tragiczny w skutkach 
proces zmian w mediach publicznych w Polsce, 
tragiczny w skutkach, bo doprowadził do całkowi-
tego uzależnienia mediów od rządzących i pozba-
wienia jakiegokolwiek wpływu w tym zakresie nie 
tylko opozycję, ale i m.in. Krajową Radę Radiofonii 
i Telewizji, o czym dzisiaj mówimy w naszym 
projekcie.

Przypominam państwu, że Rada Mediów 
Narodowych ma 5 członków, 2 powołuje Sejm, 1 
– Senat i 2 – prezydent. Nie ma w Radzie Mediów 
Narodowych żadnych ograniczeń co do członko-
stwa, tzn. można łączyć przynależność partyjną 
i zasiadanie w Radzie Mediów Narodowych, tak 
że można być jednocześnie posłem czy senato-
rem… Nie ma żadnych ograniczeń tak naprawdę, 
czyli każdy zaangażowany politycznie człowiek, 
członek partii może być członkiem Rady Mediów 
Narodowych. I, jak państwo wiedzą, częściowo ta-
kie osoby tam zasiadają. Finansowo i organiza-
cyjnie Rada Mediów Narodowych przynależy do 
Kancelarii Sejmu, więc dzięki ustawie Sejm de fac-
to przejął bezpośrednią kontrolę nad tym, w jaki 
sposób pracuje Rada Mediów Narodowych. Pragnę 
też dodać, że praktycznie nie można odwołać człon-
ka Rady Mediów Narodowych. Co to oznacza? To 
oznacza, że nawet jeśli ta władza dojdzie już do 
końca kadencji, to ta Rada Mediów Narodowych 
dalej będzie działała i dalej będzie orzekała według 
własnego, partyjnego widzimisię, bo to jest ciało 
stricte polityczne i partyjne, które ma zapewnio-
ną trzyosobową większość w każdym głosowaniu, 
a przewodniczący tej rady ma bardzo duże upraw-
nienia personalne.

Ja przypominam, że z Telewizji Polskiej ode-
szło 230 dziennikarzy, wydawców i producen-
tów, zostali oni zwolnieni albo odeszli na własną 
prośbę, nie mogąc tam już po prostu wytrzymać. 
Największe zmiany nastąpiły w TVP Info oraz 
w „Wiadomościach”, które to stały się elementem 
propagandy czysto partyjnej i czysto rządowej. 
Paradoksalnie zyskały na tym telewizje prywat-
ne, które przejęły część widowni i zajęły miej-
sce mediów publicznych. Ograniczeniu uległa też 
w tym czasie liczba widzów mediów publicznych. 
Mówimy tu także o Polskim Radiu, część słuchaczy 
po prostu przeszła do konkurencji. Jedynka, która 
kiedyś była na podium, opuściła to miejsce, a co 
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się działo z Trójką, to państwo świetnie wiecie, bo 
jeszcze w tym roku to trwało, to była końcówka do-
prowadzania Polskiego Radia i Telewizji Polskiej 
do upadku.

Pan marszałek powiedział, że jeśli chodzi o me-
dia, to nie jest w porządku. Jeśli chodzi o media, to, 
Szanowni Państwo, nic nie jest w porządku. Nie są 
w porządku ustawy, które regulują związane z tym 
sprawy, nie jest w porządku to, że rząd obiecał kon-
kretne regulacja prawne, nawet się do nich przy-
mierzał, i tego nie zrealizował – to jest bardzo nie 
w porządku. I na koniec nie jest w porządku to, że 
z budżetu państwa finansujemy media publiczne 
w tak ogromnych kwotach. W budżecie na przyszły 
rok przewidziano kolejne 2 miliardy na TVP, a do tej 
pory, w latach 2017–2020, do TVP trafiło najwięcej 
pomocy publicznej, łącznie 4,8 miliarda zł. Nadawca 
publiczny wyprzedził pod tym względem wszystkie 
inne firmy państwowe, np. Spółkę Restrukturyzacji 
Kopalń, która otrzymała nieco ponad 3 miliardy, czy 
PKP Intercity. Ogromna pomoc publiczna dla mediów 
to jest to, co jest ogromnym skandalem, zwłaszcza 
w czasie epidemii koronawirusa. Myśmy składali 
wnioski o to, żeby przeznaczyć pieniądze z budżetu 
zamiast na TVP i radio, to na zwalczanie epidemii, 
ale to wszystko spotkało się z brakiem odzewu, nikt 
na to nie odpowiedział. Dlaczego, proszę państwa? 
Dlatego, że obok przejęcia prokuratury i przejęcia są-
dów przejęcie mediów było sprawą najważniejszą dla 
tego rządu. To, jak przynajmniej część widzów TVP 
czy słuchaczy radia postrzega obecnie rzeczywistość, 
jest zależne właśnie od tych… jest określone przez 
media publiczne. To, jak ogromny wpływ one mają, 
udowadnialiśmy wielokrotnie na tej sali, na posiedze-
niach komisji. Ja przypomnę tylko, że Senat podjął 
uchwałę w sprawie roli mediów publicznych w wy-
borach prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Myśmy 
zwrócili się wtedy z apelem o to, żeby te media były 
obiektywne. Nie spotkało się to z żadnym odzewem 
w tematach prac Senatu. Również Komisja Kultury 
i Środków Przekazu przyjęła 3 lutego 2020 r. stano-
wisko komisji kultury na temat prawa do rzetelnej 
informacji i mediów publicznych.

Ja dokończę za chwilę, ponieważ czas mi się 
kończy. Jeszcze o paru rzeczach za chwilę powiem. 
Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Bardzo dziękuję.

Proszę o zabranie głosu panią senator Barbarę 
Borys-Damięcką.

SenatoR 
BarBara Borys-damięcka 

Pozwolę sobie zdjąć maseczkę na czas 
wystąpienia.

No, co tu dużo mówić, jeżeli ktoś śledził dorocz-
ne sprawozdania Rady Mediów Narodowych z jej 
działalności, to może stwierdzić, że w tych spra-
wozdaniach nie ma mowy o żadnej działalności, 
są to tylko dane statystyczne, cyfry, liczby, zesta-
wienia dotyczące wydanych pieniędzy, powoływa-
nie się na statuty. I to jest wszystko. Rada Mediów 
Narodowych jest tak naprawdę wydmuszką, którą 
powołał sobie nasz rząd, nasi rządzący, po to, żeby 
dzięki tej radzie móc sterować polityką informacyj-
ną czy polityką kulturalną, czy polityką medialną 
w Polsce. Rada Mediów Narodowych kompromituje 
się już nie pierwszy raz. Największą kompromita-
cją tej rady jest sam fakt, że na życzenie odwołuje 
prezesa telewizji publicznej tylko po to, żeby pan 
prezydent mógł przeznaczyć 2 miliardy zł na te-
lewizję publiczną i żeby zaraz po tym, kiedy pan 
prezydent dokona tego aktu, powołać tegoż same-
go byłego prezesa telewizji publicznej na to samo 
stanowisko. To jest po prostu kompromitacja 5 
członków zarządzających i pracujących w Radzie 
Mediów Narodowych. Przy tym trzeba uczciwie po-
wiedzieć, że dodatkowym mankamentem jest to, 
że 3 członków rady jest z jednej opcji partyjnej, a 2 
pozostałych członków tej rady ustawicznie, perma-
nentnie zgłasza swój sprzeciw wobec decyzji podej-
mowanych przez radę. Czyli, tak na dobrą sprawę, 
rada jest rządzona przez 3 osoby.

Rada Mediów Narodowych nie może się ni-
czym wykazać. Nie tylko nie ma żadnej propozycji 
na poprawienie relacji mediów narodowych, ra-
dia, telewizji, ze społeczeństwem polskim i dzia-
łania na rzecz tego społeczeństwa, ale po prostu 
biernie wykonuje wszystkie polecenia, jakie do-
staje. Dlaczego? Dlatego że, moim zdaniem, jak 
i zdaniem wielu osób, ona została powołana z my-
ślą o tym, żeby zapewnić stanowisko i płacę panu 
Czabańskiemu, który nie może sam zarządzać 
Radą Mediów Narodowych, w związku z czym 
osoby mu towarzyszące są wiernie poddane, jeśli 
chodzi o wszystkie zalecenia i rozkazy. Tam nie 
ma żadnej polityki medialnej, tam nie ma żad-
nej współpracy z organizacjami pozarządowymi, 
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z innymi mediami, tam nie ma – nie widzi się tego 
– żadnej relacji, choćby z dziennikarzami, nie ma 
żadnego zespołu doradczego. Dodatkowo Rada 
Mediów Narodowych przejęła część zadań, które 
należały do obowiązków Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji, a ta najważniejsza część, którą przeję-
ła, to jest nominowanie rad nadzorczych. Po co to 
wszystko? Po to, żeby mieć wielki wpływ na oso-
by, które będą wchodziły w skład rad nadzorczych 
ośrodków regionalnych, tak radiowych i telewizyj-
nych, jak i anten telewizji publicznej. Wydaje mi 
się, że podatnikom, którzy na te płace – trzeba za-
znaczyć: wysokie płace – członków Rady Mediów 
Narodowych przekazują ze swoich zarobków, czyli 
z budżetu państwa… Szkoda tych pieniędzy po pro-
stu, trzeba je przeznaczyć na inne, ważniejsze cele, 
ponieważ przez te wszystkie lata działalności Rada 
Mediów Narodowych pokazała, że w zasadzie nie 
istnieje. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

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

Bogdana Zdrojewskiego.

SenatoR 
BoGdan zdroJewski 

Dziękuję bardzo.
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Ja w 2 kwestiach.
Pierwsza ma charakter historyczny. Od razu 

powiem, żeby nie było wątpliwości, że wtedy, kie-
dy padło hasło, aby nie płacić abonamentu – bo 
jakość telewizji budziła wątpliwości – sam byłem 
zwolennikiem jednak płacenia tego abonamentu 
i traktowałem telewizję publiczną, media narodowe 
jako fragment polskiej racji stanu. Dzisiaj wyda-
je mi się, że bardziej prawdopodobne czy bardziej 
prawdziwe jest zadanie, że mediów publicznych 
już nie ma, że są to media nawet nie rządowe, tyl-
ko partyjne. W związku z tym ten abonament, któ-
ry wtedy budził wątpliwości, musi budzić jeszcze 
większe wątpliwości.

Druga kwestia, która czasami pojawia się poza 
obradami Senatu, na posiedzeniach komisji Senatu, 
to takie zastrzeżenie – dotyczące mojej formacji 
politycznej, PO, i PSL, ale także innych – że wte-
dy, kiedy mieliśmy władzę, nie zaproponowaliśmy 

nic w tej materii. Chcę zaprzeczyć, powiedzieć, że 
tak nie było. Były przygotowane 2 ustawy, w tym 
1 przeszła cały proces legislacyjny i została sku-
tecznie zawetowana przez prezydenta. Dlaczego 
do tego wracam? Dlatego że wówczas sprawdza-
liśmy 2 niezwykle ważne elementy związane z fi-
nansowaniem mediów publicznych. Wiedzieliśmy, 
że dopuszczalna pomoc publiczna – nieważne ja-
kiej skali – będzie akceptowalna wówczas, kiedy 
telewizja publiczna na rynku gospodarczym, na 
rynku mediów, nie będzie posługiwała się np. tym 
samym prawem do reklam, jakie mają inne telewi-
zje, w tym wypadku dzisiaj prywatne. Zwrócę też 
uwagę, że wówczas szacowano ewentualne starty 
wynikające z niepłacenia abonamentu na kwotę od 
350 do 400 milionów zł. Ówczesny minister finan-
sów deklarował możliwość uiszczenia pewnej re-
kompensaty w wysokości ok. 500–700 milionów zł.

W tej materii niewiele się zmieniło od tamtej 
deklaracji, ale my mamy obecnie już prawie 5-mi-
liardową pomoc publiczną dla telewizji, która – 
jeszcze raz podkreślę – publiczną zdecydowanie 
nie jest. To jest budżet podobny do rocznego bu-
dżetu ministerstwa kultury na wszystkie instytu-
cje kultury, samo ministerstwo, wszystkie zabytki, 
wszystkie granty, wszystkie formy pomocy. Mamy 
do czynienia z rzeczą wręcz skandaliczną.

Jaka telewizja dzisiaj jest? Jakie radio publiczne 
jest? No, są pełne cynizmu, wybiórczości, partyj-
ności, niezwykle kosztowne, z dominacją funk-
cji instrumentalnych, niemające nic wspólnego 
z rzetelnością. Na to nakłada się instytucja, któ-
ra powinna kontrolować ten stan rzeczy, ale sama 
stanowi kuriozum konstytucyjne. I według mnie 
warto poprzeć nie tylko zakończenie procesu ist-
nienia na rynku prawnym instytucji wręcz hanieb-
nej, instytucji, która nie ma prawa bytu, instytucji, 
która zgodnie z tym, co marszałek Borusewicz po-
wiedział, odebrała konstytucyjne uprawnienia in-
nemu podmiotowi wpisanemu w tę konstytucję… 
Uważam ponadto, że dziś nadal media publiczne 
powinny być takim fragmentem naszej racji stanu. 
Ale jeszcze raz podkreślę: nie są. Dziś to, co nieste-
ty cechuje media publiczne, to wąsko rozumiana 
partyjność, która już w chwili obecnej jest wbrew 
polskiej racji stanu. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Bardzo dziękuję.
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I proszę jeszcze, Pani Senator, dodatkowe 5 mi-
nut. Tak?

Proszę bardzo, pani senator Barbara 
Zdrojewska.

SenatoR 
BarBara zdroJewska 

Bardzo dziękuję, Pani Marszałek.
Ja już bardzo szybciutko… Dobrze że mój przed-

mówca jeszcze raz wspomniał o abonamencie 
i o tych ogromnych kwotach. Przypominam: 4 mi-
liardy 800 milionów zł w ostatnich latach i 2 mi-
liardy w przyszłym roku.

Chciałabym, Szanowni Państwo, poinformo-
wać, że przystąpimy – to nie jest nasza ostatnia ini-
cjatywa legislacyjna – do likwidacji Rady Mediów 
Narodowych, która zdążyła się tylko skompromi-
tować tak naprawdę i przyczynić do upadku me-
diów w Polsce.

Chciałabym poinformować, że kolejną naszą 
inicjatywą będzie przygotowanie ustawy o likwi-
dacji abonamentu telewizyjnego. W momencie, 
kiedy tak ogromne, gigantyczne kwoty z budżetu 
państwa trafiają do TVP, nie ma żadnego powodu, 
żeby obywatele finansowali te media dodatkowo ze 
swoich danin. Nie będzie na to zgody. Poprzednie 
zarządy Telewizji Polskiej, z trudnościami, ale da-
wały sobie radę, posługując się tylko abonamen-
tem. Teraz mamy do czynienia z gigantycznymi 
kwotami. Liczba widzów systematycznie spada, 
jakość telewizji jest dramatyczna. Ja już nie mó-
wię o tym, że praktycznie zanikła, poza niektóry-
mi kanałami, kultura wysoka. W tych głównych, 
podstawowych kanałach mamy do czynienia z pro-
gramami o niskiej jakości społecznej i kulturowej. 
To są wołające o pomstę do nieba programy, które 
uwłaczają godności widzów i obrażają inteligencję 
widzów, którzy to oglądają.

Tak że, tak jak mówię, kolejnym krokiem legi-
slacyjnym po tym kroku, który dotyczy likwidacji 
Rady Mediów Narodowych, będzie ustawa likwidu-
jąca abonament telewizyjny, i z takim wnioskiem 
wystąpimy. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

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

Wadima Tyszkiewicza. Proszę bardzo.

SenatoR 
wadim Tyszkiewicz 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Ja bardzo krótko, bo w zasadzie nie ma, po-

wiedzmy, strony, do której mógłbym skierować 
swoje słowa.

Z wszystkimi argumentami, które zostały 
przytoczone, ja się zgadzam i nie będę ich po-
wtarzał, choć mam ich całe mnóstwo. Ale przez 
chwilę zacząłem się zastanawiać, czy ja mam 
zagłosować za tą ustawą, uchwałą, dlatego że… 
W niedługim czasie może się zmienić władza. 
I chyba się zmieni. Co by było, gdyby… jakie 
stanowisko zajęliby obecnie rządzący, gdyby 
te wszystkie kompetencje, które posiada Rada 
Mediów Narodowych, przeszły w ręce partii 
rządzącej? Do czego zmierzam? Upolitycznienie 
mediów i to, co zrobiła obecna władza z media-
mi, upolityczniając je, upartyjniając, spowodo-
wało, że żyjemy w kraju, w którym dominacja 
jednej partii przy użyciu narzędzia partyjnego – 
bo media narodowe dzisiaj są narzędziem par-
tyjnym… Co myślą ludzie, których nie ma dzisiaj 
po prawej stronie, jedynie pan senator został 
na placu boju… Jak oni by się zachowali, gdyby 
nagle władza się zmieniła i te wszystkie kompe-
tencje, te gigantyczne narzędzia, te gigantyczne 
pieniądze przeszłyby na drugą stronę i były wy-
korzystywane przez nową władzę, gdyby partia, 
która by doszła do tej władzy, wykorzystywała 
te narzędzia?

Szanowni Państwo – mówię do pustej sali – do-
prowadziliście do patologii. To jest patologia, jakiej 
nie widziała Polska od 1989 r., od czasów komuni-
zmu. Wykorzystujecie państwo media publiczne, 
media narodowe do swoich prywatnych, partyku-
larnych, partyjnych celów. I chciałbym zadać pyta-
nie, tylko nie mam do kogo go skierować: czy wam 
po prostu nie jest wstyd? Czy nie jest wam wstyd? 
Bo oszukiwanie obywateli i udawanie, że pełnicie 
jakąś misję… Prędzej czy później obywatele to zro-
zumieją i was z tego rozliczą. Myślę, że prędzej niż 
później.

Tak więc ja zagłosuję za, aczkolwiek chciałoby 
się te wszystkie kompetencje wykorzystać przeciw-
ko tym, którzy doprowadzili do tej patologii. Mam 
nadzieję, że ci ludzie będą z tego rozliczeni, dla-
tego że Polska na tym traci, a obywatel, który jest 
oszukiwany za jego własne pieniądze, prędzej czy 
później, jak myślę, wystawi tym ludziom rachunek. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)
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WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że senatorowie 

Aleksander Szwed, Agnieszka Gorgoń-Komor, 
Beniamin Godyla i Krzysztof Brejza złożyli swoje 
przemówienia w dyskusji do protokołu*.

Informuję również, że wnioski o charakte-
rze legislacyjnym na piśmie złożyła pani senator 
Barbara Zdrojewska.

Zamykam dyskusję.
W związku z tym, że zostały złożone wnioski 

o charakterze legislacyjnym, Senat kieruje projekt 
ustawy do Komisji Ustawodawczej oraz do Komisji 
Kultury i Środków Przekazu.

W związku z wnioskiem pani senator Barbary 
Zdrojewskiej o wyznaczenie komisjom terminu 
przygotowania dodatkowego sprawozdania w celu 
przeprowadzenia trzeciego czytania projektu usta-
wy jeszcze na tym posiedzeniu Senatu proszę 
o przygotowanie tego sprawozdania.

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

Senat przedstawiony wniosek przyjął. Dziękuję 
bardzo.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
dwudziestego porządku obrad: drugie czytanie 
projektu ustawy o zmianie ustawy o  informo-
waniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi 
konsultacji.

Przypominam, że projekt ten został wniesio-
ny przez grupę senatorów. Projekt zawarty jest 
w druku nr 177, a sprawozdanie komisji – w dru-
ku nr 177 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecz- 
nej oraz Komisji Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności, senatora Krzysztofa Kwiatko-
wskiego, o przedstawienie wspólnego sprawozda-
nia komisji o projekcie ustawy.

SenatoR SPRaWozDaWca 
krzyszTof kwiaTkowski 

Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie!
Marszałek Senatu w dniu 5 sierpnia 2020 r. 

skierował do Komisji Ustawodawczej, Komisji 

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz 
Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
projekt ustawy o zmianie ustawy o informowaniu 
pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsul-
tacji w celu rozpatrzenia go w pierwszym czyta-
niu. Komisje na wspólnym posiedzeniu w dniu 
29 września rozpatrzyły w pierwszym czytaniu 
przedstawiony przez wnioskodawców projekt 
ustawy i wprowadziły do niego poprawki. Wnoszę 
o przyjęcie przez Senat jednolitego załączonego 
projektu ustawy.

Na marginesie informuję, że sam zgłosiłem po-
prawkę, która w sposób jednoznaczny rozstrzyga, 
że pracodawca nie ma obowiązku organizacji wy-
borów do rady pracowniczej.

Jeżeli państwo pozwolą, trzy zdania informa-
cji ogólnej. Rady pracownicze to rodzaj organu 
reprezentacji pracowniczej ustanowiony ustawą 
z kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników 
i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. W prak-
tyce jest to wdrożenie dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady z marca 2002 r. ustanawia-
jącej ogólne ramowe warunki informowania i prze-
prowadzania konsultacji.

W Polsce po roku 1989 i po okresie transfor-
macji ustrojowej, de facto po powstaniu wolnych 
związków zawodowych właśnie tym organizacjom 
przyznano monopol na reprezentację pracowniczą. 
Kolejne zmiany to zmiany wynikające z członko-
stwa Polski w Unii Europejskiej.

Zmiany, które wprowadzamy dzisiaj, w wyjąt-
kowym okresie, jakim jest pandemia koronawirusa, 
muszą być oceniane z punktu widzenia ich funk-
cjonalności. W projekcie, w inicjatywie ustawo-
dawczej Senatu wprowadzamy de facto ułatwienia, 
które umożliwiają funkcjonowanie tego wyjątko-
wego narzędzia, którym posługujemy się w celu 
prowadzenia w firmie dialogu między pracodawcą 
a pracownikami. Wprowadzamy rozwiązania, któ-
re umożliwią efektywne funkcjonowanie rad pra-
cowniczych, a w szczególności przeprowadzanie 
wyborów, w wyjątkowym okresie pandemii koro-
nawirusa. Przypomnę, że przepisy regulujące funk-
cjonowanie rad pracowniczych wyraźnie mówią 
o zasadach wyboru tej reprezentacji, wymaganym 
kworum, sposobie odbywania posiedzeń i zgroma-
dzeń. Dlatego wprowadzamy tu regulacje, zresztą 
analogiczne do regulacji dotyczących różnych wy-
borów – przypomnę, że z takiego rozwiązania ko-
rzystają np. samorządy adwokackie i radcowskie 
– oraz ułatwienia związane z sytuacją zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii. Zwracam na 
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to państwa uwagę, bo w odniesieniu do art. 10 bar-
dzo wyraźnie mówimy, że inspiracją dla projektu, 
który powstał… W tym miejscu chciałbym serdecz-
nie podziękować Instytutowi Spraw Obywatelskich 
z Łodzi, bo to on wyszedł z propozycją w tym zakre-
sie. Jest bardzo wyraźnie napisane, że ustawa ta po-
woduje, że w stanie zagrożenia epidemicznego albo 
w stanie epidemii mamy te ułatwienia w prowa-
dzeniu procedur opisanych w ustawie. Przypomnę: 
w stanie zagrożenia epidemicznego albo w stanie 
epidemii, które wprowadza rząd. Poprawka, o której 
poinformowałem, usuwa w art. 2 ust. 2, czyli regu-
luje tę sprawę, o której mówiłem, żeby nie było wąt-
pliwości, że nie wprowadzamy tutaj daleko idącego 
obowiązku nakładanego na pracodawcę.

Chciałbym panie i panów senatorów gorąco po-
prosić o przyjęcie tej inicjatywy. Powtórzę jeszcze 
raz: zmiany, które tutaj proponujemy, to zmiany, 
które wynikają z analizy praktycznych problemów 
stosowania obecnych przepisów. A mówię o tym, bo 
niestety Polska na tle wielu innych krajów Europy 
Zachodniej nie może się pochwalić, powiedział-
bym, nadmiernie szerokim wykorzystywaniem 
instytucji rad pracowniczych, instytucji, która – 
co do tego nie ma żadnych wątpliwości – pogłębia, 
porządkuje, wprowadza określone rygory praw-
ne i formalne w tym dialogu między pracodaw-
cą i pracownikami. I niewątpliwie z tego względu 
warto, żeby to narzędzie, także w tym wyjątkowym 
stanie, w stanie zagrożenia epidemicznego lub sta-
nie epidemii, nie było w praktyce narzędziem mar-
twym. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 

nie dłużej niż minutę zapytania do senatora spra-
wozdawcy komisji i zarazem do upoważnionego 
przedstawiciela wnioskodawców.

Przypominam, że wnioskodawcy upoważnili do 
ich reprezentowania również senatora Krzysztofa 
Kwiatkowskiego.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Pan senator Aleksander Szwed.

SenatoR 
aleksander szwed 

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.

Panie Senatorze, mam w zasadzie 2 pytania, 
jeśli chodzi o samą komisję wyborczą. W jakim 
trybie wyłaniani są członkowie komisji wyborczej 
i jakie kryteria muszą spełniać?

Jaka procedura obowiązuje w przypadku nie-
ważnych wyborów? Wiemy, że jest m.in. wymóg 
frekwencji. Nie wiem, jak po państwa poprawkach, 
czy on dalej będzie utrzymany.

I chciałbym zapytać o konsultacje społeczne. 
Bo w ocenie skutków regulacji mamy wiele opinii, 
mówił tu już pan senator o opinii Instytutu Spraw 
Obywatelskich, no, ale mamy więcej opinii. Czy 
na posiedzeniu komisji te opinie były rozpatrywa-
ne i czy mógłby pan senator przedstawić, jakie to 
były opinie? Bo widzę, że mamy ich wiele, ale wiele 
z nich jest negatywnych, w wielu wskazuje się, że 
projekt budzi liczne zastrzeżenia. Tak że czy pan 
senator mógłby przedstawić te opinie? Dziękuję 
bardzo.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Proszę bardzo.

SenatoR 
krzyszTof kwiaTkowski 

Rzeczywiście – zacznę od końca – opinie wpły-
nęły różne. I w tej kolejności, w jakiej mam je przed 
sobą… Sąd Najwyższy pozytywnie zaopiniował pro-
jekt ustawy, aczkolwiek przedstawił swoje uwagi 
do tej treści normatywnej w kontekście bieżącego 
zagrożenia epidemiologicznego. Sąd Najwyższy, 
powiedziałbym, jest w tym zakresie oczywiście 
sceptyczny co do wprowadzania rozwiązań incy-
dentalnych związanych z tą sytuacją. Aczkolwiek, 
tak jak mówię, parlament już wielokrotnie w przy-
padku różnych rozwiązań wprowadzał przepisy 
incydentalne związane ze stanem zagrożenia epi-
demicznego czy stanem epidemii.

Naczelny Sąd Administracyjny nie zgłosił uwag 
do przedłożonego projektu.

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej 
wyraził obszerną opinię wobec poszczególnych 
rozwiązań zaproponowanych w projekcie ustawy. 
W podsumowaniu stwierdził, że tylko niektóre 
propozycje zawarte w projekcie mogą być podsta-
wą prowadzenia prac legislacyjnych. Wymagają 
one ponadto dalszego doprecyzowania. Stąd 
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m.in. poprawka, którą zgłosiłem w porozumieniu 
z Biurem Legislacyjnym, a o której mówiłem, do-
tycząca usunięcia jednego z zapisów. To też efekt 
prowadzonych konsultacji. Minister wykazał także, 
że w jego ocenie projekt ten powinien stać się przy-
czynkiem do szerszych konsultacji. Aczkolwiek, 
tak jak mówię, oczywiście my przedłożyliśmy ten 
projekt do zaopiniowania wszystkim partnerom 
społecznym.

Także ze strony NSZZ „Solidarność” – pew-
nie nie zaskoczę państwa – w tym zakresie pro-
jekt został oceniony negatywnie. OPZZ w części 
stwierdziło, że niektóre z przepisów nie do koń-
ca znajdują uzasadnienie w szczególnym czasie – 
tu czytam fragment tej opinii – stanu zagrożenia 
epidemicznego. Szanowni Państwo, ja powiedzia-
łem, że nie zaskoczę państwa, dlatego że w Polsce 
tak się utarło – chociaż ja nie uważam, żeby to był, 
powiedziałbym, naturalny dysonans – że związki 
zawodowe z ostrożnością podchodzą do inicjatywy 
rad pracowniczych, pewnie patrząc na nie trosz-
kę jak na konkurencyjną formułę reprezentacji 
pracowniczej. Ja uważam, że zakres kompetencji, 
sposób organizacji i, powiedziałbym, zadania tych 
rad wcale nie powinny być postrzegane jako konku-
rencyjne. Tak jak powiedział pan senator, Instytut 
Spraw Obywatelskich do tego projektu, który po-
wstał z jego inspiracji, odniósł się pozytywnie. To 
chyba były te najważniejsze opinie.

Kto może być przedstawicielem w  ra-
dzie pracowniczej? No, oczywiście pracownik 
przedsiębiorstwa.

Pan senator zadał jeszcze trzecie pytanie. 
Przepraszam, ale ono mi uciekło. Jeżeli pan sena-
tor powtórzy, to postaram się odpowiedzieć.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Bardzo dziękuję.
Czy pan senator powtórzy?

SenatoR 
aleksander szwed 

Jak najbardziej, Pani Marszałek.
Pytałem o procedury. Jaka procedura obowią-

zuje przy nieważnych wyborach? Był wymóg fre-
kwencji. Czy ten wymóg został utrzymany, czy 
państwo w poprawkach coś zmienili w tym zakre-
sie? Jaka procedura obowiązuje przy nieważnych 
wyborach? Takie było pytanie.

SenatoR 
krzyszTof kwiaTkowski 

Panie Senatorze, nie wiem, czy dobrze zrozu-
miałem. No, procedura jest określona w taki spo-
sób, że porządkuje ona także sytuację… To był akurat 
wniosek z obecnego sposobu funkcjonowania rad 
pracowniczych. Przede wszystkim porządkuje ona 
sytuację, gdy kandydaci na członków rady pracow-
niczej otrzymują równą liczbę miejsc – takie sy-
tuacje się zdarzały – a liczba miejsc pozostających 
do obsadzenia jest mniejsza od liczby kandydatów. 
Wprowadza się regulację, że kandydaci kolejno peł-
nią funkcję członka rady pracowników w równych 
okresach w trakcie trwania kadencji. Procedura jed-
noznacznie reguluje, że rada pracowników działa do 
dnia pierwszego posiedzenia nowo wybranej rady 
– to także nie było uregulowane. Procedura regulu-
je, co zrobić w sytuacji, gdy w wyborach liczba kan-
dydatów wynosi co najmniej dwukrotność liczby 
miejsc do obsadzenia. Wtedy w skład rady wchodzi 
osoba, która spośród kandydatów niewybranych do 
rady otrzymała największą liczbę głosów. Procedura 
reguluje także, co się dzieje w sytuacji braku moż-
liwości obsadzenia miejsca w radzie w trybie prze-
pisanym ustawowo, gdy pozostali członkowie rady 
pracowników, którzy objęli funkcję w wyniku wy-
borów, kooptują na nieobsadzone miejsce w radzie 
bezwzględną większością głosów osobę spośród 
pracowników posiadających bierne prawo wybor-
cze. Tu wprowadzamy regulację, że liczba tak do-
kooptowanych członków rady nie może przekraczać 
50% składu rady. Oczywiście wybory są ważne wte-
dy, kiedy są przeprowadzone zgodnie z procedurą 
opisaną w ustawie. Jeżeli ta procedura nie została 
dochowana, to wybory są nieważne i rada nie może 
się ukonstytuować. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Aleksander Szwed chciałby jeszcze 

zadać pytanie.

SenatoR 
aleksander szwed 

Jeszcze jedno pytanie. Panie Senatorze, dzięku-
ję za rzetelne odpowiedzi na poprzednie pytania. 
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Chciałbym jeszcze zapytać o opinię Niezależnego 
Samorządowego Związku Zawodowego 
„Solidarność”, który ocenił projekt ustawy nega-
tywnie. Zacytuję za OSR: „Proponowane przez 
projektodawców nowelizacji wybiórcze zmiany nie 
przyczynią się do usunięcia istniejących wad usta-
wy, lecz jedynie zwiększą jej dysfunkcjonalność”. 
Przedstawiono szczegółowe uwagi i konkretne pro-
pozycje dotyczące zmian zaproponowanych w pro-
jekcie ustawy. Chciałbym zapytać o te szczegółowe 
uwagi, które były w tej opinii wyrażone. Czy pra-
cowano nad nimi na posiedzeniu komisji i czy te 
poprawki, które państwo zgłosili, jakoś te uwagi 
odzwierciedlają? Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Bardzo dziękuję.
Proszę bardzo.

SenatoR 
krzyszTof kwiaTkowski 

Ta poprawka, którą zgłosiłem, to m.in. efekt 
tych wątpliwości, które zostały przedłożone przez 
związek. Aczkolwiek nie skorzystałem ze wszyst-
kich propozycji NSZZ „Solidarność” w tym zakre-
sie, gdyż uznałem, że raczej nie zwiększyłoby to 
funkcjonalności ustawy. I mówię to jako osoba, dla 
której stanowisko NSZZ „Solidarność” zawsze wy-
maga wyjątkowej uwagi. Sam czuję się szczególnie 
związany z tą organizacją związkową, także z uwa-
gi na swoje doświadczenia osobiste i zawodowe. 
Ale powtórzę jeszcze raz. Akurat tam, gdzie było 
można, te uwagi wykorzystaliśmy. W pozostałym 
zakresie nie zgadzam się z opinią, że one by zwięk-
szyły dysfunkcjonalność ustawy, uważam, że było-
by wręcz przeciwnie.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Bardzo dziękuję.
Proszę o zadanie pytania pana senatora Jerzego 

Czerwińskiego.

SenatoR 
Jerzy czerwiński 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Panie Senatorze, mam 3 pytania.

Pierwsze pytanie dotyczy tekstu. Mianowicie 
art. 2 ust. 1, który się pojawia już w wersji, którą 
rozpatrujemy, zawartej w druku nr 177 S, mówi: 
„Do rady pracowników działającej w dniu wejścia 
w życie niniejszej ustawy stosuje się art. 11 ust. 1a 
ustawy zmienianej w art. 1”. Tenże artykuł mówi: 
„Rada pracowników działa do dnia pierwszego 
posiedzenia nowo wybranej rady pracowników”. 
Proszę mi powiedzieć, czy zapisanie ust. 1 w art. 2 
rzeczywiście, powiedziałbym, stabilizuje te kaden-
cje i działanie tych rad, które w tej chwili już są 
wybrane. Bo według mnie nie. To jest pewnego ro-
dzaju tautologia, jeśli chodzi o art. 2 ust. 1. To jest 
pierwsze pytanie.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Proszę odpowiedzieć może po kolei, Panie 
Senatorze.

(Senator Jerzy Czerwiński: Dobrze.)

SenatoR 
krzyszTof kwiaTkowski 

Czyli ja mam już odpowiadać, tak?
Wydaje mi się – czytaliśmy to także z przedsta-

wicielką Biura Legislacyjnego – że ten zapis jest 
najbardziej prawidłowy. Jeżeli pan senator uzna, że 
inny zapis będzie bardziej prawidłowy, to – także 
z uwagi na to, że sam zgłosiłem poprawkę – jutro 
na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej, która z in-
nymi komisjami będzie się tym zajmować, chętnie 
pochylimy się nad uwagami pana senatora, jeżeli 
pan senator ma propozycje lepszego zapisu.

SenatoR 
Jerzy czerwiński 

Dobrze. Dziękuję za to jakby otwarcie się na 
sugestię.

Pytanie drugie. Prosiłbym o  przytoczenie 
głównych zarzutów, które znalazły się w opinii 
Solidarności. Nie chodzi tutaj oczywiście o dokład-
ne cytowanie. Chodzi o przedstawienie mniej wię-
cej, co zarzucano temu projektowi.

I pytanie trzecie. Głównym celem tej ustawy… 
przepraszam, tej noweli jest dostosowanie trybu 
wyboru rad pracowników do stanu epidemicznego. 



341

18. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 2 grudnia 2020 r.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o informowaniu pracowników  
i przeprowadzaniu z nimi konsultacji

Wiadomo, w jakim świecie w tej chwili żyjemy. Ale 
to nie znalazło odbicia w tekście. Proszę zauważyć, 
że tutaj nigdzie nie ma artykułu, który mówi, że 
zmiany wprowadzone tą ustawą obowiązują do cza-
su zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego 
lub epidemicznego i 90 dni, jak to jest w niektórych 
ustawach covidowych. Po prostu te zmiany wpro-
wadzane są na stałe. Czy po ustaniu pandemii – 
kiedyś w końcu ustanie – będziemy znowu czyścić 
tę ustawę, będziemy te zmiany wycinać. Dla mnie 
to jest niejasne. Bo jeśli rzeczywiście wprowadza-
my przepisy paraepizodyczne, które mają dzia-
łać w takim, a nie innym stanie państwa, narodu, 
społeczeństwa, no to jasno powinien być zapisany 
w ustawie czas obowiązywania zmian.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Proszę bardzo o odpowiedź.

SenatoR 
krzyszTof kwiaTkowski 

Zacznę odpowiadać od końca, od ostatniego 
pytania. Art. 10 proponowanej nowelizacji brzmi: 
„Wybory członków rady pracowników przeprowa-
dza komisja wyborcza zwołana przez pracodaw-
cę”. Nie będę czytał dalej tej całej regulacji, w jakim 
okresie, ile dni roboczych mamy czasu na zamknię-
cie listy kandydatów. Ale przeczytam końcówkę tej 
jednostki redakcyjnej: „(…) uwzględniający specy-
fikę funkcjonowania przedsiębiorstwa, kierując się 
zasadą jak najmniejszych utrudnień dla jak naj-
większej liczby pracowników w oddaniu głosu przy 
zachowaniu środków ostrożności zmniejszających 
ryzyko zakażenia chorobą zakaźną, w przypadku 
gdy wybory członków rady pracowników odbywają 
się w stanie zagrożenia epidemicznego albo w sta-
nie epidemii”. Tutaj mamy jednoznaczne wskaza-
nie, że te przepisy są incydentalne, na okres stanu 
zagrożenia epidemicznego i w stanie epidemii.

Co do opinii NSZZ „Solidarność”, przepra-
szam, nie mam całej opinii, ale mogę przyto-
czyć konkluzję: „NSZZ «Solidarność» ocenia 
negatywnie projekt ustawy, wyrażając pogląd, 
że obecny kształt ustawy, której nowelizację się 
proponuje, budzi wiele zastrzeżeń i wymaga cał-
kowitego przeglądu. Proponowana przez pro-
jektodawców nowelizacja wprowadza wybiórcze 

zmiany w ocenie NSZZ «Solidarność», które nie 
przyczyniają się do usunięcia istniejących wad 
ustawy, lecz jedynie zwiększają jej dysfunkcjonal-
ność”. I to jest jak gdyby clou tej oceny. Oczywiście 
jeżeli państwo chcecie, to za chwilę poproszę se-
kretariat komisji i będziemy mogli zapoznać się 
z całą opinią. Ona jest oczywiście także na stro-
nie senackiej, w zakładce z opiniami dotyczącymi 
projektu ustawy.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Dziękuję bardzo.
I  jeszcze raz pytanie pana senatora Jerzego 

Czerwińskiego.

SenatoR 
Jerzy czerwiński 

Panie Przewodniczący, jest pewien problem 
z pana tłumaczeniem, a mianowicie proszę za-
uważyć, że ten warunek, w przypadku gdy wy-
bory członków rady pracowników odbywają się 
w stanie zagrożenia epidemicznego lub w stanie 
epidemii – no, ślicznie – nie stosuje się do całej 
nowelizacji, a jedynie do regulaminu, który pra-
codawca przekazuje na pierwszym posiedzeniu 
komisji, a raczej do projektu regulaminu, nawet 
nie regulaminu. Końcówka tego zdania doty-
czy zdania związanego z projektem regulaminu. 
A więc pozwolę sobie nie zgodzić się, że cała usta-
wa przestanie obowiązywać w momencie, kiedy 
wyłączymy czy… no, kiedy nie będzie już zagroże-
nia epidemicznego lub stanu epidemii. Nie, wtedy 
procedura projektu regulaminu nie będzie musia-
ła tego uwzględniać.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Proszę bardzo o odpowiedź.

SenatoR 
krzyszTof kwiaTkowski 

Przyjmuję uwagę pana senatora. Jeżeli pan 
senator ma propozycję lepszego zapisu w tym 
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zakresie, zapisu, który by nie budził wątpliwości, 
to jestem otwarty na takie sugestie.

(Senator Jerzy Czerwiński: Jeśli można… Mam 
propozycję po prostu niewprowadzania takiej usta-
wy. Wtedy będzie prościej i szybciej.)

W tym zakresie sugestii nie przyjmuję.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Dziękuję bardzo.
Proszę o  zadanie pytania pana senatora 

Aleksandra Szweda.

SenatoR 
aleksander szwed 

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie Senatorze, mam jeszcze 1 pytanie. 

W OSR wyczytałem, że rekomendowane rozwią-
zanie polega m.in. na zniesieniu warunku, aby 
wybory były organizowane na pisemny wniosek 
grupy co najmniej 10% pracowników. Czyli ten 
próg niejako znosimy. Jaki jest więc tutaj wymóg, 
jeśli chodzi o przeprowadzenie wyborów? Ilu pra-
cowników musi się podpisać? Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Dziękuję.

SenatoR 
krzyszTof kwiaTkowski 

Wracamy tu do pierwotnych regulacji, czy-
li wtedy nie będzie zmiany, bo usuwamy zmianę 
poprzedniego zapisu. Ten próg jest uzależniony 
oczywiście od wielkości przedsiębiorstwa.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Nie ma więcej pytań.
Dziękuję, Panie Senatorze.
Na sali jest przedstawicielka rządu, pani mini-

ster Olga Semeniuk.

Czy pani minister pragnie zabrać głos w spra-
wie przedstawionego projektu ustawy?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, 
Pracy i Technologii Olga Semeniuk: Szanowna 
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Tak, chciałabym 
się ustosunkować.)

Proszę bardzo.

PoDSekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie RozWojU,  
PRacy i technologii 
olGa semeniuk 

Jeżeli mogę, to z miejsca.
Zmiany w ustawie o informowaniu pracow-

ników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, za-
proponowane w druku senackim nr 177 S, mają 
charakter systemowy i zmierzają do zmiany mo-
delu powoływania rad pracowników. 

Zniesienie wymogu przeprowadzenia wyborów 
na wniosek grupy co najmniej 10% pracowników 
oznacza, że pracodawca będzie zobowiązany co 
4 lata przeprowadzić wybory do rady pracowników, 
niezależnie od oczekiwań załogi zakładu pracy. 
Powyższa zmiana może być oceniana w katego-
rii zwiększenia obciążeń regulacyjnych dla praco-
dawców i może w sposób negatywny wpływać na 
konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczości. 
Jednocześnie nie można zapominać, że ustawa już 
określa odpowiedzialność karną dla pracodawcy za 
niezorganizowanie wyborów. 

Obniżenie wymogu frekwencji z 50% do 10% 
jest zmianą zbyt znaczącą i spowoduje obniże-
nie mandatu demokratycznego, jakim powinni 
się cieszyć wybrani przez załogę przedstawiciele 
pracowników. 

Mandat demokratyczny rady pracowników zo-
stanie obniżony również wskutek nieznanego do-
tychczas rozwiązania polegającego na kooptacji 
na nieobsadzone miejsca nowych członków rady 
przez obecnych członków rady, bez udziału załogi. 
Z mandatem członka rady pracowników wiąże się 
szczególna ochrona stosunku pracy. Wskazywanie 
przez członków rady pracowników nowego członka 
rady spośród pracowników zakładu pracy, który to 
członek automatycznie otrzyma ochronę stosunku 
pracy, może być polem do nadużyć.

Minister właściwy do spraw pracy poinfor-
mował o swoich wątpliwościach co do zasadności 
wprowadzania zmian w opinii dotyczącej projektu 
w dniu 23 września 2020 r. Równolegle projektem 
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zajął się zespół problemowy do spraw prawa pracy, 
działający przy Radzie Dialogu Społecznego, który 
wypracował stanowisko w dniu 29 września 2020 r. 
Stanowisko to zostało przyjęte przez wszystkie 
strony, w tym stronę rządową, jedynie Związek 
Przedsiębiorców i Pracodawców nie zagłosował za 
nim. Na podstawie stanowiska zespołu został przy-
gotowany projekt uchwały rady, który po przyjęciu 
na posiedzeniu plenarnym RDS będzie przekazany 
do Senatu i Sejmu. 

Zespół nie rekomenduje prowadzenia prac nad 
projektem z uwagi na brak wszechstronnej oceny 
projektowanych zmian w sytuacji, gdy nie mają one 
charakteru epizodycznego i wyjątkowego. Zmiany 
o charakterze systemowym, jakie są proponowa-
ne w projekcie, wymagają bowiem kompleksowej 
debaty. Dziękuję.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Bogdan Borusewicz)

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Pani Minister.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 

pytanie pani minister?
Zgłasza się senator Czerwiński i  senator 

Kwiatkowski.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

SenatoR 
Jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister!
Ja bym prosił o krótkie potwierdzenie. Te zmia-

ny mają charakter systemowy, a nie epizodyczny. 
Czy tak? Czyli to, o co pytałem przed chwilą przed-
stawiciela wnioskodawców i jednocześnie sprawoz-
dawcę. To po pierwsze.

Po drugie, nie ma zbytniej potrzeby, jeśli cho-
dzi o te zmiany, bo one tak naprawdę wywracają, 
zgodnie z tym, co jest w opinii, reprezentatywność 
tak wybranej rady, a – tak szczerze, według mojej 
oceny, i dlatego ja będę wnosił o odrzucenie tego 
projektu – nie upraszczają w znaczący sposób pro-
cedury wyboru.

I trzecia kwestia, w sumie najważniejsza. Ci, 
którzy powinni być najbardziej zainteresowani, bo 
to nie my, nawet nie rząd, ale pracodawcy, pra-
cownicy i ich przedstawiciele w Radzie Dialogu 

Społecznego… No, jak rozumiem, ich opinia na 
ten temat jest negatywna czy też będzie negatyw-
na, bo tak można wnioskować z przesłanek, choć 
jeszcze nie ma oficjalnej, podpisanej opinii Rady 
Dialogu Społecznego. Jest pytanie: po co mamy 
uszczęśliwiać na siłę tych, którzy uszczęśliwiani 
nie są, i upraszczać im życie? Chociaż nie widzę 
tutaj, akurat w tym aspekcie, przynajmniej na ra-
zie większych problemów. Ale, jak rozumiem, nie 
występowali z takim wnioskiem, tak?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, 
Pracy i Technologii Olga Semeniuk: Jeżeli mogę, 
Panie Marszałku, to chciałabym odpowiedzieć.)

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo, Pani Minister.

PoDSekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie RozWojU,  
PRacy i technologii 
olGa semeniuk 

To ja odpowiem, zaczynając od ostatniego py-
tania. Po prostu ze względu na brak kworum na 
posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego ten projekt 
i to stanowisko nie zostało przyjęte.

Mogę tu powiedzieć, że wszystkie strony związ-
ków zawodowych opiniowały to negatywnie, a ze 
strony pracodawców negatywnie opiniowało to 5 
na 6 osób.

Dodatkowo oczywiście… Odpowiadając na 
ostatnie pytanie, chcę powiedzieć, że jest to zmia-
na systemowa, która w wielu przypadkach bardziej 
komplikuje powoływanie, niż je upraszcza.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Pan senator Kwiatkowski.

SenatoR 
krzyszTof kwiaTkowski 

Po pierwsze zauważam, co do opinii rządu, że 
duża część tej opinii była poświęcona fragmentowi, 
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który… Ja z góry przedstawiłem, że w tym zakresie 
jest poprawka o usunięcie tej jednostki redakcyjnej.

Jednak mam 2 pytania. Pani minister powie-
działa, że mandat członka rady pracowniczej daje 
specjalną ochronę, a to może być polem do nad-
użyć. W związku z tym chciałbym panią zapytać, 
czy takie samo stanowisko ma rząd w zakresie 
mandatu członka w reprezentacji związkowej, któ-
ra też daje specjalną ochronę. Czy to także jest pole 
do nadużyć? To jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie: czy w  Radzie Dialogu 
Społecznego są przedstawiciele rad pracowniczych? 
Pytam, bo mówiła pani o stanowisku związków, 
zresztą nawet nie stanowisku, bo ono się wyraża 
w uchwale rady, której, jak rozumiem, nie ma.

Trzecia sprawa to już jest wniosek. Zgłaszam 
wniosek o przejście do trzeciego czytania na tym 
posiedzeniu.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Proszę bardzo.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, 

Pracy i  Technologii Olga Semeniuk: Panie 
Marszałku, to ja poproszę tutaj pana dyrektora 
o odpowiedź.)

Proszę bardzo, Panie Dyrektorze.

DyRektoR 
DePaRtaMentU DialogU  
i PaRtneRStWa SPołecznego  
W MiniSteRStWie RozWojU,  
PRacy i technologii 
marek waleŚkiewicz 

Jeżeli chodzi o ochronę, to ochrona członkowi 
rady pracowników przysługuje przez okres kaden-
cji. Nam chodzi o to, że w propozycji przez pana 
senatora jest założenie, że część członków może 
być dokooptowana przez członków rady, czyli nie 
będzie pochodziła z wyborów. Można więc będzie 
dokooptować sobie kolegę z zakładu pracy i tym 
sposobem będzie on w radzie pracowników i bę-
dzie miał ochronę, czyli nie będzie pochodził z wy-
borów, ale otrzyma ochronę. W tym jest problem.

Jeżeli chodzi o Radę Dialogu Społecznego, to, jak 
dobrze wiemy, członkami Rady Dialogu Społecznego 
są tylko związki zawodowe i organizacje pracodaw-
ców. Są to organizacje reprezentatywne, co do których 

wymagane jest, aby zrzeszały 300 tysięcy członków. 
Tak więc to są najbardziej reprezentatywne organi-
zacje i najbardziej reprezentatywna rada, która jest 
powołana do tego, aby ustawowo opiniować projekty 
dotyczące spraw społecznych, gospodarczych.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
(Dyrektor Departamentu Dialogu i Partnerstwa 

Społecznego w  Ministerstwie Rozwoju, Pracy 
i Technologii Marek Waleśkiewicz: Również dzię-
kuję bardzo.)

Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę 
zgłoszeń.

Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie za-

pisał się do głosu.
Informuję, że wystąpienia do protokołu w tym 

punkcie złożyli państwo senatorowie Aleksander 
Szwed i Agnieszka Gorgoń-Komor*, a wnioski 
o charakterze legislacyjnym złożyli panowie sena-
torowie Krzysztof Kwiatkowski i Jerzy Czerwiński.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce ustosunkować 

się do przedstawionych wniosków?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, 

Pracy i Technologii Olga Semeniuk: Nie, Panie 
Marszałku. Dziękuję.)

Dziękuję.
W związku z tym, że zostały złożone wnioski 

o charakterze legislacyjnym, Senat kieruje pro-
jekt ustawy do Komisji Ustawodawczej, Komisji 
Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz do 
Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

Pan senator Kwiatkowski zgłosił wniosek o wy-
znaczenie komisjom terminu przygotowania do-
datkowego sprawozdania w celu przeprowadzenia 
trzeciego czytania projektu ustawy jeszcze na tym 
posiedzeniu Senatu.

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

Nie ma głosów sprzeciwu, tak więc na tym 
posiedzeniu Senatu przeprowadzimy kolejne 
czytanie.

Za chwilę przystąpimy do rozpatrzenia punk-
tu dwudziestego pierwszego porządku obrad: dru-
gie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany 
Regulaminu Senatu. Przedtem chcę poinformować 

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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państwa, że po punkcie dotyczącym zmiany regu-
laminu rozpatrzymy pilną ustawę dotyczącą kon-
cesji, czyli punkt trzydziesty pierwszy. Powtarzam: 
po punkcie nr 21 rozpatrzymy punkt nr 31.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
dwudziestego pierwszego porządku obrad: dru-
gie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany 
Regulaminu Senatu.

Przypominam, że projekt ten został wniesio-
ny przez grupę senatorów i zawarty jest w druku 
nr 257, a sprawozdanie w druku nr 257-S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Regulaminowej, Etyki i  Spraw 
Senatorskich, pana senatora Marka Borowskiego, 
o przedstawienie wspólnego sprawozdania komisji 
o projekcie uchwały.

SenatoR SPRaWozDaWca 
marek Borowski 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Sprawozdanie zawarte jest w druku nr 257 S. 

Komisja proponuje przyjąć projekt uchwały bez 
poprawek.

W  trakcie posiedzenia komisji wyjaśniono 
szczegółowo treść projektu, która jest krótka i ja-
sna, żadnych poprawek nie zgłoszono.

Ja tylko jeszcze raz poinformuję, o co chodzi 
w tym projekcie. Jak wiemy, stan epidemii, stan 
zagrożenia epidemiologicznego, epidemicznego 
w naszym regulaminie znalazł odzwierciedlenie 
– polegające na tym, że możemy pracować zdal-
nie. Mowa o senatorach, którzy zarówno na po-
siedzeniu plenarnym, jak i w komisjach mogą 
pracować zdalnie. To regulamin reguluje. No ale 
po iluś miesiącach takiej pracy zdalnej okazało się, 
że różnego rodzaju sytuacje związane z chorobą, 
związane z kwarantanną czy w ogóle wynikające 
z faktu stanu epidemii i np. ograniczeń w prze-
mieszczaniu się, spowodowały, że różne osoby, 
które w normalnej sytuacji biorą udział w posie-
dzeniach Senatu czy w posiedzeniach komisji i ten 
udział ma charakter osobisty, fizyczny, teraz nie 
mogą tak uczestniczyć, natomiast mogłyby wziąć 
udział w sposób zdalny. No, tyle tylko, że regulamin 
takiej możliwości nie przewidywał. 

Dlatego też ta zmiana polega na tym, że jeśli 
chodzi o pracę zdalną, to – za zgodą marszałka, 
oczywiście, a także przewodniczącego komisji – 
dopuszcza się do tej pracy zdalnej właśnie te grupy 

osób. Przypomnę, że z jednej strony są to osoby, 
które mogą uczestniczyć niezapraszane, to znaczy 
ich udział nie wymaga zaproszenia, bo one mają 
prawo uczestniczyć, a więc posłowie, przedstawi-
ciele Rady Ministrów, organy administracji rzą-
dowej, posłowie do Parlamentu Europejskiego, 
a z drugiej strony to osoby, które są zapraszane. 
A są to różne osoby zapraszane przez przewodni-
czącego komisji, a także eksperci, którzy przedsta-
wiają swoje ekspertyzy. Zgodnie z tym projektem 
uchwały, z jej treścią, w przypadkach, że tak po-
wiem, niezbędnych, koniecznych, te osoby będą 
mogły brać udział w posiedzeniach w sposób zdal-
ny. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję uprzejmie panu senatorowi.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Pan senator Jerzy Czerwiński. Proszę bardzo.

SenatoR 
Jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Senato- 
rze! 

Czy prawdą jest, że w  trakcie pierwotnego 
wprowadzania metody zdalnej do naszego regu-
laminu senator Czerwiński próbował optować za 
tym, żebyśmy umożliwili także udział tych osób, 
które teraz wprowadzamy?

SenatoR 
marek Borowski 

Panie Senatorze, znając pańską prawdomów-
ność, sądzę, że tak było, bo mówi pan o sobie.

(Senator Jerzy Czerwiński: No tak…)
Tak jest. Ja tego nie pamiętam, powiem szcze-

rze, ale też nie mogę tego wykluczyć.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Czy są jeszcze jakieś inne pytania? Nie ma.
Dziękuję, Panie Senatorze Sprawozdawco.
(Senator Marek Borowski: Dziękuję.)
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Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie za-

pisał się do głosu.
Dla porządku informuję, że pani senator 

Gorgoń-Komor złożyła swoje przemówienie w dys-
kusji do protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Teraz Senat mógłby przystąpić do trzeciego 

czytania projektu uchwały. To trzecie czytanie ob-
jęłoby jedynie głosowanie.

Zostanie ono przeprowadzone razem z innymi 
głosowaniami.

A teraz ogłaszam przerwę do godziny 15.30…
(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Przepraszam, 

co będzie rozpatrywane po przerwie, który punkt?)
Jeszcze raz powtórzę, co będzie po przerwie…
(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Koncesje?)
Co będzie po przerwie…
(Głos z sali: Koncesje, Panie Marszałku…)
Punkt trzydziesty pierwszy, koncesje.
(Głos z sali: 12 minut przerwy?)
Do wpół, czyli do 15.30.

 
(Przerwa w obradach od godziny 15 minut 19  

do godziny 15 minut 32)

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
trzydziestego pierwszego porządku obrad: usta-
wa o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty 
budowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień 
publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 274, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 274 A.

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

SenatoR SPRaWozDaWca 
mariusz Gromko 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam przyjemność złożyć sprawozdanie 

z  posiedzenia Komisji Gospodarki Narodowej 
i  Innowacyjności dotyczące ustawy o  zmianie 

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.

ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane 
lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych 
oraz niektórych innych ustaw.

Szanowni Państwo, komisja rozpatrzyła tę usta-
wę na wczorajszym posiedzeniu. Oprócz członków 
komisji udział w nim wzięli: pan Marek Niedużak, 
podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, 
Pracy i Technologii, prezes Urzędu Zamówień 
Publicznych, pan Hubert Nowak, oraz pan mece-
nas Jakub Zabielski z Biura Legislacyjnego.

Szanowni Państwo, nowelizacja, o której dziś 
mówimy, związana jest z tym, że za miesiąc wcho-
dzi w życie nowe prawo zamówień publicznych, 
które tutaj jest przedstawiane jako ustawa syste-
mowa, a żeby ona prawidłowo i właściwie funk-
cjonowała, potrzeba pewnych nowelizacji innych 
ustaw. Mowa tutaj przede wszystkim o ustawie 
o umowie koncesji na roboty budowlane lub usłu-
gi. W ustawie, o której dzisiaj mówimy, zajdą na-
stępujące zmiany.

Te zmiany to są zmiany w zakresie tajemnicy 
przedsiębiorstwa i ochrony tajemnicy przedsię-
biorstwa w toku postępowania zamówieniowego. 
Chodzi tutaj o doprecyzowanie momentu, do któ-
rego możliwe jest zastrzeganie przez wykonawcę 
informacji objętej tajemnicą przedsiębiorstwa.

Kolejną zmianą jest zmiana dotycząca progu 
stosowania przepisów ustawy i tutaj jest wskaza-
nie progu 130 tysięcy zł.

Kolejna zmiana dotyczy komunikacji pomiędzy 
zamawiającym i wykonawcami w postępowaniu 
o zawarcie umowy koncesji.

Jeszcze jedną wartą podkreślenia zmianą jest ta 
dotycząca obligatoryjnych i fakultatywnych pod-
staw wykluczenia z postępowania. Dostosowujemy 
się do dyrektywy unijnej, która nakłada takie obo-
wiązki, i w  tej ustawie jest dokładne odzwier-
ciedlenie tego, co przewiduje dyrektywa, nie ma 
żadnych warunków ponad te, które są wymieniane 
w dyrektywie.

Jeśli chodzi o ustawę – Prawo zamówień pu-
blicznych, to najważniejsze zmiany dotyczą regu-
lacji odnoszących się do obligatoryjnej waloryzacji 
wynagrodzenia wykonawcy, kwestii podejmowa-
nia dodatkowego zatrudnienia przez członków 
Krajowej Izby Odwoławczej, doprecyzowania 
oraz uzupełnienia przepisów dotyczących środ-
ków ochrony prawnej. Również znaczącą, istot-
ną zmianą jest zniesienie przepisów dotyczących 
tzw. zamówień bagatelnych, chodzi o zamówienia 
o wartości 50–130 tysięcy zł. To rozwiązanie spo-
woduje, że zamawiający nie będą mieli obowiązku 
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zamieszczania w Biuletynie Zamówień Publicznych 
ogłoszeń o przedmiotowych zamówieniach.

Szanowni Państwo, ta ustawa jest proprzedsię-
biorcza, wprowadza takie rozwiązania, które uła-
twiają przedsiębiorcom startowanie do zamówień 
publicznych. Będą one bardziej dostępne, bo będą 
łagodniejsze wymogi przystąpienia do nich. To są 
główne kwestie w tej ustawie.

Chciałbym również powiedzieć, że projekt uzy-
skał pozytywną opinię Komisji Wspólnej Rządu 
i Samorządu Terytorialnego oraz został przyję-
ty przez Komitet do Spraw Europejskich. Projekt 
został również poddany szerokim konsultacjom 
publicznym w celu wypracowania rozwiązań od-
powiadających w możliwie najwyższym stopniu 
oczekiwaniom przedstawicieli rynku zamówień 
publicznych.

Szanowni Państwo, jeśli chodzi o tę ustawę, to 
odniosło się do niej również Biuro Legislacyjne, 
jednak ze względu na znacznie rozbudowaną ma-
terię na prośbę pana mecenasa nie została przed-
stawiona opinia Biura Legislacyjnego na piśmie. 
Pan legislator zaproponował, że ewentualne po-
prawki i uwagi przedstawi podczas posiedzenia 
plenarnego, jeżeli takie będą potrzebne. Jak to 
określił, z grubsza zapoznał się z tą ustawą i nie 
widzi żadnych zagrożeń i innych kwestii, ze wzglę-
du na które nie można by było dopuścić do tego, 
aby ta ustawa weszła w życie. Oczywiście komi-
sja w związku z tą sytuacją wyraziła zgodę na taki 
sposób procedowania i ewentualne poprawki, uwa-
gi mają być wręczone pani przewodniczącej, pani 
marszałek…

(Senator Maria Koc: Już przekazane.)
…Marii Koc na dzisiejszym posiedzeniu 

plenarnym.
W dyskusji udział wzięli senator Władysław 

Komarnicki i pani senator Danuta Jazłowiecka. 
Były poruszane kwestie dotyczące m.in. nazew-
nictwa czy zmian, jeśli chodzi o kary, które mia-
łyby występować. Było też pytanie odnoszące 
się do elektronicznej platformy, a także pytanie 
o próg 130 tysięcy, o to, skąd się taka kwota wzię-
ła. W odpowiedzi komisja usłyszała z ust pana 
ministra Marka Niedużaka, że jeśli chodzi o na-
zewnictwo, to tutaj nie było żadnych uwag ani ze 
strony Biura Legislacyjnego Sejmu, ani ze strony 
Biura Legislacyjnego Senatu. Jeśli chodzi o elek-
troniczną platformę do zamówień publicznych, to 
taka platforma ma zostać uruchomiona 1 stycznia 
2021 r. Jeśli zaś chodzi o kwotę 130 tysięcy zł, to po 
analizie uznano, że ta kwota jest odpowiednia. To 

funkcjonuje mniej więcej na tym samym poziomie 
również w innych krajach Unii Europejskiej.

Następnie senator Danuta Jazłowiecka pytała, 
czy ustawa nie wymaga notyfikacji. Dowiedzieliśmy 
się, że nie wymaga. Wtedy też ponownie podkre-
ślono, że 14-miesięczne vacatio legis tej ustawy 
spowodowało, że odbyło się bardzo wiele rozmów 
i konsultacji zewnętrznych. W wyniku tego poja-
wiły się te właśnie rozwiązania, z którymi dzisiaj 
mamy okazję zapoznać się w omawianej ustawie.

Było również pytanie odnoszące się do budowy 
obiektów liniowych. Dowiedzieliśmy się od pana 
prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, że nowe 
rozwiązania powodują, iż nie będzie obowiązku 
przeprowadzania konkursów na inwestycje doty-
czące obiektów liniowych. Mowa tutaj o obiektach 
drogowych, kanalizacji bądź drogach kolejowych.

Zgodnie z tym, co mówiłem na temat opinii 
pana legislatora, podczas posiedzenia komisji nie 
zgłoszono żadnych innych poprawek, wobec czego 
pani przewodnicząca poddała ustawę pod głosowa-
nie. W wyniku głosowania – 12 głosów za, 1 głos 
przeciw – komisja podjęła decyzję, że ta ustawa 
powinna zostać przyjęta przez Senat, co ze swojej 
strony serdecznie rekomenduję. Dziękuję bardzo, 
Panie Marszałku.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do sena-
tora sprawozdawcy. Nie ma takich pytań.

Dziękuję, Panie Senatorze Sprawozdawco.
A nie, przepraszam bardzo. Zdalnie, tak?
(Głos z sali: Tak, tak.)
Pyta pan senator Aleksander Szwed, zdalnie.

SenatoR 
aleksander szwed 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, mam 1 pytanie. Czy była 

o tym mowa na posiedzeniu komisji? Kraje Unii 
Europejskiej, kraje członkowskie Unii Europejskiej, 
czyli również Polska, a  także kraje, które są 
w Europejskim Obszarze Gospodarczym, są zobo-
wiązane do wdrożenia dyrektywy koncesyjnej. Jak 
to jest w innych krajach Unii Europejskiej? Czy te 
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przepisy zostały już zmienione? Czy ta dyrektywa 
została już wdrożona? Czy była o tym mowa na po-
siedzeniu komisji? Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
I proszę bardzo.

SenatoR 
mariusz Gromko 

Akurat to zagadnienie nie było poruszane pod-
czas dyskusji na posiedzeniu komisji, jednak z ust 
pana ministra dowiedzieliśmy się, że w rozmo-
wach, które on prowadził, pojawiały się pozytywne 
opinie co do tego, jakie rozwiązania chcemy zasto-
sować w Polsce. Tylko w obrębie tego stwierdzenia 
możemy się poruszać.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Pani senator Dorota Czudowska zadaje pyta-
nie zdalnie.

(Senator Dorota Czudowska: Dziękuję…)
Proszę uprzejmie.
Ale czekamy na pytanie, bo pani senator po-

dziękowała, a nie zadała pytania.
(Senator Dorota Czudowska: Bo nie będę zada-

wać pytania. Dziękuję bardzo.)
Aha, nie będzie pani zadawać pytania. Ja też 

dziękuję.
Więcej pytań nie ma. Dziękuję, Panie Senatorze 

Sprawozdawco.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd 

w trybie pilnym.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku 

prac parlamentarnych został upoważniony mini-
ster rozwoju, pracy i technologii.

Czy pan minister Marek Niedużak pragnie za-
brać głos w sprawie rozpatrywanej ustawy?

PoDSekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie RozWojU,  
PRacy i technologii 
marek nieduŻak 

Panie Marszałku, ja się dostosuję do życzenia 
Senatu. Jeżeli państwo senatorowie nie widzą takiej 

potrzeby, to… Myślę, że na posiedzeniu komisji i te-
raz, w wystąpieniu pana senatora ten projekt został 
przedstawiony w stopniu wystarczającym. Ale jeże-
li państwo by prosili, to jak najbardziej, ja jestem do 
dyspozycji, jestem gotów przedstawić stanowisko.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Pan senator Aleksander Szwed, zdalnie. Proszę 
uprzejmie.

SenatoR 
aleksander szwed 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja chciałbym przekiero-

wać pytanie, które skierowałem do pana se-
natora sprawozdawcy. Wiadomo, że wszystkie 
kraje członkowskie Unii Europejskiej, jak również 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego są zobowią-
zane do wdrożenia dyrektywy koncesyjnej, i chciał-
bym zapytać, jak to jest w innych krajach. Czy inne 
kraje w Unii Europejskiej i Europejskim Obszarze 
Gospodarczym wdrożyły już tę dyrektywę do swo-
jego prawodawstwa? Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję bardzo.

PoDSekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie RozWojU,  
PRacy i technologii 
marek nieduŻak 

Szanowny Panie Senatorze, wedle naszej wie-
dzy tak. Zresztą Polska od jakiegoś czasu też ma tę 
dyrektywę wdrożoną. To przedłożenie ma charak-
ter nowelizacji, to nie jest tak, że my uchwalamy 
nową ustawę po to, by wdrożyć dyrektywę, która 
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jeszcze nie jest obecna, nie jest implementowana 
do polskiego porządku prawnego. Tak że wedle na-
szej wiedzy tak właśnie jest. 

Gdyby pan senator chciał jakichś bardzo szcze-
gółowych informacji, to ja bym prosił o skiero-
wanie się do nas na piśmie, bo możemy zebrać 
informacje na temat stanu implementacji w po-
szczególnych krajach Unii Europejskiej. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję. Czy pan senator chce dokładną odpo-
wiedź na piśmie?

(Senator Aleksander Szwed: Tak, Panie 
Marszałku, jeżeli jest taka możliwość…)

Dobrze, to zapisujemy.
Czy są jeszcze jakieś inne pytania? Nie słyszę.
Otwieram dyskusję.
Proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Władysława Komarnickiego, zdalnie.

SenatoR 
władysław komarnicki 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Obecnie znajdujemy się w ogromnym kryzy-

sie gospodarczym spowodowanym pandemią ko-
ronawirusa. Bardzo dużo firm upada bądź boryka 
się z problemami finansowymi ze względu na 
wprowadzane zakazy. Wobec kryzysu gospodar-
czego niezbędne jest zachowanie płynności pro-
cesu udzielania zamówień publicznych. Obecna 
ustawa nie jest idealna, ale przynajmniej jest zna-
na zarówno wykonawcom, jak i zamawiającym. 
Tymczasem miesiąc przed planowanym wej-
ściem w życie prawa zamówień publicznych toczą 
się prace parlamentarne nad pierwszą dużą no-
welizacją tych przepisów. Szereg zmian ma doty-
czyć doprecyzowania przepisów dotyczących trybu 
podstawowego, czyli trybu, który będzie najczęściej 
wykorzystywany przez zamawiających. Ciężko 
jest sobie wyobrazić prowadzenie szkolenia pra-
cowników, jeżeli praktycznie na miesiąc przed 
wejściem ustawy do końca nie wiadomo, jak osta-
tecznie będą brzmiały przepisy ustawy. Do nowej 
ustawy wciąż nie ma gotowych aktów wykonaw-
czych. Większość przepisów jest obecnie na etapie 
po konsultacjach społecznych. Zgodnie z zapowie-
dziami Urzędu Zamówień Publicznych, platfor-
ma e-Zamówienia ma być uruchomiona dopiero 

na początku I kwartału 2021 r. Zgodnie z ustawą 
powinna zostać uruchomiona 1 stycznia 2021 r. 
Wspomniana platforma umożliwić ma przyjmo-
wanie ofert i wniosków o udział w postępowaniu. 
Obecnie trwają prace nad stworzeniem tymcza-
sowego rozwiązania. Nie wiadomo, czy system 
zadziała, brakuje dostępnych instrukcji do tego roz-
wiązania. Związek Powiatów Polskich apeluje, aby 
nowe prawo zamówień publicznych weszło w życie 
dopiero w połowie 2021 r. Dałoby to czas na przygo-
towanie brakujących aktów prawnych, rozwiązań 
technicznych oraz na zapoznanie się z nimi przede 
wszystkim przez urzędników, którzy za realizację 
tej ustawy odpowiadają.

Naruszenie prawa zamówień publicznych ma 
swoje konsekwencje prawne i finansowe. Na pra-
cownikach zamawiających i samych zamawia-
jących będzie ciążyło pytanie, czy nie naruszają 
prawa. Wiemy, jak urzędnicy są ostrożni. Należy 
to bezwzględnie wyeliminować.

Obecny stan prac nad procedowaną ustawą oraz 
narzędziami, które mają umożliwić elektroniza-
cję zamówień publicznych, jest daleki od oczeki-
wanego. Dla gospodarki i przedsiębiorców nie 
ma nic gorszego aniżeli zmiany w ostatniej chwi-
li. Zawsze się z tego powodu denerwowałem, jak 
byłem przedsiębiorcą. Prawo zamówień publicz-
nych z jednej strony musi chronić finanse publicz-
ne, z drugiej strony nie może hamować procesów 
gospodarczych.

Ustawa o zamówieniach publicznych była zmie-
niana wielokrotnie. Uważam, że dobrze byłoby 
usiąść i zastanowić się… Chodzi o to, żeby takich 
zmian nie robić tak często i żeby funkcjonowała 
ona bez zmian w dłuższej perspektywie czasowej. 
Mówiłem o tym podczas dziewiątej kadencji na-
szego Senatu, ale też nawet dziękowałem panu 
ministrowi Markowi Niedużakowi, bo dużo rze-
czy zostało pchniętych do przodu.

Na koniec chcę powiedzieć, że pomimo róż-
nych wad tej ustawy będę głosował za, Szanowny 
Senacie, bo na tę ustawę czekają przede wszyst-
kim przedsiębiorcy. Oni na to zasłużyli, żeby jed-
nak szybciej… Bardzo dziękuję.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
I proszę o zabranie głosu panią senator Danutę 

Jazłowiecką, zdalnie.
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SenatoR 
danuTa Jazłowiecka 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Po raz kolejny rząd wprowadza chaos w przy-

gotowaniu, przedstawieniu i procedowaniu roz-
wiązań prawnych wymagających co najmniej 
kilkumiesięcznego przygotowania do wdrażania. 
Tym razem są to nowe rozwiązania dotyczące 
prawa zamówień publicznych, bardzo ważny akt 
prawny, wymagający rzetelnego przygotowania 
i rzetelnego wdrażania – z uwagi na olbrzymią 
odpowiedzialność, nie tylko finansową, po stronie 
zarówno zamawiającego, jak i wykonawcy.

Pan minister zapewnia, że teksty wszystkich 
projektów rozporządzeń do ustawy i ich kolejne 
wersje są cały czas ogólnie dostępne w Biuletynie 
Informacji Publicznej Rządowego Centrum 
Legislacji, niektóre z nich od września, te istot-
niejsze od listopada br. Jak twierdzi pan minister, 
każdy zainteresowany rynkiem zamówień mógł 
się z nimi zapoznać. Skoro tak jest, czy oznacza to, 
że społeczeństwu tak brakuje zaufania do rządu 
i nawet wyjście naprzeciw oczekiwaniom, tj. pu-
blikowanie projektów rozporządzeń w biuletynie 
z miesięcznym czy dwumiesięcznym wyprzedze-
niem, nie zapewnia bezpieczeństwa prawnego, 
nawet na tyle, że adresaci rozporządzeń mają tak 
dużo wątpliwości? Trudno się temu dziwić, obser-
wując, w jak niekompetentny, niezgodny z literą 
prawa i poprawnością proceduralną sposób jest 
stanowione prawo od 5 lat. Panie Ministrze, źró-
dłem prawa nie jest biuletyn.

Wysoka Izbo, do dnia dzisiejszego nie ma infor-
macji, kiedy będą przygotowane rozporządzenia 
dotyczące wymagań technicznych dla dokumentów 
elektronicznych, zawierające wnioski o dopuszcze-
niu do udziału w postępowaniu lub w konkursie, 
informacji o ofertach, pracach konkursowych czy 
oświadczeniach, o których mowa w art. 125 ust. 1 
ustawy. Do dzisiaj brakuje informacji, kiedy poda-
ne zostaną do wiadomości informacje odnośnie do 
podmiotowych środków dowodowych, przedmioto-
wych środków dowodowych oraz innych informa-
cji, oświadczeń lub dokumentów przekazywanych 
w postępowaniu lub konkursie przy użyciu środ-
ków komunikacji elektronicznej, a także wymagań 
technicznych odnoszących się do środków komuni-
kacji elektronicznej w postępowaniu o udzieleniu 
zamówienia.

Podobnie ma się sprawa odnośnie do innych 
niż cena kryteriów oceny ofert, które mają zasto-
sowanie w odniesieniu do niektórych rodzajów 
zamówień, oraz sposobu opisania i oceny tych 
kryteriów. Określi je minister, kierując się potrze-
bą wdrożenia przepisów prawa Unii Europejskiej 
oraz mając na względzie szczególny charakter lub 
cel zamówienia i ułatwienie stosowania tych kry-
teriów oceny ofert. Jak zatem ma być realizowana 
ustawa, która ma wejść w życie za kilka dni? Czy 
ktoś w ministerstwie chociaż przez moment o tym 
pomyślał?

Wysoka Izbo, prawie rok po wejściu w  ży-
cie ustawy, w IV kwartale 2021 r. planowane jest 
przedstawienie metody i podstawy sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowa-
nych kosztów prac projektowych oraz planowa-
nych kosztów robót budowlanych. W tym samym 
okresie, w IV kwartale przyszłego roku ma być 
przygotowane rozporządzenie określające szcze-
gółowy zakres i formę dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
-użytkowego. Jak ma funkcjonować ta ustawa bez 
tych dokumentów? Jak w ogóle można dokonywać 
bez tego zamówień publicznych?

Wysoka Izbo, wzór planów postępowań o udzie-
lenie zamówień publicznych, nowe zasady umiesz-
czania w Biuletynie Zamówień Publicznych i na 
stronach zamawiającego planowane są na I kwar-
tał 2021 r. Prace nad etapem III, modułem ogłoszeń 
wraz z Biuletynem Zamówień Publicznych i pla-
nem postępowań, wciąż trwają. Mają zakończyć się 
w grudniu br., tak by dotrzymany został termin, 
i tak spóźniony o co najmniej kilka miesięcy.

Zdaniem Związku Miast Polskich brak podsta-
wowych modułów platformy, który może się po-
jawić 31 grudnia 2020 r., uniemożliwia realizację 
ustawy w jej podstawowym zakresie opisanym 
w rozdziale 7, dotyczącym komunikacji zama-
wiającego z wykonawcami. Istotne są również 
zmiany wymagań technicznych dla dokumentów 
elektronicznych – rozporządzenie prezesa Rady 
Ministrów dotyczące delegacji z art. 70. Związek 
Miast Polskich zwraca uwagę, że po uruchomie-
niu platformy, przy założeniu wcześniejszej wza-
jemności wymagań technicznych, co jest na chwilę 
obecną niemożliwe, konieczny jest pilotaż, któ-
ry by umożliwił zamawiającym i wykonawcom 
przetestowanie podstawowych funkcji systemu. 
Rejestracja i założenie konta to tylko pierwszy, 
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wstępny krok, który nie ma związku z komunika-
cją między uczestnikami procesu.

Związek Miast Polskich, występując w inte-
resie zamawiającego czy wykonawcy, słusznie 
wnosi o opóźnienie wejścia w życie ustawy o no-
wych zasadach prawa zamówień publicznych. 
Związek podkreśla jednocześnie, że postulowa-
ne przez stronę samorządową Komisji Wspólnej 
Rządu i Samorządu Terytorialnego pół roku może 
okazać się niewystarczające, skoro resort planu-
je wydać istotne akty wykonawcze w IV kwartale 
przyszłego roku. Wniosek demokratycznej opozy-
cji o przesunięcie tego terminu o co najmniej pół 
roku, zgodny z rekomendacjami samorządowców 
i przedsiębiorców, jest w pełni zasadny. Dziękuję, 
Panie Marszałku.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Pani Senator.
Dla porządku informuję, że pan minister zobo-

wiązał się odpowiedzieć na piśmie na pytania pana 
senatora Aleksandra Szweda.

Także dla porządku informuję, że panowie se-
natorowie Aleksander Szwed i Janusz Pęcherz zło-
żyli swoje przemówienia w dyskusji do protokołu*.

Informuję, że wniosek o charakterze legisla-
cyjnym na piśmie złożyła pani senator Maria Koc.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce się ustosunko-

wać do przedstawionego wniosku?

PoDSekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie RozWojU,  
PRacy i technologii 
marek nieduŻak 

Szanowny Panie Marszałku, jeśli mógłbym… 
Były 2 dosyć rozbudowane głosy i ja chciałbym 
coś powiedzieć.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Ależ pro-
szę bardzo. Ale do wniosku też może pan… Tak?)

Nie. Do samego wniosku tak naprawdę…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: No, pan 

zapewne zna wniosek. To jest pana wniosek chyba. 
Proszę uprzejmie.)

Były 2 głosy, ja postaram się… Bardzo dzięku-
ję panu senatorowi Komarnickiemu za głos, za 

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

przypomnienie swojego stanowiska. Ja zupełnie 
poważnie mówię, że to był jeden z jaśniejszych 
momentów w mojej karierze legislacyjnej, kiedy 
w zeszłej kadencji byliśmy tutaj z przedłożeniem 
dotyczącym p.z.p., i pamiętam bardzo dobrze wy-
powiedź pana senatora w tej sprawie.

Tylko tak gwoli wyjaśnienia. W zeszłej kadencji, 
też z poparciem praktycznie wszystkich senatorów, 
uchwaliliśmy nowe prawo zamówień publicznych 
właśnie dlatego, że to stare było tak wielokrot-
nie nowelizowane i budziło już w praktyce liczne 
wątpliwości. I właśnie dlatego naszym zdaniem 
powinno wejść w życie zgodnie z wówczas okre-
ślonym vacatio legis, przypomnę, bezpreceden-
sowo długim, bo określonym na ponad rok. Stąd 
nasze stanowisko.

Będące obecnie przedmiotem prac Senatu przed-
łożenie nie zawiera jakichś gruntownych noweliza-
cji. Tu są głównie rzeczy porządkowe, usuwające 
pewne wątpliwości. W dużej mierze są to zmiany 
będące wynikiem dialogu właśnie przede wszyst-
kim z zamawiającymi. Najlepszym przykładem jest 
akurat zmiana merytoryczna, jedna z nielicznych, 
która jest pewnym ukłonem w stronę zamawiają-
cych – o tym też mówił pan senator sprawozdawca 
– zmiana w zakresie zamówień bagatelnych.

W  odniesieniu do wypowiedzi pani sena-
tor Jazłowieckiej – również dziękuję za ten głos 
– chciałbym tylko o kilku rzeczach powiedzieć. 
Przede wszystkim niedawno były publikacje pra-
sowe, które siłą rzeczy opisywały stan przygoto-
wań. Ja się z nimi zapoznałem. Wynika z nich, że 
przedstawiciele części miast twierdzą, że nie są 
gotowi, że powinno się odłożyć wejście tego prawa 
w życie, a część… I wcale nie jest tak, że ten po-
dział, powiedzmy, po jakichś osiach politycznych 
można rozrysować, zupełnie nie. Przedstawiciele 
części miast i samorządów uważają, że jak najbar-
dziej powinno się pozostawić tę datę. Na to wskazu-
ją również głosy ze strony wykonawców, ze strony 
przedsiębiorców. Proszę pamiętać, że to też jest 
grupa niezwykle ważna. Zresztą w tej Izbie często 
akcentowana jest waga interesu przedsiębiorców. 
Szczególnie w tak trudnym dla nich czasie te wła-
śnie rozwiązania zawarte w nowym p.z.p. są bar-
dzo potrzebne, one wspomagają m.in. płynność, 
one np. walczą z klauzulami abuzywnymi w zamó-
wieniach, one chronią podwykonawców – proszę 
też o tym pamiętać – drobniejsze polskie firmy 
sektora MŚP. I wydaje mi się, że ci przedsiębior-
cy, firmy, innymi słowy rynek, czekają na to, by te 
przepisy weszły jak najszybciej w życie.
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Ja nie chcę przechodzić przez całą listę tych klu-
czowych rozporządzeń, z których większość, jak 
tak patrzę, jest znana rynkowi od lipca, od wrze-
śnia. Naprawdę większość tych kluczowych roz-
wiązań, które uzyskały pozytywną opinię Komisji 
Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego… 
A chciałbym też zwrócić uwagę, że wtedy, kiedy 
był etap uzgodnień w Komisji Wspólnej Rządu 
i Samorządu Terytorialnego – to był wrzesień, paź-
dziernik – nie dostaliśmy formalnie takiej uchwa-
ły, stanowiska, takiego głosu, że komisja wspólna 
czy strona samorządowa w ramach komisji jest 
za opóźnieniem wejścia ustawy w życie. A pro-
szę zwrócić uwagę, że ona nie wejdzie w życie na 
dniach, ona wejdzie 1 stycznia, czyli ciągle wpraw-
dzie mówimy o miesiącu, ale w skali tego vacatio 
legis to rzeczywiście jest już bardzo późny etap.

Ja powiem tak: nie chciałbym już przedłużać, 
dużo rozmawialiśmy na ten temat w komisji, sta-
nowisko strony rządowej też jest znane właśnie 
z wypowiedzi medialnych. Oczywiście gdyby były 
jakieś pytania czy uwagi, to chętnie się wypowiem, 
ale wydaje mi się, że na tym etapie to wystarczy. 
Dziękuję bardzo jeszcze raz za udzielenie głosu.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Ministrze.
Ponieważ został zgłoszony wniosek o charak-

terze legislacyjnym, proszę Komisję Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności o ustosunkowanie 
się do przedstawionego wniosku i przygotowanie 
sprawozdania.

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

Ogłaszam przerwę do godziny 17.00.
Dziękuję, Panie Ministrze.
Po przerwie uchwały okolicznościowe…
(Głos sali: Nie, rocznicowe.)
…rocznicowe. Dobrze.

 
(Przerwa w obradach od godziny 16 minut 04  

do godziny 17 minut 00)

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Wznawiam obrady.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 

dwudziestego drugiego porządku obrad: drugie 

czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowie-
nia roku 2021 Rokiem Prymasa Tysiąclecia Stefana 
Kardynała Wyszyńskiego.

Przypominam, że projekt ten został wniesio-
ny przez grupę senatorów. Zawarty jest w druku 
nr 219, a sprawozdanie komisji – w druku nr 219 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
senatora Jana Filipa Libickiego, o przedstawienie 
sprawozdania komisji o projekcie uchwały.

SenatoR SPRaWozDaWca 
Jan filiP liBicki 

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku. Pozwoli pan 
marszałek, że z miejsca.

(Wicemarszałek Marek Pęk: Oczywiście.)
Dziękuję bardzo.
Komisja Ustawodawcza obradowała nad projek-

tem tej uchwały w dniu 22 października. Chcę pod-
kreślić, że inicjatorką tej uchwały była pani senator 
Halina Bieda, za co jej bardzo dziękuję. Bardzo 
dziękuję również za to, że mogę być sprawozdawcą 
tej uchwały. Należy tutaj jeszcze nadmienić, że za 
tą uchwałą stoją starania Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego, który chciałby właśnie, aby 
ten rok 2021 był rokiem patrona tej uczelni.

Dyskus ja  na pos iedzeniu  Komis j i 
Ustawodawczej była krótka, dotyczyła kwestii czy-
sto redakcyjnych. Projekt uchwały w sprawie usta-
nowienia roku 2021 Rokiem Prymasa Tysiąclecia 
Stefana Kardynała Wyszyńskiego został przyjęty 
jednogłośnie, 18 głosami za.

Pozwolę sobie państwu senatorom odczytać 
projekt tejże uchwały.

„Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
w  sprawie ustanowienia roku 2021 Rokiem 
Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyń- 
skiego.

W roku 2021 przypada 120. rocznica urodzin 
i 40. rocznica śmierci jednego z największych 
Polaków XX wieku – Prymasa Tysiąclecia Stefana 
Kardynała Wyszyńskiego.

Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński urodził się 
3 sierpnia 1901 roku w Zuzeli, na pograniczu Podlasia 
i Mazowsza, zmarł 28 maja 1981 roku w Warszawie. 
Jego życie było niezwykłym świadectwem służby 
Bogu i Ojczyźnie, zarówno w czasach pokoju, jak 
i wojen światowych, które przyszło mu przeżyć. 
Zawsze pamiętał o Ojczyźnie i o swoich Rodakach. 
Szczególnie ważne były dla niego prawa człowieka, 
niezależnie od tego, w jakim okresie historii naszego 
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kraju przychodziło mu ich bronić. Wyjątkowo troskli-
wie strzegł losów polskiego Kościoła w najczarniej-
szych latach stalinizmu. Za swoją niezłomną postawę 
wobec władz komunistycznych, za sprzeciw wobec 
niszczenia polskiego życia społecznego i kościelnego 
– określany słynnym zdaniem „Non possumus!” – 
spędził kilka lat w uwięzieniu.

Wielki Polak, święty Jan Paweł II powiedział do 
kard. Stefana Wyszyńskiego tuż po swoim wyborze: 
„Nie byłoby na Stolicy Piotrowej tego papieża Polaka 
(…) gdyby nie było Twojej wiary niecofającej się przed 
więzieniem i cierpieniem, Twojej heroicznej nadziei, 
twojego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła, gdy-
by nie było Jasnej Góry i tego całego okresu dziejów 
Kościoła w Ojczyźnie naszej, który jest związany 
z Twoim biskupim i prymasowskim posługiwaniem”.

Nie da się precyzyjniej oddać zasług i określić 
roli, jaką odegrał w tamtych latach Prymas Stefan 
Wyszyński dla Polski i Kościoła. Wraz z Janem 
Pawłem II byli wielkimi nauczycielami narodu 
i wspierali Polaków w najtrudniejszych chwilach 
historii naszej Ojczyzny.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, ustanawia-
jąc rok 2021 Rokiem Prymasa Tysiąclecia Stefana 
Kardynała Wyszyńskiego, oddaje mu szczególny 
hołd i wyraża pamięć, szacunek i wielkie uznanie 
dla Jego całego życia, które było wielkim świadec-
twem umiłowania Ojczyzny i Rodaków. Swym ży-
ciem służył Polsce i Kościołowi.

Uchwała podlega ogłoszeniu w  Dzienniku 
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej «Monitor 
Polski»”.

Taka jest treść uchwały. Zgodnie z rekomen-
dacją komisji proszę Wysoką Izbę o jej przyjęcie. 
Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 

nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdaw-
cy komisji oraz do upoważnionego przedstawiciela 
wnioskodawców. Przypominam, że wnioskodawcy 
upoważnili do ich reprezentowania panią senator 
Halinę Biedę.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

(Głos z sali: Jan Maria Jackowski.)
Pan senator Jan Maria Jackowski. Bardzo 

proszę.

SenatoR 
Jan maria Jackowski 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Nie wiem, ale chyba do przedstawicieli wnio-

skodawców bardziej bym to pytanie skierował. 
Mianowicie chodzi mi o to, czy podczas procedo-
wania tej uchwały była mowa o tym, że jest spo-
dziewana beatyfikacja kard. Wyszyńskiego, a jeśli 
tak, to czy jakieś jej daty padały, czy nie. Jak ta sy-
tuacja wygląda? Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Bardzo proszę, Pani Senator.

SenatoR 
Halina Bieda 

Panie Marszałku! Panie Senatorze!
Oczywiście była o tym mowa i jest to też napisa-

ne w uzasadnieniu, czyli tam, gdzie są propozycje 
obchodów w przyszłym roku. Wiadomo, że beaty-
fikacja miała się odbyć na początku czerwca tego 
roku, ale ze względu na pandemię została przesu-
nięta na przyszły rok. Jednak konkretnej daty nie 
ma, bo myślę, że nikt dzisiaj nie wie, kiedy taka 
możliwość będzie. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Bardzo dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma.
Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Aleksan-

dra Szweda.
(Senator Aleksander Szwed: Dziękuję. Panie 

Marszałku, czy mnie słychać?)
Panie Senatorze, bardzo proszę.

SenatoR 
aleksander szwed 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
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„Pamiętajcie, nowa Polska nie może być Polską 
bez dzieci Bożych! Polską niepłodnych lub mordu-
jących nowe życie matek! Polską ludzi niewiary, 
bez miłości Bożej! Nie może być ojczyzną ludzi bez 
wzajemnej czci jedni dla drugich, bez ducha ofiary 
i służby, bez umiejętności dzielenia się owocami 
pracy z tymi, którzy sami nie są w stanie zapraco-
wać na życie i utrzymanie”. W ten sposób Prymas 
Tysiąclecia kard. Stefan Wyszyński opisał w dniu 
8 września 1970 r. w Kobyłce wizję Polski w przy-
szłości, Polski opartej na tradycji chrześcijańskiej, 
Polski opartej na rodzinie. 6 lat później podkre-
ślił: „Naród, w którym rozłożona została rodzi-
na, zanika. Istnieje bowiem biologiczna zależność 
i więź między rodziną a narodem. Naród stanowi 
ochronę dla rodziny i odwrotnie. W ciężkich cza-
sach bytu narodowego, gdy nie mieliśmy wolności 
politycznej, naród ze wszystkimi swoimi warto-
ściami chronił się w zaciszu i dyskrecji życia ro-
dzinnego. Pamiętam, jak będąc małym chłopcem, 
uczyłem się w domu historii Polski na «24 obraz-
kach», które ojciec mój wyciągał gdzieś z ukrycia. 
Czytaliśmy tę książkę podczas długich zimowych 
wieczorów. Jakże wiele z tamtych czasów zapadło 
mi w duszę do dziś dnia. Naród musi uznać prawa 
rodziny, a zwłaszcza prawo do jej trwałości. I nic 
z tego przeciwko temu podejmować nie może, bo 
szkodziłby sam sobie. Na służbie rodziny musi być 
cały dorobek narodu – jego język, dzieje, obyczaj 
i tradycje”.

Gorąca miłość do Polski była nieodłącznym ele-
mentem w nauczaniu Prymasa. Mówił: „Dla nas 
po Bogu największa miłość to Polska! Musimy po 
Bogu dochować wierności przede wszystkim naszej 
ojczyźnie i narodowej kulturze polskiej. Będziemy 
kochali wszystkich ludzi na świecie, ale w porząd-
ku miłości. Po Bogu więc, po Jezusie Chrystusie 
i Matce Najświętszej, po całym ładzie Bożym nasza 
miłość należy się przede wszystkim naszej ojczyź-
nie, mowie, dziejom i kulturze, z której wyrasta-
my na polskiej ziemi. I chociażby obwieszczono na 
transparentach najrozmaitsze wezwania do mi-
łości wszystkich ludów i narodów, nie będziemy 
temu przeciwni, ale będziemy żądali, abyśmy mogli 
żyć przede wszystkim duchem, dziejami, kulturą 
i mową naszej polskiej ziemi, wypracowanej przez 
wieki życiem naszych praojców”.

Przeto nie zgadzał się z częstym zakłamywa-
niem dziejów naszej ojczyzny, co niestety mia-
ło miejsce w czasach komunizmu, ale często ma 
miejsce również i dzisiaj. W 1964 r. mówił: „Dzisiaj 
często spotykamy się ze zjawiskiem opluwania 

własnego gniazda. Ludzie, zwłaszcza niezbyt wy-
kształceni, natrząsają się z naszej przeszłości hi-
storycznej, nie doceniają wielkiej ofiary, każdej 
kropli krwi wylanej za naród czy każdej kropli potu 
z czoła rolnika, która wsiąkła w ziemię ojczystą. 
To wszystko wskazuje na wielką potrzebę woła-
nia o szacunek dla dziejów narodowych, dla tru-
dów pokoleń, które minęły, dla ich ofiarnej krwi 
wylanej w powstaniach, w walce o wolność ojczy-
zny, na wszystkich kontynentach czy w ostatnim 
powstaniu warszawskim. Chociaż wiele zrywów 
było nieudanych, jednakże zawdzięczamy im to, 
że sumieniu międzynarodowemu przypominały 
o naszym narodzie. Ich praca, trud i ofiarne po-
święcenie dało taki rezultat, że obecnie jesteśmy”.

„Prymas nieustanie i niezłomnie przestrze-
gał katolików przed uleganiem laicyzacji, przed 
zanikiem chrześcijańskiej i obywatelskiej posta-
wy, zaniedbywaniem obowiązków osobistych, ro-
dzinnych, domowych, społecznych, zawodowych”. 
„Kardynał Wyszyński twierdził, że warunkiem 
odrodzenia społecznego, kulturalnego i gospo-
darczego jest odrodzenie moralne, o które Kościół 
powinien dbać jako wychowawca i kreator tych 
postaw, tym bardziej że – komunistyczny – rząd 
w imię błędnych założeń ideologicznych w wielu 
dziedzinach życia społecznego niszczył pozytyw-
ne wzorce postępowania. Ułatwiał mu to zadanie 
naród, odchodząc od wartości chrześcijańskich. 
W przemówieniu wygłoszonym w 1978 r. prymas 
powiedział: «Jeżeli nie podniesie się poziom mo-
ralny naszego życia, jeżeli wielu naszych wad nie 
wykorzenimy, możemy doprowadzić do ruiny nie 
tylko życia państwowego, ale i narodowego, (…) de-
moralizacja życia osobistego, rodzinnego i zawodo-
wego może doprowadzić do (…) zniszczenia naszej 
rodzimej i narodowej kultury»”.

Jego nauki i przestrogi, jak widzimy po ostat-
nich wydarzeniach w naszym kraju, są jak najbar-
dziej prawdziwe.

Kard. Stefan Wyszyński, prymas Polski, zasłu-
żył na miano niestrudzonego obrońcy wiary i praw 
Kościoła, duchowego przywódcy narodu i męża sta-
nu w Polsce powojennej. W dniu dzisiejszym, po-
przez ustanowienie roku 2021 Rokiem Prymasa 
Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, roku, 
w którym obchodzić będziemy sto dwudziestą rocz-
nicę jego urodzin i czterdziestą rocznicę śmierci, 
jako izba wyższa oddajemy hołd jego wielkiej oso-
bie, ale również jego ponadczasowym naukom.

Dziękuję inicjatorom tej uchwały, którą oczywi-
ście w pełni popieram. Dziękuję bardzo.
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WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Poproszę o zabranie głosu pana senatora Jana 

Marię Jackowskiego.

SenatoR 
Jan maria Jackowski 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja przyłączam się do podziękowań dla inicjato-

rów tej uchwały, które wygłosił przed chwilą pan 
senator Szwed. Chciałbym zwrócić uwagę na jedną 
istotną rzecz, znaczy na kilka, ale zacznę w pierw-
szej kolejności od tej jednej. Otóż niemalże rów-
nolegle także Sejm przyjął uchwałę ustanawiającą 
rok 2021 Rokiem Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 
Proszę zauważyć, że tak się dzieje tam, w tej Izbie, 
gdzie większość ma obóz Zjednoczonej Prawicy, 
i tu, gdzie większość ma opozycja, a inicjatorami tej 
uchwały są przedstawiciele większości senackiej. 
Tak więc jednak jest konsensus wobec tego wy-
bitnego, wielkiego Księcia Kościoła, ale też Polaka 
i niezwykłego człowieka.

Wysoka Izbo, myślę, że tutaj można by bardzo 
długo mówić o biografii kard. Wyszyńskiego, o jego 
niezwykłym życiu. Ja bym chciał zwrócić wagę na 
mało znany epizod z jego życia. Otóż w sierpniu 
1944 r., działając w Armii Krajowej pod pseudo-
nimem „Radwan III” i „Siostra Cecylia”, był on 
kapelanem kampinoskiej grupy Armii Krajowej. 
Miał stopień wojskowy porucznika. Ksiądz kape-
lan porucznik – tak się do niego zwracano. I ten 
epizod jego życia, mało znany – a była próba wyko-
rzystania przez Urząd Bezpieczeństwa tego okre-
su jego życia do działań operacyjnych przeciwko 
osobie kard. Wyszyńskiego – jest bardzo intere-
sujący. W ramach przygotowań do tych wszystkich 
uroczystości rocznicowych, ale przede wszystkim 
beatyfikacji, przygotowywanych jest wiele filmów 
i różnych wydawnictw okolicznościowych. Wiem, 
że obecnie przygotowywana jest produkcja fil-
mu fabularnego pokazującego właśnie ten okres 
kampinoski, dotyczący powstania warszawskie-
go, w biografii kard. Wyszyńskiego. Okres, któ-
ry, jak wspomniałem, jest znany, ale zazwyczaj 
w  jego biografii… Nawet biografia pani redak-
tor Czaczkowskiej, która opublikowała niedaw-
no olbrzymią, bardzo dobrą i ciekawą biografię 
kard. Wyszyńskiego, w zasadzie dotyczy okresu 

powojennego, a więc tego okresu, kiedy był bisku-
pem lubelskim, od 1946 r., a później arcybiskupem 
gnieźnieńsko-warszawskim, kardynałem i pryma-
sem, tj. okresu, nazwijmy to, heroicznego i najbar-
dziej znanego.

I druga taka refleksja, którą chciałbym poru-
szyć. Mianowicie po śmierci… Maj 1981 r. – kie-
dy z jednej strony 13 maja był zamach na św. Jana 
Pawła II, a z drugiej strony było wiadomo, że umie-
ra ks. kard. prymas Stefan Wyszyński. To był trud-
ny moment. Były napięcia w kraju – jak wiemy, to 
był czas, kiedy Solidarność mogła legalnie działać, 
tzw. czas karnawału – i były wielkie obawy, że są 
zagrożeni i mogą umrzeć dwaj wybitni Polacy, czyli 
kard. Wyszyński, ale też św. Jan Paweł II. I to był 
moment wielkiej modlitwy dla ludzi wierzących 
i taki moment, powiedziałbym, szczególny.

Jako fotoreporter „Tygodnika Solidarność” bra-
łem udział w pogrzebie kard. Wyszyńskiego. Moje 
zdjęcia były publikowane właśnie w numerach 
„Tygodnika Solidarność”, m.in., ponieważ byłem 
w grupie fotoreporterów. I muszę powiedzieć, że 
takiego pogrzebu, jak miał kard. Wyszyński, to ja 
nie pamiętam w dziejach Polski. Ja już nie chcę… 
Ja mówię o okresie PRL, nie mówię o późniejszych 
czasach.

Po prostu kard. Wyszyński był pośrednio trak-
towany jako interrex, i było nawet takie powiedze-
nie. Jak wiadomo, była to taka instytucja ustrojowa 
z czasów I Rzeczypospolitej, że po śmierci króla, 
zanim został wybrany nowy król, prymas jako taki 
najwyższy czy najbardziej uznawany i ceniony 
przedstawiciel Senatu po prostu pełnił funkcję gło-
wy państwa do czasu wyboru nowego króla. I moż-
na powiedzieć, w pewnym takim porównaniu, że 
również dla wielu ludzi w okresie czarnej nocy ko-
munizmu prymas Wyszyński był taką wskazówką, 
w jaki sposób się zachowywać, co robić. Był też ta-
kim właśnie interreksem, a więc moralnym przy-
wódcą narodu, narodu, który był zniewolony.

I proszę zauważyć, że kard. Wyszyński rów-
nież jako, powiedzmy, mąż stanu zachowywał się 
w sposób, powiedzielibyśmy dzisiaj, niezwykle 
roztropny. W 1950 r. zawarł porozumienie z wła-
dzami komunistycznymi, a sytuacja Kościoła była 
bardzo trudna w tamtym czasie i skomplikowa-
na. Dopiero w momencie, kiedy państwo chciało 
przejąć kompetencje Kościoła i mieć całkowitą kon-
trolę nad mianowaniem proboszczów, biskupów 
i osób pełniących ważne funkcje w Kościele – a tu-
taj te zakusy były duże – powiedział: non possu-
mus. Notabene były działania operacyjne Urzędu 
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Bezpieczeństwa, żeby przedstawiać właśnie kard. 
Wyszyńskiego na arenie międzynarodowej, szcze-
gólnie w Watykanie, jako osobę, której nie moż-
na ufać ze względu – m.in. to była przewrotność 
Urzędu Bezpieczeństwa – na zawarcie tego poro-
zumienia z roku 1950.

Bardzo ciekawą pracę o tych kwestiach napi-
sał nasz kolega, senator IX kadencji, pan prof. Jan 
Żaryn. Ja tu nie będę streszczał jego tekstów histo-
rycznych na ten temat.

W każdym razie zachęcam również do stu-
diowania biografii kard. Wyszyńskiego, który był 
jednym z najwybitniejszych Polaków XX w. i nie-
wątpliwie w czasach czarnej nocy komunizmu 
był dla bardzo wielu ludzi duchowym i moralnym 
przywódcą narodu polskiego.

Jeszcze raz bardzo dziękuję autorom projekto-
wanej uchwały i oczywiście będę ją z całych sił po-
pierał. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

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

Zdrojewskiego.

SenatoR 
BoGdan zdroJewski 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoki Senacie!
Ja od razu uprzedzę, że nie będę mówił 

ani o  kard. Wyszyńskim, ani o  Norwidzie czy 
Kazimierzu Wielkim. Będę mówił w jakimś sen-
sie o wszystkich tych uchwałach, zarówno o tych, 
których projekty mamy dzisiaj na posiedzeniu, jak 
i o tych wcześniej podjętych w Sejmie i w Senacie. 
I nie rozróżnię teraz Sejmu i Senatu, nie ma takiej 
potrzeby. Wszyscy odbiorcy tych naszych uchwał 
wiedzą, że chodzi o parlament.

Po pierwsze, chcę zwrócić uwagę na niebywa-
łą, gigantyczną inflację, jaką mamy w tej mate-
rii. Przypomnę, że przez pierwsze 10 lat, w latach 
1989–1999, podjęliśmy, o ile dobrze pamiętam, 
1 uchwałę. Było trzydzieści parę wniosków, ale 
uchwała była 1 – upamiętniająca Reymonta. Potem 
mieliśmy 2 uchwały. W 2001 była 1 uchwała, o ile 
pamiętam, poświęcona Paderewskiemu. Potem bo-
haterami uchwał były 2 osoby – rozróżniono przy 

tym kulturę i pozostały świat – a byli to Kiepura 
i Kwiatkowski. Potem, w 2003 r., mieliśmy 3 ta-
kie osoby. W 2004 r. było 5 patronów parlamentu. 
A potem się zaczęło… W 2005 r., o ile pamiętam, na 
początku kadencji IV, w samym Sejmie, a potem 
w Senacie było już ćwierć tysiąca wniosków. To jest 
kompletna inflacja.

Proszę zwrócić też uwagę na to, co my czcimy 
i jak czcimy. Czcimy pierwszą rocznicę, drugą rocz-
nicę, piątą rocznicę, ósmą rocznicę, dwudziestą 
czwartą, sześćdziesiątą czwartą, siedemdziesiątą 
szóstą, sto siedemdziesiątą… Oczywiście są czczone 
też te okrągłe, ale honorowanie tych, które wymie-
niłem, rzeczywiście miało miejsce. Sześćdziesiąta 
czwarta to była rocznica wybuchu II wojny świa-
towej, dwudziesta czwarta to była rocznica wpro-
wadzenia stanu wojennego, druga rocznica to była 
rocznica akcesji do Unii Europejskiej. No, komplet-
ny bajzel.

Co było w większości pretekstem podejmo-
wania tych uchwał? Niestety nie urodziny tych 
wielkich, tylko zazwyczaj śmierci. To jest nasza 
charakterystyka, że w polskim parlamencie w tym 
kontekście dominuje śmierć – co jest smutne, choć 
czasami ma swoje uzasadnienie, ale czasami nie. 
Tylko w jednym wypadku zdarzyło się, że czci-
liśmy urodziny i śmierć jednej postaci, a był to 
Henryk Wieniawski. W pozostałych przypadkach 
dominują niestety rocznice zakończenia życia. Tak 
jest też z Kazimierzem Wielkim. Niedawno mieli-
śmy szansę uczczenia jego urodzin, o ile pamię-
tam, w 2010 r., gdy było ich 700-lecie. Ale znowu 
czcimy jego śmierć. No, takie są wybory, których 
dokonujemy. Zwracam na to uwagę, bo nie jest to 
przypadek.

Kolejna sprawa. Pokonaliśmy 1 element infla-
cyjny. Proszę zwrócić uwagę, że do 2005 r. usta-
nawialiśmy rok danej postaci już w trakcie jego 
trwania. Jedynym szczęśliwcem w tych 15 czy 
16 latach był Witold Gombrowicz. Na margine-
sie dodam, że do tego 2005 r. czy 2006 r. nie było 
uczczonej ani jednej kobiety. Pierwszą była, o ile 
pamiętam, Maria Curie-Skłodowska.

Popełniamy też gigantyczny błąd, bo oczy-
wiście ustanowienie roku określonej postaci czy 
wydarzenia powinno być poprzedzone przygoto-
waniem, powinno być poprzedzone także zbudo-
waniem określonego programu. A patroni czekali 
na swoje uchwały różnie – niektórzy byli, że tak 
powiem, uchwalani w ten dzień, kiedy wniosko-
dawca projekt wniósł, niektórzy tylko 2 dni póź-
niej. Notabene, na marginesie dodam, że najdłużej 
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czekał Chopin. Chopin czekał na rozpatrzenie do-
tyczącego go wniosku 6 lat. Oczywiście to „Chopin 
czekał” ujmuję niejako w cudzysłów.

Jeżeli chodzi o  najistotniejsze elementy, to 
panuje także gigantyczny bałagan, jeżeli chodzi 
o formę. Ja już pomijam te kwestie, które udało się 
w Senacie uporządkować – chodzi o stosowanie 
liczb arabskich na zmianę z liczbami rzymskimi, 
nazywanie uchwał… Zrobił się jakiś minimalny 
porządek. Ale proszę zwrócić uwagę, że na 1 po-
siedzeniu mamy nawet 7 takich punktów, które 
rozpatrujemy łącznie.

Od razu powiem, że moje wątpliwości budzi 
też wybór. Bo patrząc na rocznice dotyczące roku 
1520, możemy powiedzieć, że mamy równą rocz-
nicę – 500-lecie urodzin Zygmunta II Augusta. No 
ale możemy uznać, że to nie jest taka postać jak 
Kazimierz Wielki. Mamy też 250 lat od urodzin 
Ludwiga Beethovena. No wiem, my w Polsce woli-
my tylko naszych, a Beethoven bardzo mocno wią-
że się z Unią Europejską.

Zwracam też uwagę na nasze uchwały, 
uchwały senackie. Możemy już robić mały ju-
bileusz 5-lecia naszej własnej uchwały, podjętej 
w 2016 r. Przypomnę, że był to Rok Solidarności 
Polsko-Węgierskiej. No, dziś w związku z wetem 
w Brukseli świętujemy z Węgrami tę piątą rocznicę 
w bardzo specyficzny sposób. Chcę do tego dodać, 
że jeśli chodzi o wszystkie te uchwały, to wydaje mi 
się, że jak patrzymy na zmiany w treściach, spo-
sób podejścia do nich… Ja mam takie przeświad-
czenie, że tutaj ważniejszy jest wnioskodawca niż 
ten, któremu dedykujemy naszą uchwałę. Zwracam 
uwagę na tę inflację, którą gdzieś trzeba zatrzymać. 
A więc mój apel na dziś jest taki, aby Senat pochy-
lił się nad procedurą i sprawą tego wyprzedzenia, 
żeby zapobiegł pewnej inflacji, zbudował pewien 
okres wyprzedzenia, jeśli chodzi o poszczególne 
uchwały, zwłaszcza że my wiemy dokładnie, kto 
zmarł 500 lat temu, 150 lat temu czy urodził się 
250 lat temu, jakie wydarzenia miały miejsce, i to 
nie powinno nas zaskakiwać. Zaskakujące mogą 
być wydarzenia, na które odpowiadamy w Senacie, 
bo zdarzył się jakiś dramat, jakiś fakt wydarzył się 
wczoraj czy tydzień temu w Polsce czy we Francji, 
np. atak terrorystyczny, ale wszystkie uchwały upa-
miętniające powinny być przewidziane, przygoto-
wane z określonym wyprzedzeniem, powinny być 
dobrze przygotowane, za nimi powinien stać okre-
ślony program, określone instytucje, które będą 
się tego programu trzymać i go realizować. W in-
nym przypadku naprawdę będzie dalsza inflacja, 

będzie kompletne niezrozumienie. Przywołam rok 
2006 czy 2007. Wtedy do samego Sejmu wpłynęły 
242 wnioski, z tego zrodziły się 43 uchwały. Ciekaw 
jestem, czy jakiś poseł z tamtego okresu pamięta 
choć jedną. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

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

Kazimierza Michała Ujazdowskiego.

SenatoR 
kazimierz micHał uJazdowski 

…ministra Zdrojewskiego, to wydaje mi się, że 
Beethoven był związany z Napoleonem. To raczej 
Unia Europejska jest związana z Beethovenem niż 
Beethoven z Unią Europejską, ale to… Miłość miał 
do Napoleona i do wolności ludów.

A tak już bardzo poważnie powiem, że nie za-
bierałbym głosu, gdyby nie to, że w poprzednich 
wypowiedziach nie wyrażono tego, co jest praw-
dą trudną i niebanalną, i co stanowi o wyjątko-
wości Prymasa. O wyjątkowości Prymasa wcale 
nie stanowiło to, że był on rzecznikiem moral-
ności chrześcijańskiej, bo każdy autentyczny ka-
płan jest rzecznikiem moralności chrześcijańskiej, 
a także wykładu o znaczeniu rodziny. Jego wyjąt-
kowość w losach Polski polega na tym, że połą-
czył patriotyzm z realizmem. To, że nie podzielił 
losu Mindszentyego, a polski Kościół – Kościoła 
węgierskiego, zawdzięczamy temu, że połączył 
patriotyzm z realizmem. Podpisał bardzo trud-
ne i kwestionowane przez Watykan porozumie-
nie z władzami PRL-owskimi, był przeciwnikiem 
podziemia zbrojnego, a na pewno kontynuowania 
akcji zbrojnej – miał świadomość dramatu tych lu-
dzi, ale był absolutnie przeciwnikiem tego, to jest 
postać całkowicie niepasująca do narracji o tym, 
iż Żołnierze Wyklęci stanowią centrum polskie-
go patriotyzmu – a potem bardzo konsekwentnie 
bronił niezależności Kościoła i niezależności spo-
łeczeństwa, np. stojąc w 1968 r. po stronie protestu 
studenckiego. W latach siedemdziesiątych wszedł 
w konflikt z Watykanem, stojąc na zupełnie innej 
pozycji. Był przeciwnikiem polityki wschodniej 
Watykanu, przeciwnikiem porozumienia Rzymu 
z reżimami państw komunistycznych kosztem 
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niezależności kościołów. To była bardzo suwe-
renna linia, która przyniosła Polsce jeden z atu-
tów pozwalających na narodziny wielkiego ruchu 
Solidarność. Gdyby Prymas poprowadził Kościół 
polski drogą Mindszentyego, na gruzach mogłyby 
nie powstać podstawy wielkiego ruchu społeczne-
go. To jest prawda niepasująca do żadnej narracji 
partyjnej. A więc to będzie stanowiło o wyjątko-
wości Prymasa: powiązanie patriotyzmu z reali-
zmem, pójście pod prąd, także Rzymowi, wtedy, 
kiedy nie rozpoznawał interesu Kościoła w Polsce 
i interesu narodowego Polski. Mówię o tym dlate-
go, że kiedyś, przed tą fazą rewidowania historii, 
to było oczywiste. No, tak pisała pani Rzeczkowska, 
tak pisał Andrzej Micewski, a dzisiaj jest to jakby 
schowane za banałem. Wyjątkowość Prymasa po-
legała na tym, że podejmował dramatyczne decyzje 
i bronił realistycznej, a nie powstańczej koncepcji 
interesu narodowego. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu pana marszałka, sena-

tora Bogdana Borusewicza.

SenatoR 
BoGdan Borusewicz 

Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Prymas Wyszyński jest doskonałym przykła-

dem losów społeczeństwa polskiego. Był w Armii 
Krajowej, ale nie został w lesie. Wyszedł i budo-
wał Polskę, nową Polskę, jak mówili ci, którzy rzą-
dzili. Ale co do tej właśnie nowej Polski to wiele 
osób sądziło, że ona będzie inna niż ZSRR. Prymas 
Wyszyński jest zawsze przedstawiany jako postać 
monumentalna. Faktycznie, kierował Kościołem 
w  bardzo trudnym okresie. Utożsamiała się 
z nim duża grupa Polaków, w zasadzie większość 
Polaków, ale te czasy nie były takie… To znaczy były 
jednoznaczne, ale jednocześnie były bardzo groźne, 
więc w roku 1950 prymas Wyszyński wraz z epi-
skopatem potępił podziemie zbrojne i poparł kolek-
tywizację. Bronił Kościoła, ale zdawał sobie sprawę, 
że w okresie najgorszego stalinizmu władza przy-
stępuje do rozprawy z Kościołem w Polsce. W jakiś 
sposób zamortyzowało to ten atak, ale to nie ozna-
cza, że obyło się bez konsekwencji.

Na przykładzie internowania Prymasa widać 
przecież, jak dalece Kościół w Polsce był rozbity 
i opanowany przez władze komunistyczne. Jedynie 
1 biskup z całej konferencji nie poparł aresztowa-
nia prymasa Polski. Taka była sytuacja. Po interno-
waniu, które odbyło się w 2 klasztorach, na końcu 
w Komańczy… Kiedy o tym czytamy, kiedy oglą-
damy filmy, pytamy także o to, kto z tych osób, 
które były blisko Prymasa… Tam była zakonnica, 
tam był ksiądz. Możemy zapytać, jaką rolę oni tam 
odgrywali. To cała tragedia! Lepiej nie pytać. To 
jest właśnie cała tragedia. To pokazuje, jakiej pre-
sji poddano Kościół, ale także całe społeczeństwo 
polskie.

Prymas Wyszyński poparł także Gomułkę. 
To było pierwsze głosowanie po Październiku. 
Prymas wezwał do głosowania bez skreśleń, czy-
li do głosowania na jedną listę partyjną PZPR. To 
także pokazuje, jaką miał nadzieję. I to była na-
dzieja całego społeczeństwa polskiego. Pamiętamy 
przecież – czy nie pamiętamy, ale oglądaliśmy 
– ten wiec Gomułki w Warszawie, setki tysięcy 
ludzi.

Prymas Polski wygłosił też w sierpniu 1980 r. 
kazanie w Częstochowie, w czasie strajku, i wezwał 
do pracy, powiedział, że trzeba pracować. Wiem, 
dlaczego to zrobił. Ponieważ wcześniej otrzymał 
informację o postawieniu w stan gotowości bo-
jowej wojsk radzieckich na terytorium Polski. 
I oczywiście jako człowiek tego pokolenia miał 
w głowie to, że mieliśmy powstanie w Warszawie, 
które zakończyło się straszną klęską. Jego sta-
nowisko było takie, że należy stawiać opór, ale 
nie przekraczać pewnej granicy. To wystąpie-
nie, to kazanie w Częstochowie nie odegrało żad-
nej roli, jeśli chodzi o strajkujących. Pytali mnie 
koledzy z Warszawy, co na temat tego kazania… 
Odpowiedziałem: nic, bo nikt tym kazaniem się 
nie interesował.

To była więc taka droga niezależna, bardzo nie-
zależna. Faktycznie wszedł w konflikt z Watykanem 
w 1950 r., jeżeli chodzi o zmianę polityki wschod-
niej, bo nasze interesy, interesy Kościoła w Polsce 
niknęły w sytuacji interesów całego Kościoła po-
wszechnego. Warto o tym pamiętać i zdawać sobie 
sprawę, że historia Kościoła w Polsce, która jest też 
w znacznej części historią prymasa Wyszyńskiego, 
szła równolegle z historią narodu polskiego, z hi-
storią społeczeństwa polskiego, które też miało 
okresy zwątpienia, cofania się, ale jednocześnie 
cały czas stawiało opór i ten opór zawsze po okre-
sie zwątpienia przeważał szalę.
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Ja miałem możliwość spotkania się z księdzem 
prymasem Wyszyńskim w 1972 r., kiedy razem 
z delegacją, z grupą kolegów z KUL pojechali-
śmy, żeby zablokować powstanie Socjalistycznego 
Związku Studentów Polskich na KUL w czasie tzw. 
jednoczenia organizacji młodzieżowych i nadawa-
nia im charakteru marksistowsko-leninowskiego. 
Przekonywaliśmy Prymasa, że może gdzie indziej 
jest to możliwe, ale na KUL funkcjonowanie orga-
nizacji o charakterze marksistowsko-leninowskim 
nie powinno mieć miejsca. I kilka dni po spotka-
niu z tą naszą delegacją episkopat zajął stanowisko, 
negatywne wobec tej sprawy, i było to stanowisko 
inne niż stanowisko ówczesnego rektora, ks. prof. 
Krąpca.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

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

Bobera.

SenatoR 
ryszard BoBer 

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Chcę się podzielić z państwem pewnymi infor-

macjami. Mieszkam 8 km od Rywałdu. Rywałd to 
wioska położona między Grudziądzem a Brodnicą. 
To jest pierwsze miejsce internowania ks. pry-
masa Wyszyńskiego. To tam spędził on 6 miesię-
cy. W tym miejscu odosobnienia powstały śluby 
jasnogórskie.

Chcę państwu powiedzieć, że to miejsce ukształ-
towało Księdza Prymasa. Przebywał on w celi od-
osobnienia, gdzie nie miał żadnego kontaktu ze 
środowiskiem, nie wiedział, gdzie się znajduje. 
Tylko dzięki pewnym insynuacjom i przebiegło-
ści mieszkańców do społeczeństwa, do Warszawy 
dotarła informacja, że tam, w tym miejscu jest in-
ternowany Ksiądz Prymas. Po pewnym czasie ta 
informacja dotarła też do mediów.

Drugie wydarzenie miało miejsce 2  wrze-
śnia 1972  r. Osobiście w  nim uczestniczyłem. 
Ksiądz Prymas przybył do Rywałdu i  dzięko-
wał Rywałdzkiej Pani, Matce Bożej Cygańskiej za 
opatrzność, za to, że w miejscu, w którym prze-
bywał, mógł poczynić pewne przemyślenia, które 
stały się zaczynkiem do jego późniejszych działań. 

Uczestniczyłem w tym wydarzeniu i wiem, jakie 
było tam spontaniczne przyjęcie, jakie były owa-
cje na cześć Księdza Prymasa. Oczywiście byłem 
wtedy młodym człowiekiem i nie zdawałem sobie 
sprawy z wagi wydarzeń historycznych, które mia-
ły tam miejsce. Niemniej jednak, rozmawiając po-
tem ze swoimi rodzicami, rozmawiając z różnymi 
osobami, utwierdziłem się w przekonaniu co do 
wydarzenia, którego byłem świadkiem.

Chcę państwu powiedzieć jednoznacznie, że 
rzeczywiście była to wybitna osobowość, która wy-
warła wpływ na życie Polski, na nasze życie jako 
społeczeństwa. Była to osoba, która scalała, która 
łączyła różne pokolenia Polaków i tak naprawdę 
wyznaczała nam kierunek, w którym mamy zmie-
rzać. To nie był przypadek, że Ksiądz Prymas, któ-
ry został tak sponiewierany w Rywałdzie – potem 
była Komańcza, drugi etap internowania – był 
osobą, osobowością, która przeciwstawiła się tam-
temu systemowi. Jego wartości przetrwały w społe-
czeństwie, jego wartości przetrwały w nas, w tych 
wszystkich, którzy te wartości podzielali. M.in. 
dzięki temu mamy św. Jana Pawła II, Polaka, któ-
ry został papieżem. Nie byłoby tego wszystkiego, 
gdyby nie było Księdza Prymasa.

Chcę państwa zapewnić, że koło senatorów 
Polskiego Stronnictwa Ludowego – Koalicji Polskiej 
będzie wspierało projekt uchwały, która oddaje 
hołd i cześć wybitnemu Polakowi. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

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

Chróścikowskiego.

SenatoR 
Jerzy cHróŚcikowski 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Miałem już nie zabierać głosu, ale skoro pada-

ły tu różne słowa o zmniejszeniu autorytetu na-
szych działań… Ja myślę, że to było niestosowne. 
To jest chwila bardzo ważna, wymagająca powa-
gi. Procedujemy dzisiaj uchwałę, która jest bardzo 
oczekiwaną uchwałą. Co prawda wszyscy chcieli-
śmy mieć w tym roku błogosławionego już ks. kard. 
Stefana Wyszyńskiego, ale widzimy, co się stało, 
i zapowiedzi… Osobiście jestem bardzo zaintere-
sowany tą sprawą. Rozmawiałem już o tym z kard. 
Nyczem. My jako Solidarność rolnicza jesteśmy 
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bardzo wdzięczni Prymasowi. Chcielibyśmy bar-
dzo mocno w tym wszystkim uczestniczyć. Z kard. 
Nyczem uzgadnialiśmy pewne działania, w które 
związek RI „Solidarność” chce się włączyć.

Ta uchwała jest dla nas czymś, co raduje serce, 
bo można to wszystko wyrazić w roku Prymasa, 
w którym będzie czterdziesta rocznica śmierci. 
Zanim Prymas odszedł, miał odwagę bronić na-
szych postulatów zarejestrowania Niezależnego 
Samorządnego Związków Zawodowego RI 
„Solidarność”. On zaraz po strajkach bydgoskich 
napisał do sekretarza Kani list, w którym do-
magał się właśnie zarejestrowania Solidarności. 
Bardzo często zwracał się do rolników. Wiele jego 
wystąpień dotyczy właśnie rolników i patrioty-
zmu. Prymas wtedy, kiedy go jeszcze próbowali 
posądzać, mówił tak: pamiętajcie, że prymas nie 
zdradził, jeśli będą mówić, że tak, pamiętajcie, że 
prymas nie zdradził”. I to były jego słowa. Myślę, 
że nie ma czego dochodzić, szukać, nie daj Boże, 
czegoś jeszcze. Przy tej świętości, którą on miał i za 
którą został wyniesiony… Mam nadzieję, że w przy-
szłym roku, może w maju, może w czerwcu, będzie 
wyniesiony na ołtarze, czego bardzo sobie byśmy 
wszyscy życzyli. Chcę powiedzieć, że Solidarność 
rolników bardzo wiele mu zawdzięcza. Ja to wielo-
krotnie mówiłem i powtarzam, że nawet uważa-
my, że on powinien być naszym patronem, jak ks. 
Jerzy Popiełuszko jest patronem dla Solidarności, 
tak prymas Wyszyński dla nas, dla Solidarności 
Rolników Indywidualnych powinien być patronem.

Tak że bardzo dziękuję, gorąco popieram 
uchwałę, cieszę się, że taka uchwała jest i że dzisiaj 
będziemy mogli ją przegłosować. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że senatorowie 

Mariusz Gromko i Rafał Ambrozik złożyli swoje 
przemówienia w dyskusji do protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Przystępujemy do głosowania nad projek-

tem uchwały w sprawie ustanowienia roku 2021 
Rokiem Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego.

Kto jest za?

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
(Rozmowy na sali)
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 82 senatorów, 77 – za, 3 – przeciw, 

2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 230)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, 

że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawienia 
roku 2021 Rokiem Prymasa Tysiąclecia Stefana 
Kardynała Wyszyńskiego.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
dwudziestego trzeciego porządku obrad: drugie 
czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2021 
Rokiem Cypriana Norwida.

Witam obecnego na posiedzeniu pana prof. 
dra hab. Tomasza Korpysza, kierownika Katedry 
Historii Języka Polskiego Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Przypominam, że projekt ten został wniesio-
ny przez grupę senatorów i zawarty jest w druku 
nr 203, a sprawozdanie komisji – w druku nr 203 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
senator Halinę Biedę, o przedstawienie sprawozda-
nia komisji w sprawie projektu uchwały.

SenatoR SPRaWozDaWca 
Halina Bieda 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
To dla mnie duży zaszczyt móc przedstawić 

w imieniu zarówno wnioskodawców, jak i komisji 
projekt uchwały.

Na początek mam 3 dobre wiadomości. Po 
pierwsze, w przyszłym roku świętować będziemy 
rocznicę urodzin, po drugie, okrągłą, bo dwusetną. 
I po trzecie, już dzisiaj, dzięki uprzejmości pana 
profesora, możemy zobaczyć publikację dotyczą-
cą przyszłorocznej właśnie tej dwusetnej rocznicy. 
Tak więc mam nadzieję, że to są dobre wiadomo-
ści w kontekście przyszłorocznych, mam nadzieję, 
obchodów.

Pozwolę sobie odczytać treść uchwały.
„Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

z dnia – mam nadzieję, dzisiejszego – ustanawia-
jąca rok 2021 Rokiem Cypriana Norwida.

W zgodnej opinii wielu specjalistów Cyprian 
Norwid to jeden z najwybitniejszych polskich twór-
ców. Laureat Nagrody Nobla Josif Brodski uznał 
go za najlepszego poetę XIX wieku w literaturze 
światowej, a św. Jan Paweł II pisał o nim w roku 
2001: «Cyprian Norwid pozostawił dzieło, z któ-
rego emanuje światło pozwalające wejść głębiej 
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w prawdę naszego bycia człowiekiem, chrześcija-
ninem, Europejczykiem i Polakiem».

Znakomity poeta, prozaik, dramatopisarz, arty-
sta plastyk, głęboki myśliciel i chrześcijanin, gorą-
cy, choć niepozbawiony krytycyzmu patriota, który 
większą część życia przeżył na emigracji, urodził 
się 24 września 1821 r. w Głuchach na Mazowszu, 
a zmarł 23 maja 1883 r. w Paryżu.

W  ostatnim zachowanym liście, napisa-
nym dwa miesiące przed śmiercią, pisał o sobie: 
«C.N. zasłużył na dwie rzeczy od Społeczeństwa 
Polskiego: to jest, ażeby oneż społeczeństwo nie 
było dlań obce i nieprzyjazne».

Ten swoisty testament nadal pozostaje do zre-
alizowania. Ustanowienie roku 2021, w którym 
przypada wyjątkowa 200. rocznica urodzin poety, 
umożliwi godne upamiętnienie Cypriana Norwida 
oraz przybliżenie Polakom jego osoby i dzieła.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej składa hołd 
wielkiemu twórcy i patriocie, uznając jego myśl, 
że «Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek», za 
ciągle aktualną”.

Chciałam też dodać, że na posiedzeniu komisji zo-
stała wprowadzona 1 poprawka, a ja odczytałam teraz 
tekst jednolity. Jednocześnie chciałam też powiedzieć, 
że Fundacja Museion Norwid i prof. Tomasz Korpysz, 
obecny na dzisiejszym posiedzeniu, byli inicjatora-
mi tego, aby właśnie przyszły rok został ustanowiony 
Rokiem Cypriana Norwida.

Bardzo proszę Wysoki Senat o  podjęcie tej 
uchwały. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

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 również senator Halinę Biedę.

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

Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie za-

pisał się do głosu.
Dla porządku informuję, że senator Aleksander 

Szwed złożył swoje przemówienie w dyskusji do 
protokołu*.

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.

Zamykam dyskusję.
Przystępujemy do głosowania nad projektem 

uchwały ustanawiającej rok 2021 Rokiem Cypriana 
Norwida.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Pan senator Dowhan zgłasza jakiś problem 

z głosowaniem. Czy można jakoś sprawdzić, czy 
głosował? Już chyba wszystko w porządku.

Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 81 senatorów, 79 – za, nikt nie był 

przeciw, 2 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie 
nr 231)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 
Senat podjął uchwałę ustanawiającą rok 2021 
Rokiem Cypriana Norwida.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
dwudziestego czwartego porządku obrad: dru-
gie czytanie projektu uchwały o ustanowieniu roku 
2021 Rokiem Pracowników Ochrony Zdrowia.

Przypominam, że projekt ten został wniesiony 
przez panią senator Beatę Małecką-Liberę i zawar-
ty jest w druku nr 184, a sprawozdanie w druku 
nr 184 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
senator Beatę Małecką-Liberę, o przedstawienie 
sprawozdania komisji o projekcie uchwały.

SenatoR SPRaWozDaWca 
BeaTa małecka-liBera 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Projekt tej uchwały wynika z potrzeby chwi-

li. Nikt chyba nie ma wątpliwości, że ten rok 
jest rokiem nadzwyczajnym dla pracowników 
ochrony zdrowia – zmagają się oni z niepraw-
dopodobnym wyzwaniem, kataklizmem, zagro-
żeniem życia i zdrowia całego społeczeństwa 
i ofiarnie od samego początku stoją na pierw-
szej linii walki. Dlatego też zgłosiłam taki 
projekt.

W trakcie prac Komisji Ustawodawczej… Byłam 
także autorką kilku poprawek, zaproponowanych 
po dyskusji, która się odbyła w trakcie prac ko-
misji. Mogę powiedzieć, że projekt tej uchwały 
przedstawiony Wysokiej Izbie był naprawdę bar-
dzo wnikliwie rozpatrzony zarówno pod względem 
merytorycznym, jak i stylistycznym. Wiele uwag, 
które senatorowie zgłosili, zostało przeze mnie 
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zaakceptowanych – po to, abyśmy jednogłośnie 
przyjęli dzisiaj projekt tej uchwały.

Komisja odbyła posiedzenie w dniu 22 paź-
dziernika, rozpatrzyła wszystkie zgłoszone po-
prawki i przyjęła projekt.

Tytułem uzasadnienia chciałabym dodać kil-
ka słów. Otóż zawsze mówimy o ochronie zdrowia 
jako o systemie. Mówimy o tym, że brakuje na niego 
pieniędzy, że ten system nie jest odpowiednio fi-
nansowany, że nie ma strategii, że pojawiające się 
ustawy, które mają ten system poprawić, są czasami 
ze sobą sprzeczne, że brakuje wielu procedur. Ale, 
Szanowna Izbo, system ochrony zdrowia to przede 
wszystkim ludzie, to rzesza pracowników ochro-
ny zdrowia, która na co dzień walczy o nasze życie 
i zdrowie. To są ratownicy, lekarze, pielęgniarki, dia-
gności, rehabilitanci i inni przedstawiciele zawodów 
medycznych, którzy ramię w ramię ze sobą współ-
pracują, tworząc zespół i pomagając chorym. To jest 
rzesza ludzi, która jest także ogromnie innowacyjna, 
pracuje naukowo, rozwija naszą medycynę. Wszyscy 
na tej sali musimy przyznać, że możemy pochwalić 
się w wielu dziedzinach wspaniałymi sukcesami, 
osiągnięciami, innowacyjnymi pomysłami i rozwią-
zaniami, które zawdzięczamy właśnie pracownikom 
ochrony zdrowia.

No cóż, ten rok jest rokiem wyjątkowym. Tak 
jak powiedziałam, dotknął nas kataklizm, dotknę-
ła nas epidemia globalna, która zagraża naszemu 
życiu i która rozwija się w sposób tak naprawdę do 
końca nieprzewidywalny. Dlatego też i w tym roku 
– oprócz tego, że nie działają odpowiednio proce-
dury, że wykazujemy braki w sprzęcie, że panuje 
chaos, że nie wiemy, w jaki sposób tak naprawdę 
pokonać tę nieznaną chorobę, tego wirusa – za-
wsze najważniejszy jest człowiek i najważniejsza 
jest osoba, która niezależnie od sytuacji walczy 
o zdrowie drugiego człowieka. Dlatego pracowni-
cy ochrony zdrowia w tej sytuacji stoją naprawdę 
na pierwszej linii i jest to dla nich ogromne wy-
zwanie. Sami, często niezabezpieczeni w sprzęt 
ochrony osobistej, podjęli się tej walki i skutecz-
nie, w miarę możliwości, pomagają chorym, opie-
kują się nimi, wspomagają. Sytuacja jest bardzo 
trudna, bo w dalszym ciągu nie jest znany lek, nie 
jest do końca rozpoznana sama przyczyna powsta-
nia, sam wirus rodzi wiele wątpliwości. A więc sy-
tuacja w dalszym ciągu jest bardzo dynamiczna. 
Niemniej jednak cały czas najważniejsze jest to, 
że pracownicy ochrony zdrowia bardzo skutecz-
nie stoją w szeregu jeden przy drugim i pomagają 
sobie wzajemnie oraz pacjentom.

Przyjęcie tej uchwały jest tak ogromnie ważne, 
ponieważ w moim odczuciu należy się pracow-
nikom ochrony zdrowia olbrzymi szacunek i ol-
brzymie podziękowanie. Aczkolwiek uważam, że 
to i tak za mało, bo, oprócz szacunku wyrażone-
go w tej uchwale, należy im się po prostu pomoc. 
I dlatego mam nadzieję, że ten projekt uchwały 
stanie się w roku przyszłym taką swoistą odezwą, 
wezwaniem do tego, abyśmy bardzo gruntownie 
zrewidowali opiekę zdrowotną i abyśmy po walce, 
po zwycięstwie nad koronawirusem podjęli bar-
dzo ważne rozwiązania dotyczące ochrony zdrowia, 
a najważniejsze – abyśmy odbudowali szacunek 
i zaufanie, jakim powinniśmy darzyć personel 
medyczny.

Niestety przez ten rok nie zafundowaliśmy im 
wiele. Te targi o wynagrodzenia dla pracowników 
ochrony zdrowia, te dyskusje na temat karania za 
popełnione błędy lekarskie – to wszystko nie po-
prawia sytuacji i relacji pomiędzy społeczeństwem, 
nami, a personelem medycznym. Postawię nawet 
tezę, że to zaufanie niestety z tego względu ze stro-
ny zarówno pracowników medycznych, jak i spo-
łeczeństwa zostało mocno zachwiane.

Dlatego niechżeż ten projekt stanie się prawdzi-
wą odezwą o to, abyśmy poprzez wydarzenia, jakie 
będą w przyszłym roku organizowane, rozmawia-
li o realnych problemach pracowników i zrobili 
wszystko, by to zaufanie i ten szacunek odbudo-
wać. I temu ma służyć ta uchwała, wraz z należnym 
szacunkiem i podziękowaniem. Dziękuję bardzo. 
(Oklaski)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Michał Kamiński)

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani senator 
sprawozdawcy.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 
nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy 
komisji oraz do wnioskodawcy.

Przypominam, że wnioskodawcą była pani se-
nator Beata Małecka-Libera.

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

Otwieram dyskusję.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Informuję również, że do protokołu zło-

żyli swoje przemówienia senatorowie: pan 
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senator Aleksander Szwed i pani senator Agnieszka 
Gorgoń-Komor, a  także pan senator Krzysztof 
Brejza*.

Zamykam dyskusję.
Przystępujemy do głosowania nad projek-

tem uchwały o ustanowieniu roku 2021 Rokiem 
Pracowników Ochrony Zdrowia.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 93 senatorów, 93 – za, nikt nie gło-

sował przeciw, również nikt się nie wstrzymał. 
(Głosowanie nr 232)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 
Senat podjął uchwałę o ustanowieniu roku 2021 
Rokiem Pracowników Ochrony Zdrowia. (Oklaski)

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
dwudziestego piątego porządku obrad: drugie 
czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2021 
Rokiem Powstań Śląskich.

Przypominam, że projekt ten został wniesiony 
przez grupę senatorów. Projekt zawarty jest w dru-
ku nr 201, a sprawozdanie – w druku nr 201 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
senator Halinę Biedę, o przedstawienie sprawoz-
dania komisji o projekcie uchwały.

SenatoR SPRaWozDaWca 
Halina Bieda 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Bardzo proszę o przyjęcie uchwały ustanawiają-

cej rok 2021 Rokiem Powstań Śląskich. Komisja na 
swoim posiedzeniu 22 października rozpatrzyła ten 
projekt w pierwszym czytaniu i wprowadziła drob-
ne poprawki. Państwo mają przed sobą tekst jednoli-
ty. Pozwolę sobie odczytać tylko wstęp i zakończenie. 

„Powstania Śląskie (1919–1921) to trzy zrywy 
ludności polskiej Górnego Śląska, w których życie 
oddało kilka tysięcy osób. Do dziś nie wiadomo, 
ilu powstańców tak naprawdę walczyło. Podaje się 
liczbę kilkudziesięciu tysięcy. Nie znamy wszyst-
kich nazwisk. Dziś uczestnicy walk nie mogą już 
o nich opowiedzieć, gdyż ostatni z weteranów od-
szedł na wieczną wartę. Dlatego na nas spoczywa 
obowiązek pamiętania. Bez względu na ocenę hi-
storyczną czy prowadzone spory jesteśmy winni 
Powstańcom szacunek i cześć, tak jak i innym bo-
haterom naszej historii”.

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

„Senat Rzeczypospolitej Polskiej składa hołd 
Powstańcom Śląskim za ich patriotyzm i umiłowa-
nie polskości oraz męstwo i hart ducha w walkach 
w latach 1919 – 1920 –1921, które przyczyniły się 
do objęcia części Górnego Śląska, po sześciu wie-
kach podlegania czeskiej i niemieckiej jurysdykcji, 
przez odradzające się Państwo Polskie”.

Pozwolę sobie jeszcze tylko, jako że do niedawna 
byłam dyrektorem Muzeum Powstań Śląskich, po-
prosić o to, żeby wszyscy pamiętali, że Śląsk nigdy nie 
był pod zaborami, bo przez ponad 6 wieków nie miał 
łączności politycznej z państwem polskim. Mówię 
o tym dlatego, że ciągle gdzieś pokutuje właśnie ta-
kie przekonanie, że Śląsk po 123 latach pod zaborami 
powrócił do Polski. Śląsk nigdy nie był pod zaborami.

Bardzo proszę Wysoki Senat o przyjęcie tej 
uchwały. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję bardzo, 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 również sena-
tor Halinę Biedę.

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

Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z senatorów nie zapisał się 

do głosu**.
Zamykam dyskusję.
Przystępujemy do głosowania nad projektem 

uchwały ustanawiającej rok 2021 Rokiem Powstań 
Śląskich.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 93 senatorów, 91 – za, nikt nie głoso-

wał przeciw, 2 senatorów wstrzymało się od głosu. 
(Głosowanie nr 233)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 
Senat podjął uchwałę ustanawiającą rok 2021 
Rokiem Powstań Śląskich.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
dwudziestego szóstego porządku obrad: drugie 

** Przemówienia w dyskusji złożyli do protokołu senatoro-
wie Krzysztof Brejza, Ewa Gawęda, Aleksander Szwed. 
Przemówienia – w załączeniu.
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czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia 
roku 2021 Rokiem Polskiej Tradycji Konstytucyjnej.

Przypominam, że projekt ten został wniesio-
ny przez grupę senatorów. Zawarty jest w druku 
nr 202, a sprawozdanie – w druku nr 202 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
senatora Kazimierza Ujazdowskiego, o przedsta-
wienie sprawozdania komisji o projekcie uchwały.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

SenatoR SPRaWozDaWca 
kazimierz micHał uJazdowski 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Komisja przedkłada projekt uchwały w sprawie 

ustanowienia roku 2021 Rokiem Polskiej Tradycji 
Konstytucyjnej. Polska tradycja prawna, tradycja 
konstytucyjna jest częścią dziedzictwa historyczne-
go. Wyrasta z republikańskiej tradycji traktującej 
państwo jako dobro wspólne, a prawo – jako instru-
ment ochrony wolności i ograniczenia arbitralności 
władzy. W przyszłym roku będziemy mieć 2 rocz-
nice, które stanowią znakomitą okazję do tego, by 
przypomnieć o wartości polskiej tradycji konsty-
tucyjnej. Mowa o 230-leciu uchwalenia Konstytucji 
3 maja i 100-leciu konstytucji marcowej.

Treść uchwały jest wszystkim państwu znana. 
Chcę tylko podkreślić, że Konstytucja 3 maja była 
aktem nowatorskim, pierwszą na starym konty-
nencie konstytucją pisaną, naprawiającą słabości 
Rzeczypospolitej, znoszącą liberum veto, wpro-
wadzającą prawa polityczne miast – to też okazja 
do tego, by przypomnieć o prawach samorządu 
terytorialnego – i biorącą pod swoją opiekę war-
stwę chłopską. Ponadto, o czym rzadko się pamię-
ta, a co podkreślał Adam Mickiewicz w wykładach 
w Collège de France, ustanawiała prawo azylu 
dla osób prześladowanych, zapowiadała opiekę 
Rzeczypospolitej nad osobami prześladowanymi.

Konstytucja marcowa była aktem potwierdzają-
cym, iż niepodległe państwo polskie rodzi się jako 
w pełni demokratyczne. Nawiązywała do standar-
dów demokracji parlamentarnej. Jej uchwalenie 
zostało poprzedzone wprowadzeniem powszech-
nego prawa wyborczego i przyznaniem praw wy-
borczych kobietom. Wiele państw europejskich 
jeszcze nie rozszerzyło wtedy praw wyborczych 
na panie, a odrodzona Polska to uczyniła. Warto 
o tym pamiętać.

Wszyscy wiemy, że Konstytucja 3 maja stanowi-
ła pewien rodzaj testamentu w okresie rozbiorów, 

punktu odniesienia dla sił niepodległościowych. 
Taką funkcję pełniła też w okresie zmagań z dyk-
taturą komunistyczną. Manifestacje trzeciomajowe 
młodzieży akademickiej w latach czterdziestych, 
potem manifestacje organizowane przez opo-
zycję niepodległościową nie tylko w  Gdańsku, 
gdzie czynił to Ruch Młodej Polski, ale w bardzo 
wielu innych miastach Polski, wszystko to sta-
nowiło o żywotności dziedzictwa historycznego 
Konstytucji 3 maja jako inspiracji dla działań nie-
podległościowych i odbudowy państwa polskiego 
jako państwa niepodległego.

Bardzo proszę Wysoką Izbę o  przyjęcie tej 
uchwały bez poprawek, jeśli to możliwe. Sprawa 
dotyczy tego, co wspólne i tego, czym możemy się 
pochwalić także europejskiej, światowej opinii pu-
blicznej w nadchodzącym  roku. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 

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

Przypominam, że wnioskodawcy upoważnili 
do ich reprezentowali także senatora Kazimierza 
Ujazdowskiego.

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

Otwieram dyskusję.
(Senator Jan Maria Jackowski: Przepraszam 

najmocniej, ja mam pytanie.)
Informuję, że nikt… Przepraszam najmocniej.
Pan senator Jan Maria Jackowski.
(Senator Bogdan Borusewicz: Za późno.)
(Senator Robert Mamątow: Za późno.)
(Rozmowy na sali)
Bardzo proszę, aby z obu stron sali nie wznosić 

okrzyków wrogich wobec senatora Jackowskiego.

SenatoR 
Jan maria Jackowski 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Chcę poinformować Wysoką Izbę i wszystkich 

nas oglądających, że 5 minut temu zapisałem się 
u pani senator sekretarz, zapowiedziałem, że za-
mierzam zabrać głos w tym punkcie.
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(Wicemarszałek Michał Kamiński: I właśnie 
pan to czyni, Panie Senatorze.)

Tak. Tak że nie było to zgłoszenie za późno, jak 
twierdzi pan senator Mamątow. To po pierwsze.

Po drugie, zapisałem się także do głosu w punk-
cie o Kazimierzu Wielkim. Niniejszym to przypo-
minam, żeby nie było wątpliwości.

(Wicemarszałek Michał Kamiński: Z całą pew-
nością i my, i Kazimierz Wielki jesteśmy z tego po-
wodu ukontentowani.)

Mam taką nadzieję.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Chciałbym podziękować panu senatorowi 

Ujazdowskiemu za przypomnienie tych 2 ważnych 
dat, co czynimy w formie ustanowienia roku 2021 
Rokiem Polskiej Tradycji Konstytucyjnej. Sądzę, 
że nie przypadkiem pan senator umieścił 2 kon-
stytucje… Tych konstytucji było oczywiście znacz-
nie więcej w dziejach Polski, jeżeli dodamy do tego 
również konstytucję PRL. W każdym razie akurat 
te 2 odegrały istotną rolę – jedna niejako zamy-
kała I Rzeczpospolitą… Ale to było pokazanie, że 
Rzeczpospolita próbuje się dźwignąć z tego upad-
ku, który nad nią wisiał. Było to pionierskie dzieło, 
pierwsza na kontynencie europejskim konstytu-
cja pisana i jako taka przeszła do historii prawa 
nie tylko w Polsce, ale również w wymiarze mię-
dzynarodowym. No a konstytucja marcowa była 
efektem odzyskania przez Polskę niepodległości, 
powołania Sejmu Ustawodawczego w wyborach 
w 1919 r. Opracowanie tej konstytucji… Ona rzeczy-
wiście była konstytucją niezwykle demokratyczną. 
Słusznie wnioskodawcy piszą, że ta konstytucja nie 
działała długo i została pogwałcona w 1926 r. – taka 
jest prawda historyczna. A więc te 2 konstytucje 
– w przypadku jednej minie w przyszłym roku 
230 lat od momentu jej uchwalenia, a w przypad-
ku drugiej 100 lat – są kanwą tej uchwały.

Przy okazji tej uchwały chciałbym powiedzieć 
o jednej rzeczy. Otóż, Wysoka Izbo, Konstytucja 
3 maja powstała m.in. w związku z tym, że polski 
dorobek prawniczy w XVIII w. był niezwykle cie-
kawy. Chciałbym tu przypomnieć postać kanclerza 
Andrzeja Zamoyskiego, który napisał rozprawę do-
tyczącą polskiego prawa. Można powiedzieć, że ta 
myśl Andrzeja Zamoyskiego niejako inspirowała, 
choć on nie był współtwórcą Konstytucji 3 maja, 
twórców tej konstytucji. Jak wiadomo albo nie wia-
domo, Andrzej Zamoyski rezydował w Bieżuniu. 
Zamojscy, którzy byli posiadaczami olbrzymich 
dóbr ziemskich… W rodzinie Zamoyskich nastą-
pił podział na dobra kutnowskie i dobra bieżuńskie. 

Andrzej Zamoyski był właścicielem tych dóbr bie-
żuńskich. Bieżuń to jest miasto, które jest w okoli-
cach Żuromina, akurat tak się składa, że w moim 
okręgu wyborczym. Jest to miasto historyczne, 
miasto, które ma bardzo ciekawą historię. Dlaczego 
o tym mówię? Otóż być może – i zwracam się tu-
taj do Wysokiej Izby – zostałyby wsparte działania, 
które podejmuję jako senator tamtejszej ziemi… 
Chodzi mianowicie o to, żeby przywrócić dawnej 
świetności pałac Zamoyskich, który był zbudowa-
ny jeszcze przez Kretkowskich w XVII w., taki ba-
stionowy pałac właśnie w Bieżuniu, który jest w tej 
chwili w tragicznym stanie, a który mógłby być fi-
lią np. muzeum polskich konstytucji albo podob-
nej instytucji. Jest on niezwykle reprezentacyjny, 
bardzo wartościowy architektonicznie, ale nieste-
ty, jak to bywa z zabytkami, na początku przemian 
został sprzedany prywatnemu właścicielowi. Ten 
właściciel nie podjął działań naprawczych. Do naj-
większej ruiny tego pałacu doszło właśnie na prze-
strzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. W tej chwili 
pojawia się zielone światło, ponieważ pałac został 
odkupiony od właściciela i jest przygotowywany 
projekt naprawczy tego zabytku.

Sądzę, że takie postacie jak kanclerz Andrzej 
Zamoyski i rodzina Zamoyskich, która ma duże 
zasługi w dziele… no, w naszej historii, szczegól-
nie w okresie I Rzeczypospolitej… Warto byłoby 
doprowadzić… Nie tylko jako zabytek, ale też jako 
centrum jakiejś myśli, jakieś muzeum konstytucji, 
jakaś fundacja, tego typu placówka, która zajmowa-
łaby się upowszechnianiem dorobku konstytucyj-
nego polskich prawników… Dziękuję bardzo.

Oczywiście w  pełni popieram tę uchwałę. 
Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

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

Agnieszka Gorgoń-Komor, Krzysztof Brejza 
i Aleksander Szwed złożyli swoje przemówienia 
w dyskusji do protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Przystępujemy do głosowania nad projek-

tem uchwały w sprawie ustanowienia roku 2021 
Rokiem Polskiej Tradycji Konstytucyjnej.

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 94 senatorów, 92 – za, nikt nie 

głosował przeciw, 2 senatorów się wstrzymało. 
(Głosowanie nr 234)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 
Senat podjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 
2021 Rokiem Polskiej Tradycji Konstytucyjnej.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
dwudziestego siódmego porządku obrad: dru-
gie czytanie projektu uchwały w 650-tą rocznicę 
śmierci Króla Kazimierza Wielkiego.

Przypominam, że projekt został wniesiony 
przez senatora Aleksandra Pocieja i jest zawar-
ty w druku nr 258, a sprawozdanie – w druku 
nr 258 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
senatora Aleksandra Pocieja, o przedstawienie 
sprawozdania komisji o projekcie uchwały.

Bardzo proszę, Pani Senatorze.

SenatoR SPRaWozDaWca 
aleksander PocieJ 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ci z państwa senatorów, którzy znają mnie tro-

chę dłużej, wiedzą, że rzadko wypowiadam się przy 
okazji uchwał okolicznościowych. Dwa wszakże po-
wody skłoniły mnie, aby zaproponować uchwałę 
upamiętniającą króla Kazimierza Wielkiego.

Pierwszy powód jest natury ogólnej. Nie je-
stem z wykształcenia historykiem, ale historia 
od dziecka mnie fascynowała. Wielcy wodzowie, 
Aleksander Macedoński, Pyrrus, Hannibal, Juliusz 
Cezar, Czyngis-chan, Napoleon…

(Rozmowy na sali)
Czy ja mógłbym pana prosić, żeby pan skończył 

rozmowę? Dziękuję bardzo.
Przez wiele lat, jak często wielu amatorów hi-

storii, laików, postrzegałem pewne procesy spraw-
cze przez pryzmat wielkich bitew, wojen, dat 
gwałtownych, przełomowych wydarzeń, jak rewo-
lucje lub nawet katastrofy naturalne, np. wybuch 
wulkanu na Santorini, który najprawdopodob-
niej zmiótł minojski układ sił na wschodzie Morza 
Śródziemnego. Aż wpadła mi w ręce, już jako czło-
wiekowi dorosłemu, książka Paula Herrmanna 
„Siódma minęła, ósma przemija”, w której dzieje 

rozwoju imperiów były ukazane przez pryzmat 
gospodarki, handlu, odwagi kupców udających się 
w nieznane, gdzie ginęli lub przecierali nowe szlaki 
handlowe. Kartagina, Arabia, Wenecja, Hiszpania, 
Wielka Brytania, a zwłaszcza, zapewne ku zdziwie-
niu niektórych, Rzym – to przykłady państw, któ-
re doszły do światowego znaczenia, opierając się 
na handlu i gospodarce, oczywiście handlu popar-
tym siłą zbrojną, jednak będącym motywem prze-
wodnim. Dużo później książka Petera Heathera 
„Upadek Cesarstwa Rzymskiego” uzmysłowi-
ła mi, że oczywiście ważna była klęska Rzymian 
pod Adrianopolem, zbrojne zajęcie Rzymu przez 
Wizygotów, później jego zdobycie i zniszczenie 
przez Wandalów, ale wspólną przyczyną tych klęsk 
było załamanie gospodarcze, spadek podatków uzy-
skiwanych przez skarb i w konsekwencji zwijanie 
garnizonów granicznych.

Ta perspektywa każe zastanowić się nad mą-
drością naszych przodków, którzy mając do wy-
boru takich mocarzy w naszej historii wojskowości 
jak Mieszko I, Bolesław Chrobry, Jagiełło, Batory 
czy Sobieski, wielkim nazwali Kazimierza. I nale-
ży tutaj wspomnieć, iż w powszechnej opinii przy-
domek ten należał się również drugiemu królowi, 
także Kazimierzowi, ale nie z rodu Piastów, tylko 
już Jagiellonów, który zapewnił dobrobyt i potęgę 
szesnastowiecznej Rzeczypospolitej.

Drugi powód, dla którego postanowiłem wystą-
pić z tą inicjatywą, jest już bardziej osobisty. Jako 
student przemierzałem Polskę konno. Zjeździłem 
Mazury, Bieszczady, Mazowsze. Na początku lat 
dziewięćdziesiątych jechałem Szlakiem Orlich 
Gniazd. Widziałem ruiny zamku Olsztyn, zamku 
Ogrodzieniec, po kolei wszystkich zamków, które 
były jakimiś złomkami: parę kamieni zarośniętych 
chaszczami. Z tej włóczęgi najbardziej utkwiła mi 
w pamięci położona na niewielkim wzgórzu ruina 
małego zameczku, ledwie stanicy, w opłakanym 
stanie, gęsto porośnięta drzewami, prawie nie-
widoczna. Odjeżdżałem z tą smutną refleksją, iż 
tego świadectwa siły średniowiecznej Polski nikt 
już nawet nie ogląda, a wszystko niebawem znisz-
czeje do reszty.

I oto wiele lat później, po wyborze do Senatu 
opowiedziałem o tej mojej podróży senatorowi 
z okręgu częstochowskiego, gdzie położone są… 
były te ruiny. Wtedy on z błyskiem w oku po-
wiedział: przyjedź do mnie do okręgu. Stało się 
to niestety dopiero parę lat później, gdy przestał 
sprawować mandat. I powiem państwu, że gdy 
moim oczom 20 lat od tamtej wyprawy ukazał się 
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ten sam pagórek, lecz już nie z resztkami murów, 
ale z odbudowanym całym zamkiem, zaniemówi-
łem. Tym, który praktycznie z niczego, z ruin, bez 
wsparcia rządu, bez dotacji europejskich, podniósł 
zamek Bobolice, a teraz odbudowuje bliźniaczy za-
mek Mirów, jest senator VI i VIII kadencji Jarosław 
Lasecki. I to nie tylko to, że bez żadnej pomocy to 
zrobił, ale bardzo często wbrew oporowi niezbyt 
rozgarniętych urzędników pochodzących… No, 
to jest ponad podziałami, nie można tutaj winy 
przypisać żadnemu z ugrupowań, gdyż głupota 
jest ponad podziałami. Mimo tych problemów do-
piął swego i dzisiaj setki tysięcy – nie zawyżam 
tych liczb – Polaków mogą zobaczyć i podziwiać 
unikalne konstrukcje obronne, które są właściwe 
tylko i wyłącznie dla tego okresu. Odnosząc się 
z szacunkiem i wdzięcznością do wszystkich tych, 
którzy pielęgnują pamięć o Kazimierzu Wielkim, 
chciałbym niniejszym złożyć podziękowanie sena-
torowi Jarosławowi Laseckiemu za tę ciężką pracę 
na rzecz naszego dziedzictwa kulturowego, naro-
dowego i za rewitalizację unikatowych zamków 
kazimierzowskich.

Wysoka Izbo, w uchwale mówimy – za chwilę 
ją przeczytam – o pomyśle stworzenia potężnego 
organizmu w środku Europy, który miał się doko-
nać poprzez próbę zawarcia unii personalnej naj-
pierw z Węgrami, a ziścił się w unii personalnej 
z Litwą. I to był taki twór, który mógł się oprzeć 
sąsiadom. Ale przypomniał mi o pewnej postaci 
– i słusznie – senator Kazimierz Kleina, o Kaźku 
Słupskim. Przecież w pierwotnym zamyśle Kaźko 
Słupski miał być następcą Kazimierza Wielkiego. 
To się nie udało, a skutki tego wiemy, jakie były, 
gdyż straciliśmy Pomorze na wiele, wiele lat.

Wysoka Izbo, podejmując nasze uchwały oko-
licznościowe, nie tylko czcimy wielkich Polaków. 
Chcemy, by ich dokonania były przesłaniem dla 
współczesnych pokoleń. Niech więc pamięć o wy-
siłkach króla Kazimierza, który z taką pieczołowi-
tością dbał o dobrobyt i siłę ekonomiczną swego 
królestwa, pielęgnując np. szlak handlowy wzdłuż 
Wisły, z południa Europy na północny-wschód aż 
do Nowogrodu, będzie wskazówką i wzorcem dla 
nas o dbałość o nasze państwo.

Jeżeli państwo pozwolicie – to będzie trwało 
bardzo krótko, 2 minuty – przeczytam tę uchwałę.

„Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
w  650. rocznicę śmierci Króla Kazimierza 
Wielkiego

5 listopada 1370 r. zmarł na Wawelu Kazimierz 
Wielki.

Kilkanaście lat po śmierci ostatniego króla 
polskiego z dynastii Piastów śląski kronikarz, pa-
trzący wówczas na państwo polskie z zewnątrz, 
napisał o królu Kazimierzu: «Ten Kazimierz, król 
Polski, był człowiekiem w swoich czasach opatrz-
nościowym, miłował pokój i doprowadził Polskę do 
dobrego stanu, chętnie budował kościoły i dla za-
chowania pokoju odbudowywał grody pozostające 
w granicach królestwa i był człowiekiem posiada-
jącym wielkie bogactwa».

Ostatni koronowany Piast objął tron w kwiet-
niu 1333 r., po śmierci swego ojca Władysława 
Łokietka. Rozpoczął panowanie w kraju osłabio-
nym, z roszczeniami królów czeskich do polskiej 
korony i niemal na skraju rozpadu po przegranej 
wojnie z zakonem krzyżackim. Królestwu brako-
wało wewnętrznej spoistości po przeszło 200 latach 
rozbicia politycznego.

Choć wojny nie były czymś obcym jego pano-
waniu, to działania wewnętrzne dały mu przy-
domek «Wielki». Król rozpoczął wielkie reformy. 
Najważniejszą ich częścią było zbudowanie spraw-
nego zarządu terytorialnego, opartego na urzędach 
starościńskich. Panujący budował zasobność swe-
go skarbca dzięki kopalniom srebra, ołowiu oraz 
soli. Górnictwo stało się przedmiotem osobnych 
prawnych regulacji króla, tak aby do skarbca pły-
nęły maksymalne zyski. Z inicjatywy monarchy 
przeprowadzono szeroką akcję kolonizacji dóbr 
królewskich, lokowano także miasta, takie jak 
Bydgoszcz czy Radom, i budowano słynne zam-
ki kazimierzowskie, takie jak Zamek Bobolice, 
Zamek Niepołomice, które nie miały na celu jedy-
nie obrony granic, ale stawały się szkieletem zarzą-
du terytorialnego Królestwa Polskiego i zapleczem 
niezbędnym do utrzymania porządku publicznego.

Największym osiągnięciem było zapewne ogło-
szenie słynnych Statutów kazimierzowskich, które 
stały się pierwszą tak szeroką próbą uregulowa-
nia najważniejszych problemów prawnych jedno-
czącego się państwa. Statuty nie były kodyfikacją 
polskiego prawa zwyczajowego, ale stały się fun-
damentem wszystkich późniejszych jego pisanych 
ujęć i kolejnych reform.

Kazimierz Wielki, przekazując przed śmiercią 
tron Polski Ludwikowi, królowi Węgier, stworzył 
unię personalną Królestwa Polskiego z potężnym 
wówczas Królestwem Węgier, zabezpieczył kraj 
przed atakiem z zewnątrz. Była to pierwsza pró-
ba zbudowania silnego, zdolnego stawić skutecz-
ny opór swoim wrogom organizmu, jakim Polska 
stała się w niedługim czasie poprzez unię z Litwą.
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Bez wątpienia panowanie Kazimierza Wielkiego 
stało się fundamentem potęgi Królestwa Polskiego 
w następnych stuleciach. Pamiętamy znamienne 
słowa Jana Długosza, który blisko 100 lat po śmier-
ci króla napisał, że Kazimierz Wielki zastał Polskę 
drewnianą, a zostawił murowaną. Król Kazimierz 
jest w historii Polski przykładem tego, iż można 
w świadomości potomnych zostać wielkim nieko-
niecznie ze względu na zasługi wojenne, ale dzięki 
zajmowaniu się gospodarką i prawem.

Uchwała podlega ogłoszeniu w  Dzienniku 
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej «Monitor 
Polski»”.

Bardzo proszę państwa senatorów o przyjęcie 
tej uchwały. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 

nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy 
komisji i zarazem senatora wnioskodawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Bardzo proszę, pan senator Jan Maria Jacko- 
wski.

SenatoR 
Jan maria Jackowski 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, ja mam pytanie w związku 

z tymi wypowiedziami… A przypomnę, że Komisja 
Kultury i Środków Przekazu VIII kadencji odby-
ła wyjazdowe posiedzenie na zamku w Bobolicach 
i mogła wizytować rewitalizację tego historyczne-
go zamku. I w związku z przypomnieniem zasług 
pana senatora Laseckiego, senatora VI i VIII ka-
dencji, mam pytanie: czy pan nie uważa, że na-
leżałoby wprowadzić do tekstu tej uchwały jakieś 
odniesienie do tych ludzi, którzy współcześnie to 
dziedzictwo kontynuują? Bardzo bym prosił o od-
powiedź w tej kwestii.

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę pana senatora wnioskodawcę.

SenatoR 
aleksander PocieJ 

Szanowny Panie Senatorze, tak się złożyło, 
że w czasie VIII kadencji w jakiś sposób ominęło 
mnie to szczęście, żeby pojechać do Bobolic, i do-
piero dużo później tam trafiłem, zresztą tym moim 
wrażeniem podzieliłem się w swojej wypowiedzi. 
Szanowny Panie Senatorze, ja wiem, że rozmach 
i szczodrość pana senatora Laseckiego jest równa 
wyłącznie jego skromności, więc…

(Wesołość na sali)
Panie Senatorze, ja na pewno nie będę się… 

i przyklasnę, jeżeli pan senator złoży taką popraw-
kę. Dziękuję bardzo.

(Senator Bogdan Borusewicz: Mogę?)

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję bardzo.
Nie widzę… A, pan marszałek Borusewicz. 

Bardzo proszę, pytanie trwające nie dłużej niż 
minutę.

(Senator Bogdan Borusewicz: Tak jest.)
Bardzo proszę.

SenatoR 
BoGdan Borusewicz 

Mam pytanie do pana senatora sprawozdawcy: 
czy to jest lobbing…

(Senator Jadwiga Rotnicka: No właśnie o to 
chciałam zapytać.)

(Senator Aleksander Pociej: Nie.)
…Laseckiego…
(Senator Aleksander Pociej: Nie.)
…byłego senatora?

SenatoR 
aleksander PocieJ 

Ja wiem, Panie Marszałku…
(Senator Bogdan Borusewicz: Nie. Dobrze.)
…że pan marszałek niespecjalnie lubi pana se-

natora Laseckiego, ale uważam, że niepotrzebnie 
pan senator rozpoczyna tę dyskusję. To po pierw-
sze. Po drugie, to nie jest lobbing, tylko uważam, że 
powinno się wspomnieć senatora, który ma takie 
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zasługi i którego pracy dla kultury polskiej nikt nie 
zauważył. I dlatego o nim wspomniałem, ponieważ 
jest jedynym znanym mi człowiekiem, który podjął 
się czegoś takiego.

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Jak rozumiem, nie ma więcej pytań.
Otwieram w związku z tym dyskusję.
Bardzo proszę o zabranie głosu w dyskusji pana 

senatora Jana Marię Jackowskiego.

SenatoR 
Jan maria Jackowski 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jako historyk z wykształcenia nie mogę nie 

przyklasnąć przypominaniu naszej zbiorowej 
świadomości i budowaniu świadomości histo-
rycznej w oparciu o jak najbardziej pozytywne 
przykłady. Sądzę, że postać, życie i dzieło króla 
Kazimierza, nazwanego przecież Wielkim, a więc 
już dawno, dawno temu uznanego za wybitnego 
władcę i męża stanu swojej epoki, zasługuje na 
upamiętnienie, tym bardziej że mamy taką może 
nie superokrągłą, ale mimo wszystko okrągłą rocz-
nicę, rocznicę 650-lecia jego śmierci, która przypa-
dła 5 listopada 1370 r.

Wysoka Izbo, był to władca, który niejako za-
myka paletę wybitnych Piastów na tronie Polski, 
zamyka dzieje dynastii na tronie polskim, choć 
przecież Piastowie jeszcze władali niektórymi 
ziemiami Rzeczypospolitej, m.in. Mazowszem, 
do 1526 r., do XVII w. byli również na Śląsku. 
Ale na tronie Polski niestety już nie byli. Tak 
więc ten 400-letni okres zaczynający się histo-
rycznie, można powiedzieć, od księcia Mieszka, 
który uchodzi za twórcę państwa polskiego, cho-
ciaż oczywiście to tworzenie państwa zaczyna-
ło się wcześniej… Niemniej jednak przeszedł 
on do historii jako ten, który dokonał chrztu, 
ten, który dokonał budowy państwa polskie-
go. No i Kazimierz Wielki, jego potomek w linii 
prostej, który zamyka dzieje tej dynastii. Jest 
takie powiedzenie, które jest w naszym narodo-
wym katalogu różnych odniesień, że Kazimierz 
Wielki zastał Polskę drewnianą, a zostawił mu-
rowaną. Oczywiście to jest mówione nad wyraz, 

ponieważ nie wszystkie obiekty były murowa-
ne, niemniej jednak jego inwestycje, szczegól-
nie w bezpieczeństwo, w budowę, jeśli mówić 
dzisiejszym językiem infrastruktury, były bar-
dzo ciekawe.

Ja, Panie Senatorze, nie przypadkiem pyta-
łem się o kwestię zamku bobolickiego, ponieważ 
ja tutaj zgadzam się z pana oceną. Cokolwiek by 
mówić, to rzeczywiście jest to przykład prywat-
nego mecenatu w obszarze kultury, szczegól-
nie trudnym, dlatego że dotyczącym ochrony 
zabytków. Łatwiej być mecenasem w bieżących 
przedsięwzięciach artystycznych niż w takim jak 
tamto zadaniu. Akurat to wyjazdowe posiedzenie 
komisji kultury w VIII kadencji, w którym bra-
łem udział, zrobiło na mnie ogromne wrażenie, 
i to, co tam zobaczyliśmy też. Już nie będę tego 
wszystkiego opowiadał, w każdym razie zamek 
po 300 latach bycia w ruinie został przywrócony 
do stanu swojej świetności. Uważam, że w tym 
zakresie nie będzie prywatą ani lobbingiem, jak 
powiedział pan marszałek Borusewicz, wspo-
mnienie o tej zasłudze senatora VI i VIII kaden-
cji, który tego dzieła dokonał. A, jak słyszymy, 
obecnie w trakcie rewitalizacji jest leżący, bodaj-
że, o 1,5 km od Bobolic zamek w Mirowie, który 
w tej chwili jest ruiną. To jest żmudna, kosztow-
na, skomplikowana operacja. Kto się zna na kon-
serwatorstwie, ten wie, że to wszystko odbywa 
się przy zachowaniu stosownych procedur kon-
serwatorskich, przy nadzorze. Do takich dzia-
łań musi być zastosowane całe oprzyrządowanie 
prawne. Tak że to jest ogromny wysiłek. To nie 
jest ot taki sobie remont czy przeprowadzenie 
rewitalizacji jakiegoś obiektu budowlanego. 
Dlatego pozwalam sobie złożyć w imieniu pana 
senatora Libickiego i moim własnym poprawkę 
do projektu uchwały. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Rozumiem, że jest to poprawka, która w uchwa-
le upamiętniającej sześćset pięćdziesiątą rocznicę 
śmierci wielkiego króla wspomina żyjącego obec-
nie senatora. Okej.

(Senator Robert Mamątow: Bez sensu całkowi- 
cie.)

Ta poprawka została złożona.
O zabranie głosu bardzo proszę pana marszałka 

Tomasza Grodzkiego.
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SenatoR 
Tomasz Grodzki 

Ja bardzo króciutko. Prosiłbym kolegów senato-
rów, wnioskodawców, aby rozważyli nieskładanie 
tej poprawki. Jak będziemy podejmować uchwa-
łę czczącą pana senatora, to wspomnimy jego do-
konania, w tym odbudowę tego czy owego zamku. 
Pan senator Pociej wspomniał o skromności pana 
senatora i nie wiem, czy nie wyrządzilibyśmy mu 
tym krzywdy. Poza tym uchwała dotyczy 650-le-
cia śmierci króla Kazimierza Wielkiego. Nie jest to 
uchwała podkreślająca zasługi tego czy owego żyją-
cego senatora. Byłby to ewenement. Przypomnę, że 
podejmowaliśmy już uchwałę osobową dotyczącą 
Cypriana Norwida.

Nie mogę zgłosić wniosku przeciwnego, ale na 
posiedzeniu komisji będę rekomendował głosowa-
nie przeciw, żeby nie czynić precedensu, zwłasz-
cza że, jak państwo wiecie, również senatorowie 
obecnej kadencji rewitalizowali pałace, które w tej 
chwili pięknie służą ludziom. Oni są w składzie 
X kadencji. Zrobilibyśmy kardynalny błąd – nie 
chcę używać innych słów, mówić, że byśmy się 
ośmieszyli – przyjmując taką poprawkę. Dlatego 
namawiam panów senatorów, aby jeszcze raz się 
nad tym zastanowili, ponieważ jest to sytuacja bez 
precedensu.

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Sekundkę, proszę państwa. Teraz zapisany do 
głosu jest…

Dziękuję bardzo panu marszałkowi, który za-
brał głos w dyskusji.

Kolejnym mówcą zapisanym do…
(Senator Jan Maria Jackowski: Panie Marszał- 

ku…)
Chyba że ad vocem pan senator… Tak?
Bardzo proszę.

SenatoR 
Jan maria Jackowski 

Wysoka Izbo!
Składając tę poprawkę, kierowałem się, że tak 

powiem, szczerym uczuciem, ponieważ uważałem, 
że inwestycja, która została dokonana – podkre-
ślam: z prywatnych środków, nie z publicznych, 

na własny koszt, nie przy wykorzystaniu środków 
unijnych czy środków krajowych, z tych specjal-
nych funduszy – zasługuje na uwagę. Ale powiem 
szczerze, że pan marszałek Grodzki przekonał 
mnie w tej swojej wypowiedzi. Poprawka została 
złożona przeze mnie i pana senatora Libickiego. 
Ja wycofuje tę poprawkę, uważając, że to, co po-
wiedzieliśmy w trakcie debaty, oddaje zasługi pana 
senatora Laseckiego, jeżeli chodzi o rewitalizację 
i mecenat nad zamkiem w Bobolicach. Nie mogę się 
jednak wypowiadać za pana senatora Libickiego. 
Spróbuję się z nim skontaktować i wtedy…

(Głos z sali: Wyraził zgodę.)
Otrzymałem informację, że wyraził zgodę. 

W takim razie wycofujemy tę poprawkę. Proponuję 
do niej nie nawiązywać.

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Poprawka zostaje, jak rozumiem, wycofana.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Jerzego 

Fedorowicza w  trybie zdalnym, który zapew-
ne już od pewnego czasu oczekuje na możliwość 
przemówienia.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

SenatoR 
Jerzy fedorowicz 

Pani Marszałku, czy jestem słyszalny?
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Tak, Panie 

Senatorze, jest pan słyszalny. W tej chwili jest pan 
również widzialny.)

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Przysłuchuję się tej dyskusji z ogromną uwa-

gą. Cieszę się, że taka uchwała jest podejmowa-
na. Pamiętam, że kiedy byłem przewodniczącym 
sejmowej komisji, czciliśmy rocznicę urodzin 
Kazimierza Wielkiego i jechaliśmy do Kowala, tam, 
gdzie podobno przyszedł na świat. Ja chcę tylko do-
dać jedną rzecz do tej uchwały. Może umknęło mi to 
z tego powodu, że uczestniczę w obradach zdalnie. 
To, że mówimy o Polsce tamtych lat, średniowiecz-
nej Polsce, jako o kraju tolerancji społecznej i reli-
gijnej, jest ogromną zasługą Kazimierza Wielkiego. 
Wtedy powstało miasto Kazimierz, w którym ja 
mieszkałem przez wiele, wiele lat. Jest to jedno 
z niewielu… Nie wiem, czy gdzieś w Europie jest 
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takie miejsce, gdzie spotyka się prawie na jednej 
ulicy, w obszarze, nie wiem, 300 m2 gotycką ka-
tedrę i żydowską synagogę. Nasi żydowscy bracia 
przez wiele lat korzystali z tej tolerancji, aż do nie-
szczęsnego Holocaustu. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

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

ra Antoniego Mężydłę, też, jak rozumiem, w try-
bie zdalnym.

SenatoR 
anToni męŻydło 

Tak.
Ja chciałem zabrać głos w debacie z panem se-

natorem Jackowskim ze względu na to, że ta jego 
propozycja to było tak jakby przeciwne zdanie 
w sprawie inflacji tych naszych projektów uchwał 
dotyczących uczczenia czy to rocznic, czy jakichś 
postaci – z którą to uwagą ja się zgadzam i aku-
rat jeśli chodzi o słowa pana senatora Bogdana 
Zdrojewskiego, to były one zasadne według mnie. 
Tutaj byśmy poszli zbyt daleko i, jak myślę, to by-
łoby uczczenie – jak to dosyć ironicznie nazwał 
senator Zdrojewski – nie tylko tych, których wy-
mieniamy w projekcie uchwały, ale i wnioskodaw-
ców. A tutaj jeszcze to by było dodatkowe uczczenie 
osoby spoza… ale też senatora. Tak że ja tylko to… 
Nie wiedziałem, jak się wycofać z tego, że zgłosiłem 
swój głos, tak że… Mój głos jest już pewnie nieak-
tualny. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze, również za 
tę szczerość.

Stwierdzam, że lista mówców została wyczer- 
pana.

Dla porządku informuję, że pan sena-
tor Aleksander Szwed i pan senator Krzysztof 
Brejza złożyli swoje przemówienia w dyskusji do 
protokołu*.

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

Zamykam dyskusję.
Przystępujemy do głosowania… Nie?
(Głosy z sali: Nie…)
(Głosy z sali: Tak.)
(Głos z sali: Ale wycofany…)
No przecież… No, ja tutaj nie mam, szczerze 

mówiąc…
(Senator Tomasz Grodzki: Przegłosujemy te 2 

projekty uchwał…)
(Głos z sali: Ale nie ma scenariusza…)
No, nie ma scenariusza, ale wydaje mi się, że 

potrafię wypowiedzieć słowa w języku polskim. Od 
pewnego czasu czynię to…

(Rozmowy na sali)

SenatoR 
marek Pęk 

Panie Marszałku… Panie Marszałku, ja w takim 
razie z wnioskiem formalnym. Ustalenia były takie, 
że mamy w bloku głosowań, na końcu posiedzenia, 
głosować nad tymi projektami uchwał. A więc pro-
szę o przynajmniej 5 minut…

(Wicemarszałek Michał Kamiński: A nie, w ta-
kim razie przepraszam…)

5 minut przerwy, żebyśmy się przygotowali do 
głosowania.

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Panie Marszałku, przepraszam, to jest mój… 
Ja niepotrzebnie, jak rozumiem, wprowadziłem 
państwa senatorów w błąd, zakładając, że być 
może przez pomyłkę nie mam tutaj w scenariu-
szu uwzględnionych głosowań, i zakładając, że po 
prostu wszystkie projekty uchwał… I tak zapyta-
łem, bo nie wiedziałem, ilu projektów uchwał to 
ograniczenie głosowania dotyczy. A więc proszę się 
tutaj… Nie ma powodów do niepokoju…

(Głos z sali: To będzie jutro.)
Jutro będzie głosowanie nad tym punktem, od-

będzie się to w bloku głosowań. Najmocniej pań-
stwa senatorów przepraszam za zamieszanie.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
dwudziestego ósmego porządku obrad: drugie 
czytanie projektu uchwały w sprawie upamięt-
nienia rewolucji 1905 roku oraz poprzedzającego 
ją zrywu polskich robotników w walce z carskim 
zaborcą.
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Przypominam, że projekt ten został wniesio-
ny przez grupę senatorów i zawarty jest w druku 
nr 259, a sprawozdanie – w druku nr 259 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
senatora Wojciecha Koniecznego, o przedstawienie 
sprawozdania komisji o projekcie uchwały.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

SenatoR SPRaWozDaWca 
woJciecH konieczny 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Przypadł mi w udziale zaszczyt przedstawienia 

państwu sprawozdania z obrad komisji w sprawie 
upamiętnienia rewolucji 1905 roku oraz poprze-
dzającego ją zrywu polskich robotników w walce 
z carskim zaborcą. Jest to, w moim odczuciu, bar-
dzo ważny projekt uchwały, uchwały nawiązują-
cej do pięknej tradycji narodu polskiego – walki 
o niepodległość, walki o samostanowienie, walki 
o wolność.

Walka ta odbyła się w bardzo trudnych warun-
kach, była poprzedzona powstaniami, po których – 
i to po każdym z nich – sytuacja narodu polskiego 
się pogarszała. Zarówno powstanie listopadowe, 
jak i powstanie styczniowe, zakończyły się klęską, 
zakończyły się zwiększeniem represji, ogranicze-
niem praw polskiego narodu, wprowadzeniem np. 
cenzury, ewentualnie zniesieniem języka polskie-
go jako języka urzędowego. Z kolei rewolucja roku 
1905 jest wieloaspektowa. Jednym z tych aspektów 
jest to, że udało się… Tzn. mimo że również to po-
wstanie zakończyło się klęską, to nie zakończyło 
się ono taką całkowitą klęską, gdyż przyniosło po-
zytywne efekty. Tych pozytywnych efektów było 
dużo: było zluzowanie terroru carskiego, było zlu-
zowanie w zakresie właśnie cenzury prewencyjnej, 
były powoływane po tej rewolucji polskie instytu-
cje, takie jak Polska Macierz Szkolna, zezwolono 
na nauczanie w języku polskim, został też wpro-
wadzony język polski jako język urzędowy w urzę-
dach gminnych i innych, mogło powstać jeszcze 
wiele innych instytucji, kulturalnych, historycz-
nych… Po prostu ten zryw był na tyle silny, na tyle 
spontaniczny i oddolny, że przyniósł refleksję na-
wet u carskiego zaborcy i w efekcie przyniósł po-
zytywne zmiany dla narodu polskiego.

Był też pierwszym zrywem, który był czy-
nem zbrojnym, od czasu powstania styczniowego. 
Oczywiście, tak jak mamy napisane w uchwale, ten 

czyn, tę rewolucję 1905 r. poprzedziła demonstra-
cja, sławna demonstracja 13 listopada 1904 r. na 
placu Grzybowskim w Warszawie, kiedy to Kozacy 
wysłani do spacyfikowania tej demonstracji nie li-
czyli się w ogóle z oporem, myśleli, że to będzie jak 
do tej pory, ale tak się nie stało, gdyż Organizacja 
Bojowa Polskiej Partii Socjalistycznej, która osła-
niała demonstrację, rozpoczęła bój z Kozakami. 
I w efekcie mieliśmy właśnie do czynienia z pierw-
szym po postaniu styczniowym wystąpieniem 
zbrojnym.

Rewolucja 1905 r. przyniosła oczywiście wiele 
ofiar. Te ofiary wołają dzisiaj o pamięć. Też po to 
powinniśmy uchwalić ten projekt, aby oddać im 
należną cześć. Oczywiście jednym z najsłynniej-
szych bohaterów i jedną z najsłynniejszych ofiar 
tej rewolucji był młody Stefan Okrzeja, który la-
tem 1905 r. został powieszony na stokach Cytadeli 
Warszawskiej. Nie wiemy, gdzie został pochowany, 
carski zaborca zadbał o to, abyśmy nie mogli mu 
oddać czci. Ale możemy mu oddać cześć również 
dzisiaj w tej uchwale, jako Senat Rzeczypospolitej 
Polskiej, aby pokazać, że takie zamierzenia wyma-
zania polskich bohaterów z naszej historii nigdy 
się nie udają.

Mimo pewnych różnic, które możemy dzisiaj 
nazwać różnicami politycznymi… Wtedy ich nie 
było, wtedy tak naprawdę ten zryw był zrywem 
niepodległościowym i również walką o sprawie-
dliwość społeczną. Dokonał się wskutek następstw 
wojny, nieudanej dla Rosji imperialnej wojny 
z Japonią, w której Rosja poniosła klęskę i w wy-
niku tego pogorszyły się warunki życia, a jedno-
cześnie wzrósł ucisk różnych warstw społecznych, 
które już nie mogły tego znieść. Tak że ten zryw 
niósł ze sobą oczywiście pewien element walki kla-
sowej, czy nawet w bardzo dużym stopniu element 
walki klasowej, ale to też było normalne w tamtych 
czasach. Społeczeństwo zachodnie, nawet społe-
czeństwa naszych pozostałych zaborców, austriac-
kiego czy pruskiego, a również Europy Zachodniej 
już żyły inaczej, tam już nie było takiego ucisku, 
jaki był w zaborze rosyjskim. I również dlatego sze-
rokie masy robotnicze przystąpiły do tego protestu, 
do tej rewolucji.

Proszę państwa, ta rewolucja miała również na-
stępny pozytywny skutek: doprowadziła do tego, że 
polskie organizacje, takie jak właśnie Organizacja 
Bojowa PPS czy inne, zyskały nowych członków. 
Nastąpił rozwój polskich partii niepodległościo-
wych. Uwierzono w to, że walka ma sens, uwie-
rzono w to, że prędzej czy później Polska odzyska 
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niepodległość. Wszyscy bohaterowie, którzy po-
tem tworzyli czy to 1. Kompanię Kadrową, czy 
I Brygadę Legionów Piłsudskiego, czy inne, mają 
swoje korzenie w rewolucji 1905 r., żyli tą tradycją. 
Nawiązywali do niej również tacy bohaterowie jak 
Józef Piłsudski i inni, których znamy z kart historii.

Dlatego wnoszę o to, aby Wysoki Senat zgodził 
się na podjęcie tej uchwały. A gwoli formalności 
odczytam, że komisja na posiedzeniu w dniu 24 li-
stopada 2020 r. rozpatrzyła w pierwszym czyta-
niu przedstawiony przez wnioskodawców projekt 
uchwały, wprowadziła do niego poprawkę i wno-
si o przyjęcie przez Senat jednolitego załączonego 
projektu uchwały. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 

nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdaw-
cy komisji oraz do upoważnionego przedstawiciela 
wnioskodawców. Przypominam, że wnioskodaw-
cy upoważnili do ich reprezentowania senatora 
Wojciecha Koniecznego.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Marszałek Borusewicz. Bardzo proszę.

SenatoR 
BoGdan Borusewicz 

Panie Senatorze Sprawozdawco, czy mógłby 
pan odczytać tę uchwałę?

(Głosy z sali: Nie no…)
Po to, żebyśmy wiedzieli, jaka jest ostateczna 

treść.

SenatoR 
woJciecH konieczny 

Panie Marszałku, pan marszałek nieco wyprze-
dził mój zamiar, który chciałem podjąć w dyskusji…

(Senator Bogdan Borusewicz: Chodzi o to, czy 
te poprawki tam zostały…)

To znaczy ja mam zamiar zgłosić w dyskusji 
poprawkę, więc na razie o tym nie wspominałem.

(Senator Bogdan Borusewicz: Nie, to ja 
wycofuję…)

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Aha. Rozumiem.
I pan senator Jerzy Czerwiński. Bardzo proszę.

SenatoR 
Jerzy czerwiński 

Tak, ja mam 2 pytania.
Jedno, Panie Marszałku, dotyczy procedury, 

która była zrealizowana na posiedzeniu komisji. 
A mianowicie w trakcie pierwszego z głosowań 
na posiedzeniu komisji uzyskano wynik 7:7, czy-
li 7 osób poparło projekt uchwały, 7 było przeciw-
ko i jeszcze 1 senator wstrzymał się od głosu. I ten 
wynik został zinterpretowany jako zachęta do dal-
szej dyskusji, a nie niepoparcie projektu uchwały. 
Według mnie nie powinno to być prezentowane, 
przynajmniej z takim wynikiem. Potem było drugie 
głosowanie. Senatorowie Prawa i Sprawiedliwości 
nie wzięli w nim udziału na znak protestu związa-
nego z taką, a nie inną interpretacją przez prze-
wodniczącego pierwotnego wyniku. Prosiłbym 
pana senatora o komentarz do tego.

I druga kwestia. No, ja bym jednak mimo wszyst-
ko przeczytał 2 zdania, które znajdują się w  tej 
uchwale, zwróciłbym na nie uwagę. Pierwsze to jest 
mianowicie zdanie, które… No, przyznam się, że nie 
wiem, czy powinno ono znaleźć się w tekście, który 
my uchwalamy. Przypominam, że uchwalenie cze-
goś oznacza poparcie. Mowa tutaj oczywiście o re-
wolucji z 1905 r. Cytuję: „Wydarzenie to wymusiło 
zmiany ustrojowe w Rosji, było zarzewiem rewolu-
cji lutowej, a następnie październikowej 1917 r.”. Nie 
wiem, czy akurat Senat Rzeczpospolitej jest najlep-
szym miejscem do tego, żeby wspominać o rewolu-
cji 1917 r. jako czymś oczywistym czy też, być może, 
korzystnym dla Polski, a rzeczywiście znajdują się 
tutaj frazy, które odwołują się do, tak bym to nazwał, 
narodowego aspektu, pierwiastka tej rewolucji 1905 r. 
Tylko pytanie, czy słusznie? Bo jeśli czytam, że jedną 
z jej długofalowych konsekwencji – to znaczy tej re-
wolucji – stało się odzyskanie przez Polskę niepod-
ległości w 1918 r., to przyznam się, że… Ja nie jestem 
historykiem, ale moja znajomość historii sprawia, że 
raczej inne przyczyny sytuuję jako szansę odzyskania 
niepodległości, zrealizowaną skutecznie w 1918 r., nie 
zrywy rewolucyjne w 1905 r.

Prosiłbym o komentarz do tej treści, ale przede 
wszystkim do procedury.
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WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Ale, Panie Senatorze, ja pana najmocniej prze-
praszam. Nie tylko przekracza pan minutowy czas 
zadawania pytania, to jeszcze, jak rozumiem… 
Panie Senatorze, pytania dotyczące treści sprawoz-
dania nie obejmują refleksji pana senatora spra-
wozdawcy na temat wydarzeń, które pan senator 
prezentuje. Z całym szacunkiem do pana – nie to 
jest przedmiotem obecnego punktu obrad. Mówiąc 
inaczej, Panie Senatorze: nie jest przedmiotem tych 
obrad pana, z całą pewnością słuszne, zaintereso-
wanie refleksjami pana senatora Koniecznego. On 
ma odpowiadać na pytania dotyczące sprawozda-
nia. I o ile pana pytanie dotyczące okoliczności gło-
sowania jest pytaniem absolutnie zasadnym, o tyle 
pytanie dotyczące refleksji nie mieści w tym punk-
cie – po prostu. I proszę nie traktować tego jako 
czegoś wrogiego z mojej strony, tylko…

(Senator Jerzy Czerwiński: Ja może wyja-
śnię, Panie Marszałku, bo nie do końca jasno się 
wyraziłem…)

A, to przepraszam.
(Senator Jerzy Czerwiński: Te 2 cytaty są z dru-

ku, który się nazywa „sprawozdanie”, wobec tego 
proszę o ustosunkowanie się do tych 2 zdań z tego 
sprawozdania. Proste.)

Bardzo proszę pana senatora o odpowiedź.

SenatoR 
woJciecH konieczny 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Jeśli chodzi o proces przyjmowania projektu 

uchwały na posiedzeniu komisji, to rzeczywiście 
sytuacja, którą pan senator opisał, miała miejsce. 
Było głosowanie, w którym wynik był remisowy. 
Zdaniem legislatorów senackich, którzy dość spo-
ro czasu spędzili, aby rozwikłać ten problem, to 
nie wskazuje na odrzucenie projektu uchwały. 
Oczywiście można wrócić do obrad i je prześledzić, 
ponieważ tam kilka osób się wypowiadało. W re-
zultacie – ponieważ nie ma określonego trybu, co 
zrobić w przypadku remisu w głosowaniu, a nie 
jest to odrzucenie i nie jest to przyjęcie – pan prze-
wodniczący komisji Kwiatkowski skorzystał z pra-
wa do przedstawienia innej poprawki, która została 
przegłosowana. I w związku z tym projekt uchwa-
ły uzyskał większość. Tak to w skrócie wyglądało.

Jeśli chodzi o refleksje pana senatora i moje do-
tyczące rewolucji w 1917 r… Pan senator do końca 
dobrze tego nie zacytował, bo w tej uchwale była 
mowa o tym, że to doprowadziło do tego na zie-
miach rosyjskich, bo ta rewolucja nie występowała 
tylko na ziemiach polskich. Na ziemiach polskich 
historia jakby rozwinęła się w inną stronę, na zie-
miach rosyjskich w inną stronę. Ale tego zdania – 
pan marszałek Borusewicz mnie już o to zapytał 
– po zmianach, które mam zamiar przedstawić, 
kiedy zabiorę głos w dyskusji i zgłoszę poprawkę, 
nie będzie.

Jeśli chodzi o to, że zryw nie przyniósł nam… 
nie służył sprawie niepodległości Polski, to tu-
taj będziemy się różnić. Będziemy się różnić. 
Rzeczywiście krew przelana w czasie tej rewolu-
cji miała kolor czerwony. Sztandary PPS, które po-
wiewały, również miały kolor czerwony. Ale to nie 
znaczy, że ta czerwieńsza krew od innej krwi nie 
zasługuje na poparcie. I przypominam, że w wy-
niku tej rewolucji powstał odłam PPS, który służył 
już tylko sprawie walki z zaborcą. Dzięki tej rewo-
lucji szereg osób zdecydowało się przystąpić do tej 
walki, zdecydowało się wesprzeć narodowe aspi-
racje. I to, co było uśpione przez lata, zostało obu-
dzone właśnie dzięki tej rewolucji 1905 r. Tak że 
w tej sprawie możemy się różnić. Jeżeli pan senator 
tego nie widzi, no to pozostaniemy w sporze. Ale, 
tak jak pan marszałek powiedział, to już są nasze 
interpretacje, i nie dotyczy samego przebiegu po-
siedzenia komisji.

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Ja teraz w związku z pytaniem pana Czerwiń-

skiego, trochę ośmielony, zadam panu też pytanie 
dotyczące tej sprawy. 

Czy można postawić tezę, że efektem rewo-
lucji 1905 r. była rewolucja październikowa, czyli 
upadek caratu? Upadek caratu był niewątpliwym 
warunkiem niepodległości Polski, ponieważ car 
nigdy i w żadnym przypadku polskiej niepod-
ległości nie uznawał, a nawet w dramatycznych 
okolicznościach na początku I wojny światowej je-
dyna deklaracja, na którą dom Romanowów zgodził 
się wobec Polaków, to zapewnienie o ich wolno-
ści w wierze i w samorządzie po zwycięstwie nad 
Niemcami w I wojnie światowej. Czy w związ-
ku z tym upadek domu Romanowów, który nie 
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zakładał niepodległości Polski, a do którego ta re-
wolucja doprowadziła, był w interesie narodu pol-
skiego, czy nie był? Jestem ciekaw pana zdania 
na ten temat. To jest pytanie, Panie Senatorze, do 
pana, pana sprawozdawcy, bo ja nie mogę zadawać 
pytań panu senatorowi Czerwińskiemu.

SenatoR 
woJciecH konieczny 

Aha, przepraszam. Zrozumiałem, że to pytanie 
do pana senatora. Ale na szczęście wysłuchałem 
pytania.

Oczywiście, że tak. Jest sławne zdanie Józefa 
Piłsudskiego: „Biała Rosja jest groźniejsza od czer-
wonej Rosji”. Józef Piłsudski, twórca naszej niepod-
ległości, tak uważał. Uważał, że upadek caratu jest 
warunkiem odzyskania przez Polskę niepodległo-
ści. Tutaj też chodziło o współpracę caratu z in-
nymi zaborcami. Dopóki to były dwory panujące, 
zawsze ze sobą współpracowały i zawsze na szkodę 
Polski. Tak więc jak najbardziej – chociaż nie je-
stem zwolennikiem rewolucji 1917 r. po prostu pry-
watnie, jako senator czy też przewodniczący partii, 
którą reprezentuję – ta rewolucja z 1905 r. przyczy-
niła się również do takich ruchów na terenie samej 
Rosji, że one doprowadziły do upadku caratu, co dla 
Polski niewątpliwie było korzystną okolicznością 
w kontekście odzyskania niepodległości.

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Krzysztof Kwiatkowski.
(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Panie 

Marszałku, dziękuję. Po wyjaśnieniach pana se-
natora wycofuję się z zadania pytania.)

Informuję…
(Senator Stanisław Gogacz: Można jeszcze?)
Bardzo proszę, pan senator Gogacz. Rozumiem, 

że pytanie?

SenatoR 
sTanisław GoGacz 

Tak, oczywiście.
Panie Senatorze Sprawozdawco, na posiedzeniu 

komisji pan zgodził się z propozycją, ażeby z tekstu 

pierwotnego usunąć zdanie mówiące o rewolucji 
październikowej. Później, w trakcie głosowania, 
kiedy był remis, okazało się, że ten tekst przepadł. 
W nowym tekście tego już nie było, ale dzisiaj pan 
zapowiedział, że pan zgłosi poprawkę, która będzie 
do tego zmierzała.

Chciałbym zapytać… Bo było też drugie pyta-
nie, dotyczące drugiego akapitu na stronie 2, który 
mówi: „Wydarzenia na ziemiach polskich, zainicjo-
wane przez klasę robotniczą i lewicę, miały charak-
ter niepodległościowy i społeczny, a zwalczały je 
środowiska endeckie, obszarników i kapitalistów”. 
Na posiedzeniu komisji, kiedy proponowaliśmy 
panu, żeby pan zrezygnował – tak jak wcześniej 
zrezygnował pan ze zdania o rewolucji październi-
kowej, o ciągłości – z tego zdania, pan przedstawił 
swoją argumentację, która zmierzała do tego, że 
pan się na to nie zgadza. Chciałbym zapytać, czy 
w tym katalogu poprawek, które pan zaproponuje, 
będzie również taka poprawka. Dziękuję bardzo.

SenatoR 
woJciecH konieczny 

Dziękuję.
No, rozpoczynamy dyskusję nad poprawka-

mi, ale oczywiście odpowiem panu senatorowi. 
Powiem, nawiązując do poprzedniej uchwały, 
w przypadku której senator Jackowski zmienił 
swoje zdanie, gdyż stwierdził, że samo wybrzmie-
nie pewnych słów w Senacie jest wystarczające 
i nie muszą one być zapisane w uchwale, że rów-
nież zgodzę się na to. To zdanie w projekcie, który 
będę przedstawiał, jest zmienione. Jest kropka po 
słowach „niepodległościowy i społeczny”. A kto je 
zwalczał? No, zwalczały je środowiska endeckie, 
obszarnicy i kapitaliści, dlatego że wiele osób po 
prostu było – niestety, trzeba tak powiedzieć – za-
dowolonych ze współpracy z zaborcą i chciało ten 
stan zachować. Oni zwalczali tę rewolucję. Ale ze 
względu na rozmowy, na kontrowersje, które mia-
ły miejsce, i chęć, żeby ta uchwała nie dzieliła nas, 
tylko łączyła, zdecydowałem się na zmianę, myślę, 
że taką, która będzie również uwzględniała suge-
stie pana senatora.

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję bardzo.
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Rozumiem, że nie ma więcej pytań do pana se-
natora sprawozdawcy.

Otwieram dyskusję.
(Senator Wojciech Konieczny: Czy ja mogę… Bo 

w dyskusji chciałbym właśnie złożyć…)
Oczywiście, Panie Senatorze, może pan zabrać 

głos w dyskusji. Rozumiem, że pan senator zabie-
ra teraz głos nie jako senator sprawozdawca, ale 
jako uczestnik dyskusji, mogący również składać 
poprawki.

(Senator Wojciech Konieczny: Tak.)
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

SenatoR 
woJciecH konieczny 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Szanowni Państwo!
Oczywiście tekst uchwały, który przedstawiłem 

pierwotnie, powstał na podstawie danych histo-
rycznych, tego, jak ta sprawa wyglądała. Należy jed-
nak wziąć pod uwagę również to, że historia bywa 
interpretowana. Ja przedstawiłem pewną interpre-
tację historii, moim zdaniem słuszną i właściwą, 
ale po odbyciu kilku rozmów z senatorami, po za-
poznaniu się z ich stanowiskiem i argumentacją, 
którą przekonywali mnie głównie do tego, żeby, tak 
jak powiedziałem wcześniej, uchwała mogła łączyć, 
a nie dzielić, zdecydowałem się złożyć poprawkę, 
która eliminuje kilka kontrowersyjnych zapisów, 
no i w związku z tym ją składam. Myślę, że od-
będzie się w tej sprawie dyskusja na posiedzeniu 
komisji i ewentualnie później będziemy mogli dys-
kutować o tym jeszcze raz. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję bardzo.
Przyjmuję te poprawki.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana marszałka 

Marka Borowskiego.

SenatoR 
marek Borowski 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Bardzo dobrze się stało, że w wyniku tych dys-

kusji, które miały miejsce na posiedzeniu Komisji 

Ustawodawczej, ale i późniejszych, które prowadzi-
liśmy we własnym gronie, doszliśmy do wniosku, 
że z tej uchwały – niezależnie od tego, co kto z nas 
uważa na pewne tematy – trzeba wyeliminować 
kwestie, które właśnie mogłyby dzielić, a należy się 
skupić na 2 kwestiach zasadniczych. I tylko o nich 
jest tam mowa.

Mianowicie, przede wszystkim na tym, że mie-
liśmy do czynienia z rodzajem powstania, z walką 
z opresyjnym zaborcą, z caratem i że była to kon-
tynuacja tych zrywów narodu polskiego – w tym 
przypadku bardzo silnie połączona z elementem 
społecznym, także z walką o godziwe warunki pra-
cy. Niemniej jednak to ostrze antycarskie było tam 
dominujące i można powiedzieć, że ludzie, którzy 
zaangażowali się w tę walkę, doskonale wiedzieli, 
że ta walka idzie o przyszłość Polski.

Jeśli chodzi o kwestię… Bo tu był poruszony 
związek między tymi wydarzeniami a odzyska-
niem niepodległości w 1918 r. Oczywiście że główną 
przyczyną, głównym źródłem, można powiedzieć, 
tego, że ta niepodległość została odzyskana, była 
I wojna światowa. Ona osłabiła mocarstwa za-
borcze i stworzyła warunki, stworzyła lukę, którą 
wykorzystano. Tyle tylko że na to, żeby ją wykorzy-
stać, musiał być grunt, musiał być podkład, mu-
siał być stosunkowo wysoki stopień świadomości 
społecznej.

Ja mam przed sobą fragment wywiadu z prof. 
Friszke, który jest wybitnym historykiem i anali-
zował tamte czasy oraz wcześniejsze. I on powie-
dział, że rozbiory, które przecież trwały bardzo 
długo, spowodowały… że podział na Polskę dziel-
nicową, na te 3 zabory, spowodował pewne osłabie-
nie świadomości narodowej i poczucia wspólnoty. 
Zresztą wiemy, że różnego rodzaju siły polityczne 
polskie różnie się wypowiadały na temat przyszło-
ści. Niektóre z nich widziały przyszłość w obrębie 
krajów zaborczych, licząc na to, że te kraje będą 
się demokratyzować. I to, że w 1918 r. tę szansę 
wykorzystaliśmy… nasi przodkowie wykorzystali, 
było wynikiem tego, że przez lata, przez, powiedz-
my sobie, kilkadziesiąt lat – prof. Friszke mówi, że 
od połowy XIX w. ze względu na to, że powstawały 
różne organizacje, właśnie organizacje oporu, or-
ganizacje rewolucyjne – ta świadomość narasta-
ła. I w tym sensie to, co miało miejsce w 1905 r., 
właśnie poprzez efekty… To są bardzo ważne rze-
czy – mówił o tym tutaj autor, wnioskodawca, pan 
senator Konieczny. I to, co się stało po rewolucji, 
a mianowicie wymuszenie na caracie zgody na 
stosowanie języka polskiego w gminach, potem 
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w szkołach prywatnych, na powstanie Macierzy 
Polskiej, na powstanie różnych stowarzyszeń: 
kulturalnych, oświatowych, artystycznych… To 
wszystko bardzo silnie budowało tę świadomość 
narodową, która okazała się potem niezwykle przy-
datna w roku 1918. Tak że myślę, że tak trzeba ro-
zumieć ten związek.

No i na koniec: proszę państwa, że tak powiem, 
w pewnym sensie po wyeliminowaniu tych wszyst-
kich dyskusyjnych czy takich, które by nas dzieliły, 
elementów historii, to jest uchwała, która napraw-
dę oddaje cześć ludziom, którzy wtedy odważnie 
wystąpili i zginęli. Tam były przecież tysiące za-
bitych, tam było jeszcze więcej rannych. Ja myślę, 
że są oni godni tego, aby Senat dzisiaj im tę cześć 
oddał. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana*.
Informuję, że wnioski o charakterze legisla-

cyjnym na piśmie złożył pan senator Wojciech 
Konieczny.

Zamykam dyskusję.
W związku z tym, że zostały złożone wnioski 

o charakterze legislacyjnym, Senat kieruje projekt 
uchwały do Komisji Ustawodawczej.

Senator Konieczny zgłosił wniosek o wyznacze-
nie komisji terminu przygotowania dodatkowego 
sprawozdania w celu przeprowadzenia trzeciego 
czytania projektu uchwały jeszcze na tym posie-
dzeniu Senatu.

Jeśli nie usłyszę głosów sprzeciwu, uznam, że 
Senat przyjął przedstawiony wniosek.

Nie słyszę sprzeciwu, w związku z tym Senat 
wniosek przyjął.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
trzydziestego drugiego porządku obrad: 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.

Przypominam, że projekt ten został wniesiony 
przez grupę senatorów. Projekt zawarty jest w druku 
nr 232, a sprawozdanie komisji – w druku nr 232 S.

* Przemówienie w dyskusji złożył do protokołu senator 
Krzysztof Brejza. Przemówienie – w załączeniu.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowa-
cyjności, senatora Adama Szejnfelda, o przed-
stawienie wspólnego sprawozdania komisji 
o projekcie ustawy. 

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

SenatoR SPRaWozDaWca 
adam szeJnfeld 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Pragnę przedstawić sprawozdanie połączonych 

Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności na temat 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. Druk 
nr 232 S odnosi się do projektu zawartego w druku 
nr 232. Wysokie Komisje obradowały 1 grudnia i po 
dyskusji wnoszą do Wysokiej Izby o przyjęcie tego 
projektu bez poprawek.

Zaraz zaprezentuję pokrótce ten projekt usta-
wy, ale zanim to zrobię, chcę powiedzieć, że 
oczywiście został on poddany konsultacjom spo-
łecznym. Swoje opinie zgłosili minister finansów, 
funduszy i  polityki regionalnej, minister roz-
woju, pracy i technologii, prezes KRUS, prezes 
ZUS, Forum Związków Zawodowych, Naczelny 
Sąd Administracyjny, prezes Urzędu Ochrony 
Konkurencji i  Konsumentów, a  także Biuro 
Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Co proponuje projekt? Powiem w skrócie, dlate-
go że prezentowałem to już wczoraj, ale oczywiście 
formalnościom musi stać się zadość. Projekt zawie-
ra rozwiązania, które mają uzupełnić dotychczaso-
we rządowe tarcze o kolejne ważne rozwiązania, 
które będą służyć, po pierwsze, przedsiębiorcom, 
po drugie, pracownikom tych przedsiębiorców, po 
trzecie, szeroko rozumianym obywatelom, bo i takie 
proobywatelskie rozwiązania tu są. I od tego zacznę, 
zwłaszcza że to jest art. 1. Ustawa przewiduje wpro-
wadzenie, per analogiam do funkcjonującej już od 
ok. 10 lat w polskim systemie prawa, interpretacji 
indywidualnej dla przedsiębiorców, rozszerzenie za-
kresu tej bardzo dobrej, sprawdzonej przez dekadę 
i chwalonej instytucji, na obywateli, także tych, któ-
rzy działalności gospodarczej nie prowadzą.

Dlaczego ma to wielkie znaczenie i dlaczego 
określamy tę propozycję jako proobywatelską? 
Mianowicie bardzo wiele jest takich sytuacji, że 
tak jak przedsiębiorca, który ma do wykonania 
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obowiązek publicznoprawny, tak i człowiek nie-
będący przedsiębiorcą ma często obowiązki wobec 
państwa i oczekuje się, że on je wypełni, ale on 
nie wie, jak to zrobić. I przedsiębiorca, w przeci-
wieństwie do tego obywatela, ma prawo zapytać 
odpowiedni organ, czy jeżeli zachowa się tak i tak, 
to będzie to zgodne z prawem i zgodne z ocze-
kiwaniem organu. Czyli przedsiębiorca prezen-
tuje swój punkt widzenia we wniosku o wydanie 
interpretacji indywidualnej. Jeżeli organ podzie-
li jego punkt widzenia, to może realizować swój 
obowiązek zgodnie ze swoim poglądem na tę spra-
wę. Gdyby interpretacja się zmieniła albo gdyby 
jakikolwiek organ państwa uznawał czy interpre-
tował te przepisy inaczej, to przedsiębiorca nie 
może ponieść konsekwencji, ponieważ zastoso-
wał się do interpretacji, jaką wydał inny organ 
państwa. To jest bardzo dobre rozwiązanie, któ-
re buduje zaufanie obywateli, przedsiębiorców 
do państwa, stabilizuje sytuację przedsiębiorcy, 
a także pomaga państwu w tworzeniu dobrych 
praktyk. No, niestety z tego dobrodziejstwa nie 
może korzystać obywatel, który nie jest przedsię-
biorcą. Dlatego tutaj chcemy rozszerzyć zakres tej 
instytucji także na ludzi, którzy muszą przecież, 
jak każdy z nas, każdy obywatel, wykonywać obo-
wiązki wobec państwa, ale nie zawsze wie jak, ma 
co prawda swój pogląd na ten temat, ale to nie ma 
nic do rzeczy.

Gdyby Wysoka Izba, Senat, a potem Sejm przy-
jęły te rozwiązania, to każdy obywatel mógłby za-
pytać i zaproponować, jak chce zrealizować swój 
obowiązek. Po otrzymaniu odpowiedzi oczywiście 
ta interpretacja, tak samo jak w przypadku przed-
siębiorców, byłaby interpretacją, która by wiąza-
ła organ czy organy państwa, ale oczywiście nie 
wiąże obywatela. Jak się nie zgodzi na takie roz-
wiązanie albo przyjdzie mu do głowy inaczej się 
zachować, to jest jego wola. Tak samo jest zresztą 
per analogiam, tak jak powiedziałem, w sytuacji 
przedsiębiorców. Ale to już jest działanie na własną 
odpowiedzialność.

Chcemy, żeby ta interpretacja, podobnie jak 
w przypadku przepisów dotyczących przedsię-
biorców, była wydawana w ciągu 30 dni. Przy czym 
tutaj rozszerzamy możliwości organów państwa 
w ten sposób, że jeżeli organ uznałby, że dana spra-
wa jest zbyt skomplikowana, to mógłby wydłużyć 
sobie ten okres na udzielenie tej interpretacji. 
Dajemy możliwość wydłużenia terminu do 45 dni. 
Moim zdaniem i naszym zdaniem jest to bardzo 
dobra proobywatelska propozycja.

Druga propozycja zawarta w tejże ustawie to 
jest propozycja dotycząca wprowadzenia instytu-
cji rekompensaty dla przedsiębiorców, którzy są 
zobowiązani decyzją organu publicznego, decyzją 
państwa do zamknięcia na określony czas swojej 
działalności gospodarczej. Oczywiście firma, która 
musi zamknąć, zawiesić swoją działalność gospo-
darczą nie z własnej winy albo też nie ze względu 
na własną decyzję ekonomiczną czy decyzję gospo-
darczą, biznesową, tylko dlatego, że organ państwa 
nakazał, ponosi z tego tytułu koszty. Uważamy, że 
w państwie prawnym, w państwie, które szanuje 
obywateli i podmioty gospodarcze, musi następo-
wać w takiej sytuacji zwrot poniesionych kosztów 
ze względu na wykonanie nakazu państwa.

Oczywiście biorąc pod uwagę i  sytuację, 
i wzgląd na to, że nie wszystkie koszty, które pono-
si lub potencjalnie mógłby ponieść przedsiębiorca, 
można by było w sposób racjonalny zrefundować, 
a nawet obliczyć i potem zrefundować, wniosko-
dawcy racjonalizują swoją propozycję i zawężają 
to tylko i wyłącznie do kosztów stałych, i to enu-
meratywnie wymienionych w projekcie ustawy. 
Są to mianowicie te koszty, które wiążą się, po 
pierwsze, z wykonaniem umów na dostawę paliw 
płynnych, gazowych oraz energii elektrycznej, po 
drugie, z wykonaniem umów na dostarczanie wody 
oraz odprowadzanie ścieków, po trzecie, z reali-
zacją umów najmu i dzierżawy, wiadomo, oraz, 
po czwarte, z kosztami wynagrodzeń z tytułu za-
trudniania pracowników. Rekompensata należała-
by się przedsiębiorstwu na wniosek, czyli ubiegać 
się o nią mogłyby tylko te przedsiębiorstwa, które 
uznają, że nie tylko mają takie prawo, ale także po-
trzebę, i wnoszą do organu państwa o wypłatę re-
kompensaty za czas zamknięcia firmy ze względu 
na zakaz administracyjny prowadzenia tejże dzia-
łalności. Oczywiście we wniosku – tu wszystko jest 
opisane – muszą być nie tylko oświadczenia, i to 
składane pod zagrożeniem kary za składanie fał-
szywych oświadczeń, ale także dokumentacja, któ-
ra dowodzi tychże strat itd.

Kolejna propozycja to jest propozycja dotycząca 
zawieszenia zakazu handlu w niedziele. O tej pro-
pozycji powiem za chwilę, na końcu.

Następna propozycja, bardzo ważna moim 
zdaniem i naszym zdaniem, mianowicie stwo-
rzenie instytucji prawa zawieszenia działalności 
gospodarczej przez najmniejsze firmy działające 
w Polsce, mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające 
po parę osób. Wiele takich przedsiębiorstw w do-
bie kryzysu, który jest wywołany epidemią, ma 
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problemy z utrzymaniem swojej płynności, jest 
w szachu, bo z jednej strony chciałoby się firmy nie 
utracić, nie stracić, nie zbankrutować, ale z drugiej 
strony, gdyby kontynuować działalność, to nie da 
się tego celu osiągnąć i firma może przestać istnieć, 
a pracownicy mogą pójść na bruk. Zdarza się to – 
jak już państwo wiecie, ze względu na to, że mamy 
już kilkumiesięczne doświadczenie z epidemią – 
szczególnie w takich sytuacjach, gdzie następuje 
zakaz działalności gospodarczej, ale niedotyczą-
cy tej firmy, tylko np. obiektu, w którym ta firma 
działa. Np. zegarmistrz, który naprawia zegarki czy 
sprzedaje paski w galerii, albo szewc, który ma tam 
swój punkt, czy też, nie wiem, pralnia… Mogą dzia-
łać, państwo nie zamknęło działalności tej firmy, 
zamknęło jednak działalność galerii, a tym samym 
nie ma klientów, nie ma obrotu, wszystkie kosz-
ty trzeba płacić i po jakimś czasie można stracić 
przez to firmę. Podobne sytuacje dotknęły np. skle-
piki szkolne. Przecież nikt nie zakazał działalności 
sklepików szkolnych, ale kiedy zamyka się szkołę, 
przechodzi w hybrydowy tryb nauczania, już nie 
mówiąc o zdalnym nauczaniu, to oczywiście skle-
pik traci klientelę i traci szansę bytu. W takich sy-
tuacjach ci mikroprzedsiębiorcy mogliby zawiesić 
swoją działalność gospodarczą i taką właśnie pro-
pozycję składamy. Dzięki temu zawieszeniu, nie 
musząc ponosić kosztów utrzymania tej firemki 
przez ten czas, kiedy jest kłopocik, kłopot, mogliby 
przetrwać, a kiedy minie trudny czas – wrócić do 
swojej działalności.

To są praktycznie wszystkie 4 najważniejsze 
rozwiązania tego projektu. Pozostałe przepisy doty-
czą… Art. 2 to potwierdzenie tego, że zaplanowane, 
zaprojektowane w tej ustawie propozycje mieszczą 
się w kategorii pomocy publicznej, a więc tej objętej 
warunkami Unii Europejskiej. Art. 3 mówi o termi-
nie wejścia w życie i vacatio legis.

Dlaczego pominąłem punkt dotyczący zawie-
szenia handlu w niedzielę? Nie tylko dlatego, że 
podczas prac komisji – te prace sprawozdaję – 
może 90%, może 85%, trudno to liczyć, nie liczyłem, 
ale na oko absolutnie większość debaty, prawie cała 
dyskusja została poświęcona problematyce han-
dlu w niedzielę, tzn. zawieszeniu zakazu handlu 
w niedzielę, tak jakby to była fundamentalna rzecz. 
A ja chcę powiedzieć, że fundamentalna propozycja 
zawarta w tym projekcie to jest, Panie Senatorze, 
rekompensata za zamknięcie firmy, prawo do tego, 
żeby maleńcy polscy przedsiębiorcy mogli zawie-
sić działalność gospodarczą. To są najważniejsze 
rzeczy.

Obywatel Polski, jak chce i musi wykonać jakieś 
zobowiązanie wobec państwa… On się niekiedy boi 
otworzyć skrzynkę pocztową. Jak widzi tam list 
z pieczątką urzędową, to czuje strach, bo nie wie, 
co robić, i nawet nie ma się kogo zapytać. I chodzi 
o to, żeby mógł się zapytać, powiedzieć: „Ja mam 
taki obowiązek do spełnienia. Uważam, że można 
go zrealizować tak i tak. Pytam się ciebie, organie, 
czy mam rację, czy nie. Jak nie, skoryguję swój po-
gląd. Jak tak, to chcę to w taki sposób zrealizować”.

Moim zdaniem, są to 3 fantastyczne, fenome-
nalne propozycje. Niestety albo stety, bo ja rozu-
miem, że one nie wywołują… Powiem szczerze, że 
w dyskusji faktycznie nie było jakichś dużych uwag 
czy krytyki wobec tych instytucji. Mało tego, jeśli 
rozumiem język polityczny nie tylko senatorów, ale 
także przedstawicieli rządu… Widziałem sympatię 
i akceptację dla tych propozycji, a dyskusja skupiła 
się wokół zawieszenia zakazu handlu w niedzielę.

Jako sprawozdawca chcę powiedzieć, że do-
wiedziałem się, iż senator występujący w imieniu 
wnioskodawców, kiedy będzie miał wystąpienie 
w debacie dotyczącej tego punktu, złoży do pro-
tokołu kilka poprawek do tej ustawy. Te poprawki 
będą wychodzić naprzeciw uwagom, które zosta-
ły zgłoszone przez pana ministra i w czasie dys-
kusji. Chodzi o to, żeby wszystkim ułatwić jeszcze 
bardziej pozytywne podejście do tej ustawy. Wśród 
złożonych poprawek będzie także poprawka skre-
ślającą wspomniany punkt po to, żeby ta ustawa 
przeszła. Chodzi o punkt dotyczący zakazu handlu 
w niedzielę. Wtedy ta ustawa będzie mogła uzyskać 
pełne poparcie Izby, bo to, co, jak zauważyliśmy, 
dzieli najbardziej… Jest to dla mnie niezrozumia-
łe, ale okej.

My jako wnioskodawcy nie podchodzimy do 
swoich projektów fundamentalnie, nie podchodzi-
my partyjnie, politycznie, tak jak jest to niekiedy 
w przypadku innych wnioskodawców. Wychodzimy 
naprzeciw, szukamy, staramy się znaleźć złoty śro-
dek, gdzieś po środku spotkać się z adwersarzami. 
Potrzebny jest kompromis, zwłaszcza w czasach 
epidemii, w czasach kryzysu. Ludzie powinni się 
łączyć, a nie dzielić. Pewne sprawy można odstawić 
na później, przynajmniej na jakiś czas. Będziemy 
mieli w Polsce następne 100 lat, żeby się dzielić 
i spierać, ale w czasie kryzysu starajmy się działać 
wspólnie. Zatem tego punktu nie będzie, taka po-
prawka zostanie złożona.

I to, Panie Marszałku, jak mi się wydaje, wy-
czerpuje moje obowiązki jako sprawozdawcy pre-
zentującego sprawozdanie. Dziękuję uprzejmie.
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WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 

nie dłużej niż minutę zapytania do pana senatora 
sprawozdawcy. Przypominam, że wnioskodawcy 
upoważnili do ich reprezentowania również sena-
tora Adama Szejnfelda.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Bardzo proszę, pan senator Krzysztof Kwiatko- 
wski.

(Senator Krzysztof Mróz: Mróz.)
Krzysztof Kwiatkowski najpierw, Panie 

Senatorze. Przepraszam, po prostu pierwszy zgło-
sił się pan senator Krzysztof Kwiatkowski. Nosicie 
panowie to samo imię, piękne zresztą, i stąd ta 
konfuzja.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

SenatoR 
krzyszTof kwiaTkowski 

Panie Senatorze, cieszę się z tej inicjatywy, 
z tego, że projekt będzie pozbawiony tych ele-
mentów, które wywołały dyskusję. A moje py-
tanie dotyczy tego, czy w  sytuacji, w  której 
w bieżącym roku tak naprawdę… Od razu mó-
wię, że ja pozytywnie oceniam każdą inicjatywę 
wspierającą przedsiębiorców niezależnie od tego, 
czy to są projekty rządowe, czy to są projekty 
poselskie, jak było w przypadku poszczególnych 
tarcz. Czy nie jest tak, że ten projekt jest w do-
brym tego słowa znaczeniu wyjątkowy? Bo on 
jako pierwszy przełamuje zasadę, że pomagamy 
post factum. Ten projekt proponuje z góry pew-
ne formy pomocy w odniesieniu do sytuacji, ja-
kie występują i mogą występować w przyszłości. 
Jeżeli państwo i jego organy podejmują decyzję 
prawną lub faktyczną, zamykając lub ogranicza-
jąc jakąś działalność, to przedsiębiorca już wie, 
że dostanie rekompensatę. Wprowadzamy sta-
łą zasadę, dzięki której przedsiębiorca wie, jaka 
będzie wysokość rekompensaty i  jakie koszty 
będzie mógł z tytułu tej rekompensaty pokryć. 
No, w przypadku działalności małych i średnich 
firm, kluczowych w sensie liczby osób zatrud-
nionych i skali działalności gospodarczej pro-
wadzonej w Polsce, wprowadza się możliwość 
zawieszenia działalności. 

Zrekapituluję to pytanie: czy pierwszy raz 
mamy do czynienia z projektem, który w tej wyjąt-
kowej sytuacji z góry proponuje pewne rozwiąza-
nia wychodzące naprzeciw przedsiębiorcom, a nie 
próbuje w lepszy czy gorszy sposób określić formę 
odszkodowania za zaistniałe zdarzenie dopiero po 
wystąpieniu określonej szkody?

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę pana senatora o odpowiedź.

SenatoR 
adam szeJnfeld 

Dziękuję za pytanie, Panie Senatorze.
Jestem przekonany, że tak można ująć ideę tego 

projektu. Do tej pory bowiem wszelkiego rodzaju 
projekty, propozycje legislacyjne, które trafiały do 
Senatu, miały charakter rozwiązań działających tak 
jakby retroaktywnie. No, coś się dzieje w kraju, coś 
się dzieje w gospodarce – oczywiście wszystko to 
jest związane z epidemią – obserwujemy, jaki to 
przyniesie skutek, jaka to będzie skala, i reaguje-
my. To jest działanie kolokwialnie określane jako 
działanie straży pożarnej.

I to powoduje, że ludzie, przedsiębiorcy i pra-
cownicy, nie czują się stabilnie, nie czują się 
pewnie, bo nie wiedzą, co ich czeka. W biznesie 
– każdy, kto kiedykolwiek prowadził działalność 
gospodarczą, obojętnie na jakim poziomie, o tym 
wie – nie są ważne problemy. Ważne jest to, żeby 
te problemy znać. Działalność gospodarcza pole-
ga na planowaniu i realizowaniu planu, a nie na 
tym, że wieczorem coś się komuś przyśni, a rano 
zaczyna się to realizować. Dlatego ustalanie pew-
nych procedur i prezentowanie ich z góry, z wy-
przedzeniem, wszystkim obywatelom, w  tym 
przedsiębiorcom, ma niebagatelne znaczenie, 
i to nie tylko dla ich działalności, dla efektywno-
ści tej działalności, ale także dla ich spokoju psy-
chicznego, a nawet wiary w państwo. Tu chodzi 
o zaufanie do swojego państwa. Tak, moje pań-
stwo nie jest moim wrogiem. Moje państwo jest 
po to, żeby mi pomagać. Moje państwo dba o to, 
żeby mi się udało w życiu. I na pewno to chcemy 
osiągnąć, przynajmniej w tym zakresie, o jakim 
mówi projekt.
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Wszystkie te propozycje, które są tu zawarte, 
nie działają wstecz, nie będą obejmowały efektów, 
skutków zdarzeń przeszłych. Są one obliczone na 
działania mające miejsce po wejściu ustawy w ży-
cie. Ustawa ma okres vacatio legis, owszem, krótki, 
ale najkrótszy z tych, które są akceptowalne praw-
niczo i które zgodne są z orzeczeniami Trybunału 
Konstytucyjnego, czyli 14 dni. Tak że nie jest tak, 
jak w przypadku większości ustaw, którymi się 
tutaj zajmujemy i które w zasadzie mają żadne-
go okresu vacatio legis, tylko wchodzą w życie na 
drugi dzień od uchwalenia. Mam nadzieję, że po-
woli stabilizując sytuację w Polsce, my wszyscy 
– rząd, parlament, Sejm i Senat – będziemy szli 
w tym kierunku, żeby tworzyć stałe, przewidywal-
ne, transparentne i jasne przepisy, procedury i za-
sady, którymi ludzie mają się kierować.

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę o zabranie głosu i zadanie pyta-

nia pana senatora Krzysztofa Mroza.

SenatoR 
krzyszTof mróz 

Panie Marszałku, jedna uwaga do pytania pana 
senatora Kwiatkowskiego i do tej odpowiedzi. No, 
to jest kwestia, powiedziałbym, interpretacji, czy 
to jest pierwsza ustawa, która niejako do przodu 
oferuje pomoc… Myśmy np. uchwalili Tarczę 6.0 
i przedsiębiorcy będą zwolnieni z ZUS za listopad, 
a płatność ZUS za listopad jest w grudniu. Tak 
więc jest to, że się tak wyrażę, działanie do przo-
du. Tak? Bo obowiązek, który będą musieli zreali-
zować w grudniu, za listopad… To jest taka pomoc 
do przodu. Ale to jest, że tak powiem, wtórna rzecz. 
Można by powiedzieć, że to wsparcie, tak domnie-
mywam, będzie mogło dotyczyć także przeszłych… 
Ale to nieważne.

Ja mam 2 pytania do pana senatora. Pierwsze 
pytanie. Pan powiedział, że 85% czasu na posie-
dzeniu komisji gospodarki narodowej… To chyba 
było posiedzenie połączonych komisji, jeżeli się 
nie mylę.

(Senator Adam Szejnfeld: Tak.)
…Zajęła kwestia zawieszenia na czas pande-

mii zakazu handlu w niedziele. No, to z grubsza 

jest prawda, tak? Panie Senatorze, kwestia tych 
niedziel faktycznie była czasochłonna, jeżeli cho-
dzi o problematykę, którą podnosili senatorowie, 
ale drugi bardzo istotny element, który był pod-
noszony i którego pan nie przedstawił albo który 
pan pominął, to nieoszacowane, idące w wiele 
miliardów złotych koszty tejże ustawy. Chodzi 
o wypłacanie tych odszkodowań. Pomijam już 
to, dlaczego akurat takie koszty wnioskodaw-
cy sobie, powiedziałbym, wybrali. No, są kosz-
ty stałe, ale te koszty stałe są różne w różnych 
firmach, tak że różnie na to można patrzeć. Tak 
że z tego, co pamiętam, to poza tymi dyskusja-
mi o niedzielach bardzo mocno podnoszona była 
kwestia kosztów tejże ustawy. Tak? Kosztów, że 
tak powiem, średnio policzalnych. Można sobie 
wyobrazić, że ktoś kogoś zatrudni i da mu pensję 
100 tysięcy zł miesięcznie. I teraz państwo będzie 
to musiało zrefundować. Tak? Dzisiaj, na podsta-
wie obecnych ustaw w określonych sytuacjach 
przyznawane jest postojowe, odroczona jest płat-
ność ZUS itp. No, są pewnego rodzaju granice. 
Chodzi o to, żeby ta pomoc nie odbywała się na 
zasadzie rozdawnictwa pieniędzy lekką ręką. A ta 
ustawa… No, to byłyby dziesiątki miliardów zło-
tych. Mieliśmy już taką propozycję Senatu, jeżeli 
chodzi o służbę zdrowia, że dajemy wszystkim… 
Rząd to oszacował na 40 miliardów. No, w tym 
przypadku są różne szacunki, ale to na pewno są 
koszty miliardowe. 

Czy mógłby się pan do kwestii tych kosztów 
odnieść? To na pewno było elementem dyskusji 
komisji. Jak rozumiem, pan jest w tym momen-
cie sprawozdawcą, tak więc trzeba by omówić ten 
element kosztów, który był podniesiony na posie-
dzeniu komisji, m.in. przeze mnie, ale chyba także 
pan senator Czerwiński to podnosił i jeszcze wielu 
innych. To jest pierwsze pytanie.

I drugie pytanie, jeżeli jeszcze się zmiesz-
czę w czasie. Druga kwestia, która chyba fak-
tycznie umknęła mi na posiedzeniu komisji, to 
kwestia interpretacji, bo jakoś tego nie dostrze-
głem. Jeżeli chodzi o interpretacje dla osób fi-
zycznych, to jakich organów ma to dotyczyć? 
W ogóle wszystkich czy tylko organów podat-
kowych? Ktoś ma jakiś problem, to zwraca się 
np. do gminy, do ZUS-u, do czegoś tam, żeby 
mu powiedzieli, jak ma zrobić, tak? Czy to jest 
jakoś ograniczone, np. tematycznie, obszarowo, 
jeśli chodzi o interpretacje dla osób fizycznych 
nieprowadzących działalności gospodarczej? 
Dziękuję.
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WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, Panie Senatorze, o odpowiedź.

SenatoR 
adam szeJnfeld 

Dziękuję bardzo.
Jeżeli chodzi o koszty stałe, to sprawa jest bar-

dzo prosta, ponieważ są, tak jak powiedziałem, 
enumeratywnie wymienione. Wskazano właśnie 
te, co do których de facto trudno sobie wyobrazić, 
żeby było jakieś przedsiębiorstwo, które takowych 
kosztów nie ma. No bo nie może chyba funkcjo-
nować przedsiębiorstwo, które nie zużywa prądu 
czy z innych źródeł energii nie korzysta albo nie 
ma nieruchomości, za którą, jeżeli nie jest jego, nie 
płaci za wynajem czy też nie płaci dzierżawy etc. 
Zawężono to do tego. Każda racjonalna propozy-
cja rozszerzenia tego na pewno by była poddana co 
najmniej życzliwej analizie, a pewnie byłaby nawet 
zgoda na nią. Wnioskodawcy, oczywiście z bólem, 
zawężali to, żeby właśnie nie było jakiegoś zarzutu, 
że jest za dużo elementów do wzięcia pod uwagę 
bądź jest trudne wyliczenie. No bo można byłoby 
sobie wyobrazić, że można by było pójść w kierun-
ku nie rekompensaty, tylko w kierunku odszkodo-
wania, ale wtedy trzeba by nawet ujmować kwestię 
utraconych korzyści. Wtedy byłby dopiero problem 
z wyliczeniem tego. Tak więc rozumiem pytanie 
pana senatora bardziej tak, że powinno być wię-
cej tych kosztów, a nie inaczej. Wcale bym się nie 
kłócił z tym.

Sprawa oceny skutków regulacji. OSR został do-
łączony do projektu i po dyskusji w komisji jest on 
uzupełniony zgodnie z uwagami, które tam padły. 
Nie wchodzę w szczegóły i szczególiki sprawozda-
nia, bo każdy je ma, ono jest, tak jak powiedzia-
łem, w druku nr 232 S. OSR jest zrobiony zgodnie 
– i inaczej nie może być robiony – z metodologią 
i wytycznymi rządu. Tu nie ma możliwości, żeby 
sobie wnioskodawcy ocenę skutków regulacji re-
alizowali według jakichś własnych zasad, ocen, 
metodologii. OSR ma 10 stron, czyli ocena skut-
ków regulacji jest chyba dłuższa niż sama ustawa 
i uzasadnienie, i przedstawia skutki. Oczywiście 
nie są to żadne dziesiątki miliardów złotych, o któ-
rych pan senator mówił. Właściwie pod względem 
kosztowym to jakaś śladowa albo niewidoczna 

– oczywiście w aspekcie finansowym – ustawa wo-
bec tych, które tutaj trafiają. Bo właśnie koszty tych 
ustaw Prawa i Sprawiedliwości, które tu trafiają, 
bez względu na to, czy sygnowanych jako poselskie, 
czy sygnowanych jako rządowe, sięgają nawet dzie-
siątek miliardów złotych. Np. koszt rekompensat 
dla firm – łącznie, wszystkich, bo są one rozbite na 
różne grupy – szacowany jest tutaj na 300 milio-
nów zł. To 233 miliony zł dla zamykanych galerii 
czy 77 milionów zł dla restauracji i gastronomi. Bo 
przecież mówimy tylko o tych firmach, które były 
zamykane. Tak jak powiedziałem, nie cofamy się, 
to nie będzie tamtych dotyczyć, tylko przyszłości. 
Ale jak możemy obliczyć przyszłość? Jak możemy 
wiedzieć, co rząd będzie chciał kiedyś zamknąć? 
Więc to są tylko możliwe szacunki na podstawie hi-
storii, tego, co było. A to wcale nie musi się spełnić. 
Podobnie jeżeli chodzi o projekcję skutków zawie-
szania działalności przez mikroprzedsiębiorstwa. 
No, tego prawa do tej pory nie było, nie ma go, więc 
jak obliczyć, na bazie czego obliczyć? Ale eksperci 
po analizach, także po rozmowach z ekspertami 
rządowymi, wyliczyli ten skutek na 86 milionów zł.

Oczywiście te wszystkie kwoty, Panie 
Senatorze, które podaję, to są kwoty liczone mie-
sięcznie, czyli jeżeli będzie zamknięcie firmy na ty-
dzień czy 2 tygodnie, to będzie to mniej, jak będzie 
na 2 miesiące, to będzie więcej. Przelicznik przy-
jęto na miesiąc. Ja, powiem szczerze, mam nadzie-
ję… Słyszeliśmy pewnie wszyscy dzisiaj, że Wielka 
Brytania już wchodzi w szczepienia obywateli, pan 
premier Mateusz Morawiecki zapowiadał jakiś czas 
temu, że pierwsze szczepionki mają być w Polsce 
18 stycznia, czyli za miesiąc. Ja mam nadzieję, że 
jeżeli to wszystko pójdzie po myśli – i trzymajmy 
kciuki, żeby tak było – to tych problemów z ne-
gatywnymi skutkami pandemii będziemy mieli 
mniej niż do tej pory, czyli te koszty też powinny 
być mniejsze. Ale tak jak pan senator Kwiatkowski 
powiedział, nie możemy czekać, musimy przy-
gotowywać pewne ramy działania i instrumenty 
działania na przyszłość. Jeżeli ona się nie zreali-
zuje w jakimś negatywnym wariancie, którego się 
boimy, to dobra nasza, będzie mniej złych sytuacji 
i mniejsze koszty dla państwa.

Zresztą à propos, wracając do tej dygresji 
pana senatora odnośnie do pytania pana sena-
tora Kwiatkowskiego, powiem, że to jednak pan 
senator Kwiatkowski ma rację, a nie pan sena-
tor. Dlaczego? Dlatego że ten przykład, który 
pan podał, jest nieadekwatny, bo właśnie te pro-
pozycje w Tarczy 6.0, które w zeszłym tygodniu 
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omawialiśmy i poddawaliśmy procedurze senac-
kiej, nad którymi głosowaliśmy w Senacie w so-
botę, one wszystkie dotyczyły firm, które cierpią 
już od marca, cierpią przez całe lato. Przecież tu-
rystyka upadła latem. Targi, branża targowa, wy-
stawiennicza, konferencyjna – tam przecież przez 
wszystkie te miesiące, przez kwiecień, maj, czer-
wiec i lipiec, nie odbywało się nic albo prawie nic. 
I dopiero teraz, czyli na przełomie listopada i grud-
nia, pojawia się ustawa, która tym firmom, które 
w lipcu czy w sierpniu miały kłopoty, ma pomagać. 
Więc jednak to jest retroaktywne działanie. A tutaj 
proponujemy działanie na przyszłość.

Ale chciałbym powiedzieć: nie toczmy tego spo-
ru. Przecież to nie jest żadna istota sprawy. Istotą 
sprawy jest stworzyć wspólnie, razem coś, co bę-
dzie pomagało, a nie przeciągać linę, kto ma rację 
i czy coś działa wstecz, czy do przodu i czy ktoś 
zareagował za późno, czy za wcześnie. Dziękuję 
bardzo.

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę o zadanie pytania pana senatora 

Jerzego Czerwińskiego…
(Senator Krzysztof Mróz: Ja tylko przypomniał-

bym, że zadałem 2 pytania.)
A, bardzo przepraszam. W takim razie przepra-

szam pana senatora. Pan senator…
(Senator Barbara Zdrojewska: Przepraszam, ja 

w kwestii formalnej…)
(Senator Adam Szejnfeld: A, o interpretacje?)

SenatoR 
BarBara zdroJewska 

Bardzo przepraszam, ja w kwestii formalnej, 
jeśli pan marszałek pozwoli… Mam ogromną proś-
bę. Skracajmy te pytania, zadawajmy je konkret-
nie, i proszę też o konkretne odpowiedzi, dlatego 
że część senatorów tutaj czeka, czekają nas jeszcze 
2 pracowite posiedzenia komisji dzisiaj. Dziękuję 
bardzo.

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.

SenatoR 
adam szeJnfeld 

Tak, to jest racja.
Przepraszam, bo pominąłem te interpretacje. 

Interpretacje odwrotnie… Bo pan senator zapytał, 
czy będą dotyczyły np. kwestii podatkowych. Nie, 
kwestie podatkowe wyłączamy z tej instytucji in-
terpretacji, one będą szły tym trybem, jaki jest do 
tej pory, natomiast wszystkie inne obowiązki pu-
bliczno-prawne – nie jakiekolwiek, tylko te, które 
są obowiązkami publiczno-prawnymi obywate-
la – mogą być objęte interpretacją indywidualną. 
Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę o zadanie trwającego nie dłu-

żej niż minutę pytania pana senatora Jerzego 
Czerwińskiego.

SenatoR 
Jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Sena- 
torze!

Pytanie pierwsze. Jeśli pkt 1 w art. 1 dotyczy in-
dywidualnych interpretacji dla obywatela, nazwij-
my to, to jaki on ma związek z COVID? Dlaczego 
państwo nie proponujecie tego na stałe, tylko na 
okres, nazwałbym, to covidowy?

Pytanie drugie. Chodzi o koszty prowadzonej 
działalności. Paliwa – tylko gazowe. A dlaczego nie 
ciekłe? Nie rozumiem tego. Ale już mniejsza o te 
paliwa, bo jak się nie prowadzi działalności, jak się 
ją zamraża, to się ich nie zużywa. Jednak na pewno 
zużywa się ciepło, ciepło systemowe, bo pomiesz-
czenie trzeba ogrzewać. Dlaczego wybór tych kosz-
tów, rodzaju kosztów, jest właśnie taki, a nie są to te 
koszty, które przedsiębiorcy rzeczywiście ponoszą 
w trakcie przestoju?

I pytanie trzecie. Ono dotyczy prostej spra-
wy: czy te koszty zostały już przez pana policzo-
ne – myśmy na posiedzeniu komisji mówili o tym 
– a przynajmniej oszacowane? To był główny po-
wód tego, że kontestowaliśmy ten projekt ustawy. 
Wbrew pozorom nie chodziło o pracę w niedzie-
lę, o handel w niedzielę, chociaż także, ale głównie 
o brak oszacowania tych kosztów.
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WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę pana senatora sprawozdawcę.

SenatoR 
adam szeJnfeld 

Dziękuję bardzo.
Pytanie pierwsze: dlaczego nie na stałe? 

Wnioskodawcy na pewno chcieliby, aby to weszło 
na stałe, i od rządu, Senatu i Sejmu będzie zależa-
ło, czy w przyszłości, oby tak było, takie rozwiąza-
nia wejdą na stałe, ale obecnie jest czas pandemii 
i odnosimy się do kwestii, które dotykają ludzi 
w tym czasie. On jest zupełnie inny, przecież 
nie musimy się tu co do tego przekonywać, niż 
normalny, mówiąc kolokwialnie, czas. W takich 
sytuacjach niekiedy pojawiają się sprawy, co do 
których ludzie nie wiedzą, jak je załatwić, a muszą 
wykonać ten swój obowiązek publicznoprawny. 
Danie im w tym szczególnym czasie tego upraw-
nienia, zapytania się połączonego z prezentacją 
swojego poglądu, jak zrealizować swój obowiązek, 
jest szczególnie ważne. Mam nadzieję, że jak to 
wejdzie w życie, to właśnie ten okres będzie dobry 
do tego, aby sprawdzić, jak to mówimy kolokwial-
nie, w praniu, jak działa ten instrument, i zdecy-
dować, czy wprowadzać go na stałe, a uważam, 
że tak, opierając się na tych doświadczeniach, tak 
jak wprowadzaliśmy czy proponujemy wprowa-
dzenie na bazie naszych doświadczeń instrumen-
tu, który dotyczy przedsiębiorców, związanego 
z interpretacjami, czy też instrumentu dotyczą-
cego zawieszenia działalności gospodarczej, któ-
ry funkcjonuje od 10 lat, a który chcemy teraz 
rozszerzyć.

Jeżeli chodzi o koszty, to powiem tak, jak od-
powiedziałem panu senatorowi Mrozowi. Jako 
reprezentant wnioskodawców, ale także jako 
sprawozdawca, bo tu akurat łączę te funkcje, 
jestem przekonany, że większość tych, którzy 
przynajmniej popierają tę ustawę, niewątpli-
wie przychylnie spojrzałaby na każdą racjonal-
ną poprawkę, która by uzupełniła ten katalog 
o takie koszty, które wydają się uzasadnione. 
Wnioskodawcy wytypowali właśnie takie kosz-
ty, nawet za bardzo samoograniczając się, powie-
działbym, żeby nie być poddawanym zarzutom, 
że za szeroko to widzą. Na pewno jeżeli byłyby 

poprawki rozszerzające ten katalog, bo trudno 
sobie wyobrazić, żeby go zawęzić, to na pewno 
byłyby przychylnie przyjęte. Trzeba też pamię-
tać, że my rozpoczynamy proces legislacyj-
ny, a nie kończymy go, w związku z czym jeśli 
w toku prac, zwłaszcza jak to trafi do Sejmu, 
będą poprawki, wątpliwości czy uwagi podobne, 
jak pana senatora, to niewątpliwie ten katalog 
będzie mógł być uzupełniony.

Wrócę do kosztów. Tak jak powiedziałem pod-
czas odpowiedzi na pytania pana senatora Mroza, 
wszystkie możliwe do odpowiedzialnego wylicze-
nia dane – a nie jakieś brane z sufitu liczby – są 
zawarte w ocenie skutków regulacji dołączonej do 
druku nr 232 S. Liczą one 10 stron, są tam tabe-
le, wyliczenia, wskaźniki, oczywiście brane są pod 
uwagę także dane pobrane ze źródeł rządu.

WiceMaRSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę o zadanie pytania pana senatora 

Aleksandra Szweda.

SenatoR 
aleksander szwed 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, mam pytanie troszkę… Po czę-

ści takie pytanie zadali już senator Mróz i senator 
Czerwiński, tylko chyba obaj…

(Senator Adam Szejnfeld: Nie słyszę tego 
pytania.)

W OSR, na którą pan się powołuje, w druku 
nr 232 S są m.in. przedstawione opinie. Jest opinia 
ministra finansów, funduszy i polityki regional-
nej, który zwrócił uwagę na to, że w uzasadnieniu 
projektu ustawy ani nie określono skutków finan-
sowych proponowanych regulacji, ani też nie wska-
zano źródeł finansowania w zakresie wydatków 
sektora finansów publicznych. 

Dlatego pytam i proszę o konkretną odpowiedź: 
jakie są skutki finansowe? Nie pytam tu o to, ile 
stron ma OSR czy też o skutki jakiejś poszczegól-
nej, pojedynczej regulacji, tylko o całkowite skutki 
finansowe tej regulacji, która jest zaproponowana 
w całej tej nowelizacji ustawy. No i jakie są źró-
dła finansowania? Bo to też jest bardzo ważne. 
Dziękuję bardzo.
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SenatoR 
adam szeJnfeld 

Dziękuję bardzo.
Odpowiadam w takim razie bardzo konkretnie. 

Skutki finansowe są wyliczone dokładnie na 396 mi-
lionów zł miesięcznie. Podkreślam: miesięcznie. 
Jeżeli działania będą trwały krócej, to te skutki będą 
mniejsze, a jeżeli dłużej by trwały – ale do tej pory 
nie było takich sytuacji, żeby coś było zamykane np. 
na pół roku czy rok i trudno sobie cokolwiek takiego 
wyobrazić – to byłyby wyższe. Ale tu wyliczono to 
na 396 milionów zł miesięcznie. Czyli są to żadne 
pieniądze, jeżeli chodzi o zestawienie z dotychcza-
sowymi kosztami wszystkich ośmiu tarcz – bo tak 
to trzeba liczyć – poselsko-rządowych. No bo 6 jest 
antycovidowych i 2 finansowe, czyli łącznie 8. I one 
generują grubo ponad 100 miliardów zł. A tu mówi-
my o 396 milionach, które dało się wyliczyć.

Źródło. No, źródło jest to samo co w przypadku 
tarcz, bo to jest projekt ustawy… Proszę zwrócić uwagę, 
że to nie jest projekt ustawy o zawieszaniu działalności 
gospodarczej, to nie jest projekt ustawy o rekompen-
satach dla zamykanych firm, ale jest to projekt ustawy 
zmieniającej ustawę z marca br., tę, którą nazywamy 
kolokwialnie tarczą, a ona była zmieniana do tej pory 
6 razy. Ten projekt ustawy z druku nr 232 ma zmie-
nić tę ustawę, a więc odnosi się do tego samego źródła 
finansowania. Dziękuję bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje marszałek 
Tomasz Grodzki)

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Przypominam, że wnioskodawcy upoważnili 

do ich reprezentowania również senatora Adama 
Szejnfelda.

Ja mam pytanie do przedstawiciela rządu: czy 
chce zabrać głos w sprawie przedstawionego pro-
jektu ustawy?

(Rozmowy na sali)
Przedstawiciel rządu. Czy chce pan…

PoDSekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie RozWojU,  
PRacy i technologii 
marek nieduŻak 

Szanowny Panie Marszałku, ponieważ ja tak 
naprawdę jestem tu nie tyle jako przedstawiciel 

rządu – bo rząd nie zajął kolegialnie stanowi-
ska – ale po prostu jako przedstawiciel jednego 
z resortów, które przedstawiły stanowiska na 
piśmie… Te stanowiska są częścią dokumentacji 
związanej z projektem i zakładam, że wszyscy 
mieli okazję czy możliwość się z nimi zapo-
znać. Ja też miałem okazję wcześniej zabierać 
głos. Dlatego proszę pozwolić mi skorzystać 
z tego, by poprzestać na powiedzeniu, że sta-
nowisko jest na piśmie. Chyba że oczywiście 
państwo senatorowie bardzo by chcieli… Ale 
zakładam, że o tej porze może wystarczyć tyl-
ko forma pisemna.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Standardowo jednak zapytam: czy ktoś z pań-

stwa senatorów pragnie zadać pytanie przedsta-
wicielowi rządu?

Pan senator Czerwiński.

SenatoR 
Jerzy czerwiński 

Tak, Panie Marszałku, ale będzie to krótkie py-
tanie i myślę, że pan minister może bardzo krótko 
odpowiedzieć. 

Czy pana resort popiera ten projekt ustawy, czy 
też nie?

PoDSekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie RozWojU,  
PRacy i technologii 
marek nieduŻak 

Ja tylko mogę powiedzieć, że oczywiście zgłosi-
liśmy jako resort rozwoju, pracy i technologii uwa-
gi, które mają charakter krytyczny wobec projektu. 
Dziękuję.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Otwieram dyskusję.
Jako pierwszy głos zabierze pan senator 

Szejnfeld.
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SenatoR 
adam szeJnfeld 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo!
Nie chciałbym się powtarzać, dlatego że akurat 

jest taki zbieg okoliczności, że jestem w roli i spra-
wozdawcy, a więc w jakiś sposób też swój punkt 
widzenia prezentowałem, i reprezentanta pań se-
natorek i panów senatorów, którzy podpisali się 
pod tym projektem. Ale chciałbym powtórzyć to, 
co powiedziałem: żyjemy w czasie, którego Polska 
i Polacy nie znają od wielu pokoleń. A nie będę tego 
czasu porównywał, bo pewnie nie byłoby to porów-
nanie adekwatne, do czasu wojny. W każdym ra-
zie takiego kryzysu, bez względu na źródło, nigdy 
nie było, w związku z czym powinniśmy się starać 
przynajmniej poszukiwać rozwiązań, które by nas 
łączyły we wspólnej walce ze skutkami epidemii 
– tymi, które właściwie dotykają wszystkich, nie 
tylko pod względem zdrowotnym obywateli, ale 
także pod względem ekonomicznym, gospodar-
czym wszystkich ludzi, bez względu na to, czy są 
pracodawcami, czy pracobiorcami.

Ten projekt, wydaje mi się, też został – bardzo 
proszę zwrócić uwagę – zawężony praktycznie do 
4 propozycji. Z tego jedna jest właśnie po to, żeby 
pokazać, że wychodzimy naprzeciw i chcemy elimi-
nować to, co nas dzieli, a budować to, co może nas 
połączyć. A w przypadku 3 propozycji trudno so-
bie wręcz wyobrazić, żeby mogły być konfliktowe.

Bo dlaczego by odmawiać obywatelowi prawa, 
by mógł swojego państwa zapytać, jak ma się zacho-
wać. Przecież mamy mnóstwo ludzi, którzy się na 
prawie nie znają. Przecież mamy mnóstwo ludzi, 
którzy są mało doświadczeni, chociaż np. dobrze 
wykształceni, ale nie mają doświadczenia życio-
wego, czyli mówię o młodych ludziach. I mamy 
mnóstwo seniorów, mamy ponad 9 milionów osób, 
które często tych nowych rozwiązań, nowych obo-
wiązków, jakie ich dotykają ze strony państwa, nie 
rozumieją, nie wiedzą, jak się zachować. Dlaczego 
mielibyśmy im nie dać prawa do zapytania? Bym 
powiedział więcej: to jest święty obowiązek pań-
stwa, które szanuje swoich obywateli. Państwo ma 
być przyjazne, państwo ma pomagać, podpowia-
dać, uczyć, jak trzeba, to wziąć za rękę i przeprowa-
dzić przez trudny czas, a nie czyhać na obywatela 
– ach, może popełni błąd, ach, może zastosuje się 
inaczej, gorzej, nie tak, jak chcemy, i wykorzystamy 
imperium państwa, żeby go ukarać. Nie, skończmy 
z tym. Niech obywatel ma prawo zaprezentować 

swojemu państwu swój punkt widzenia, zapytać 
państwa, czy może tak uczynić. To moim zdaniem 
fantastyczna, wspaniała, cudowna idea, którą mo-
żemy dzisiaj zapoczątkować. Zobaczymy, jak będzie 
zrealizowana, ale zapoczątkować wspólnie tę ideę 
możemy.

Podobnie jest jeżeli chodzi o rekompensaty. 
Przecież jeżeli ktoś – a przecież często to są firmy 
polskie, rodzinne – od paru pokoleń prowadzi swój 
biznes, stara się, reinwestuje pieniądze, które za-
robi, i nagle przychodzi taki czas, jak teraz, i jest 
zagrożenie, że nie tylko straci swoją firmę, ale stra-
ci firmę rodziców i dziadków, którzy na nią pra-
cowali… Dlaczego mu nie pomóc w ten niezwykle 
oczywisty sposób? Jeżeli ktoś zakazał, to za to za-
płaci odszkodowanie, a jeżeli nie odszkodowanie, to 
przynajmniej rekompensatę, która jest częścią od-
szkodowania. Niech się państwo podzieli. Dobrze, 
jest taki czas, który pociąga za koszty nas wszyst-
kich, także tych ludzi, którzy nie są przedsiębior-
cami. No więc część kosztów, niestety ze względu 
na ten trudny czas, poniesiesz ty, przedsiębiorco, 
ale przynajmniej część kosztów, kosztów stałych, 
my ci zrekompensujemy, ponieważ my ci zakaza-
liśmy działalności.

No i ta trzecia instytucja, czyli prawo zawie-
szenia działalności gospodarczej. Ja pamiętam, jak 
wprowadzałem tę ustawę, jako wiceminister go-
spodarki, dekadę temu. Wszyscy byli przeciwni. 
Wszyscy w rządzie, wszyscy w agencjach rządo-
wych, w instytucjach publicznych. Zresztą co do 
interpretacji też. Interpretacje funkcjonują 10 lat 
i okazuje się, że wszystkie uwagi, zastrzeżenia ja-
koś nie miały większego sensu. Tak samo, jeśli cho-
dzi o zawieszenie działalności gospodarczej.

Tak że dajmy szansę małemu przedsiębiorcy, 
mikroprzedsiębiorcy, żeby nie upadł, żeby nie stra-
cił swojej firmy, nie zwolnił pracowników, którzy 
i tak przecież przyjdą do państwa po zasiłek dla 
bezrobotnych, a potem, jak nie znajdą pracy, to po 
zasiłek z opieki społecznej. Dajmy im szansę, żeby 
wszyscy wspólnie jakoś ten trudny czas przetrwali. 
I znów, dzieląc się pewnym kosztem, bo to nie jest 
bezkosztowe, ani dla przedsiębiorcy, ani dla pań-
stwa. Ale, jak powiedziałem, jeżeli państwo wypłaci 
postojowe, to nie wypłaci zasiłku dla bezrobotnych. 
Skutek zawsze będzie lepszy.

Kończąc, chciałbym zaapelować do Wysokiej 
Izby – zwłaszcza po stronie klubu Prawa 
i Sprawiedliwości, bo tutaj najwięcej wątpliwości, 
jak chcę to określać, płynie – o to, żeby zachowała 
się konstruktywnie, z wyobraźnią, z szacunkiem 
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i z życzliwością. Ja myślę, że tak właśnie pan mi-
nister zaprezentował swoje stanowisko, w imieniu 
swojego resortu, zwłaszcza na posiedzeniu komi-
sji, bo tutaj może już mniej, ale na posiedzeniu ko-
misji… Zresztą nawet z dokumentu, który został 
przedłożony… Tam nie ma tekstu, który w swojej 
krytyce, że tak powiem, rujnowałby propozycje 
przez nas złożone. Wydaje mi się, że każda kryty-
ka, kiedy jest konstruktywna, jest nie tylko do za-
akceptowania, ale musi wywołać szacunek. Tylko 
głucha, ślepa, partyjniacka krytyka jest nie do za-
akceptowania i nie może wywoływać szacunku. Ja 
do tej pory, jeżeli chodzi o ten projekt, spotykałem 
się z racjonalną krytyką i dlatego za nią dziękuję. 
Dziękuję, Panie Marszałku.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Głos zabierze pan senator Kwiatkowski.

SenatoR 
krzyszTof kwiaTkowski 

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Ja mam takie poczucie, że rozmawiamy o na-

prawdę wyjątkowo istotnym projekcie, nawet 
z odrobiną szkody, że on jest omawiany w tak póź-
nych godzinach. Zabieram głos także po spraw-
dzeniu, upewnieniu się, że jeszcze legislatorzy 
przygotowują posiedzenie Komisji Ustawodawczej. 
Dlatego mam odwagę wziąć udział w tej dyskusji, 
w tym momencie, z takim poczuciem, że napraw-
dę mówimy o wyjątkowym projekcie, oczywiście 
w określonym procedowanym kontekście.

Zwróćcie państwo uwagę, w związku z tym, 
o czym mówiliśmy na tej sali, że pierwszy raz 
mamy szansę nie być w niedoczasie, w jakim je-
steśmy za każdym razem, w stosunku do wyda-
rzeń. Ktoś podejmuje decyzje, a tym ktosiem w tym 
wypadku jest administracja publiczna, o zamknię-
ciu jakiejś branży czy o radykalnym ograniczeniu 
danej działalności. Przedsiębiorca z tej branży nie 
wie, na czym stoi. On często musi czekać długie 
tygodnie na to, aby dowiedzieć się, jaka będzie for-
ma pomocy ze strony państwa, czy kolejna tarcza 
go obejmie, czy nie obejmie, jakie zasady wsparcia 
będą w tym dokumencie przygotowane.

Ten dokument ma wyjątkową zaletę, bo on 
mówi o pewnej filozofii. Jeżeli państwo podejmuje 

decyzje, których następstwa dotykają obywatela – 
bo ten, który prowadzi małą czy dużą działalność 
gospodarczą, to też jest normalny obywatel – to 
z tego tytułu państwo ma określone obowiązki. 
Żeby nie być gołosłownym – na posiedzeniu ko-
misji senackiej rzecznik małych i średnich firm, 
były poseł PiS, dokładnie to mówił: jeżeli pań-
stwo zamyka jakąś działalność, to musi wypłacić 
rekompensatę. Czy on mówił coś odkrywczego? 
Nie. Ta zasada obowiązywała od prawa rzymskie-
go i obejmowała różne sytuacje. Ja bym przypo-
mniał, jeżeli ktoś nie pamięta… No, dość przywołać 
tu słowa znamienitej postaci z historii Rzymu, 
Juliana Apostaty, który powiedział: „Wstydzę się, 
że nie mogę zapewnić wszystkim pełnego poczu-
cia bezpieczeństwa od krzywdy wszelakiej”. Tak, 
ten znany dobry administrator, który zapisał się 
złotymi zgłoskami w historii Rzymu, wiedział już, 
że państwo ma w tym zakresie obowiązek. Jeżeli 
szukać bliższych przykładów… Szukałem przykła-
du, który w sposób szczególny może przemówić do 
niektórych środowisk politycznych. No, amerykań-
ska pani polityk z XX w., chyba republikanka, Clare 
Luce powiedziała: „Szczęścia nie można kupić za 
pieniądze, ale pieniądze mogą zapewnić niesamo-
wity komfort w czasach nieszczęścia”.

My mamy czasy nieszczęścia. My mamy dzisiaj 
pandemię nie tylko zdrowotną, ale też gospodar-
czą, ze wszystkimi tego konsekwencjami. I ten pro-
jekt de facto wychodzi naprzeciw oczekiwaniom 
tych środowisk. My za chwilę będziemy do tych 
środowisk się odwoływać, mówiąc: inwestujcie, 
rozszerzajcie działalność. Nie będzie tego bez ele-
mentarnego poczucia odpowiedzialności, bezpie-
czeństwa i stabilizacji na linii państwo – obywatel. 
A tę stabilizację dają te przepisy, które zostały przy-
gotowane i są tutaj, w tym projekcie.

Czy my mamy jakieś daleko idące propozycje? 
Zwróćcie państwo uwagę: jeżeli wprowadzona jest 
w tym projekcie zasada zawieszenia działalności, 
to przecież tam nie ma… Nie jest tu powiedziane, 
że chodzi o zyski. My wyłącznie mówimy o pokry-
ciu części kosztów, i to nie wszystkich, tylko części 
ponoszonych kosztów. Czy w interesie pracodaw-
cy, tego, który ma firmę, jest zawieszanie działal-
ności? Nie, to jest wariant wyłącznie awaryjny, 
kryzysowy. Jeżeli mówimy o rekompensatach za 
zamkniętą działalność… Chciałbym publicznie tu 
powiedzieć, że jak nie wprowadzimy takiego me-
chanizmu, to i tak każdy z tych przedsiębiorców 
będzie mógł udać się do sądu z uzasadnionym rosz-
czeniem, bo to będą konsekwencje decyzji państwa. 
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Czy my chcemy dziesiątek tysięcy wniosków, które 
po zakończeniu okresu pandemii będą wpływać do 
polskich sądów? To lepiej wprowadzić pewien me-
chanizm opisany na poziomie ustawowym.

Dlatego szczególnie po tym, co zrobił senator 
sprawozdawca, czyli po tym, kiedy wycofał się 
z tych przepisów, które wywołały szczególnie oży-
wioną dyskusję… No, czy tego chcemy, czy nie, one 
były na styku spraw gospodarczych i spraw świa-
topoglądowych; mówię oczywiście o handlu w nie-
dzielę. Kiedy już te zapisy usunęliśmy, ten projekt 
stał się, jak się wydaje, bardzo dobrą propozycją, 
absolutnie. Można o nim rozmawiać, modyfikować, 
zmieniać szczegóły, ale na pewno warto ten projekt 
przyjąć, umożliwiając dalszą pracę nad szczegóło-
wymi założeniami w Sejmie. Dziękuję bardzo.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Głos zabierze pan senator Dowhan, zdalnie.

SenatoR 
roBerT dowHan 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Mam nadzieję, że mnie słychać z  Zielonej 

Góry…
(Marszałek Tomasz Grodzki: Słychać.)
Dziękuję bardzo.
Wysoka Izbo!
Ja też chcę w krótkich słowach powiedzieć, że 

jest to wyjątkowy projekt i że warto nad nim się 
pochylić. Warto odłożyć emocje polityczne oraz 
inne względy i pochylić się nad projektem, któ-
ry naprawdę jest przyszłościowy i który załatwi 
naprawdę dużo spraw. Tak jak powiedział mój 
przedmówca, kilka elementów, które były sporne 
czy bardzo sporne, zostało wykreślonych. Teraz, 
jak myślę, jest to na pewno dobra propozycja i ze 
strony tych, którzy nad nią pracowali, to wygląda 
naprawdę bardzo dobrze. Ja wiem, że dzisiaj tak 
naprawdę nie wiemy, co jutro rząd wprowadzi, ja-
kie branże zamknie, czy przedłuży pandemię, czy 
wirus będzie w odwrocie, bo przekonaliśmy się 
nieraz, że to jest jedna wielka zagadka. Jednego 
dnia minister finansów mówi, że żadne podatki 
w 2021 r. nie wzrosną, a za kilkanaście dni pojawia 
się projekt rządowy, który właśnie pan prezydent 

Andrzej Duda po cichu podpisał, bo bardziej inte-
resował się swoimi wyjazdami na narty niż tym, że 
uderza w tysiące rodzinnych firm i spółek koman-
dytowych czy też osoby, które w pasie przygranicz-
nym, tak jak my, codziennie dojeżdżają do pracy 
za chlebem i będą musiały odprowadzić podatek, 
mimo że zaliczkę na ten podatek już im potrącają 
ich pracodawcy.

W kilku słowach chciałem tylko wyrazić popar-
cie i prosić siedzących po drugiej stronie sali, żeby 
odłożyli na bok animozje, jakieś inne względy, żeby 
pochylili się nad tym merytorycznie, podeszli do 
tego z uczuciem i z głową. Dziękuję bardzo.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Głos zabierze pan senator Mróz.

SenatoR 
krzyszTof mróz 

Panie Marszałku! Szanowni Państwo Senato- 
rowie!

Ja tylko odniosę się do takich 3 elementów do-
tyczących tego projektu ustawy. Pierwsza kwestia 
to być może pewien defekt, nie wiem, Regulaminu 
Senatu. No, może „defekt” to za duże słowo. Jest to 
taka praktyka, która się utarła, coś, z czego zresztą 
sam korzystałem, żeby była jasność, a mianowi-
cie to, że w debacie składa się poprawki do usta-
wy, a większość nie wie, jakie to są poprawki, bo 
różni senatorowie, którzy te poprawki zgłaszają, 
nie omawiają ich. A później, na posiedzeniu ko-
misji jest tylko samo głosowanie i ciężko się od-
nieść… Często są to poprawki, które bardzo mocno 
zmieniają projekt. Gdyby przez przypadek pan se-
nator Szejnfeld nie powiedział, że jest tu wycofy-
wanie się z zapisu o niedzieli handlowej, to nawet 
byśmy o tym nie wiedzieli. To jest akurat prosta 
poprawka, ale często, np. w przypadku ustaw go-
spodarczych, rozwiązania są bardzo skomplikowa-
ne i warto byłoby się z nimi wcześniej zapoznać. 
Często komisja branżowa… To może się odnosić do 
jakiejkolwiek ustawy. Po posiedzeniu komisji do-
stajemy zestawienie poprawek i bach, bach, trzeba 
się ustosunkować. To jest utrudnienie, ale mówię 
o tym tak zupełnie na marginesie.

Wracam do projektu ustawy. Nie mogę się tu-
taj zgodzić z panem senatorem. Może pan senator 
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pewne rzeczy pomija. Chodzi mianowicie o takie 
dowolne doradztwo, interpretację dla obywateli. 
Panie Senatorze, Szanowni Państwo, ja przypo-
mnę, że w poprzedniej kadencji z inicjatywy rządu 
wprowadziliśmy bardzo… poluzowaliśmy… posze-
rzyliśmy krąg wsparcia dla emerytów, rencistów, 
seniorów, osób ubogich. Mówię o bezpłatnym po-
radnictwie prawnym, które jest realizowane de fac-
to w każdym powiecie. Często – zależy, jak się to 
zorganizuje – jest w każdej gminie. Jest to finanso-
wane. To doradztwo jest organizowane przez praw-
ników, przez okręgowe rady adwokackie, okręgowe 
rady radców prawnych. Ja sam często odsyłam tam 
osoby, które przychodzą do mojego biura senackie-
go, bo kiedyś przyszła taka interpretacja, że my nie 
możemy w biurach senatorskich udzielać pomocy 
prawnej. Nie chciałbym w tym zakresie kombino-
wać. Jak porada jest dla senatora, to można, a jak 
ktoś przychodzi po poradę, to wydatek na nią jest 
kwestionowany.

Myśmy rozszerzyli katalog. Mówię „myśmy”, 
czyli państwo, tak? Państwo rozszerzyło pomoc dla 
ludzi, którzy mają problemy. Teraz mogą oni do-
stać profesjonalną pomoc prawną. Rozszerzyliśmy 
zakres nie tylko przedmiotowy, ale także podmio-
towy. W tych punktach można uzyskać nawet kon-
kretne pisma, a wcześniej była to często porada 
ustna. To zostało rozszerzone, są pisane pisma do 
urzędów. Do tego zostało to jeszcze rozszerzone 
o tzw. pomoc obywatelską, jeżeli się nie mylę. Są 
ludzie, powiedzmy, nieporadni życiowo, którzy nie 
wiedzą, gdzie uzyskać pomoc. Obok pomocy praw-
nej świadczona jest im tzw. pomoc obywatelska. 
Ona jest udzielana w każdym powiecie dla osób, 
które jej potrzebują. Na pewno dotyczy to emery-
tów, rencistów i osób biedniejszych.

Ja, mówiąc szczerze, jak miałem jakiś taki pro-
blem i zapytałem się pani w urzędzie, to nigdy mi 
się nie zdarzyło – i nie mówię o czasie, kiedy byłem 
już senatorem – żeby mi nie pomogła. W urzędzie 
zawsze ktoś mówił „proszę wypełnić ten druczek” 
albo „jak pan wypełni to zgłoszenie, to proszę”… 
Trudno by mi nawet było wymyślić sobie… Pan se-
nator tutaj… Pan marszałek nie podał przykładu 
takiego problemu obywatela… I żebyśmy ustawowo 
wprowadzili jakieś doradztwo. Ja się obawiam, że 
to może są też różnego rodzaju pieniacze itd., itd. 
Zasypiemy jakieś, nie wiem, urzędy administracji 
państwowej czy samorządowej – jednak mówię tu 
o urzędach administracji publicznej – że tak po-
wiem, koniecznością… Bo ja rozumiem, że to bę-
dzie bezpłatne i bez żadnych ograniczeń. Dzisiaj 

jest wiele takich obszarów pomocy. I nawet gdy-
bym się z tym w jakimś zakresie zgodził, to być 
może właśnie obecną pomoc prawną, która jest 
realizowana w każdym powiecie, bym poszerzył 
czy poluzował na czas pandemii, bo ona ma tam 
pewnego rodzaju ograniczenia.

Patrzy na mnie pan senator Kwiatkowski, który 
jest prawnikiem, więc pewnie nawet w szczegółach 
prawnych jest w stanie tutaj powiedzieć. Ale takie 
szerokie, eksperymentalne…

I to w czasie covidowym, kiedy większość tych 
urzędów jednak jest pozamykana. I jeszcze to, że 
obywatel przedstawi jakąś swoją koncepcję i urząd 
ma się do tego odnieść. No jakoś tego nie widzę. 
Szukajmy być może w tych obszarach, które dzi-
siaj funkcjonują w państwie. Poszerzenie… Bo na 
pewno pomoc dla obywateli jest.

Ja pamiętam wypowiedź przedstawiciela 
Ministerstwa Finansów, ale także przedsiębior-
cy o tym mówią. Jeżeli chodzi o te podatki, to od 
kiedy powołaliśmy KAS, Krajową Administrację 
Skarbową, kontroli jest mniej. I de facto jest na-
wet takie założenie w konstytucji dla biznesu, żeby 
właśnie tych przedsiębiorców nie karać. Kontroli 
jest mniej, one są bardziej punktowe i jest zrobiona 
w KAS potężna analityka, tak że próbuje się wy-
chwytywać… Bo to dzieje się przez informatyzację.

Pan senator mówił, że tutaj państwo chce kogoś 
ścigać, zamknąć. Oczywiście to są ludzie i pewnie 
różnie reagują, ale wydaje mi się, że administra-
cja publiczna jest coraz bardziej przyjazna. I takie 
jest też założenie rządu i pana premiera Mateusza 
Morawieckiego, aby jednak nie karać, tylko poma-
gać. I ja jestem jak najbardziej za tym kierunkiem. 
I  to się dzieje. Oczywiście pewnie to napotyka 
w różnych sytuacjach, w różnych instytucjach ja-
kieś branże. Są przyzwyczajenia… Często ci urzęd-
nicy jeszcze mentalnie czują, że… Niektórzy. Jak 
jest pani urzędniczka i tę pieczątkę przybije, to… 
A jak nie, bo ma zły humor, to nie przybije. Ale to 
się bardzo zmienia. Administracja się bardzo zmie-
niła. Generalnie otwieramy się jako państwo, bo 
przecież administracja ma system ciągły niezależ-
nie od tego, kto rządzi. Chodzi o to, aby to jednak 
było takie przyjazne dla przedsiębiorców. I dlatego, 
jak była mowa o interpretacji, to zapytałem o po-
datkową… Bo tu faktycznie można byłoby tej pomo-
cy jakoś tam udzielić. Ale znów, np. osoby fizyczne, 
de facto emeryci, renciści… W ich przypadku urzę-
dy skarbowe w zasadzie już same wypełniają PIT. 
Tak? No, powiem szczerze: za mało wiem i za mało 
pan sprawozdawca powiedział, a faktycznie na 
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posiedzeniu komisji prawie w ogóle o tym nie było 
o tym mowy. Nikt nie podał jakichś takich przy-
kładów, które by mnie przekonały. Pewnie teore-
tycznie są. Ale ja widzę, że ten obszar pomocy dla 
obywatela dzisiaj już jest, i to poszerzony. To jest 
jedna kwestia, jeżeli chodzi o interpretacje.

Druga kwestia, bardziej, że tak powiem, po-
ważna, jeżeli chodzi o gatunek sprawy. A mia-
nowicie, rekompensaty. Ja powiem szczerze, że 
średnio mnie przekonują wyliczenia typu: bran-
ża gastronomiczna – 80 milionów zł miesięcznie, 
lekko licząc, 60 tysięcy punktów, z tego większość 
de facto ma… Jeżeli rząd planuje dzisiaj dla przed-
siębiorców w tarczy finansowej, gdzie też jest… 
Nie wiem, czy pan senator doczytał – mówię do 
pana Szejnfelda – że tam będzie dofinansowanie 
do wynagrodzeń. Nie tylko postojowe, ale w ogóle 
dofinansowanie. Są pewne limity i różna pomoc, 
która jest szacowana na 35 miliardów dla mikro-, 
małych, średnich i dużych firm. A tutaj pan mówi 
o takiej szerokiej rekompensacie – nie tylko prze-
cież wynagrodzeń – gdzie nie ma żadnego limitu. 
W przyszłości ktoś może kogoś gdzieś zatrudnić 
za 100 tysięcy, tak? I powie: no, płaćcie mi, bo 
moja branża jest zamknięta. I to jest obiektywne, 
bo ona jest zamknięta. I tutaj mówi się o jakichś 
takich, nie wiem, 300 milionach. W ogóle ta kwo-
ta, uważam, jest kilkukrotnie czy kilkunastokrot-
nie zaniżona. Przecież mówimy jeszcze o energii, 
o czynszach, tak? Naprawdę, proszę mi wierzyć, 
wydaje mi się, tu mówimy o miliardach. Ale nawet 
zakładając, że… Bo my tu możemy się tym kwo-
tami przerzucać. Ale, Szanowni Państwo, polscy 
przedsiębiorcy nie zostali zostawieni… Tak? Było 
ileś wiosennych tarcz – często wyśmiewanych, 
dlaczego tak dużo. Dlatego że rzeczywistość się 
zmienia, przedsiębiorcy cały czas składają o coś 
wnioski…

(Marszałek Tomasz Grodzki: Panie Senatorze, 
10 minut.)

Jeszcze tylko jedna, ostatnia rzecz.
I ona jest uzupełniana. No, dzisiaj chcemy dać 

przedsiębiorcom 35 miliardów. Tak? No, ktoś chce 
dać, nie wiem, 300 milionów miesięcznie… A nasz 
rząd proponuje 35 miliardów, które trafią do przed-
siębiorców i pójdą na dotowanie wynagrodzeń i na 
inne elementy, związane z funkcjonowaniem tych 
firm. Tak więc te przedstawione koszty są całkowi-
cie, przepraszam, nierealne.

Jeżeli mogę jeszcze jedno zdanie… A może zapi-
szę się na kolejne 5 minut. Skoro czas się już skoń-
czył, to na kolejne 5 minut się zapisuję.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dobrze, to ewentualnie drugie 5 minut.
(Senator Krzysztof Mróz: Teraz?)
Nie, nie, to za chwilę…
(Senator Krzysztof Mróz: A, dobrze.)
W tej chwili pan senator Szejnfeld, 5 minut.

SenatoR 
adam szeJnfeld 

Panie Marszałku, chciałem wykorzystać 30 se-
kund z tych 5 minut, ale padły pytania ze strony 
pana senatora Mroza…

(Marszałek Tomasz Grodzki: Sprowokowały 
pana…)

Rozumiem, że są to pytania do mnie jako 
sprawozdawcy, a  nie wnioskodawcy, więc te 
30 sekund…

(Senator Krzysztof Mróz: Bo pan marszałek tak 
uciął…)

Panie Senatorze, kosztem czasu dla wniosko-
dawcy odpowiem jako sprawozdawca. Tak więc nie 
będę wykorzystywał tego limitu.

Ale od formalności zacznę. Chcę złożyć, Panie 
Marszałku, wniosek o przeprowadzenie jeszcze 
na tym posiedzeniu trzeciego czytania. Chcę też 
oficjalnie złożyć poprawki, o których mówiłem 
w imieniu wnioskodawców.

Od razu, że tak powiem, spełnię życzenie pana 
senatora Mroza, a mianowicie złożę 4 poprawki. 
Pierwsza poprawka dotyczy art. 1 pkt 2, art. 15fa 
ust. 1 pkt 2. Chodzi o doprecyzowanie, co usta-
wodawca, projektodawca ustawy rozumie jako 
wynagrodzenie.

Druga poprawka dotyczy art. 1 pkt 2, art. 15fa. 
Wychodzi ona naprzeciw, podobnie zresztą jak 
pierwsza, uwagom m.in. strony rządowej. Ona 
będzie doprecyzowywała, za jaki okres płaci się 
rekompensatę. Chodzi o każdy dzień zamknięcia 
firmy.

Trzecia poprawka: w art. 1 skreśla się pkt 4, 
czyli zawieszenie zakazu handlu w niedziele.

I  czwarta poprawka, która udowadnia, że 
wnioskodawcy się ograniczają, a nie idą na ca-
łość. No, mogliby… Doprecyzowujemy tu jeszcze, 
kto z tych mikroprzedsiębiorców mógłby firmę 
zawiesić. Nie każdy… To też idzie w kierunku 
uwzględnienia uwag, które były ze strony rządo-
wej prezentowane. Bo nie każdy, kto będzie chciał, 
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nie każdy, komu spadł poziom przychodów… Per 
analogiam rozwiązań, które były u nas w piątek 
i sobotę w ubiegłym tygodniu, czyli Tarczy 6.0, 
uwzględniamy tu spadek przychodów o  40%. 
Czyli naprawdę musi się wydarzyć dramat i tra-
gedia, żeby ktoś chciał… My mu dajemy prawo 
do tego, żeby mógł zawiesić działalność. A nie, że 
każdy… To ma być przecież instrument ratunko-
wy, pomocowy. I to są te poprawki. To tyle jako 
wnioskodawca.

A jako sprawozdawca mam duży problem, 
Panie Senatorze, żeby panu odpowiedzieć tak, 
żeby pan nie wziął moich słów do siebie… No, 
widać wyraźnie… Ale każdy ma prawo, prze-
cież pan ani nie jest przedsiębiorcą, ani nie 
jest prawnikiem – nie musi pan wszystkiego 
wiedzieć. No ale jak się krytykuje coś i  jesz-
cze uzależnia swoje głosowanie od czegoś, to 
jednak trzeba wiedzę mieć. Cały pana wywód 
dotyczący interpretacji indywidualnych, po-
równywania z poradnictwem prawnym bez-
płatnym… Przecież nie każdy, kto chce, może 
z niego skorzystać. Tam są warunki, tylko naj-
biedniejsi ludzie… Nie ma to nic wspólnego… 
Pan nie rozumie, czym jest… Ale, tak jak powie-
działem, nie chcę pana urazić. Po prostu każdy 
ma prawo nie wiedzieć. No, ja też wielu rzeczy 
nie wiem, większości na pewno nie wiem. Nikt 
nie jest alfą i omegą. Interpretacja indywidual-
na od jakiegoś tam poradnictwa bez względu na 
to, że ono jest, mówię, zawężone bardzo mocno, 
różni się tym, że jeżeli ktoś dostanie taką pora-
dę, obojętnie, czy z punktu poradnictwa, czy od 
profesjonalnej bądź komercyjnej kancelarii, to 
dla organu to nic nie znaczy. To nic nie znaczy. 
Owszem, to może być podstawa do tego, żeby 
obywatel wniosek o interpretację wystawił, ale 
to nic nie znaczy. Dlaczego? Bo nie wiąże to or-
ganu. Interpretacja, o której mówimy, dlatego 
ma charakter proobywatelski, że jeśli obywatel 
zapyta państwa, mówiąc w przenośni…

(Marszałek Tomasz Grodzki: Panie Senatorze, 
5 minut mija.)

Już kończę.
…i dostanie odpowiedź, to ona wiąże ten organ 

i wszystkie inne organy państwa. O to chodzi. To 
jest proobywatelska moc interpretacji indywidual-
nej różniąca się od jakiegoś prywatnego doradztwa 
czy państwowego doradztwa, które ma tylko sub-
sydiarne, pomocnicze znaczenie, ale nie ma zna-
czenia administracyjnego, prawniczego, prawnego. 
Dziękuję bardzo.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Głos zabierze pan senator Czerwiński. Ma pan 

10 minut.

SenatoR 
Jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Mam w tej chwili przed sobą 3 dokumenty: 

pierwszy, pierwotny z druku nr 232, drugi, który 
wyszedł po komisji w druku nr 232 S, no i trzeci, 
który będzie po ewentualnej akceptacji poprawek. 
Pytanie: do którego z nich się odnosić? No, akurat 
w przypadku 2 pierwszych wybór jest łatwy, ponie-
waż one, praktycznie rzecz biorąc, są identyczne. 
Po posiedzeniu komisji czy też w trakcie posiedze-
nia nie wyciągnięto żadnych wniosków. Po prostu 
nie wprowadzono żadnych poprawek, a rzeczywi-
ście zarzutów na posiedzeniu komisji było dużo. 
Taki stan świadczy o tym, że albo wnioskodawcy 
są z siebie bardzo zadowoleni i twierdzą, że popra-
wek nie potrzeba wprowadzać, albo też jest tak, że 
do tego projektu nie da się nic wnieść i trzeba go 
po prostu odrzucić. Jak widać, wnioskodawcy pró-
bują się ratować. Te poprawki, które pan senator 
Szejnfeld nam wskazał, idą w dobrym kierunku, ale 
niestety jest ich za mało. Ja jestem raczej skłonny…

(Senator Adam Szejnfeld: Panie Senatorze, tak 
jest według pana. Może pan złożyć więcej popra-
wek, jeżeli uważa pan, że liczba ma znaczenie.)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Bogdan Borusewicz)

Ja jestem skłonny zatrzymać się przy stwier-
dzeniu, że tego projektu po prostu nie da się ura-
tować. Spróbuję to wyjaśnić.

Projekt zawiera 6 zmian obecnego prawa plus 
przepis przejściowy i końcowy, 2 zmiany to są 
zmiany typowo techniczne – nie ma sensu się nad 
nimi pastwić – no i 1 zmiana jest bardzo meryto-
ryczna. Dotyczy ona przywrócenia na czas trwa-
nia pandemii wszystkich niedziel handlowych. Ale 
z tego wnioskodawcy się wycofali, jak rozumiem, 
więc też pastwić nad tym się nie będziemy.

Co zostało?
(Senator Adam Szejnfeld: Ale wyraził pan nie-

zadowolenie czy nie?)
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 

Senatorze, niech pan nie przerywa.)
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Nerwy puszczają.
3 zmiany. Zacznijmy może od końca. 2 zmia-

ny są rzeczywiście związane z COVID. Pierwsza 
dotyczy rekompensaty dla przedsiębiorców za 
czas zawieszenia prowadzonej działalności. 
Rekompensata miałaby być na pokrycie kosztów 
prowadzonej działalności. Tylko że, jak już mó-
wiłem tutaj, pytanie jest takie, co tak naprawdę 
chcemy rekompensować. Koszty, które zostały tu-
taj wskazane, w czasie zawieszenia działalności 
praktycznie mogą nie występować. zaś inne kosz-
ty, które na pewno będą występować, nie są w tej 
ustawie wskazane. Czyli wybór raczej był wzięty 
z sufitu, nie wynikał z przemyślenia.

Drugi przepis to możliwość zawieszenia dzia-
łalności przez mikroprzedsiębiorców na okres do 
pół roku wtedy, mówiąc krótko, kiedy spadną ob-
roty. No, tak, ale temu towarzyszy też wypłata po-
stojowego. Tylko nie ten przedsiębiorca płaci, ale 
państwo.

Oba przepisy, wdrożenie obu tych przepisów 
kosztuje. Pytanie: ile? No, tego nie wiemy. Ja rozu-
miem, że to zostało na kolanie, na gwałt policzone, 
nawet nie w branżach, tylko w 2 rodzajach dzia-
łalności. Ale to ciągle za mało. Takie teksty, które 
powinny być tekstami gospodarczymi – tak bym 
to określił – powinny zawierać liczby, a przynaj-
mniej uzasadnienie do nich. Jeśli OSR, ocena skut-
ków regulacji, wygląda tak: „brak danych”, „brak 
danych”, „brak danych”, „brak danych” w tych ta-
belkach, o których pan wnioskodawca mówił, albo 
wszędzie wpisane jest „0”, „0”, „0”, to ten OSR nic 
nie mówi, nie daje żadnej informacji na temat skut-
ków finansowych. A to oznacza, że my tak napraw-
dę wypuszczamy dżina z butelki. Nie wiemy, co się 
będzie działo po ewentualnym wprowadzeniu tej 
ustawy w życie. Mało tego, nie wiemy, jaki może 
być zakres tej ustawy.

I teraz przejdę do punktu pierwszego, który jest 
w grupie tych przepisów, które mają jakoby zale-
żeć… czy też mieć związek z COVID. Ale on właści-
wie takiego związku nie ma, dlatego że mowa jest 
tutaj o rozszerzeniu interpretacji indywidualnych, 
które w tej chwili są interpretacjami podatkowymi, 
ogólnie na wszystkie obowiązki publicznoprawne 
obywateli. No, jeśli myśleć logicznie, to takie roz-
szerzenie powinno obowiązywać, zgodnie z inten-
cją wnioskodawcy oczywiście, w całym okresie, nie 
tylko w trakcie epidemii COVID. To powinno być 
korzystne dla obywatela.

No to weźmy pod uwagę, co tak naprawdę znaj-
duje się w tekście tego punktu, tej zmiany. Mowa 

jest o tym, że każdy – to jest ciekawe, bo „każdy” 
to nie tylko obywatel, to także cudzoziemiec, któ-
ry ma jakiekolwiek interesy w Polsce, słowo „każ-
dy” ma taką konotację, przynajmniej w konstytucji 
– może złożyć… I teraz: do czego? Do właściwe-
go organu. W przypadku organów państwowych… 
Nie wiem, ile ich jest, nie liczyłem, no, ale na pew-
no setki. Może mnie tu pan minister ewentualnie 
na koniec poprawi. Organów samorządowych jest 
2 razy tyle, ile jednostek samorządowych, a tych 
jest blisko 3 tysiące, około 2,6 tysiąca gmin, po-
nad 300 powiatów, wiadomo, ile województw, i to 
wszystko razy 2, bo organy są stanowiące i wyko-
nawcze. Nie wiem, czy wnioskodawcy tej ustawy, 
tego projektu, zdają sobie sprawę, że tak naprawdę 
zatkają samorządy. Zatkają samorządy, bo zmuszą 
je do wydawania – w trybie nie wiadomo jeszcze ja-
kim – stanowiących, nazwałbym to, obywatelskich 
indywidualnych interpretacji jeszcze przed wyda-
niem decyzji czy jakiegokolwiek aktu, który będzie 
skutkował wobec obywatela jakimś obowiązkiem 
publicznoprawnym. Tak naprawdę to jest przeciw 
samorządom, Ale tego nie widać na pierwszy rzut 
oka, oczywiście.

Ale co tutaj mamy jeszcze? Obywatel może 
złożyć do właściwego organu albo właściwej pań-
stwowej jednostki organizacyjnej… Co to jest 
„państwowa jednostka organizacyjna”? Gdzieś 
tam znalazłem definicję. Jest to jednostka praw-
na nieposiadająca osobowości prawnej, powołana 
przez władzę rządową odrębnymi ustawami do 
realizacji zadań państwa. W którymś z zestawień 
znalazłem takich jednostek ponad 2 tysiące 800. 
Takie jednostki oprócz zwykłej działalności, i tak 
już utrudnionej przez COVID, będą teraz zmuszo-
ne – no, oczywiście nie teraz, tylko, nie daj Boże, 
po wejściu w życie takiej ustawy – do wydawania 
interpretacji, nazwałbym to, obywatelskich, indy-
widualnych, tak jakby nic innego nie miały do ro-
boty. No to wymienię, jakie to są jednostki: sądy, 
urzędy skarbowe, prokuratury, sanepidy, samorzą-
dowe kolegia odwoławcze, UKS-y, szkoły, muzea, 
ODR-y, RIO, zakłady karne, ZOZ-y itd. Jak mówię, 
w 1 zestawie było ponad 2,8 tysiąca… A to na pew-
no nie był kompletny zestaw. Proszę państwa, ten 
punkt rodzi dodatkowe obowiązki dla rzeszy na-
szych urzędników, obowiązki, które tak napraw-
dę niczego w sytuacji obywatela nie zmienią. One 
będą dodatkowym obciążeniem, a efekt tego będzie 
przeciwny do zamierzonego.

Reasumujmy. Nad niebyłym już przepisem 
o pracy w handlu w niedziele nie będziemy się 
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znęcać. Te 2 przepisy są niepoliczone, więc nie wia-
domo, jakie będą ich skutki prawne. Ten przepis, 
ta zmiana, rodzi trudno wyobrażalne skutki fak-
tyczne. Po co ta ustawa? No, ktoś chce sobie przy-
piąć medal. Ja tu już kilka takich ustaw widziałem, 
proszę państwa. Ktoś obiecuje jakimś podmiotom, 
na ogół korporacjom samorządowym, że będzie im 
lepiej. Obiecuje cuda-niewidy, nawet wnosi projekt, 
po czym go przeforsowuje, bo ma większość po-
trzebną do forsowania takich projektów w Senacie. 
No i te projekty leżą gdzieś tam w zamrażarce, a sa-
morządowcy – chociaż to nie są tylko samorzą-
dowcy, to są różne środowiska – się cieszą, że mają 
projekt. Żadnych praw z tego tytułu nie mają, ale 
ten, który obiecał, chodzi w glorii sławy i ma me-
dal. A co z tego wynika w rzeczywistości? Niewiele, 
tyle tylko, że zajmujemy się tym odpowiednio długo 
najpierw w komisji, a potem tu, w Senacie.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: 10 minut 
upłynęło.)

Tak, odpowiednio długo. Niektórzy nawet 
10 minut męczą. Przepraszam, Panie Marszałku, 
już kończę. Ewentualnie zabiorę jeszcze głos, jeśli…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Proszę 
uprzejmie.)

…te fakty, które przedstawiłem…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Ma pan 

jeszcze 5 minut.)
…nie znajdą odzwierciedlenia w państwa gło-

sach. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję bardzo.
Pan Adam Szejnfeld. Ad vocem, tak? Nie, nie 

zgłaszał się pan. Przepraszam.
(Senator Adam Szejnfeld: Ja się zgłaszałem, ale 

w ramach normalnego wystąpienia.)
Dobrze.
Pan senator Mróz. Proszę uprzejmie.
(Rozmowy na sali)
Panie Senatorze, proszę bardzo.

SenatoR 
krzyszTof mróz 

Panie Marszałku! Szanowni Państwo Senato- 
rowie!

Ja trochę się wybiłem… Częściowo o pewnych 
sprawach powiedział już pan senator Czerwiński. 

Ja bym tylko dodał, kontynuując myśl pana sena-
tora Czerwińskiego, że te wszystkie indywidualne 
interpretacje muszą zostać wydane w ciągu 30 dni, 
ewentualnie w ciągu kolejnych 15 dni. Przypomnę, 
że decyzje administracyjne wydaje się w ciągu 
30 dni, a w sprawach skomplikowanych – w cią-
gu 60 dni. A tutaj nawet w tych skomplikowanych 
sprawach terminy są krótsze niż w przypadku de-
cyzji administracyjnych.

Pan senator Szejnfeld tak jakby, mówiąc w cu-
dzysłowie, mnie pouczał, doprecyzowywał coś, 
sugerując, że ja nie wiem, czym się różni inter-
pretacja od pomocy. Panie Senatorze, akurat wiem, 
jak funkcjonuje interpretacja podatkowa dla pod-
miotów działalności gospodarczej. Tutaj są pewne-
go rodzaju ograniczenia, odpłatności, a skala tego 
wszystkiego, co pan proponuje… Bardzo mocno po-
wiedział pan senator Czerwiński, że wnioskodawcy 
tego projektu ustawy chyba nie wiedzą dokładnie, 
co napisali, jaka to będzie masa spraw. Z jednej 
strony urzędy będą musiały wydawać normalne 
decyzje administracyjne, a z drugiej strony sie-
dzieć nad tymi interpretacjami, które będą quasi-
-decyzjami administracyjnymi. No bo jeżeli tutaj 
mówimy o jakichś, nie wiem, organach jednostek 
samorządu terytorialnego, bo to mi się najbardziej 
nasuwa… Ja próbowałem jakieś konkrety od pana 
senatora wydobyć, ale nie udało mi się. Mówię 
o posiedzeniu plenarnym, bo faktycznie w komi-
sji gdzieś mi to umknęło, to moja wina, i nie do-
pytywałem o to.

Ale to jest jedna kwestia, przerobienia tego 
wszystkiego w okresie, że tak powiem, covidowym, 
gdy większość jednostek administracji publicznej 
pracuje zdalnie, są ograniczenia itd., itd.… I ja po-
dałem alternatywę takiej pomocy dla ludzi, którzy 
mogą potrzebować pomocy… Powiedziałem, tak 
patrząc na pana senatora Kwiatkowskiego wtedy 
– teraz też patrzę – żeby może zastanowić się i po-
szerzyć… Oczywiście ta pomoc prawna jest ograni-
czona, być może właśnie w okresie COVID trzeba 
byłoby ją poszerzyć, żeby większa grupa osób mogła 
tę pomoc dostać, poszerzyć i w zakresie przedmio-
towym, i podmiotowym. I tak, i tak te pieniądze, że 
tak powiem, państwo wydaje. Pamiętajmy, że nie-
raz są bardzo skomplikowane… No, ktoś ma jakiś 
problem z pozwoleniem na budowę i będzie pytał 
administrację… Albo decyzje środowiskowe, gdzie 
to trwa masakrycznie długo i tutaj mamy termin… 
Więc ja jakoś w takiej skali nie widzę… Myślę, że 
to będzie mogło być przez jakichś ludzi wykorzy-
stywane, ale pewnie wielu osobom by pomogło. 
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Ale skala… Myślę, że administracja publiczna – bo 
przecież nie tylko samorządowa czy państwowa, 
ale i publiczna – w szczególności w okresie covi-
dowym nie jest na to przygotowana.

Trzeba byłoby się zastanowić nad jakąś formą 
wsparcia dla osób i ja myślę, że ta przedstawiona 
przeze mnie forma obywatelskiej pomocy, która 
dzisiaj jest finansowana, i to jest gęsta sieć, jest 
ewentualnie jakimś rozwiązaniem, odpowiedzią 
na potrzeby.

Ja jeszcze nie rozumiem jednej rzeczy: jeżeli lu-
dzie mają jakiś problem, to niekoniecznie mają ten 
problem w okresie COVID. Ta pomoc, ta interpre-
tacja… No, mógłbym nawet powiedzieć, że właśnie 
w dobie COVID mają mniej problemów, bo pewnie po 
tych urzędach nie chodzą. Ale to tak na marginesie.

Wrócę jednak jeszcze do zasadniczej kwestii, 
a mianowicie do tej pomocy, do tych rekompensat. 
Ja uważam, że ta ustawa miałaby sens w momen-
cie, gdyby nie było żadnej pomocy dla przedsiębior-
ców. No, wtedy oczywiście, nie ma żadnej pomocy, 
opozycja, pan senator Szejnfeld i wnioskodawcy 
coś proponują. Ale ta pomoc jest, ona jest policzal-
na, ona jest wielomiliardowa… Ona częściowo była 
retro… zgadzam się, ale jest też i na przyszłość, bo 
jeżeli ta tarcza finansowa będzie funkcjonowała…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 
Senatorze, 5 minut już minęło.)

Dlatego ja uważam, że w takich sprawach to 
powinno być spójne z tym, co rząd proponuje, bo 
to wszystko jednak będzie kosztowało. Można pi-
sać piękne ustawy, ale to jednak minister finan-
sów czy wicepremier Gowin… po prostu z budżetu 
państwa będzie trzeba za to zapłacić. Gdyby to było 
jakieś uzupełnienie czegoś, czego nie ma w tej tar-
czy finansowej, no to jeszcze można byłoby się 
zastanowić…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 
Senatorze, dziękuję…)

Ale to jest otwieranie kolejnego gigantycznego 
strumienia, który częściowo się pokrywa, częścio-
wo pewnie się nie pokrywa, bez żadnych limitów. 
Jest to też bardzo niebezpieczne dla finansów 
publicznych.

Dziękuję, Panie Marszałku.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję bardzo.
Pan senator Robert Dowhan – zdalnie. Proszę 

bardzo.

SenatoR 
roBerT dowHan 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Pan senator Mróz tak fajnie opowiada i tak do-

brze mówi, że ja nawet chętnie bym oddał te swoje 5 
minut, żeby jeszcze dalej mówił… O ile mogę mery-
torycznie zrozumieć pana senatora Czerwińskiego, 
chociaż nie zgodziłbym się z tym, żeby, jak chciał, 
wylać dżin z butelką, bo szkoda, zawsze można się 
jakoś odkazić, ale merytorycznie niektóre uwagi na 
pewno są warte zastanowienia się… A pan, Panie 
Senatorze Mróz, nie do końca… Staram się jakoś 
pana zrozumieć. Ja wiem, że pan jest wybitnym 
ekonomistą i udowodnił to pan ostatnio, jak deba-
towaliśmy o spółkach komandytowych i o podat-
kach. Ja chyba nawet jestem w stanie uwierzyć, 
że 30 podatków, które wymieniłem, które czasami 
nazywają się opłatami, czasami inaczej, to faktycz-
nie nie ma albo powstały kilka kadencji temu. Ale 
jest na stole projekt, nad którym warto się pochy-
lić. Można nad nim dyskutować, można go jeszcze 
obrabiać. Na dzisiaj rząd może nie jest przekonany, 
ale też nie mówi stanowczo „nie”. Jeżeli możemy 
pomóc w jakiejś materii, no to dlaczego mamy tego 
nie zrobić? Dlaczego nie wyrzucić jakichś tam błę-
dów czy rzeczy, które, powiedzmy, wyjdą w praniu, 
i nie iść do przodu? Jest projekt, który wychodzi 
akurat od nas, i od razu jest ściana, od razu jest 
fala krytyki, od razu: tego się nie da, tamtego się 
nie da. Mówił pan, że obecnie kontrole skarbowe 
są sporadyczne. Nie wiem, czy są sporadyczne, czy 
nie. Na pewno tam, gdzie one powinny być, to są 
i powinny być, bo taka jest domena ich działania.

Jeszcze raz wnoszę o to, aby przyjąć to do dal-
szego procedowania. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Proszę bardzo… Pan senator?
(Senator Krzysztof Mróz: Tak, w sprawie spro-

stowania słów pana senatora Dowhana.)
Ale było wymieniane pana nazwisko?
(Senator Krzysztof Mróz: Tak.)
No dobrze. Ale najpierw w sprawie sprostowa-

nia zgłosił się pan senator Szejnfeld. Tak?
(Senator Krzysztof Mróz: Panie Marszałku…)
No ale pytam: czy pan senator Szejnfeld się 

zgłosił? Tak?
(Głos z sali: Sprostowanie…)
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To najpierw pana sprostowanie, bo pan 
pierwszy…

(Senator Adam Szejnfeld: Zgłaszałem się, ale 
proszę bardzo…)

Nie, Panie Senatorze, pan się zgłosił pierwszy, 
więc proszę bardzo.

SenatoR 
adam szeJnfeld 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Będę mówił jak najkrócej i starając się nie wy-

mieniać nazwisk senatorów, którzy wykorzystują 
tę instytucję do tego, żeby z przysługujących im 
5 czy 10 minut robić 25 minut. Z ubolewaniem 
powtarzam, że ci, którzy są najbardziej aktywni 
w tej dyskusji – przepraszam, mówiłem spokojnie 
i kulturalnie, ale jak się powtarza w kółko, trzeci 
raz te same tezy, to trzeba już powiedzieć wyraź-
nie – nie mają pojęcia, o czym mówią. Mieszanie 
instytucji jakiegokolwiek doradztwa z instytucją 
interpretacji indywidualnej i formalnej jest kom-
promitujące. Przecież te przepisy wyraźnie mówią, 
komu przysługuje, na jakich warunkach przysłu-
guje, do kogo wolno to złożyć, a do kogo nie. Mało 
tego, trzeba za to jeszcze zapłacić, więc kwestię 
pieniactwa, którą się tu wskazuje, to proszę sobie 
między bajki wsadzić. Jeżeli państwo poddajecie 
coś krytyce, to proszę zerknąć, do licha!, w przepi-
sy. Przecież to jest ustawa nowelizująca! Żeby wie-
dzieć, o czym się mówi, to trzeba sprawdzić ustawę 
matkę, tam są procedury, tam są określone orga-
ny, o których mówił inny senator. Jeżeli ktoś ma 
sprawę związaną np. z opłatą za wieczyste użyt-
kowanie, to nie znaczy, że będzie mógł wysyłać 
swój wniosek do jakiegokolwiek organu albo do 
stu równolegle. I to ma niby blokować procedurę! 
Jak ktoś ma swoją sprawę dotyczącą np. wspólno-
ty czy spółdzielni, to nie jest to sprawa z zakresu 
obowiązku publicznoprawnego i ta kwestia nie bę-
dzie mogła podlegać interpretacji indywidualnej. 
Jak ktoś tu mówi o jakichś senatorach, którzy chcą 
sobie przypiąć order, to chyba właśnie ci, którzy 
krytykują to w czambuł, bez żadnego konstruk-
tywnego podejścia, po to, żeby się wykazać przed 
swoim elektoratem albo przed swoim prezesem 
i pokazać, że nie ma żadnej zgody na propozycję, 
jeżeli ona nie jest autorstwa własnego klubu, tylko 
jest autorstwa cudzego klubu. Totalność – to jest 
pojęcie, które ukuto parę lat temu. I faktycznie, je-
steście totalni – nastawieni totalnie negatywnie do 

każdej propozycji. Jeżeli te propozycje, Panie… Nie 
będę wymieniał nazwiska, żeby pan tu tego od razu 
nie wykorzystał do sprostowań. Jeżeli ktoś uważa, 
że te propozycje są dobre, tylko niedopracowane, 
tak jak było w krytyce, to proszę bardzo złożyć po-
prawki. A jak się nie składa poprawek, to znaczy, 
że się neguje totalnie. I koniec, kropka.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Sprostowanie składa…
(Senator Adam Szejnfeld: Jeszcze jedna spra-

wa odnośnie do tej niewiedzy, dotycząca tego, że 
30 dni…)

Ale, Panie Senatorze…
(Senator Adam Szejnfeld: Przecież 30 dni obo-

wiązuje teraz…
…to nie jest polemika…
(Senator Adam Szejnfeld: To obowiązuje od 

10 lat w bardzo trudnych sprawach i obowiązuje 
30 dni! Dziękuję bardzo.)

Dziękuję.
Pan senator Krzysztof Mróz składa sprosto- 

wanie.
Proszę bardzo.

SenatoR 
krzyszTof mróz 

W sumie 2 sprostowania, do wypowiedzi sena-
tora Dowhana i jeszcze do wypowiedzi senatora…

(Głos z sali: Ale nie był pan wymieniony…)
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Jedno. Są 

na to 3 minuty, niech pan je podzieli na 2 części.)
Jedno, ale dotyczące 2 kwestii.
Pierwsza kwestia, do pana senatora Dowhana. 

Ja nie powiedziałem, że kontrole KAS są punkto-
we, tylko powiedziałem, że ich jest mniej i że są 
bardziej, że tak powiem, precyzyjnie kierowane. 
To nawet pokazują statystyki.

Drugie sprostowanie do wypowiedzi pana 
senatora Dowhana. Pan cały czas mówi o  ja-
kichś 30 podatkach, które myśmy wprowadzili. 
Ja wiem o 1 podatku. Jeżeli pan jest w stanie te 
30 podatków wymienić, to niech pan je wreszcie 
wymieni. Już kilka razy pan to powtarza, przy 
różnych okazjach. Wprowadziliśmy 1 podatek, to 
był podatek bankowy. I histeria była Platformy 
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Obywatelskiej… Wprowadziliśmy rozwiązania, 
które są stosowane w bardzo wielu rozwiniętych 
krajach. City londyńskie, Frankfurt, czyli Niemcy, 
Włochy mają podatek bankowy. Mówiono wte-
dy, że nie wiadomo, jak usługi bankowe pójdą… 
Chodzi po prostu o podzielenie się gigantyczny-
mi zyskami, które instytucje finansowe, stosując 
coraz bardziej wyrafinowane instrumenty finan-
sowe, osiągają.

A  jeżeli chodzi o wypowiedź pana senato-
ra Szejnfelda, to przecież ani ja, ani senator 
Czerwiński nie byliśmy w jakichś wspólnotach 
mieszkaniowych. Przecież to nie jest zobowią-
zanie publicznoprawne… A pan tu daje przykład 
o jakichś wspólnotach mieszkaniowych, kryty-
kując mnie czy senatora Czerwińskiego. O ile 
bym się zgodził z tym, w kwestii tej pomocy, że 
to jest nowelizacja… Jeżeli wprowadzamy inter-
pretację dla obywateli… No, to jest jednak nowe 
rozwiązanie. Tak, Panie Senatorze? W obecnie 
obowiązujących przepisach prawa czegoś takiego 
nie ma. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

I proszę o zabranie głosu pana senatora Jerzego 
Czerwińskiego. Ma pan 5 minut.

SenatoR 
Jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Ja nie będę niczego prostował. Chciałem, 

żeby pan dłużej się produkował, Panie Senatorze 
Szejnfeld… A co do totalności, no to sami żeście się 
tak przedstawiali. Nie wiem, czyżbyście odchodzili 
od wzorców?

Zaś już mówiąc poważnie, powiem tak. 
Starałem się panu przedstawić na przykładach 
i na definicjach – typu: organ właściwa państwo-
wa jednostka organizacyjna – co pan tutaj napisał 
i co pan popiera. Ja rozumiem, że poziom emocji 
przez pana zaprezentowany wynika z tego, że pan 
po prostu zrozumiał, co pan tutaj napisał – albo co 
panu napisano – i co pan popiera. Ale to wcale do-
brze o panu nie świadczy – ani te emocje, ani tak 
późne zrozumienie tego. Przedstawiałem wyraźne 
definicje, liczby, a nie to, co pan starał się wmówić 
tutaj słuchaczom. Żadnych spółdzielni…

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Robert Dowhan, w trybie sprosto-

wania. Tylko proszę o sprostowanie, a nie pole-
mikę. Poprzednie 2 głosy to była polemika, a nie 
sprostowanie. Proszę o sprostowanie błędnie zro-
zumianej wypowiedzi.

Proszę bardzo.

SenatoR 
roBerT dowHan 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Postaram się bardzo szybko. Ja o tych podat-

kach czy opłatach – i o tym nazewnictwie – mó-
wiłem na poprzednim posiedzeniu Senatu. Gdyby 
pan senator Mróz poświęcił trochę uwagi i wy-
notował, to może by zapamiętał… To może tak na 
szybko… Mam akurat tu przed sobą zapisane, jakie 
podatki czy opłaty – zwał, jak zwał – płacić trzeba. 
Podatek bankowy. Sam pan to przyznał, ale jest pan 
w błędzie, jeżeli pan mówi, że to banki płacą. Nie, 
to płacimy my – ci, którzy biorą kredyty. Ja akurat 
biorę, to wiem. I wiem, jak się zmieniły kredyty na 
przestrzeni ostatnich lat.

(Senator Krzysztof Mróz: Chyba właśnie 
spadło…)

Jeżeli pan pójdzie do banku po kredyt, to wte-
dy pan się przekona, kto tak naprawdę płaci ten 
podatek.

Dalej: podatek handlowy. Chcieliście wpro-
wadzić, ale Unia Europejska to zablokowała. 
Prawdopodobnie będzie wprowadzony 1 stycznia. 
I znów, jeżeli pan myśli, że to będą sieci i super-
markety płacić… Na pewno się pan przekona, że ten 
podatek zapłacą polscy rolnicy, polscy producenci, 
którzy będą musieli…

Danina solidarnościowa. No, nazywa się to da-
nina, opłata albo podatek. Jest 4%? Jest 4%.

Opłata emisyjna od paliw. Paliwo mamy jed-
no z najdroższych. 4,77 zł – ostatnio tankowałem 
olej napędowy na stacji Orlenu – przy relatywnie 
niskiej cenie baryłki ropy naftowej i relatywnie 
niskim kursie dolara, który zszedł poniżej 3,75 zł. 
Paliwo było tańsze, kiedy dolar był po 4,20 zł.

Podatek galeryjny, początkowo od galerii han-
dlowych i  biurowców, następnie od wszelkich 
nieruchomości komercyjnych, w tym nawet od 
budynków z mieszkaniami na wynajem; opłata za 
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wpis do rejestru BDO; opłata recyklingowa, pod-
wyższenie i rozszerzenie zakresu obowiązywania 
opłaty recyklingowej; opłata denna od przysta-
ni; opłata wodna; opodatkowanie wkładów pie-
niężnych wnoszonych do firm oraz przychodów 
z dziedziczonego majątku lub otrzymanego jako 
darowizna, którego nie będzie można już amor-
tyzować; opłata jakościowa za badanie technicz-
ne pojazdu; podwyżka VAT na wiele produktów 
spożywczych, w tym na zdrową żywność; utrzy-
manie wyższych stawek podatku VAT, które już 
dawno można było obniżyć – ale państwo dalej je 
utrzymujecie, choć wiele krajów w dobie COVID je 
obniżyło, i to bardzo dużo; podwyżka podatku ak-
cyzowego o 10% na alkohole, podwyżka na wyroby 
tytoniowe, na e-papierosy; podwyżka opłat za wy-
wóz niesegregowanych śmieci; zamrożenie progów 
PIT; likwidacja liniowego PIT dla przedsiębiorców, 
których dochody roczne przekraczają 1 milion zł; 
obniżenie do zera kwoty wolnej od podatku w ra-
zie wysokich zarobków; pozbawienie wielu grup 
podatników możliwości korzystania z odliczenia 
50-procentowych kosztów uzyskania przychodu; 
likwidacja możliwości pomniejszenia przycho-
dów z działalności operacyjnej o koszty uzyskania 
przychodów kapitałowych; ograniczenie możliwo-
ści zaliczania do kosztów podatkowych wydatków 
poniesionych na usługi świadczone przez podmioty 
powiązane, na odsetki, opłaty, premie czy prowi-
zje od pożyczek i kredytów, jak również na znaki 
towarowe czy licencje; zaostrzenie sposobu opo-
datkowania farm wiatrowych; zaostrzenie sposobu 
naliczania akcyzy od samochodów sprowadzanych 
z zagranicy; podwyżka opłaty paliwowej; poda-
tek od serwisów VOD czy od telewizji płatnej. To 
nie są podatki? To nie są opłaty? To nie są dani-
ny? Policzył pan, Panie Senatorze, ile tego jest? 
Dziękuję. (Oklaski)

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Mam nadzieję, że na tym sprostowania się 

zakończyły.
(Senator Krzysztof Mróz: Ja jeszcze…)
(Senator Jadwiga Rotnicka: Nie ma już więcej 

sprostowań!)
(Senator Krzysztof Mróz: Nie! Nie!)
Panie Senatorze, no…
(Rozmowy na sali)

Panie Senatorze!
(Senator Krzysztof Mróz: Mogę sprostować, 

tak? Jeśli do mnie się coś mówiło, to…)
(Senator Jadwiga Rotnicka: No ale co on ma 

prostować?)
Nie, w ogóle… Zwracam się do wszystkich se-

natorów: nie powołujcie się na nazwiska, no bo nie 
skończymy teraz. Bardzo was o to proszę i apeluję.

Proszę bardzo, Panie Senatorze, skoro pan 
musi… Proszę bardzo.

SenatoR 
krzyszTof mróz 

Postaram się krótko.
A co mają farmy wiatrowe i opłaty, które tam… 

zaostrzenie przepisów generalnie o farmach wia-
trowych, z wprowadzaniem nowych podatków? To 
jest po pierwsze. Po drugie, jeśli chodzi o koszty 
uzyskania przychodów, to myśmy m.in. je przy-
wrócili dla artystów, bo za czasów Platformy 
Obywatelskiej były one ograniczone. To tak na mar-
ginesie, bo też do tego pan… Jeżeli chodzi o VAT, to 
my utrzymaliśmy stawki VAT, które podniósł… Nie 
wiem, czy był pan wtedy senatorem… Ja już kilka 
razy panu to tłumaczyłem. Zmieniły się pewnego 
rodzaju matryce, pewne rzeczy staniały przy VAT, 
a pewne rzeczy zdrożały, ale wasz pomysł wprowa-
dzenia 3x15 oznaczałby, że gdybyśmy to wprowa-
dzili i byłaby jedna stawka, to przy tym VAT ceny 
leków i żywności poszłyby w górę o prawie 100% 
opodatkowania. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
(Głos z sali: Jeszcze podatek cukrowy, o tym 

zapomniał…)
Panie Senatorze!
(Senator Krzysztof Mróz: To nie jest podatek, 

Panie Senatorze.)
Dobrze…
(Rozmowy na sali)
Panowie Senatorowie, informuję, że lista mów-

ców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że pan senator 

Aleksander Szwed złożył swoje przemówienie 
w dyskusji do protokołu*.

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.
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Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem coViD-19, innych chorób zakaźnych…

komunikaty

(Senator Marek Borowski: O tym to już można 
nie informować.)

Informuję też, że wnioski o charakterze legi-
slacyjnym na piśmie złożyli: pani senator Gabriela 
Morawska-Stanecka, pan senator Jacek Bury i pan 
senator Adam Szejnfeld.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce się ustosunko-

wać do przedstawionych wniosków?

PoDSekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie RozWojU,  
PRacy i technologii 
marek nieduŻak 

Panie Marszałku, nie. Ja tylko po raz ostatni do 
protokołu powiem, że jestem tutaj jako przedsta-
wiciel jednego z resortów opiniujących, a nie jako 
przedstawiciel rządu, bo w tej sprawie stanowiska 
rządu nie ma. Dziękuję bardzo.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: To jasne, 
jest pan przedstawicielem resortu…)

(Senator Jadwiga Rotnicka: Rząd jest za.)
(Głos z sali: Rząd jest za.)
Jest kilka… Są stanowiska kilku resortów. O ile 

wiem, każde jest krytyczne. Bardzo proszę zapo-
znać się…

(Senator Jadwiga Rotnicka: Trzeba mówić 
wyraźniej.)

(Głos z sali: Wyraźniej!)
Bardzo przepraszam. Z tego, co… Jest kilka sta-

nowisk kilku resortów i z tego, co wiem, wynika, że 
każde jest krytyczne. A więc wydaje mi się, że taka 
konkluzja, jaka tutaj padła, nie jest jednak w pełni 
uzasadniona. Dziękuję.

(Senator Jerzy Czerwiński: To jest logika 
Platformy.)

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Pan minister odpowiedział na to pytanie dosta-
tecznie jasno.

(Przewodnictwo obrad obejmuje marszałek 
Tomasz Grodzki)

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

W związku z tym, że zostały złożone wnioski 
o charakterze legislacyjnym, Senat kieruje projekt 

ustawy do Komisji Ustawodawczej oraz do Komisji 
Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

Pan senator Szejnfeld zgłosił wniosek o wy-
znaczenie komisjom terminu przygotowania do-
datkowego sprawozdania w celu przeprowadzenia 
trzeciego czytania projektu ustawy jeszcze na tym 
posiedzeniu Senatu.

Jeśli nie usłyszę głosów sprzeciwu, uznam, że 
Senat przyjął przedstawiony wniosek.

Dziękuję bardzo.
Komunikaty.

SenatoR SekRetaRz 
aGnieszka kołacz-leszczyńska 

Wysoka Izbo!
Jest kilka komunikatów. Pierwszy dotyczy jesz-

cze dzisiejszego wieczoru. 15 minut po ogłoszeniu 
przerwy przez pana marszałka…

(Senator Jerzy Czerwiński: Jak zwykle.)
…odbędzie się posiedzenie Komisji Ustawo-

dawczej poświęcone rozpatrzeniu wniosków zgło-
szonych w drugim czytaniu do projektu uchwały 
w sprawie upamiętnienia rewolucji 1905 roku oraz 
poprzedzającego ją zrywu polskich robotników 
w walce z carskim zaborcą, druki senackie nr 259 
i 259 S. To będzie 15 minut po ogłoszeniu przerwy.

(Senator Jerzy Czerwiński: A gdzie?)
(Senator Marek Borowski: W sali nr 176.)
W sali nr 176 i 179, obie komisje.
45 minut po ogłoszeniu przerwy odbędzie się 

posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji 
Gospodarki Narodowej i Innowacyjności poświęcone 
rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych w drugim czy-
taniu do projektu ustawy o zmianie ustawy o szcze-
gólnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych, druki senackie nr 232 i 232 S. Oba po-
siedzenia odbędą się w sali nr 176 i 179.

Komunikaty dotyczące posiedzeń jutrzejszych.
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz 

Komisji Kultury i Środków Przekazu dotyczące 
rozpatrzenia wniosków zgłoszonych w drugim 
czytaniu do projektu ustawy o uchyleniu ustawy 
o Radzie Mediów Narodowych, druki senackie 
nr 152 i 152 S, odbędzie się jutro o godzinie 8.15 
w sali nr 176 i 179.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej, Komisji 
Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji 
Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej 
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komunikaty

dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o samo-
rządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, dru-
ki senackie nr 216 i 216 S – rozpatrzenie wniosków 
zgłoszonych w drugim czytaniu – odbędzie się jutro 
o godzinie 8.30 również w sali nr 176 i 179.

Trzecie posiedzenie to wspólne posiedzenie 
Komisji Ustawodawczej, Komisji Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności dotyczące rozpatrze-
nia wniosków zgłoszonych w drugim czytaniu do 
projektu ustawy o zmianie ustawy o informowaniu 
pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsulta-
cji, druki senackie nr 177 i 177 S, odbędzie się jutro 
o godzinie 8.45 również w sali nr 176 i 179.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 21 minut 19)

Ostatni komunikat. Jutro o godzinie 8.30 w sali 
nr 182 odbędzie się posiedzenie Komisji Nauki, 
Edukacji i Sportu. W porządku posiedzenia jest 
rozpatrzenie 2 punktów. Chodzi o zmianę nazwy 
Akademii Muzycznej w Krakowie i Uniwersytetu 
Artystycznego w Poznaniu. Jutro o godzinie 8.30, 
sala nr 182. Dziękuję bardzo.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Ogłaszam przerwę do jutra do godziny 9.15.



Wobec braku głosów sprzeciwu stwierdzam, że 
Senat przedstawione propozycje przyjął.

Przystępujemy zatem do rozpatrzenia punk-
tu trzydziestego trzeciego porządku obrad: usta-
wa o zmianie nazwy Uniwersytetu Artystycznego 
w Poznaniu.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 276, 
a sprawozdanie komisji w druku nr 276 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Nauki, Edukacji 
i Sportu, pana senatora Bogdana Zdrojewskiego, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

SenatoR SPRaWozDaWca 
BoGdan zdroJewski 

W imieniu komisji chciałbym zarekomendować 
Senatowi przyjęcie tej propozycji bez poprawek.

Dodam, że jesteśmy w tym przypadku w szczę-
śliwej sytuacji, w  przeciwieństwie do sytuacji 
z wczoraj, niektórych propozycji uchwał rozpa-
trywanych w dniu wczorajszym…

(Marszałek Tomasz Grodzki: Coś zanika nam 
łączność, Panie Senatorze.)

Może teraz?
(Marszałek Tomasz Grodzki: Tak, słyszymy…)
Dobrze, to jeszcze raz. W imieniu komisji chciał-

bym zarekomendować przyjęcie tej ustawy bez po-
prawek. Komisja była w tej materii jednomyślna, 
nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał od głosu.

Przypomnę, że chodzi o  uczelnię poznań-
ską, która chce przyjąć za patrona Magdalenę 
Abakanowicz, jedną z najwybitniejszych artystek 
XX wieku, jedną z dwóch wielkich naszych arty-
stek, obok Aliny Szapocznikow, której prace są 
wręcz rozchwytywane przez najważniejsze muzea 
na świecie. Mamy też szczęśliwy splot okoliczno-
ści, bo w tym roku jest dziewięćdziesięciolecie jej 
urodzin, ona się urodziła w 1930 r. Tak więc mamy 
taki dodatkowy pretekst do przyjęcia takiej zmiany.

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 16)

(Posiedzeniu przewodniczy marszałek Tomasz 
Grodzki)

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Wznawiam obrady.
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, przystąpimy teraz do głoso-
wania, które ma na celu wyłącznie ustalenie liczby 
senatorów biorących udział w posiedzeniu.

Proszę zatem o oddanie jakiegokolwiek głosu 
w celu potwierdzenia obecności.

Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 75 senatorów. (Głosowanie nr 235)
Tylu aktualnie bierze udział w posiedzeniu, ale, 

jak widzę, ta liczba szybko rośnie.
Wysoka Izbo, proponuję uzupełnienie po-

rządku obrad o punkty: ustawa o zmianie nazwy 
Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu – i rozpa-
trzenie go jako punktu trzydziestego trzeciego po-
rządku obrad; ustawa o zmianie nazwy Akademii 
Muzycznej w Krakowie – i rozpatrzenie go jako 
punktu trzydziestego czwartego porządku obrad.

Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Wysoka 
Izba przyjęła przedstawione propozycje.
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Ustawa o zmianie nazwy Uniwersytetu artystycznego w Poznaniu

Chcę także podkreślić związki Magdaleny 
Abakanowicz z uczelnią w Poznaniu. Przez 25 lat 
była tam profesorem. Potem te obowiązki profe-
sorskie pełniła na całym świecie, w tym m.in. na 
prestiżowej uczelni w Los Angeles. Ale, co chcę 
podkreślić i  co jest najważniejsze, Magdalena 
Abakanowicz realizowała swoje przedsięwzięcia 
nie tylko w przestrzeniach wystawienniczych, prze-
strzeniach muzealnych, ale także w przestrzeniach 
publicznych. To są realizacje należące do absolut-
nie najwybitniejszych, najbardziej wartościowych, 
funkcjonujące w przestrzeni publicznej nie gdzieś 
z boku, lecz w głównych miejscach, najbardziej 
atrakcyjnych, najbardziej widocznych, najbardziej 
spektakularnych. I są to przestrzenie takie jak np. 
w Chicago, gdzie realizacja nie jest pojedyncza, tyl-
ko składa się, o ile pamiętam, ze 106 postaci. Mamy 
realizacje w Los Angeles, w Nowym Jorku, w Paryżu, 
w Toledo, w Vancouver, w Szanghaju, w Hiroszimie. 
To są rzeczy, które przynoszą wielki prestiż arty-
stom z Polski, artystom sztuki współczesnej, i do-
brze świadczą nie tylko o  naszych uczelniach, 
o naszych artystach, ale i o naszym państwie.

Chcę rekomendować Wysokiemu Senatowi 
przyjęcie tej ustawy bez poprawek i jednomyślnie. 
Dziękuję bardzo.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do pana 
senatora sprawozdawcy.

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

Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 
parlamentarnych został upoważniony minister 
kultury, dziedzictwa narodowego i sportu.

W  tym miejscu chciałbym przywitać pod-
sekretarz stanu w tymże ministerstwie, panią 
Wandę Zwinogrodzką, oraz dyrektora departa-
mentu szkolnictwa artystycznego, pana Jarosława 
Wartaka.

Czy pani minister lub pan dyrektor chcą zabrać 
głos? Dziękuję bardzo.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać pytania do 
przedstawicieli ministerstwa.

Czy ktoś chce takie pytanie zadać? Nie widzę 
zgłoszeń.

Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie za-

pisał się do głosu…
(Głos z sali: Zaraz, Panie Marszałku…)
(Głos z sali: Jest jeden.)
O, przepraszam…
(Rozmowy na sali)
(Głos z  sali: Kandydat chce nas jednak 

katować…)
(Głos z sali: Ale krótko.)
Dobrze, to cofam to i zapraszam pana senatora 

Bosackiego do dyskusji.

SenatoR 
marcin Bosacki 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Chciałbym bardzo podziękować za tę inicjatywę 

i poprosić Wysoką Izbę o to, aby wsparła ten wnio-
sek. Pani prof. Magdalena Abakanowicz była bardzo 
silnie związana z Poznaniem i z uczelnią, która dziś 
nazywa się „Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu”, 
a kiedyś nazywała się „Państwowa Wyższa Szkoła 
Sztuk Plastycznych w Poznaniu”. Była, tak jak już 
wspomniano, przez ćwierć wieku wykładowczynią 
tej uczelni, ale była też – i nadal jest, pod postacią 
swoich dzieł – ważną częścią życia kulturalnego 
i nie tylko kulturalnego Poznania. Każdy pozna-
niak czy mieszkaniec aglomeracji poznańskiej zna 
wspaniałe dzieło, rzeźbę „Nierozpoznani” na po-
znańskiej Cytadeli, grupę stu kilkunastu postaci 
wykonanych z żeliwa, i jest to jedno z ulubionych 
miejsc tradycyjnych weekendowych przechadzek 
mieszkańców Poznania. To tam się prowadzi dzieci 
i pokazuje, czym jest nowoczesna sztuka. I należy 
podziękować tym, którzy prawie 20 lat temu spo-
wodowali, że te rzeźby tam stanęły, czyli śp. panu 
prof. Jarosławowi Maszewskiemu i ówczesnemu 
rektorowi uczelni, prof. Wojciechowi Müllerowi. 
Ale i wcześniej, jako wykładowczyni, pani prof. 
Abakanowicz nadawała w dużej mierze ton życiu 
kulturalnemu Poznania. W czasach PRL nie tylko 
wysyłała zdolnych, młodych, studiujących u niej 
plastyków poznańskich na stypendia i zagraniczne 
studia, ale także połowa jej studentów przybywa-
ła ze świata, wtedy, w tych przaśnych, trudnych 
czasach komunistycznych. Dlatego bardzo proszę 
Wysoką Izbę o jak najmocniejsze wsparcie tej ini-
cjatywy. Pani prof. Magdalena Abakanowicz bę-
dzie wspaniałą patronką naszego Uniwersytetu 
Artystycznego. Dziękuję bardzo.
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Ustawa o zmianie nazwy akademii Muzycznej w krakowie

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że panowie senatoro-

wie Mariusz Gromko i Aleksander Szwed złożyli 
swoje przemówienia w dyskusji do protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu, czyli niedługo. Wg wstępnych 
planów głosowania zaczynają się o godzinie 10.00.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzy-
dziestego czwartego porządku obrad: ustawa 
o zmianie nazwy Akademii Muzycznej w Krakowie.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 278, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 278 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Nauki, Edukacji 
i  Sportu, panią senator Małgorzatę Kopiczko, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

SenatoR SPRaWozDaWca 
małGorzaTa koPiczko 

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Dzisiaj odbyło się posiedzenie Komisji Nauki, 

Edukacji i Sportu, na którym jednogłośnie, 9 gło-
sami za, przyjęliśmy ustawę o zmianie nazwy 
Akademii Muzycznej w Krakowie. Celem ustawy 
jest nadanie z dniem 1 stycznia 2021 r. Akademii 
Muzycznej w  Krakowie imienia Krzysztofa 
Pendereckiego, a w związku z tym zmiana nazwy 
uczelni na następującą: Akademia Muzyczna im. 
Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie.

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 
– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce publiczną 
uczelnię akademicką, jaką jest Akademia Muzyczna 
w Krakowie, tworzy się w drodze ustawy, a zatem 
zmiana nazwy takiej uczelni również dokonywana 
jest w drodze ustawy.

Projekt ustawy, jak wynika z uzasadnienia, 
druk sejmowy nr 722, został przygotowany na 
wniosek Akademii Muzycznej w Krakowie. Był on 
następstwem inicjatywy podjętej przez społeczność 
akademicką tej uczelni, popartej uchwałą jej sena-
tu nr 21/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r. Nadanie 
imienia Krzysztofa Pendereckiego Akademii 
Muzycznej w  Krakowie to wyraz uznania dla 

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

dokonań wybitnego artysty, a jednocześnie pod-
kreślenie jego wieloletnich związków z krakowską 
uczelnią muzyczną.

Proszę Senat o przyjęcie ustawy bez poprawek.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do pani 
senator sprawozdawcy.

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

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

prac parlamentarnych został upoważniony mini-
ster kultury, dziedzictwa narodowego i sportu, re-
prezentowany przez uprzednio przywitane osoby.

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

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przed-
stawiciela rządu związane z omawianym punktem 
porządku obrad.

Otwieram dyskusję.
Jako pierwszy go głosu zapisał się pan senator 

Bogdan Zdrojewski.

SenatoR 
BoGdan zdroJewski 

Bardzo króciutko, jako pewne uzupełnienie.
Bardzo się cieszę, że dzisiaj na posiedzeniu 

Senatu 2 bardzo zasłużone uczelnie, niezwykle 
ważne dla polskiej kultury, otrzymują patronów – 
wcześniej akademia w Poznaniu, teraz akademia 
w Krakowie. Wydaje mi się, że są to fantastyczne 
wybory i bardzo ważne decyzje, decyzje odnoszące 
się do absolutnie najwybitniejszych reprezentan-
tów naszej kultury.

Chcę podkreślić, że Krzysztof Penderecki jest 
uznawany za jednego z najwybitniejszych kompo-
zytorów nie tylko polskich, ale w ogóle kompozyto-
rów XX wieku. Wiele najwybitniejszych czasopism 
recenzujących życie polityczne, życie muzyczne, 
życie kulturalne nadawało ten tytuł Krzysztofowi 
Pendereckiemu w czasie, kiedy żył. Przypominam 
sobie także duży tekst w „The Guardian”, w którym 
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właśnie Krzysztof Penderecki był określany jako 
ten najwybitniejszy w XX wieku.

Chcę obu uczelniom pogratulować, ale wspo-
mnieć o Krzysztofie Pendereckim jeszcze w kilku 
zdaniach, bo po prostu na to zasługuje.

To była postać renesansowa, o wielu zaintereso-
waniach, dbająca nie tylko o świat kultury muzycz-
nej, ale o świat kultury w ogóle, dbająca o innych 
artystów, reprezentantów innych dziedzin kultury. 
Był także pasjonatem – pewnie chciałby, abym po-
wiedział, że był de facto dendrologiem – który za-
łożył przepiękny park w Lusławicach, jak również 
był postacią, która wywierała ogromną presję, aby 
poprawiać podstawową edukację muzyczną pu-
bliczności przede wszystkim. To pod jego wpływem 
w jakimś sensie wprowadzałem muzykę do szkół 
podstawowych jako przedmiot obligatoryjny po kil-
kunastu latach nieobecności tego przedmiotu właśnie 
w szkołach podstawowych. Chcę także podkreślić, że 
Krzysztof Penderecki nie tylko był kompozytorem, 
nie tylko był dyrygentem, ale też był wybitnym pe-
dagogiem, pedagogiem niezwykle, niezwykle cenio-
nym. Zresztą obiekt, który powstał w Lusławicach, 
był dedykowany młodemu pokoleniu, pragnącemu 
kontaktu z Krzysztofem Pendereckim jako rzeczy-
wiście taką postacią, która wyznaczała współczesne 
kierunki muzyki w XX wieku.

Chcę podkreślić także jego zainteresowanie 
współpracą z artystami z różnych dziedzin, m.in. 
z reżyserami filmowymi. Był autorem ważnych 
kompozycji w filmach, np. w „Katyniu” Andrzeja 
Wajdy. Warto o tym pamiętać, bo tych elementów 
jego aktywności jest niezliczona ilość i są one na 
najwyższym poziomie – poziomie światowym.

Cieszę się z tych 2 nowych patronów uczelni 
w Polsce i samym uczelniom gratuluję. Uważam, 
że to są bardzo, bardzo dobre decyzje. Dziękuję 
bardzo.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Głos zabierze pan senator Jerzy Fedorowicz 

– zdalnie.

SenatoR 
Jerzy fedorowicz 

Panie Marszałku, czy jestem słyszany?
(Marszałek Tomasz Grodzki: Tak.)

Dziękuję bardzo.
Ja witam serdecznie.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jako krakowianin i były wykładowca akade-

mii muzycznej z najwyższą radością witam ini-
cjatywę, że tak sławna uczelnia będzie nosiła imię 
Krzysztofa Pendereckiego.

Wszystko to, co ważne, powiedział już senator 
Bogdan Zdrojewski. Mogę tylko dodać, że społecz-
ność akademicka i my wszyscy jesteśmy bardzo za-
dowoleni z tego, że tak się stało. Dziękuję bardzo.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo panu senatorowi.
Głos zabierze pani senator Barbara Zdrojewska.

SenatoR 
BarBara zdroJewska 

Bardzo dziękuję.
Szanowni Państwo!
W imieniu komisji kultury chciałabym wy-

razić ogromne zadowolenie i pogratulować oby-
dwu uczelniom – zarówno uczelni poznańskiej, 
jak i krakowskiej – tak znakomitych, wspaniałych 
patronów.

Komisja kultury nie opiniowała tej uchwały, 
ale myślę, że mogę w imieniu wszystkich wyrazić 
ogromną satysfakcję właśnie z powodu tego, że 2 
tak wybitne postacie stają się patronami ważnych 
polskich uczelni artystycznych.

Tak że jeszcze raz gratulacje, jeszcze raz ogrom-
na satysfakcja, że właśnie te 2 nazwiska artystów 
wybitnych, niepowtarzalnych… Jesteśmy dumni 
i szczęśliwi, że żyli w naszych czasach, bo to są 
artyści, którzy z pewnością na wiele lat, na stule-
cia pozostaną w pamięci naszej kultury. Dziękuję 
bardzo.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że panowie senato-

rowie Aleksander Szwed i Krzysztof Brejza złożyli 
swoje przemówienia do protokołu*.

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Nie ma komunikatów.
Ogłaszam przerwę do godziny 10.00.
O 10.00 rozpoczniemy głosowania.

 
(Przerwa w obradach od godziny 9 minut 35  

do godziny 10 minut 01)

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Wznawiam obrady.
Szanowni Państwo Senatorowie, informuję, 

że kolejne posiedzenie Senatu planowane jest na 
dni 16, 17 i 18 grudnia 2020 r. Porządek tego po-
siedzenia zostanie państwu dostarczony drogą 
elektroniczną.

Powracamy do rozpatrywania punktu trzy-
dziestego drugiego porządku obrad: 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.

Senat po przeprowadzeniu drugiego czyta-
nia projektu ustawy skierował projekt do Komisji 
Ustawodawczej oraz do Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności i zobowiązał te ko-
misje do przedstawienia jeszcze na obecnym po-
siedzeniu Senatu dodatkowego sprawozdania 
– znajduje się ono w druku nr 232 X.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
Proszę sprawozdawcę, pana senatora Adama 

Szejnfelda, o przedstawienie dodatkowego spra-
wozdania komisji.

SenatoR SPRaWozDaWca 
adam szeJnfeld 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Chcę państwa poinformować, że podczas deba-

ty zgłoszono 7 poprawek. Połączone komisje roz-
patrzyły je. Jedna poprawka została wykluczona 
z powodu tego, iż przeszła poprawka skreślająca 
w projekcie ustawy przepis, którego dotyczyła ta 
poprawka. Połączone komisje rekomendują przy-
jęcie wszystkich poprawek i głosowanie za projek-
tem. Dziękuję bardzo.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze 

zabrać głos?
Przypomnę, że w  trakcie drugiego czyta-

nia wnioski o charakterze legislacyjnym zgłosili: 
pani marszałek Morawska-Stanecka, pan senator 
Szejnfeld oraz pan senator Bury.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 
nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdaw-
ców i wnioskodawców w związku z przedstawio-
nym dodatkowym sprawozdaniem.

Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zgłosić 
takie zapytanie? Nie.

Dziękuję.
Przystępujemy zatem do głosowania nad punk-

tem trzydziestym drugim porządku obrad.
W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzo-

ne głosowania nad poprawkami według kolejności 
przepisów projektu – druk nr 232 X – a następnie 
nad przyjęciem projektu, druk nr 232 S, w całości, 
ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nymi poprawkami.

Poprawka nr 1 zmierza do tego, aby przedsię-
biorcy objęci całkowitym zakazem prowadzenia 
działalności otrzymywali z budżetu państwa środki 
finansowe na pokrycie kosztów prowadzonej dzia-
łalności, ponoszonych także na podstawie umowy 
leasingu i ubezpieczenia rzeczy od jej utraty.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
(Rozmowy na sali)
(Senator Jan Maria Jackowski: To jaki…)
(Głos z sali: Trzydziesty drugi.)
Trzydziesty drugi, Panie Senatorze Jackowski, 

trzydziesty drugi.
(Senator Jan Maria Jackowski: Wiem, wiem, 

Panie Marszałku.)
(Głos z sali: Kolega mu powiedział.)
Jednego z senatorów zdalnych proszę o spraw-

dzenie, czy… O, poszedł sygnał.
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 53 – za, 41 – przeciw, 

3 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie nr 236)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 2 zmierza do tego, aby przedsię-

biorcy objęci całkowitym zakazem prowadzenia 
działalności otrzymywali z budżetu państwa środki 
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finansowe na pokrycie kosztów prowadzonej dzia-
łalności, z tytułu wynagrodzeń osób zatrudnionych 
liczonych brutto.

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

1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 237)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 3 zmierza do tego, aby przed-

siębiorcy objęci całkowitym zakazem prowadze-
nia działalności otrzymywali z budżetu państwa 
środki finansowe na pokrycie kosztów działalności 
w przeliczeniu na każdy dzień przestoju spowodo-
wany takim zakazem.

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

poczekać…
Głosowało 97 senatorów, 50 – za, 47 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 238)
Poprawka przyjęta.
Uwaga: przyjęcie poprawki nr 4 wyklucza gło-

sowanie nad poprawką nr 5.
Poprawka nr 4 polega na skreśleniu przepisu 

znoszącego zakaz handlu w niedziele w okresie 
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego 
albo stanu epidemii oraz w okresie do 90 dni na-
stępujących po odwołaniu tego stanu.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 69 – za, 29 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 239) 
Poprawka nr 4 przyjęta.
Zatem poprawka nr 5 zostaje wykluczona.
Poprawka nr 6 zobowiązuje uprawnionego do 

używania powierzchni handlowej do złożenia udo-
stępniającemu bezwarunkowej i wiążącej oferty 
woli przedłużenia obowiązywania oferty na do-
tychczasowych warunkach o okres obowiązywa-
nia zakazu. Oferta powinna być złożona w okresie 
3 miesięcy od dnia zniesienia zakazu.

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 240)

Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 7 zmierza do tego, aby w okresie 

obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego 
lub epidemii oraz w okresie do 90 dni później mi-
kroprzedsiębiorca mógł zawiesić wykonywanie 
działalności gospodarczej na okres do 6 miesięcy, 
jeżeli jego przychód w ostatnich 2 miesiącach pro-
wadzenia tej działalności był niższy o co najmniej 
40% w stosunku do analogicznego okresu roku 
poprzedniego.

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 241)
Poprawka przyjęta.
Przystępujemy zatem do głosowania nad przy-

jęciem projektu ustawy w całości, ze zmianami 
wynikającymi z przyjętych poprawek oraz nad pro-
jektem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu 
tego projektu ustawy.

Komisje proponują, aby Senat upoważnił pana 
senatora 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 98 senatorów, 51 – za, 47 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 242)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z za-
pobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywo-
łanych nimi sytuacji kryzysowych i podjął uchwa-
łę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu 
ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił 
pana senatora Adama Szejnfelda do reprezentowa-
nia Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-
więtnastego porządku obrad: drugie czytanie pro-
jektu ustawy o uchyleniu ustawy o Radzie Mediów 
Narodowych.

Senat po przeprowadzeniu drugiego czyta-
nia projektu ustawy skierował projekt do Komisji 
Ustawodawczej oraz do Komisji Kultury i Środków 
Przekazu i zobowiązał te komisje do przedsta-
wienia jeszcze na obecnym posiedzeniu Senatu 
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dodatkowego sprawozdania. Znajduje się ono 
w druku nr 152 X.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
Proszę sprawozdawcę, panią senator Barbarę 

Zdrojewską, o przedstawienie dodatkowego spra-
wozdania komisji.

SenatoR SPRaWozDaWca 
BarBara zdroJewska 

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Na dzisiejszym posiedzeniu połączone komi-

sje kultury i ustawodawcza przyjęły 4 poprawki 
do projektu ustawy o uchyleniu ustawy o Radzie 
Mediów Narodowych. Wszystkie te poprawki mają 
charakter legislacyjny.

Komisja wnosi do Wysokiego Senatu o przyjęcie 
poprawek. Dziękuję bardzo.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 

nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy 
i wnioskodawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zgłosić 
takie zapytania? Nie widzę zgłoszeń.

Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzo-

ne głosowania nad poprawkami według kolejności 
przepisów projektu zgodnie z drukiem 152 X, a na-
stępnie nad przyjęciem projektu w całości, druk 
nr 152 S, ze zmianami wynikającymi z przyjętych 
poprawek.

Uwaga, nad poprawkami nr 1, 2, 3 i 4 należy 
głosować łącznie, ponieważ poprawki te jedynie 
poprawiają redakcję projektu ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 50 – za, 46 – przeciw, 

2 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie nr 243)
Poprawki przyjęte.
Przystępujemy zatem do głosowania nad przy-

jęciem projektu ustawy w całości, ze zmianami 
wynikającymi z przyjętych poprawek oraz nad pro-
jektem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu 
tego projektu ustawy.

Komisje proponują, aby Senat upoważnił pa-
nią senator Barbarę Zdrojewską 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 98 senatorów, 49 – za, 48 – przeciw, 

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 244)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat przyjął projekt ustawy o uchyleniu ustawy 
o Radzie Mediów Narodowych i podjął uchwa-
łę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu 
ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił pa-
nią senator Barbarę Zdrojewską do reprezentowa-
nia Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

Powracamy do rozpatrywania punktu 
osiemnastego porządku obrad: drugie czytanie 
projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie 
gminnym oraz niektórych innych ustaw.

Senat po przeprowadzeniu drugiego czyta-
nia projektu ustawy skierował projekt do Komisji 
Ustawodawczej, Komisji Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej i zo-
bowiązał te komisje do przestawienia jeszcze na 
obecnym posiedzeniu Senatu dodatkowego spra-
wozdania. Znajduje się ono w druku nr 216 X.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
Proszę sprawozdawcę, panią senator Agnieszkę 

Kołacz-Leszczyńską, o przedstawienie dodatkowe-
go sprawozdania komisji.

SenatoR SPRaWozDaWca 
aGnieszka kołacz-leszczyńska 

Dziękuję bardzo.
Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Dzisiaj podczas posiedzenia połączonych 

Komisji Ustawodawczej, Komisji Rodziny, 
Polityki Społecznej i Senioralnej, a także Komisji 
Samorządu Terytorialnego i  Administracji 
Państwowej, została rozpatrzona 1  poprawka. 
Połączone komisje rekomendują jej przyjęcie. 
Dziękuję bardzo.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
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Czy pan senator wnioskodawca Jerzy Czerwiń- 
ski chce jeszcze zabrać głos?

Nie. Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 

nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy 
i wnioskodawcy w związku z przedstawionym do-
datkowym sprawozdaniem.

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

Dziękuję.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowa-

dzone głosowanie nad poprawką – druk nr 216 X 
– a następnie nad przyjęciem projektu w całości, 
ze zmianami wynikającymi z przyjętej poprawki; 
druk nr 216 S.

Przystępujemy do głosowania nad poprawką, 
która rozszerza zadania powiatu o zadania publicz-
ne o charakterze ponadgminnym w zakresie poli-
tyki senioralnej.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 96 – za, 2 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 245)
Poprawka przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad przyjęciem 

projektu ustawy w całości, ze zmianami wynikający-
mi z przyjętej poprawki oraz nad projektem uchwały 
w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Komisje proponują, aby Senat upoważnił panią 
senator Agnieszkę Kołacz-Leszczyńską do repre-
zentowania Senatu w dalszych pracach nad pro-
jektem tej ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 96 – za, 1 – przeciw, 

wstrzymał się 1 senator. (Głosowanie nr 246)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy 
o samorządzie gminnym oraz niektórych innych 
ustaw i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do 
Sejmu projektu tej ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił 
panią senator Agnieszkę Kołacz-Leszczyńską do 
reprezentowania Senatu w dalszych pracach nad 
tym projektem.

Powracamy do rozpatrywania punktu 
dwudziestego porządku obrad: drugie czytanie 

projektu ustawy o zmianie ustawy o  informo-
waniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi 
konsultacji.

Senat po przeprowadzeniu drugiego czyta-
nia projektu ustawy skierował projekt do Komisji 
Ustawodawczej, Komisji Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności i zobowiązał te ko-
misje do przedstawienia jeszcze na obecnym po-
siedzeniu Senatu dodatkowego sprawozdania. 
Znajduje się ono w druku nr 177 X.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
Proszę sprawozdawcę, pana senatora 

Krzysztofa Kwiatkowskiego, o przedstawienie do-
datkowego sprawozdania komisji.

SenatoR SPRaWozDaWca 
krzyszTof kwiaTkowski 

Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
3 połączone komisje – Komisja Ustawodawcza, 

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
oraz Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej – rozpatrzyły dzisiaj 2 wnioski. To 
były wniosek o odrzucenie projektu ustawy w cało-
ści – ten nie został poparty przez połączone komi-
sje – i poprawka, która jednoznacznie rozstrzyga 
o braku obowiązku przeprowadzenia wyborów 
do rad pracowniczych przez pracodawcę. Ta po-
prawka została poparta przez połączone komisje. 
Dziękuję bardzo.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze 

zabrać głos?
Przypomnę, że w trakcie drugiego czytania 

wnioski o charakterze legislacyjnym zgłosili pa-
nowie senatorowie Jerzy Czerwiński i Krzysztof 
Kwiatkowski.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 
nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdaw-
ców i wnioskodawców w związku z przedstawio-
nym dodatkowym sprawozdaniem.

Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zgłosić 
takie zapytanie? Nie.

Dziękuję bardzo.
Przystępujemy do głosowania.
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W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzo-
ne głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie projek-
tu ustawy, a następnie, w przypadku odrzucenia 
tego wniosku, nad przedstawioną poprawką. Po 
przeprowadzeniu głosowania nad zgłoszoną po-
prawką przystąpimy do głosowania nad przyję-
ciem projektu ustawy – druk nr 177 S – w całości, 
ze zmianami wynikającymi z przyjętej poprawki.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
pana senatora Jerzego Czerwińskiego o odrzucenie 
projektu ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 50 – za, 48 – prze-

ciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 247) 
(Oklaski)

(Głos z sali: Brawo, Jurek!)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat odrzucił projekt ustawy o zmianie ustawy 
o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu 
z nimi konsultacji i tym samym zakończył postę-
powanie w tej sprawie.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
dziestego pierwszego porządku obrad: dru-
gie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany 
Regulaminu Senatu.

Przypominam, że wczoraj zostało przedstawio-
ne sprawozdanie komisji o projekcie uchwały oraz 
została przeprowadzona dyskusja.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
Informuję, że trzecie czytanie obejmuje jedynie 

głosowanie.
Przypominam, że komisje wnoszą o przyjęcie 

przez Senat jednolitego projektu uchwały zawar-
tego w druku nr 257 S.

Przystępujemy do głosowania nad projektem 
uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 248)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, 

że Senat podjął uchwałę w  sprawie zmiany 
Regulaminu Senatu.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
dziestego siódmego porządku obrad: drugie czy-
tanie projektu uchwały w 650-tą rocznicę śmierci 
Króla Kazimierza Wielkiego.

Przypominam, że przed przerwą w obradach 
zostało przedstawione sprawozdanie komisji w tej 
sprawie oraz została przeprowadzona dyskusja.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
Informuję, że trzecie czytanie obejmuje jedynie 

głosowanie.
Przypominam, że komisja wnosi o przyjęcie 

przez Senat jednolitego projektu uchwały zawar-
tego w druku nr 258 S.

Przystępujemy zatem do głosowania.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 97 – za, 1 – przeciw, 1 

się wstrzymał. (Głosowanie nr 249)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w 650. rocznicę śmierci Króla 
Kazimierza Wielkiego.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
dziestego ósmego porządku obrad: drugie czy-
tanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia 
rewolucji 1905 roku oraz poprzedzającego ją zrywu 
polskich robotników w walce z carskim zaborcą.

Senat po przeprowadzeniu drugiego czyta-
nia projektu uchwały skierował projekt do Komisji 
Ustawodawczej i zobowiązał komisję do przedstawie-
nia jeszcze na obecnym posiedzeniu Senatu dodatko-
wego sprawozdania. Znajduje się ono w druku nr 259 X.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
Proszę sprawozdawcę, pana senatora Wojciecha 

Koniecznego, o przedstawienie dodatkowego spra-
wozdania komisji.

SenatoR SPRaWozDaWca 
woJciecH konieczny 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
W dniu wczorajszym Komisja Ustawodawcza 

ustosunkowała się do wniosków zgłoszonych na po-
siedzeniu w dniu 2 grudnia. Komisja poparła wnio-
ski zawarte w zestawieniu wniosków i wnosi o ich 
przyjęcie przez Senat wraz z projektem uchwały 
w sprawie upamiętnienia rewolucji 1905 r. oraz po-
przedzającego ją zrywu polskich robotników w wal-
ce z carskim zaborcą, zawartym w druku nr 259 S. 
W czasie posiedzenia komisji obradowano nad 1 po-
prawką dotyczącą jednolitego tekstu uchwały. W gło-
sowaniu 14 senatorów było za, 9 się wstrzymało, nie 
było głosów przeciw. Dziękuję bardzo.
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MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo panu senatorowi.
Czy pan senator chce jeszcze zabrać głos jako 

wnioskodawca?

SenatoR 
woJciecH konieczny 

Tak.
Panie Marszałku, w imieniu środowisk, któ-

re popierały wniesienie tego projektu uchwały, 
pragnę podziękować panu marszałkowi za szyb-
kie procedowanie. Chciałbym podziękować pani 
marszałek Morawskiej-Staneckiej za pomysł prze-
prowadzenia tego projektu, a panu senatorowi 
Borowskiemu, panu senatorowi Kwiatkowskiemu 
i panu senatorowi Borusewiczowi za pomoc w pra-
cach nad projektem. Jest to bardzo ważny dzień. 
Jeszcze raz bardzo dziękuję za pomoc wszystkim 
zaangażowanym.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 

nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdaw-
ców i wnioskodawców w związku z przedstawio-
nym dodatkowym sprawozdaniem.

Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zgłosić 
takie zapytanie? Dziękuję, nie widzę chętnych.

Przystępujemy zatem do głosowania.
(Senator Wojciech Konieczny: Panie Marszałku, 

30 sekund, żebym zdążył…)
Tak, tak. No, pan senator jako koszykarz to 

i w 10 sekund pokona tę odległość.
(Wesołość na sali)
Mierzymy czas.
W pierwszej kolejności zostaną przeprowa-

dzone głosowania nad przedstawioną poprawką 
– druk nr 259 X – a następnie nad przyjęciem pro-
jektu w całości, druk nr 259 S, ze zmianami wyni-
kającymi z przyjętej poprawki.

Popatrzmy, czy pan senator pojawi się w swo-
jej sali. Jest.

Przystępujemy do głosowania nad przed-
stawioną poprawką pana senatora Wojciecha 
Koniecznego.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 49 – za, 2 – przeciw, 

47 się wstrzymało. (Głosowanie nr 250)
Poprawka przyjęta.
Przystępujemy zatem do głosowania nad przy-

jęciem projektu uchwały w całości, ze zmianami 
wynikającymi z przyjętej poprawki.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 57 – za, 38 – przeciw, 

2 się wstrzymało. (Głosowanie nr 251)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie upamiętnienia re-
wolucji 1905 r. i poprzedzającego ją zrywu polskich 
robotników w walce z carskim zaborcą.

Powracamy do rozpatrywania punktu trzy-
dziestego pierwszego porządku obrad: ustawa 
o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty 
budowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień 
publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Przypomnę, że jest to ustawa pilna.
W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 

Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, 
która ustosunkowała się do przedstawionych w toku 
debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej 
sprawie. Znajduje się ono w druku nr 274 Z.

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Mariusza 
Gromkę, o przedstawienie sprawozdania komisji.

SenatoR SPRaWozDaWca 
mariusz Gromko 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Na wczorajszym posiedzeniu plenarnym 

Senatu w czasie dyskusji zostały złożone popraw-
ki. Łącznie zostały zgłoszone 22 poprawki przez pa-
nią marszałek Marię Koc. W związku z tym odbyło 
się posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności, na którym zostały przedstawione 
te poprawki. Poprawki mają charakter doprecyzo-
wujący, uściślający, redakcyjny, ujednolicający ter-
minologię oraz technicznolegislacyjny. Zwiększają 
one komunikatywność ustawy w aspekcie interpre-
tacyjnym i wyszukiwawczym.

Chciałbym też przekazać opinię przedstawi-
ciela ministerstwa, pana ministra, który bardzo 
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dziękuje za bardzo dobrą współpracę z naszym 
Biurem Legislacyjnym.

Komisja wnosi o  przyjęcie ustawy wraz 
z poprawkami. Jest również propozycja, aby 
nad tymi poprawkami głosować łącznie. I o to 
wnoszę.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy pani marszałek, wnioskodawca Maria Koc, 

chce jeszcze zabrać głos?
(Senator Maria Koc: Nie. Dziękuję.)
Dziękuję bardzo.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzo-

ne głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy 
bez poprawek, a następnie, w przypadku odrzuce-
nia tego wniosku, nad przedstawionymi popraw-
kami. Nad tymi poprawkami byśmy głosowali 
łącznie, o ile dojdzie do tego głosowania.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 51 – za, 45 – przeciw, 

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 252)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane 
lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych 
oraz niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu trzy-
dziestego trzeciego porządku obrad: ustawa 
o zmianie nazwy Uniwersytetu Artystycznego 
w Poznaniu.

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu przedstawiła 
projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej 
ustawy bez poprawek.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 253)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, 
że Senat podjął uchwałę w  sprawie ustawy 
o zmianie nazwy Uniwersytetu Artystycznego 
w Poznaniu.

Powracamy do rozpatrywania punktu trzy-
dziestego czwartego porządku obrad: ustawa 
o zmianie nazwy Akademii Muzycznej w Krakowie.

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu przedstawi-
ła projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie 
tej ustawy bez poprawek; druk senacki nr 278 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 254)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
nazwy Akademii Muzycznej w Krakowie.

Informuję, że porządek obrad osiemnastego po-
siedzenia Senatu został wyczerpany.

Przystępujemy do oświadczeń senatorów poza 
porządkiem obrad.

Informuję państwa senatorów, że oświadczenia 
złożone do protokołu zostaną zamieszczone w urzę-
dowej wersji sprawozdania stenograficznego.

Proszę o sporządzenie listy senatorów chętnych 
do wygłoszenia oświadczeń.

Oświadczenia nie mogą trwać dłużej niż 
5 minut. Przedmiotem oświadczenia mogą być 
sprawy związane z wykonywaniem mandatu, 
przy czym nie może ono dotyczyć spraw będą-
cych przedmiotem porządku obrad bieżącego 
posiedzenia Senatu. Marszałek odmówi przyję-
cia niewygłoszonych oświadczeń, których tre-
ści nie można ustalić lub których wygłoszenie 
przez senatora nie byłoby możliwe w przysługu-
jącym na to czasie, czyli w ciągu 5 minut. Nad 
oświadczeniem senatorskim nie przeprowadza 
się dyskusji.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać głos?
(Rozmowy na sali)
Jako pierwszy głos zabierze pan senator 

Stanisław Gawłowski.
Panie Senatorze, proszę.

SenatoR 
sTanisław Gawłowski 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
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Chciałbym złożyć oświadczenie kierowane do mi-
nistra spraw wewnętrznych i administracji oraz mi-
nistra rodziny w sprawie realizacji programu 500 +.

Pierwotnie, gdy program został wdrożony, do 
obsługi Polaków pracujących za granicą, a posia-
dających uprawnienia do ubiegania się o tę formę 
pomocy, były uprawnione urzędy marszałkowskie 
i marszałkowie województw. Ten proces u nich 
trwał ok. 2, czasem 3 miesięcy. Rząd twierdził, że 
to jest zbyt długi czas i postanowił proces uspraw-
nić, w związku z czym zadanie to zostało przenie-
sione do administracji rządowej, a dokładnie do 
wojewodów. Wielu Polaków pracujących za gra-
nicą – ja pochodzę z Pomorza Zachodniego, wiele 
osób stąd pracuje na statkach – składa te wnioski. 
Dzisiaj okazuje się, że…

(Rozmowy na sali)
(Marszałek Tomasz Grodzki: Przepraszam, 

Panie Senatorze. Panowie Senatorowie, proszę 
o skupienie i prowadzenie dialogu ewentualnie 
poza salą obrad. Bardzo proszę. Przepraszam, że 
przeszkodziłem.)

Dziękuję bardzo.
Dzisiaj okazuje się, że ten proces, że czas po-

między złożeniem wniosku a jego rozpatrzeniem 
trwa ponad rok. Znam takie przypadki z woje-
wództwa zachodnio-pomorskiego, z okręgu kosza-
lińskiego, gdzie np. złożono wniosek w ubiegłym 
roku w lipcu i do dzisiaj sprawa nie została rozpa-
trzona. Ja nie mówię o tym, czy ona ma być rozpa-
trzona pozytywnie, czy negatywnie, tylko o tym, 
że obywatel po prostu powinien dostać odpowiedź, 
decyzję administracyjną w związku z tym, że przy-
znano mu ten zasiłek albo nie.

Generalnie urzędy wojewódzkie nie radzą so-
bie z procesem rozpatrywania tych wniosków. 
W związku z tym, z jednej strony wnoszę do mi-
nistra spraw wewnętrznych i administracji o to, 
żeby usprawnił działanie administracji rządowej 
w terenie administracji wojewodów, bo to ewident-
nie świadczy o zaniechaniu i o tym, że państwo 
nie funkcjonuje w tym wymiarze. Z drugiej stro-
ny wnoszę do ministra rodziny – o to, żeby po-
nownie rozpatrzył możliwość przekazania tego 
zadania do marszałków. Tam, w ich urzędach, te 
zadania były realizowane sprawnie, bez zbędnej 
zwłoki, marszałkowie z własnych funduszy poma-
gali i wspierali rząd. Wydaje się więc, że centra-
lizacja, którą prowadzi obecnie rząd, w zakresie 
wszystkich działań, jest, jak widać choćby na tym 
drobnym przykładzie, wyjątkowo zła i nieskutecz-
na. Dziękuję bardzo.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Beniamina Godylę.

SenatoR 
Beniamin Godyla 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Moje oświadczenie jest skierowane do mini-

stra klimatu i środowiska, pana Michała Kurtyki, 
w  sprawie pików benzenu występujących 
w Kędzierzynie-Koźlu.

Szanowny Panie Ministrze, w związku z nadal 
nierozwiązanym problemem tzw. pików benzenu 
występujących na terenie Kędzierzyna-Koźla oraz 
niepokojącymi wynikami ostatnich badań, z któ-
rych wynika, że poziom benzenu podczas piku 
może być dużo większy, niż było to obserwowane 
do tej pory, wnoszę o natychmiastowe umieszcze-
nie na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego 
15 stacji badawczych, które w tym samym czasie 
będą mierzyły poziom benzenu i ksylenu. Stacje 
monitorujące powinny być rozmieszczone na te-
renie otaczającym strefę przemysłową. W wersji 
papierowej są wymienione te miejsca, w których 
powinny one się znaleźć.

Takie rozmieszczenie stacji badawczych powin-
no pomóc wojewódzkiemu inspektorowi ochrony 
środowiska w ustaleniu źródła pochodzenia pików, 
jak również przyczyni się do oceny rzeczywistego 
stężenia benzenu w powietrzu na terenie całego 
powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego.

Oczekuję na podjęcie przez ministra klimatu 
i środowiska zdecydowanych działań, ponieważ 
podległe panu służby nie są w stanie rozwiązać tej 
sprawy od kilku lat.

Proszę również o udzielenie odpowiedzi w na-
stępujących kwestiach.

Proszę o podanie liczby punktów pomiarowych 
oraz godzin i adresów, w których przedstawiciele 
wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska 
dokonywali terenowych pomiarów stężenia ben-
zenu w Kędzierzynie-Koźlu od dnia 17 stycznia 
2020 r. do dnia 4 września 2020 r. Proszę o przed-
stawienie tych danych w formie tabelarycznej.

Proszę o wyrażenie zgody na udział strony spo-
łecznej oraz zainteresowanych tematem ochro-
ny powietrza radnych miasta Kędzierzyna-Koźla 
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w kolejnych terenowych pomiarach powietrza, któ-
re wykonywane będą przez wojewódzki inspektorat 
ochrony środowiska.

Proszę o wskazanie wszystkich firm z powia-
tu kędzierzyńsko-kozielskiego, które obecnie po-
siadają zgodę na emisję zorganizowaną benzenu. 
Proszę o wskazanie wszystkich firm z powiatu kę-
dzierzyńsko-kozielskiego, w których obecnie może 
odbywać się emisja niezorganizowana benzenu.

Proszę o udostępnienie wykazu firm z powiatu 
kędzierzyńsko-kozielskiego, które od dnia 1 stycz-
nia 2010 r. do dnia 27 listopada 2020 r. w wyniku 
kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony śro-
dowiska zostały ukarane mandatami oraz karami 
administracyjnymi za działanie na szkodę środo-
wiska, nie tylko w zakresie szkodliwego działania 
na powietrze. Proszę o przedstawienie wysokości 
mandatów i kar administracyjnych oraz terminów 
i powodów nałożenia, zaleceń pokontrolnych oraz 
informacji, czy zostały one zrealizowane.

Proszę o udostępnienie pełnych danych doty-
czących emisji benzenu ze stacji przy ul. Srebrnej, 
Szkolnej, Książąt Opolskich, Kościuszki, doko-
nujących pomiarów metodą pasywną w ramach 
zrealizowanego w Kędzierzynie-Koźlu projektu 
badawczego, oraz ze stacji badawczej umieszczo-
nej przy ul. Broniewskiego. Dziękuję.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

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

Małecką-Liberę.

SenatoR 
BeaTa małecka-liBera 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Oświadczenie kieruję do ministra klimatu i śro-

dowiska, ponieważ dotyczy bardzo ważnej rzeczy, 
a mianowicie wydania zgody na budowę kopalni 
cynku na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

W dniu 18 października 2016 r. rząd zatwierdził 
aktualizację Planu gospodarowania wodami na ob-
szarze dorzecza Wisły, z wprowadzoną w załączni-
ku nr 31 inwestycją o nazwie „Budowa podziemnej 
kopalni w celu wydobycia rud cynku i ołowiu ze 
złoża Zawiercie 3”.

Jeszcze jako posłanka w  latach 2017–2018, 
w związku z licznymi obawami mieszkańców Jury 
i Zagłębia Dąbrowskiego w zakresie skutków dla 
zdrowia i środowiska, wystosowałam kilka inter-
pelacji w sprawie planów rządu co do udzielania 
zgody inwestorowi, kanadyjskiej firmie, na budowę 
kopalni. Otrzymałam odpowiedź, że aktualnie nie 
ma zgody na wydobywanie rud cynku i ołowiu, ale 
istotnie wspomniana firma dysponuje 3 koncesja-
mi, 2 z 2010 r. i 1 z 2012 r., na rozpoznanie i poszu-
kiwanie rud cynku i ołowiu. Każda z tych koncesji 
została udzielona na 10 lat. Ministerstwo udzieliło 
również wyjaśnień, że aktualnie jest zbyt wcześnie, 
aby odnosić się do kwestii związanych z ewentu-
alnym wydobyciem rud cynku i ołowiu z rejonu 
powiatu zawierciańskiego. Pod koniec okresu obo-
wiązywania koncesji ówczesny minister, minister 
Woś, wydał negatywną decyzję w sprawie dru-
giej koncesji na badania złóż, wskazując – moim 
zdaniem słusznie – że firma miała wystarczają-
cy, 10-letni okres, aby zbadać złoża, i nie ma sen-
su przedłużać tej koncesji. Pan minister w pełni 
zgodził się z negatywnymi opiniami przesłanymi 
przez 4 gminy, które nie chcą kontynuacji badań 
i kopalni.

Obecnie, po rekonstrukcji rządu, zdanie zostało 
zmienione względem zdania poprzednika i obec-
ny rząd przedłużył koncesję o kolejnych 5 lat, uza-
sadniając swoją decyzję dość lakonicznie: koncesja 
na badanie złóż cynku i ołowiu nie wiąże się z wy-
daniem koncesji na budowę kopalni i eksploatację 
rud cynku i ołowiu. To uzasadnienie, w moich od-
czuciu, ale przede wszystkim mieszkańców… Oni 
bardzo ostro i stanowczo mówią „nie” dla kopalni 
cynku i ołowiu, założyli specjalne stowarzyszenie 
i walczą o to, aby nie dopuścić do zniszczenia prze-
pięknej Jury Krakowsko-Częstochowskiej, gdyż 
powstanie kopalni budzi obawy mieszkańców o za-
burzenia środowiska, a także negatywne oddziały-
wanie zdrowotne. Z punktu widzenia mieszkańców 
wydanie, przedłużenie tej koncesji jest bardzo nie-
bezpieczne. I dlatego dzisiaj tutaj zwracam się do 
pana ministra, aby wyjaśnił, co się wydarzyło, że 
nastąpiła zmiana tej decyzji, że koncesję wydłużo-
no o kolejne lata.

Istotne jest tutaj również to, aby uzasadnia-
jąc odpowiedzi na te moje pytania, rząd i minister 
środowiska podjęli jednak jednoznaczne decyzje 
i przedstawili jednoznaczną opinię, ponieważ cią-
gle jest zasłanianie się czymś i wymijające odpo-
wiedzi, jakie otrzymujemy, że oczywiście można 
badać i poszukiwać, że czym innym jest wydanie 
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koncesji, a czym innym powstanie, budowanie ko-
palni. Że to są 2 różne sprawy, my wszyscy oczy-
wiście dokładnie wiemy. Tylko kwestia jest taka, 
że proces się przedłuża, niepokoje mieszkańców są 
cały czas eskalowane, nie ma jednoznacznej odpo-
wiedzi. Jeszcze raz z całą mocą podkreślam, że dla 
mieszkańców tych terenów jest to ogromnie waż-
na decyzja i mieszkańcy są w tej kwestii bardzo 
zdesperowani. Dlatego też proszę o uspokojenie 
nastrojów mieszkańców tego regionu i wydanie 
jasnej, klarownej, ostatecznej decyzji, która poło-
ży kres tym dywagacjom. Dziękuję bardzo.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Głos zabierze pan senator Wojciech Konieczny.

SenatoR 
woJciecH konieczny 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Oświadczenie kieruję do ministra zdrowia, 

pana Adama Niedzielskiego.
Szanowny Panie Ministrze!
Wobec utrzymującej się od kilku tygodni wy-

sokiej liczby zmarłych pacjentów chorujących na 
COVID-19 – to jest ok. 600 osób dziennie – proszę 
o informację, jaki według Ministerstwa Zdrowia 
jest w Polsce procent śmiertelności chorujących 
na COVID-19 w miesiącach październiku i listo-
padzie 2020 r. W wyliczeniach proszę uwzględnić 
łącznie liczbę pacjentów zmarłych w wyniku infek-
cji SARS-CoV-2 oraz tych, którzy zmarli w wyniku 
infekcji SARS-CoV-2 oraz schorzeń współistnieją-
cych. Dziękuję bardzo.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo panu senatorowi.
Głos zabierze pan senator Jerzy Czerwiński.

SenatoR 
Jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Dzisiejsze swoje oświadczenie kieruję nietypo-

wo, bo nie na zewnątrz Senatu, ale do jego marszał-
ka, pana Tomasza Grodzkiego.

Szanowny Panie Marszałku…
(Marszałek Tomasz Grodzki: Zamieniam się 

w słuch.)
No, tak się złożyło…
W pierwotnym projekcie porządku obrad bieżą-

cego, osiemnastego posiedzenia Senatu był umiesz-
czony punkt: drugie czytanie projektu uchwały 
w osiemdziesiątą rocznicę prawnej likwidacji or-
ganizacji mniejszości polskiej w III Rzeszy. Jestem 
upoważniony przez senatorów wnioskodawców do 
reprezentowania ich w pracach nad projektem tej 
uchwały, a także przez Komisję Ustawodawczą jako 
sprawozdawca tej komisji w tym punkcie.

Niestety, na początku obrad w czasie ustalania 
ich porządku senator Marcin Bosacki w imieniu 
klubu Koalicji Obywatelskiej zgłosił wniosek o zdję-
cie z porządku obrad m.in. tego punktu i przesu-
nięcie go na jedno z najbliższych posiedzeń Senatu. 
Jako ogólne uzasadnienie tego wniosku senator 
Bosacki podał, że konieczne są dalsze konsultacje 
i prace nad tym projektem. Sprzeciwiłem się temu 
wnioskowi, wskazując, że prace nad tą uchwałą 
trwają już bardzo długo, bo od 25 lutego br., ponad-
to w Komisji Ustawodawczej projekt został przyjęty 
jednomyślnie, głosami 12 senatorów zarówno z se-
nackiej opozycji, czyli z Prawa i Sprawiedliwości, 
jak i koalicji, czyli Platformy Obywatelskiej, PSL 
i SLD. Dodatkowo 2 opinie rządu na temat tego pro-
jektu, opinie z marca i z września, są pozytywne. 
Projekt został więc wszechstronnie skonsultowany.

Tymczasem pan marszałek w swoim wyjaśnie-
niu stwierdził, zacytuję: „wpłynęły jednak do mnie” 
– tzn. do pana marszałka – „głosy obecnej Polonii 
niemieckiej, która prosiła o możliwość przedsta-
wienia jeszcze swoich wątpliwości. Jeżeli tylko te 
dodatkowe kwestie zostaną wyjaśnione, to wróci-
my do procedowania. Chciałem wyjaśnić tę ostat-
nią kwestię przedstawioną przez pana marszałka, 
jednak mi na to nie pozwolił.

W efekcie w głosowaniu głosami większości se-
nackiej – 52 senatorów głosowało za, 43 było prze-
ciw, 1 senator się wstrzymał – zdjęto ten punkt 
z porządku obrad.

Dopiero przy okazji rozpatrywania jednego z na-
stępnych punktów porządku dziennego zdołałem 
sprostować, że faktycznie jest to niepoparta argu-
mentami próba zablokowania tego projektu uchwały 
jakoby stanowiskiem przedstawicieli Polonii, a to 
dlatego, że w trakcie prac komisji była obecna przed-
stawicielka Polonii, wiceprezes Związku Polaków 
w Niemczech, pani Anna Wawrzyszko, i akcepto-
wała tekst projektowanej uchwały.
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Szanowny Panie Marszałku, proszę o dokład-
ne wyjaśnienie na piśmie, z kim w Niemczech, być 
może w Polsce, konsultował pan projekt uchwały. 
Jaką funkcję te osoby pełnią? Kogo reprezentują? 
Jaka była forma tych konsultacji: ustna, listowna, 
telefoniczna, elektroniczna, e-mailowa? Jakie były 
przedstawione panu wątpliwości, uwagi, argumenty 
na rzecz wstrzymania czy wręcz zastopowania prac 
nad tą uchwałą? Jakie dowody były przedstawiane 
na poparcie tych argumentów? Czy były to tylko go-
łosłowne stwierdzenia? I na koniec: jakie obietnice 
złożył pan marszałek tym osobom i dlaczego?

Moje zainteresowanie tą procedurą wynika z 2 
faktów. Po pierwsze, prace nad tą uchwałą trwają 
niepokojąco długo, w Komisji Ustawodawczej pre-
tekstem do ich zawieszenia był jakoby brak sta-
nowiska rządu, gdy tymczasem projekt uchwały 
został z uznaniem przyjęty przez przedstawiciela 
MSZ już kilka tygodni po rozpoczęciu prac nad 
projektem. W przypadku innych projektów opinii 
rządu ani obecności jego przedstawicieli…

(Marszałek Tomasz Grodzki: Panie Senatorze, 
5 minut.)

Ostatnie zdanie.
…w czasie obrad komisji się nie wymaga.
Po drugie, chyba ważniejsze, już wcześniej 

strona niemiecka unikała wypełnienia ciążących 
na niej obowiązków. Na ogół narzędziem stosowa-
nym w celu ich unikania było po prostu powoły-
wanie, niestety pod auspicjami niemieckimi, coraz 
to nowych organizacji jakoby polonijnych i dziele-
nie środowiska. W tej chwili jest 1 zaakceptowany 
Związek Polaków w Niemczech, jasne są struktury, 
jest przedstawicielstwo, wszystko jest jasne. Tak 
więc pytanie jest takie: czy to, co się dzieje podczas 
próby podjęcia tej uchwały, nie jest po części inspi-
rowane ze strony niemieckiej?

Prosiłbym o bardzo szczegółowe wyjaśnienie 
kwestii, które tutaj podniosłem. Z wyrazami sza-
cunku, senator Rzeczypospolitej Jerzy Czerwiński.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję.
Głos zabierze pan senator Bogdan Zdrojewski, 

zdalnie.

SenatoR 
BoGdan zdroJewski 

Dziękuję bardzo.

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Jedno oświadczenie złożyłem na piśmie, ono 

jest nieco dłuższe, a drugie, to krótsze, kieruję do 
ministra finansów.

Chcę podkreślić, że w ostatnim czasie do opi-
nii publicznej dotarła informacja o dodatkowym 
druku około stu…

(Zakłócenia w trakcie wypowiedzi)

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Znowu coś przerywa, niestety nie słyszymy 
pana senatora. Może proszę wyłączyć wideo, cza-
sami to pomaga, jeśli chodzi o płynność transmisji.

(Rozmowy na sali)
Panie Senatorze, zupełnie pana nie słyszymy. 

Proponuję, żeby oświadczenie wygłosił pan mar-
szałek Borusewicz.

(Senator Bogdan Zdrojewski: …Ta decyzja…)
(Zakłócenia w trakcie wypowiedzi)
Pana wypowiedź jest niezrozumiała. Proszę dać 

nam chwilę.
(Senator Bogdan Zdrojewski: …To jest…)
(Zakłócenia w trakcie wypowiedzi)
Panie Senatorze, słyszymy co piąte słowo. 

Proszę pozwolić, że informatycy spróbują… Proszę 
spróbować wyłączyć transmisję wideo, informaty-
cy się skontaktują i jak tylko połączenie się popra-
wi, to udzielę panu głosu.

A teraz poproszę następnego na liście, pana 
marszałka Borusewicza.

SenatoR 
BoGdan Borusewicz 

Panie Marszałku, oświadczenie kieruję do mi-
nistra spraw wewnętrznych i administracji, a doty-
czy ono użycia sił antyterrorystycznych w stosunku 
do demonstrujących kobiet.

Pytam pana ministra: kto kierował akcją osła-
niania, ale niestety i rozbijania demonstracji ko-
biet? Jakie były założenia taktyczne? Pytanie, kto 
kierował, jest bardzo ważne, jest istotne. Tak się 
składa, że nikt się nie chce przyznać, a wskaza-
nia prasowe dotyczą komendanta głównego albo 
komendanta stołecznego, zastępcy komendan-
ta stołecznego. A więc proszę o informację, kto 
tym kierował i  jakie były założenia taktyczne, 
skoro przewidywały wmieszanie się pododdziału 
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antyterrorystycznego i użycie pałek teleskopowych. 
Jakie są regulacje wewnętrzne dotyczące użycia 
pałek teleskopowych, a także jakie są regulacje 
wewnętrzne Policji co do użycia pododdziałów an-
tyterrorystycznych stosujących taktykę wmiesza-
nia się w tłum i interwencji? To jest istotne, dlatego 
że funkcjonariusze tego typu struktur działają po 
cywilnemu i użycie ich w taki sposób, jakie widzie-
liśmy, doprowadziło do eskalacji konfliktu, dopro-
wadziło też do kompromitacji Policji, bo przecież 
to byli policjanci, chociaż po cywilnemu. A więc 
proszę mi odpowiedzieć, w miarę szczegółowo, na 
te konkretne pytania, jeżeli chodzi o wewnętrzne 
regulacje dotyczące użycia pododdziałów antyter-
rorystycznych, a także użycia środków przymusu 
bezpośredniego przez te oddziały, szczególnie pa-
łek teleskopowych, które zostały użyte przeciwko 
kobietom. Dziękuję.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo panu marszałkowi.
Informuję, że dopuściłem to oświadczenie, 

mimo że informacja była w porządku, ale nikt 
z przedstawicieli resortu się nie stawił. W związ-
ku z tym uznałem to oświadczenie za zasadne.

Głos zabierze zdalnie pani profesor, senator 
Alicja Chybicka.

SenatoR 
alicJa cHyBicka 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Moje oświadczenie będzie dotyczyło ważnej 

sprawy, mianowicie zespołu suchego oka, oka cy-
bernetycznego i cybernetycznego mózgu u dzieci 
pojawiającego się wskutek nadużywania kompu-
tera, smartfona i innych elektronicznych urządzeń.

Oświadczenie kieruję do ministra edukacji i mi-
nistra zdrowia, do 2 ministrów, z zapytaniem, co 
zostało zrobione, aby tym 2 bardzo groźnym zjawi-
skom zapobiec albo chociażby je zminimalizować.

Opieram się tutaj, jeśli chodzi o zespół suchego 
oka, na publikacji pani prof. Grażyny Malukiewicz, 
znanego polskiego okulisty z Bydgoszczy, któ-
ra pisze, że „oko cyfrowe” czy „oko ery smartfo-
nów”, czy „zespół oka cyfrowego” jest schorzeniem 
groźnym, które może odbić się na jakości wzro-
ku, ale przede wszystkim odbija się na sposobie 
uczenia się przez dzieci. Dorosłych oczywiście też 
to dotyczy, ale moje oświadczenie dotyczy dzieci 

i edukacji zdalnej prowadzonej w związku z za-
każeniem SARS-CoV-2, czyli pandemią, jaką w tej 
chwili mamy. Chcę jeszcze dodać, że istnieje moż-
liwość ocznych manifestacji zakażenia i przenie-
sienia SARS-CoV-2. I to jest pytanie do ministra 
zdrowia: co zostało zrobione w zakresie zabez-
pieczenia społeczeństwa przed zakażeniem przez 
oczy? Zasłaniamy usta, zasłaniamy nos, ale nie ma 
w zaleceniach mowy o zasłanianiu oczu. Pani pro-
fesor sugeruje, aby osoby, które noszą szkła kontak-
towe, na czas pandemii przerzuciły się na okulary. 
Objawy tego schorzenia to: łzawienie, suchość, pie-
czenie, zamazywanie obrazu. O tym, że zbyt dłu-
gie przesiadywanie przed komputerem przynosi 
również niekorzystne skutki dla mózgu dziecka, 
mózgu, który się jeszcze ciągle doszlifowuje i roz-
wija, jest rzeczą wiadomą.

Moje pytanie do obu panów ministrów doty-
czy następujących rzeczy: czy wiadomo, jak dłu-
go w różnych częściach kraju – czy jest w ogóle 
kontrola nad tym – dzieci przebywają przed kom-
puterem w okresie pandemii? Czy wiadomo, czy 
prowadzone są jakiekolwiek badania nad skutka-
mi? Minęło już wiele miesięcy. Chcę powiedzieć, 
że za 3 miesiące to już będzie rok, od kiedy trwa 
w Polsce pandemia. Czyli te kilka miesięcy, które 
dzieci uczą się zdalnie, są również potrzebne… Czy 
wydano jakiekolwiek zalecenia dla nauczycieli i ro-
dziców pod względem długości przebywania przed 
urządzeniami elektronicznymi, które wymieni-
łam? Bo wiadomo, że dziecko może jeszcze w ce-
lach rozrywkowych po zakończeniu zajęć szkolnych 
używać komputera. Co zostało w tej sprawie zro-
bione? Dziękuję bardzo.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Wracamy do próby połączenia się z panem se-

natorem Zdrojewskim.
Czy pan senator Zdrojewski jest osiągalny?
(Senator Sekretarz Agnieszka Kołacz-Leszczyń-

ska: Ja sugerowałam, żeby pan senator wyłą-
czył kamerę. Być może ma wyłączoną kamerę, 
ale jest, bo taka była sugestia i tak przekazałam 
w komunikacie.)

Panie Senatorze Zdrojewski, nawet jeżeli pana 
nie widzimy, chcielibyśmy pana usłyszeć.

(Senator Bogdan Zdrojewski: Tak, jestem.)
Słyszymy, słyszymy.
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oświadczenia

SenatoR 
BoGdan zdroJewski 

Nie będę już włączać transmisji wideo, żeby 
nie zerwać połączenia. We Wrocławiu bardzo sy-
pie śnieg.

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Ja jedno oświadczenie złożyłem na piśmie.
Drugie oświadczenie jest dużo krótsze. Kieruję 

je do ministra finansów.
Chcę zwrócić uwagę, że do opinii publicznej do-

tarła informacja o dodatkowej emisji banknotów pol-
skich w wysokości ok. 100 miliardów zł w tym roku. 
Ta decyzja była opiniowana przez ekonomistów pozy-
tywnie. Związana była przede wszystkim z rynkiem 
obligacji Skarbu Państwa. Ale ponieważ w Europie 
wyróżniamy się wysoką inflacją, chciałbym zapytać 
właśnie ministra finansów, a także za jego pośrednic-
twem Narodowy Bank Polski, o całą emisję nowych 
banknotów w roku 2020 – oczywiście bez tych, które 
są wymieniane ze względu na zużycie.

Chciałbym przeciąć pewne spekulacje, 
które się pojawiają, o  źródle naszej inflacji 

wynikającym z dodatkowego dodruku środków 
finansowych, właśnie banknotów z bardzo wyso-
kimi nominałami. Chciałbym te spekulacje prze-
ciąć, w związku z czym moje zapytanie i moje 
oświadczenie kierowane do ministra finansów. 
Dziękuję bardzo.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze. Tym razem 
był pan dobrze słyszalny. Oświadczenie zostało 
przyjęte. Dziękuję za zabranie głosu.

Informuję, że protokół osiemnastego posiedze-
nia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej X kadencji zo-
stanie udostępniony senatorom w terminie 30 dni 
po posiedzeniu Senatu w Biurze Prac Senackich, 
pokój nr 255.

Zamykam osiemnaste posiedzenie Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej X kadencji.

(Marszałek trzykrotnie uderza laską marszał- 
kowską)

(Koniec posiedzenia o godzinie 11 minut 06)
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18. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 25, 26, 27, i 28 listopada oraz 2 i 3 grudnia 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 + - - + + + + + - + - . - - . + - - - -



Wyniki głosowań

419

18. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 25, 26, 27, i 28 listopada oraz 2 i 3 grudnia 2020 r.

     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  54 W. kraska + - . + + + + + - + - + + - + - - - - -
  55 k. kwiatkowski ? + + - - - + - + + + . + + + . - + + +
  56 S. lamczyk . . . . + . . . + + . . ? + . . + + + +
  57 j.F. libicki + + + - - - + - ? + + . + + + . + + + +
  58 M. łuczak + - . + + + + + - + - + - - + + - - - -
  59 j. łyczak . . . . + + - + - + - - - - ? ? - - - -
  60 R. Majer + - - + + + + + - + - + + - + + - - - -
  61 B. Małecka-libera + + + - - - + - + + + + . . + + + + + +
  62 R. Mamątow - - - + + + + + - + - . + - . + - - - -
  63 M. Martynowski + - - + + + + + - + - - - - . . - - - -
  64 e. Matecka + + + - - - + - + + + + + + + + + + + +
  65 a. Mężydło + + . - - - + - + + + + + + + . + + + +
  66 g. Morawska-Stanecka - + + - - - + - + . . . - + . - + + + +
  67 k. Mróz + - - + + + + + - + - . + - . . . - - -
  68 B. orzechowska - - . + . + + + - + - + - - ? . - - - -
  69 S. ożóg + - . + + + - + - ? - + + - + + - - - -
  70 a. Pająk + - - + + + + + - + - . + - + - - - - -
  71 j. Pęcherz + + + - - - + - + + + + + + + + + + + +
  72 M. Pęk - - - + + + + + - + - - - - . - - - - -
  73 W. Piecha - - . + + + + + - - - ? ? - - . . . - -
  74 M. Plura + + . - - - + - + + + . + + + + . + + +
  75 a. Pociej ? + + - - - + - + + + . ? + . ? + + + +
  76 z. Pupa + - - + + + + + - + - + + - + + - - - -
  77 j. Rotnicka ? + + - - - + - + + + - + + . - + + + +
  78 j. Rusiecki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  79 S. Rybicki + + . - - - + - + + + . + + . + + + + +
  80 j. Sagatowska + - . + + + + + - + - + + - + + + ? - -
  81 j. Sekuła ? + + - - - + - + + + . ? + ? ? + + + +
  82 M. Seweryński ? - . + + + + + - + - ? ? - ? ? - - - -
  83 W. Skurkiewicz ? - - + + + + + - + - + . - . ? - - - -
  84 k. Słoń ? - . + + + + + - + - . + - + . - - - -
  85 l. Staroń + - . ? + + + ? - ? - + . + . + + + + -
  86 a. Szejnfeld ? + + - - - - - - + + ? ? + . . + + + +
  87 a. Szwed ? - - + + + + + - + - ? + - + ? - - - -
  88 R. ślusarz + - . + + + + + - + - + . - + . - - - -
  89 R. świlski + + + - - - + - + + + + + + . + + + + +
  90 D. tobiszowska + - . + + + ? + - + - + + - + . - - - -
  91 W. tyszkiewicz ? + + - - - + - + + + ? ? + - . + + + +
  92 k.M. Ujazdowski + + + - - - + - ? + + . . . . + + + + +
  93 j. Wcisła + + + - - - + - + + + - - + ? . + + + +
  94 k. Wiatr ? - . + + + + + - + - ? - - ? ? - - - -
  95 j. Włosowicz + - . + + + + + - + - + + - . + + - - -
  96 a. zając + - . + + + + + - + - - + - ? + - - - -
  97 j. zając + - . + + + + + - + - + - - ? ? - - - -
  98 B. zdrojewska ? + + - - - + - + + + ? ? + . ? + + + +
  99 B. zdrojewski - + + - - - + - + + + . - + . . + + + +
  100 W. ziemniak ? + + - - - + - + + + . - + . + + + + +
 
  głosujących 94 97 62 97 98 98 98 98 99 98 97 64 88 92 63 66 93 96 99 97
  za 57 50 38 46 48 48 91 46 48 94 49 39 48 46 43 39 52 53 52 50
  Przeciw 9 47 24 50 50 50 5 51 49 2 48 8 21 46 5 7 40 42 46 47
  Wstrzymało się 28 0 0 1 0 0 2 1 2 2 0 17 19 0 15 20 1 1 1 0
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18. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 25, 26, 27, i 28 listopada oraz 2 i 3 grudnia 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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18. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 25, 26, 27, i 28 listopada oraz 2 i 3 grudnia 2020 r.

     21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
  54 W. kraska - - + + + - + + + - - - - + - - - - + -
  55 k. kwiatkowski + + + + + + + + . + + + + + + - + + + +
  56 S. lamczyk + + + + + + + + + + + + + + + - + + + +
  57 j.F. libicki + + + + + + + + + + + + + + + - + + + +
  58 M. łuczak - - + + + - + + + - - - - + - - - - + -
  59 j. łyczak - - + + + - + + + - - - - + - - - - + -
  60 R. Majer - - + + + - + + + - - - - + - - - - + -
  61 B. Małecka-libera + + + + + + + + + + + + + + + - + + + +
  62 R. Mamątow - - + + + - + + + - - - - + - - - - + -
  63 M. Martynowski - - + + + - + + + - - - - + - - - - + -
  64 e. Matecka + + + + + + + + + + + + + + + - + + + +
  65 a. Mężydło + + + + + + + + + + + + + + + - + + + +
  66 g. Morawska-Stanecka + + + + + + + + + + + + + + + - + + + +
  67 k. Mróz - - + + + - + + + - - - - + - - - - + -
  68 B. orzechowska - - + + + - + + + - - - - + - - - - + -
  69 S. ożóg - - + + + - + + + - - - - + - - - - + -
  70 a. Pająk - - + + + - + + + - - - - + - - - - + -
  71 j. Pęcherz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  72 M. Pęk - - + + + - + + + - - - - + - - - - + -
  73 W. Piecha - - + + + - + + + - - - - + - - - - + -
  74 M. Plura . . + + + + + + + + + + + + + - + + + +
  75 a. Pociej + + + + + + + + + + + + + + ? - + + + +
  76 z. Pupa - - + + + - + + + - - - - + - - - - + -
  77 j. Rotnicka + + + . + + + + + + + + + + + - + + + +
  78 j. Rusiecki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  79 S. Rybicki + + + + + + + + + + + + + + + - + + + +
  80 j. Sagatowska - - + + + - + + + - - - - + - - - - + -
  81 j. Sekuła + + + + + + + + + + + + + + + - + + + +
  82 M. Seweryński - - + + + - + + + - - - - + - - - - + -
  83 W. Skurkiewicz - - + + + - + + + - - - - + - - - - + -
  84 k. Słoń - - + + + - + + + - - - - + - - - - + -
  85 l. Staroń + + + + + + + + + + + + + + + ? + + + .
  86 a. Szejnfeld + + + + + + + + + + + + + + + - + + + +
  87 a. Szwed - - + + + - + + + - - - - + - - - - + -
  88 R. ślusarz - - + + + - + + + - - - - + - - - - + -
  89 R. świlski + + + + + + + + + + + + + + + - + + + +
  90 D. tobiszowska - - + + + - + + + - - - - + - - - - + -
  91 W. tyszkiewicz + + + + + + + + + + + + + + + - + + + +
  92 k.M. Ujazdowski + + + + + + + + + + + + + + + - + + + +
  93 j. Wcisła + + + + + + + + + + + + + + + - + + + +
  94 k. Wiatr - - + + + - + + + - - - - + - - . - + -
  95 j. Włosowicz - - + + + - + + + - + - - + - - - - + -
  96 a. zając - - + + + - + + + - - - - + - - - - + -
  97 j. zając - - + + + - + + + + - - - + - - - - + -
  98 B. zdrojewska + + + + + + + + + + + + + + + - + + + +
  99 B. zdrojewski + + + + + + + + + + + + + + + - + + + +
  100 W. ziemniak + + + + + + + + + + + + + + + - + + + +
 
  głosujących 98 97 99 98 99 99 99 99 98 99 99 99 99 98 99 99 98 98 99 98
  za 51 51 96 98 99 51 99 99 97 53 53 53 52 97 51 3 51 51 98 51
  Przeciw 46 46 3 0 0 47 0 0 0 46 46 46 47 1 47 95 46 47 1 47
  Wstrzymało się 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
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18. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 25, 26, 27, i 28 listopada oraz 2 i 3 grudnia 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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18. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 25, 26, 27, i 28 listopada oraz 2 i 3 grudnia 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 98 99 98 98 98 99 99 99 99 99 97 99 99 97 97 97 97 98 98 98
  za 52 52 51 94 94 94 50 95 47 93 93 95 95 97 97 97 97 98 98 98
  Przeciw 46 46 46 4 4 4 48 4 46 5 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0
  Wstrzymało się 0 1 1 0 0 1 1 0 6 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
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18. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 25, 26, 27, i 28 listopada oraz 2 i 3 grudnia 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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18. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 25, 26, 27, i 28 listopada oraz 2 i 3 grudnia 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 96 98 98 97 98 98 98 98 97 97 98 98 98 98 98 97 96 97 96 97
  za 96 98 98 96 98 53 98 98 97 96 52 53 96 98 98 97 96 97 96 97
  Przeciw 0 0 0 1 0 45 0 0 0 1 46 45 1 0 0 0 0 0 0 0
  Wstrzymało się 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
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18. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 25, 26, 27, i 28 listopada oraz 2 i 3 grudnia 2020 r.

. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

     81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
  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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18. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 25, 26, 27, i 28 listopada oraz 2 i 3 grudnia 2020 r.

     81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
  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 95 97 97 97 98 98 99 99 99 97 97 98 99 99 99 98 99 92 94 97
  za 95 97 97 97 97 98 99 99 50 97 97 97 99 99 99 98 52 55 42 5
  Przeciw 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 0 1 0 0 0 0 45 9 50 89
  Wstrzymało się 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 28 2 3
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18. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 25, 26, 27, i 28 listopada oraz 2 i 3 grudnia 2020 r.

. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

     101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
  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 - + - - - - - - - - - - - - - - - - - -



Wyniki głosowań

429

18. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 25, 26, 27, i 28 listopada oraz 2 i 3 grudnia 2020 r.

     101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
  54 W. kraska - + - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  55 k. kwiatkowski + + - - + + + + + + + + + + + + + + + +
  56 S. lamczyk + + - - + + + + + + + + + + + + + + + +
  57 j.F. libicki + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  58 M. łuczak - . - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  59 j. łyczak - + - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  60 R. Majer - + - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  61 B. Małecka-libera + + - - + + + + + + + + + + + + + + + +
  62 R. Mamątow - + - - - - - - - . - - - - - - - - - -
  63 M. Martynowski - + - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  64 e. Matecka + + - - + + + + + + + + + + + + + + + +
  65 a. Mężydło + + - - + + + + + + + + + + + + + + + +
  66 g. Morawska-Stanecka - + - - + + + + + + + + + + + + + + + +
  67 k. Mróz - + - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  68 B. orzechowska - + - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  69 S. ożóg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  70 a. Pająk - + - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  71 j. Pęcherz + + - - + + + + + + + + + + + + + + + +
  72 M. Pęk - + - - - - - - - - - . - - - - - - - -
  73 W. Piecha - + - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  74 M. Plura + + - - + + + + + + + + + + + + + + + +
  75 a. Pociej + + - - + + + + + . + + + + + + + + + +
  76 z. Pupa - + - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  77 j. Rotnicka + + - - + + + + + + + + + + + + + + + +
  78 j. Rusiecki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  79 S. Rybicki + + - - + + + + + + + + + + + + + + + +
  80 j. Sagatowska - + - - - - - - - . - - - - - - - - - -
  81 j. Sekuła + + - - + + + + + + + + + + + + + + + +
  82 M. Seweryński - + - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  83 W. Skurkiewicz - + - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  84 k. Słoń - + - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  85 l. Staroń - + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  86 a. Szejnfeld + + - - . + + + + + + + + + + + + + + +
  87 a. Szwed - + - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  88 R. ślusarz - + - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  89 R. świlski + + - - + + + + + + + + + + + + + + + +
  90 D. tobiszowska - + - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  91 W. tyszkiewicz + + - - + + + + + + + + + + + + + + + +
  92 k.M. Ujazdowski + + - - + + + + + + + + + + + + + + + +
  93 j. Wcisła + + - - + + + + + + + + + + + + + + + +
  94 k. Wiatr - + - - . . . . . . . . . . . . . . . .
  95 j. Włosowicz - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  96 a. zając - + - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  97 j. zając - + - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  98 B. zdrojewska + + - - + + + + + + + + + + + + + + + +
  99 B. zdrojewski + + - - + + + + + + + + + + + + + + + +
  100 W. ziemniak + + - - + + + + + + + + + + + + + + + +
 
  głosujących 98 97 96 97 96 97 97 97 97 94 97 96 97 96 96 97 97 97 97 97
  za 50 96 5 4 51 52 52 52 52 51 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
  Przeciw 47 1 90 92 44 44 45 45 44 43 44 44 44 44 43 45 45 44 45 45
  Wstrzymało się 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0
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18. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 25, 26, 27, i 28 listopada oraz 2 i 3 grudnia 2020 r.

. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

     121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
  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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18. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 25, 26, 27, i 28 listopada oraz 2 i 3 grudnia 2020 r.

     121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
  54 W. kraska - - - - - - - - - - - - - - - - + - - -
  55 k. kwiatkowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  56 S. lamczyk + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  57 j.F. libicki + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  58 M. łuczak - - - - - - - - - - - - - - - - + - - -
  59 j. łyczak - - - - - - - - - - - - - - - - + - - -
  60 R. Majer - - - - - - - - - - - - - - - - + - - -
  61 B. Małecka-libera + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  62 R. Mamątow - - - - - - - - - - - - - - - - + - - -
  63 M. Martynowski - - - - - - - - - - - - - - - - + - - -
  64 e. Matecka + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  65 a. Mężydło + + + + + + + . + + + + + + + + + + + +
  66 g. Morawska-Stanecka + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  67 k. Mróz - - - - - - - - - - - - - - - - + - - -
  68 B. orzechowska - - - - - - - - - - - - - - - - + - - -
  69 S. ożóg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  70 a. Pająk . - - - - - - - - - - - . - - . + - - -
  71 j. Pęcherz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  72 M. Pęk - - - - - - - - - - - - - - - - + - - -
  73 W. Piecha - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  74 M. Plura + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  75 a. Pociej + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  76 z. Pupa - - - - - - - - - - - - - - - - + - - -
  77 j. Rotnicka + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  78 j. Rusiecki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  79 S. Rybicki + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  80 j. Sagatowska - - - - - - - - - - - - - - - - + - - -
  81 j. Sekuła + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
  82 M. Seweryński - - - - - - - - - - - - - - - - + - - -
  83 W. Skurkiewicz - - - - - - - - - - - - - - - - + - - -
  84 k. Słoń - - - . - - - - - - - - - - - - + - - -
  85 l. Staroń + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  86 a. Szejnfeld + + + + + + + + + + + . + + . + + + + +
  87 a. Szwed - - - - - - - - - - - - - - - - + - - -
  88 R. ślusarz - - - - - - - - - - - - - - - - + - - -
  89 R. świlski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  90 D. tobiszowska - - - - - - - - - - - - - - - - + - - -
  91 W. tyszkiewicz + + + + + + + + + + + . + + + + + + + +
  92 k.M. Ujazdowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  93 j. Wcisła + + + + + + + + . + + + + + + + + + + +
  94 k. Wiatr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  95 j. Włosowicz - - - - - - - - - - - - - - - - + - - -
  96 a. zając - - - - - - - - - - - - - - - - + - - -
  97 j. zając - - - - - - - - - - - - - - - - + - - -
  98 B. zdrojewska + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  99 B. zdrojewski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  100 W. ziemniak + + + + + + + + + + + . + + + + + + + +
 
  głosujących 96 97 97 96 96 96 97 96 96 96 96 94 96 97 96 96 97 97 97 96
  za 52 52 52 52 52 51 53 51 51 51 51 49 52 52 51 52 93 52 54 51
  Przeciw 44 45 45 44 44 45 44 44 45 45 45 45 43 44 45 44 4 45 43 45
  Wstrzymało się 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
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18. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 25, 26, 27, i 28 listopada oraz 2 i 3 grudnia 2020 r.

. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

     141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
  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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18. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 25, 26, 27, i 28 listopada oraz 2 i 3 grudnia 2020 r.

     141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
  54 W. kraska + - - + + + - - - - - - - - - - - - - -
  55 k. kwiatkowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  56 S. lamczyk + + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  57 j.F. libicki + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  58 M. łuczak + - - + + + - - - - - - - - - - - - - -
  59 j. łyczak + - - + + + - - - - - - - - - - - - - -
  60 R. Majer + - - + + + - - - - - - - - - - - - - -
  61 B. Małecka-libera + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  62 R. Mamątow + - - + + + - - - - - - - - - - - - - -
  63 M. Martynowski + - - + + + - - - - - - - - - - - - - -
  64 e. Matecka + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  65 a. Mężydło + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  66 g. Morawska-Stanecka + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  67 k. Mróz + - - + + + - - - - - - - - - - - - - -
  68 B. orzechowska + - - + + + - - - - - - - - - - - - - -
  69 S. ożóg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  70 a. Pająk + - - + + + - - - - . - - - - - - - - -
  71 j. Pęcherz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  72 M. Pęk + - - + + + - - - - - - - - - - - - - -
  73 W. Piecha + - - + + + - - - - - - - - - - - - - -
  74 M. Plura + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  75 a. Pociej + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  76 z. Pupa + - - + + + - - - - - - - - - - - - - -
  77 j. Rotnicka + + + + + + + + + + + + + + + + + + . +
  78 j. Rusiecki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  79 S. Rybicki + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  80 j. Sagatowska + - - + + + - - - - - - - - - - - - - -
  81 j. Sekuła . + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  82 M. Seweryński + - - + + + - - - - - - - - - - - - - -
  83 W. Skurkiewicz + - - + + + - - - - - - - - - - - . - -
  84 k. Słoń + - - + + + - - - - - - - - - - - - - -
  85 l. Staroń + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  86 a. Szejnfeld + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  87 a. Szwed + - - + + + - - - - - - - - - - - - - -
  88 R. ślusarz + - - + + + - - - - - - - - - - - - - -
  89 R. świlski + + + + ? + + + + + + + + + + + + + + +
  90 D. tobiszowska + - - + + + - - - - - - - - - - - - - -
  91 W. tyszkiewicz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  92 k.M. Ujazdowski + + + + + + + + + + + + + . + + + + + +
  93 j. Wcisła + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  94 k. Wiatr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  95 j. Włosowicz + - - + + + - - - - - - - - - + - - - -
  96 a. zając + - - + + + - - - - - - - - - - . - - -
  97 j. zając + - - + + + - - - - - - - - - - - - - -
  98 B. zdrojewska + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  99 B. zdrojewski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  100 W. ziemniak + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
 
  głosujących 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 95 95 95 93 94 95 94 94 94 95
  za 94 52 52 92 94 95 52 52 52 52 52 51 52 50 52 53 52 52 51 52
  Przeciw 2 43 43 3 1 1 44 44 44 43 43 44 43 43 42 41 41 42 42 43
  Wstrzymało się 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
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18. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 25, 26, 27, i 28 listopada oraz 2 i 3 grudnia 2020 r.

. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

     161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
  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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18. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 25, 26, 27, i 28 listopada oraz 2 i 3 grudnia 2020 r.

     161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
  54 W. kraska - - - - - + - + - + + ? - - - - - - - -
  55 k. kwiatkowski + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
  56 S. lamczyk + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
  57 j.F. libicki + + + + + + + - + - + + + + + + + + + +
  58 M. łuczak - - - - - + - + - + + ? - - - - - - - -
  59 j. łyczak - - - - - + - + - + + ? - - - - - - - -
  60 R. Majer - - - - - + - + - + + ? - - - . - - - -
  61 B. Małecka-libera + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
  62 R. Mamątow - - - - - + - + - + + ? - - - - - - - -
  63 M. Martynowski - - - - - + - + - + + ? - - - - - - - -
  64 e. Matecka + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
  65 a. Mężydło + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
  66 g. Morawska-Stanecka + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
  67 k. Mróz - - - - - + - + - + + ? - - - - - - - -
  68 B. orzechowska - - - - - + - + - + + ? - - - - - - - -
  69 S. ożóg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  70 a. Pająk - - - - - + - + - + + ? - - - - - - - -
  71 j. Pęcherz + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
  72 M. Pęk - - - - - + - + - + + ? - - - - - - - -
  73 W. Piecha - - - - - + - + - + + ? - - - - - - - -
  74 M. Plura + + + + + + + - + + + + + + . + + + + .
  75 a. Pociej + + . + + + + + + + + + + + + + + + + +
  76 z. Pupa - - - - - + - + - + ? ? - - - - - - - -
  77 j. Rotnicka + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
  78 j. Rusiecki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  79 S. Rybicki + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
  80 j. Sagatowska - - - - - + - + - + + ? - - - - - - - -
  81 j. Sekuła + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
  82 M. Seweryński - - - - - + - + + + + ? - - - - - - - -
  83 W. Skurkiewicz - - - - - - - + - + + . - - - - - - - -
  84 k. Słoń . . - . - + - + - + + ? - - - - - - - -
  85 l. Staroń + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  86 a. Szejnfeld + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
  87 a. Szwed - - - - - + - + - + + ? - - - - - - - -
  88 R. ślusarz - - - - - + - + - + + ? - - - - - - - -
  89 R. świlski + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
  90 D. tobiszowska - - - - - + - + - + + ? - - - - - - - -
  91 W. tyszkiewicz + + + + + + . - + + + + + + + + + + + +
  92 k.M. Ujazdowski + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
  93 j. Wcisła + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
  94 k. Wiatr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  95 j. Włosowicz - - - - - + - + - + + + - - - - - - - -
  96 a. zając - - - . . + - + - + + ? - - - . - - - -
  97 j. zając - - - - - + - + - + + ? - - - - - - - -
  98 B. zdrojewska + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
  99 B. zdrojewski + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
  100 W. ziemniak + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
 
  głosujących 94 94 94 92 93 95 95 97 97 97 97 96 96 97 96 95 96 96 96 96
  za 52 52 51 51 51 90 51 48 53 93 94 53 52 52 51 52 51 51 52 51
  Przeciw 42 42 42 41 41 5 43 49 44 4 2 1 43 44 45 43 45 45 44 45
  Wstrzymało się 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 42 1 1 0 0 0 0 0 0
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18. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 25, 26, 27, i 28 listopada oraz 2 i 3 grudnia 2020 r.

. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

     181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
  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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18. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 25, 26, 27, i 28 listopada oraz 2 i 3 grudnia 2020 r.

     181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
  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 96 96 96 96 96 97 97 97 96 97 97 97 97 96 96 96 97 96 96
  za 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 53 51 93 95 52 52
  Przeciw 45 44 43 44 44 43 44 44 45 44 44 45 44 45 42 44 3 2 44 44
  Wstrzymało się 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0
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18. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 25, 26, 27, i 28 listopada oraz 2 i 3 grudnia 2020 r.

. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

     201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220
  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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18. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 25, 26, 27, i 28 listopada oraz 2 i 3 grudnia 2020 r.

     201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220
  54 W. kraska - + + + - ? ? + - + - + - ? - + + + + +
  55 k. kwiatkowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  56 S. lamczyk + + + + + + + + + + + + + + + + + + - +
  57 j.F. libicki + + + + ? + + + + + + + + + + + + + + +
  58 M. łuczak - + + + - ? ? + - + - + - ? - + + + + +
  59 j. łyczak - + + + - ? ? + - + - + - ? - + + + + +
  60 R. Majer - + + + - ? ? + - + - + - ? - + + + + +
  61 B. Małecka-libera + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  62 R. Mamątow - + + + - ? . + - + - + - ? - + + + + .
  63 M. Martynowski - + + + - ? ? + - + - + - ? - + + + + +
  64 e. Matecka + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  65 a. Mężydło + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  66 g. Morawska-Stanecka + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  67 k. Mróz - + + + - ? ? + - + - + - ? - + + + + +
  68 B. orzechowska - + + + - ? ? + - + - + - ? - + + + + +
  69 S. ożóg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  70 a. Pająk - + + + - + ? + - + - + - ? ? + + + + +
  71 j. Pęcherz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  72 M. Pęk - + + + - ? ? + - + - + - ? - + + + + +
  73 W. Piecha - + + + - ? ? + - + - + - ? - + + + + +
  74 M. Plura + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  75 a. Pociej + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  76 z. Pupa - + + + - ? ? + - + - + - ? - + + + + +
  77 j. Rotnicka + + + + + + + + + + + + + + + + + + - +
  78 j. Rusiecki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  79 S. Rybicki + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  80 j. Sagatowska - + + + - ? ? + - + - + - ? - + + + + +
  81 j. Sekuła + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  82 M. Seweryński - + + + ? ? ? ? - + - + - ? - + + + + +
  83 W. Skurkiewicz - + + + - ? ? + - + - + - ? - + + + + +
  84 k. Słoń - + + + - ? ? + - + - + - ? - + + + + +
  85 l. Staroń + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  86 a. Szejnfeld + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  87 a. Szwed - + + + - ? ? + - + - + - ? - + + + + +
  88 R. ślusarz - + + + - ? ? + - + - + - ? - + + + + +
  89 R. świlski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  90 D. tobiszowska - + + + - ? ? + - + - + - ? - + + + + +
  91 W. tyszkiewicz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  92 k.M. Ujazdowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  93 j. Wcisła + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  94 k. Wiatr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  95 j. Włosowicz - + ? + - ? ? + - + - + - ? - + + + + +
  96 a. zając - + + + - ? ? + - + - + - ? - + + + + +
  97 j. zając - + + + - ? ? + - + - + - ? - + + + + +
  98 B. zdrojewska + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  99 B. zdrojewski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  100 W. ziemniak + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
 
  głosujących 96 96 96 96 96 95 95 96 97 97 97 97 96 97 97 97 96 97 96 96
  za 52 95 94 96 51 52 54 94 52 96 52 96 53 53 52 96 96 97 90 96
  Przeciw 44 0 1 0 42 2 0 1 45 0 44 1 42 1 44 1 0 0 5 0
  Wstrzymało się 0 1 1 0 3 41 41 1 0 1 1 0 1 43 1 0 0 0 1 0
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18. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 25, 26, 27, i 28 listopada oraz 2 i 3 grudnia 2020 r.

. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

     221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240
  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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18. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 25, 26, 27, i 28 listopada oraz 2 i 3 grudnia 2020 r.

     221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240
  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 96 96 96 96 97 84 92 97 82 81 93 93 94 75 97 98 97 98 99
  za 53 51 96 8 96 97 53 49 86 77 79 93 91 92 54 53 51 50 69 52
  Przeciw 42 44 0 82 0 0 10 42 8 3 0 0 0 0 4 41 46 47 29 46
  Wstrzymało się 2 1 0 6 0 0 21 1 3 2 2 0 2 2 17 3 1 0 0 1
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. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

     241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254
  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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     241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254
  54 W. kraska - - - - + + + + + ? - - + +
  55 k. kwiatkowski + + + + + + - + + + + + + +
  56 S. lamczyk + + . + + + - + + + + + + +
  57 j.F. libicki + + + + + + - + + + + + + +
  58 M. łuczak - - - - + + + + + ? - . + +
  59 j. łyczak - - - - + + + + + ? - - + +
  60 R. Majer - - - - + + + + + ? - - + +
  61 B. Małecka-libera + + + + + + - + + + + + + +
  62 R. Mamątow - - - - + + + + + - - - + +
  63 M. Martynowski - - - - + + + + + ? - - + +
  64 e. Matecka + + + + + + - + + + + + + +
  65 a. Mężydło + + + + + + - + + + - + + +
  66 g. Morawska-Stanecka + + + + + + - + + + + + + +
  67 k. Mróz - - - - + + + + + ? - - + +
  68 B. orzechowska - - - - + + + + + ? + - + +
  69 S. ożóg - - - - + + + + + ? - - + +
  70 a. Pająk - - - - + + + + + ? - - + +
  71 j. Pęcherz + + + + + + - + + + + + + +
  72 M. Pęk - - - - + + + + + ? - - + +
  73 W. Piecha - - - - + + + + + ? - - + +
  74 M. Plura + + + + + + - + + + + + + +
  75 a. Pociej + + + + + + - + + + + + + +
  76 z. Pupa - - - - + + + + + ? - - + +
  77 j. Rotnicka + + + + + + - + ? + + + + +
  78 j. Rusiecki - - - - + + + + + ? - - + +
  79 S. Rybicki + + + + + + - + + + + + + +
  80 j. Sagatowska - - - - + + + + + - - - + +
  81 j. Sekuła + + + + + + - + + + + + + .
  82 M. Seweryński - - - - + + + + + ? - - + +
  83 W. Skurkiewicz - - - - + + + + + ? - - + +
  84 k. Słoń - - - - + + + + + ? + - + +
  85 l. Staroń + + + ? + + . . + . . ? + +
  86 a. Szejnfeld + + + + + + + + + + + + + +
  87 a. Szwed - - - - + + + + + ? - - + +
  88 R. ślusarz - - - - + + + + + ? - - + +
  89 R. świlski + + + + + + - + + + + + + +
  90 D. tobiszowska - - - - + + + + + ? ? . . .
  91 W. tyszkiewicz + + + + + + - + + + + + + +
  92 k.M. Ujazdowski + + + + + + - + + + + + + +
  93 j. Wcisła + + + + + + - + + + + + + +
  94 k. Wiatr - - - - + + + + + ? + - + +
  95 j. Włosowicz + - - - + + + + + ? - + + +
  96 a. zając - - - - + + + + + ? + - + +
  97 j. zając - - - - + + + + + ? - - + +
  98 B. zdrojewska + + + + + + - + + + + + + +
  99 B. zdrojewski + + + . . . - + + + . + + +
  100 W. ziemniak + + + + + + - + + + + + + +
 
  głosujących 98 98 98 98 98 98 98 98 99 98 97 97 97 96
  za 51 51 50 49 96 96 50 98 97 49 57 51 97 96
  Przeciw 47 47 46 48 2 1 48 0 1 2 38 45 0 0
  Wstrzymało się 0 0 2 1 0 1 0 0 1 47 2 1 0 0
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Przemówienie senator Haliny Biedy  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Nie tak dawno obchodziliśmy wspólnie piętnastą rocznicę przystąpienia 

Polski do Unii Europejskiej. Wydawać by się mogło, że co kilka lat będziemy ob-
chodzić kolejne rocznice lub co 6 lat zastanawiać się, jak duży budżet wynegocju-
je Polska i jakie projekty uda się z tych środków zrealizować. Robert Schuman, 
tworząc swoją deklarację z 9 maja 1950 r., napisał, że „Europa nie powstanie od 
razu ani w całości: będzie powstawała przez konkretne realizacje, tworząc naj-
pierw rzeczywistą solidarność”. I tak się dzieje, bo członkostwo w Unii to nie tyl-
ko pozyskiwanie środków, ale przede wszystkim budowanie wspólnoty. „Wkład, 
jaki zorganizowana i żyjąca Europa może wnieść w cywilizację, jest niezbędny 
dla utrzymania pokojowych stosunków” – pisał Schuman.

Korzyści z członkostwa w UE jest wiele. Te najważniejsze to m.in. możliwość 
korzystania z tzw. 4 unijnych wolności, przyjęcie unijnych standardów m.in. 
w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska, ogólny impuls do rozwoju 
gospodarczego, poprawy konkurencyjności polskich produktów czy wzrost zna-
czenia Polski na arenie międzynarodowej. Wszystkie polskie rządy od 1989 r. 
czyniły starania najpierw o stowarzyszenie, potem o członkostwo, a od 2004 r. 
o skuteczny i aktywny udział w europejskiej wspólnocie.

Ostatnie sondaże mówią, że ok. 80% Polaków jest za pozostaniem Polski 
w UE. Premier polskiego rządu w lipcu tego roku ogłosił wielki sukces związa-
ny z wynegocjowanym budżetem dla Polski. Wszyscy się cieszyli z tego sukcesu. 
Dziś polski rząd mówi o wetowaniu tego budżetu – budżetu, który daje nie tylko 
możliwości dalszego rozwoju naszego kraju, ale zapewnia też środki na odbudo-
wę gospodarki po pandemii oraz środki, które mają służyć tzw. sprawiedliwej 
transformacji. W sumie do 2027 r. Polska może otrzymać 139 miliardów euro. 
Dodatkowo 18,9 miliarda euro dotacji przypadnie Polsce z Instrumentu na Rzecz 
Odbudowy i Zwiększania Odporności w latach 2021–2022, a w 2023 r. jeszcze 
4,1 miliarda euro oraz z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji 3,5 miliarda 
euro. Gdyby dodać do tego kwoty preferencyjnych pożyczek, byłoby to jeszcze 
więcej. To powinien być wielki finansowy zastrzyk dla przedsiębiorców, rolni-
ków, naukowców, ludzi kultury, dla młodzieży i seniorów, dotyczący potrzebnych 
inwestycji i tworzenia miejsc pracy. Budżet, który ma wejść w życie 1 stycznia 
2021 r. ma dodatkową wagę, gdyż ma być kołem ratunkowym na czasy pande-
mii i po pandemii. Jest duża szansa, że dzięki niemu na dno nie pójdą nie tylko 
gospodarka, edukacja, kultura czy miliony zaplanowanych inwestycji, lecz także 
bardzo przeciążona służba zdrowia, której zadanie to ratowanie życia i zdrowia 
ludzi. Niezrozumiała jest zatem dzisiejsza próba weta wobec unijnego budżetu. 
Te środki są potrzebne Polsce, Polkom i Polakom. Te środki są potrzebne Europie, 
Europejkom i Europejczykom.
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Przemówienie senator agnieszki kołacz-leszczyńskiej 
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Jeszcze kilka lat temu taka uchwała, uchwała zawierająca taki apel, byłaby nie 

do wyobrażenia, nie do uwierzenia. Właśnie dlatego nie możemy przejść wobec 
tej uchwały, a tym bardziej wobec opisanej w niej sytuacji, obojętnie.

Chcę wyrazić emocje – oczywiście tylko niektóre – towarzyszące mi od mo-
mentu, kiedy dowiedziałam się, że premier mojego państwa zamierza zawetować 
unijny budżet. Najpierw było zaskoczenie, bo po lipcowym szczycie w Brukseli, 
tak jak każdy z państwa, słyszałam o udanych, a nawet fantastycznie prze-
prowadzonych negocjacjach, o rewelacyjnie wysokim budżecie, a także o tym, 
że możemy się z niego cieszyć tylko dzięki twardej postawie i świetnej pozycji 
Polski. Mimo że budżet ten miał być dużo niższy od wcześniej wynegocjowa-
nych i otrzymanych kwot, moje serce się radowało, dlatego że pozwoliłby nam 
on zrealizować kolejna ambitne projekty, a przede wszystkim złapać oddech 
w sytuacji, w jakiej znalazł się świat, w jakiej znalazła się Europa, w tym także 
Polska. Myślę tu o szalejącej pandemii COVID-19.

Dzisiaj mamy do czynienia z taką oto sytuacją. Najpierw o polskim wecie 
wobec unijnego budżetu wspomniał wicepremier naszego rządu do spraw bez-
pieczeństwa. Jak uzasadniał, nie możemy pozwolić na to, by nas szantażowano. 
Swoją kontrowersyjną opinię wyrażał także lider Solidarnej Polski, Zbigniew 
Ziobro. Używa on argumentów, które szokują opinię publiczną. Według jego słów 
wyzbywamy się swoich wartości i suwerenności oraz ulegamy szantażowi. Cóż 
za zbieżność argumentów! A my przecież doskonale wiemy, że za tymi słowami 
kryją się obawy i próba obrony tzw. reformy sądownictwa oraz upolityczniania 
kolejnych instytucji państwa. Myślę tu o Trybunale Konstytucyjnym i polskiej 
prokuraturze oraz o wszystkich innych przykładach niszczenia demokratycz-
nego państwa prawa, w tym o upolitycznieniu TVP.

Kolejną emocją, która mi towarzyszy, jest zawstydzenie. Myślę o tym, że jesz-
cze niedawno, kilka lat temu, byliśmy państwem, które świeciło przykładem 
i było wzorem dla innych państw członkowskich. Dumnie mówiliśmy o euro-
pejskiej wspólnocie, korzystaliśmy z funduszy, które pozwoliły zmienić naszą 
codzienność, nasze życie, a także odważnie patrzeć na naszą wspólną, europej-
ską przyszłość. Byliśmy postrzegani jako jeden z partnerów. Z naszym zdaniem 
się liczono, naszych pomysłów słuchano z uwagą. Teraz staliśmy się małym, 
słabym – przynajmniej według słów pana marszałka Marka Pęka – i mało po-
ważanym państwem, które znalazło się na bocznicy. Za chwilę nikt nie będzie 
chciał z nami rozmawiać czy negocjować, bo jesteśmy niestabilni w swoich de-
cyzjach. Nie jesteśmy racjonalni, a nasze żądania i werdykty są zależne tylko od 
zamysłów politycznych i gierek Zjednoczonej Prawicy.

Ale jest też wściekłość. Spowodowana jest ona trudną sytuacją świata, Europy 
i Polski. Myślę tu o naszym wspólnym borykaniu się z pandemią, o milionach 



Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 18. posiedzenia Senatu

449

18. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 25, 26, 27, i 28 listopada oraz 2 i 3 grudnia 2020 r.

chorujących, o tysiącach umierających, a także o szoku wynikającym z obser-
wowania braku przygotowań do walki z tak silnie oddziałującym wirusem. 
Słyszeliśmy twarde deklaracje premiera Morawieckiego, słyszeliśmy, że jeste-
śmy świetnie przygotowani na każdy scenariusz pandemii, by za chwilę dowie-
dzieć się, że zespół ekspertów powołano dopiero we wrześniu, a rząd PiS opiera 
swoje analizy na statystykach przygotowywanych przez studenta wykonujące-
go obliczenia na podstawie ogólnodostępnych danych. Znamy też kulisy zaku-
pu maseczek i respiratorów od podejrzanych dostawców, którzy nie wywiązali 
się z podpisanych umów, przez co straciliśmy kolejne miliony. Moja wściekłość 
wynika też z codziennego obserwowania bezprecedensowych i totalnie bez-
myślnych działań. Stworzono np. Szpital Narodowy, który odsyła zbyt chorych 
pacjentów, który generuje ogromne koszty, a nie realizuje w żaden sposób lecze-
nia chorych na COVID-19. Nie chcę już dalej szokować, więc nie powiem o sytu-
acji w innych szpitalach, w których pacjenci umierają, bo personel medyczny, 
z wyczerpania lub z powodu braków kadrowych, nie daje rady wymienić butli, 
kiedy kończy się tlen.

W takiej oto sytuacji nasz rząd i partia rządząca tupią nogą, nie zgadzając 
się na mechanizm „fundusze za praworządność”. Dla PiS ważniejsze jest dalsze 
demolowanie tego, co już na wpół wyburzono, i tego, czego jeszcze nie udało się 
zniszczyć. Rząd świadomie rezygnuje z ogromnych kwot, dzięki którym mo-
glibyśmy podnieść się z tej najtrudniejszej w ostatnich latach – a może nawet 
w całej historii Polski, Europy i świata – sytuacji. Epidemia poraża naszych 
obywateli, rujnuje gospodarkę i prowadzi nas w nieznane. To, jak nazwać taką 
postawę rządzących, pozostawiam państwa ocenie.
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Przemówienie senatora mariusza Gromki  
w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, o podatku 

dochodowym od osób fizycznych, w ordynacji podatkowej, w ustawie o rachun-
kowości i w kodeksie karnym skarbowym mają na celu wprowadzenie nowego 
systemu opodatkowania osób prawnych nastawionych na rozwój, podjęcie no-
wych inwestycji, zwiększenie zatrudnienia i nakładów na środki trwałe. Dotyczy 
to zatem przedsiębiorstw, które mają potencjał rozwojowy, a tym samym w per-
spektywie kilku lat przyczynią się do poprawy polskiej gospodarki. Moim zda-
niem przepisy te realizują wymienione założenia i dlatego zasługują na poparcie.

Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy, których kapitał, a także rygory kredyto-
we rzadko kiedy pozwalały na inwestycje w spółkę, dzięki omawianym przepi-
som będą mogli rozwijać swoje przedsiębiorstwa, ponieważ będzie ich na to stać 
poprzez nieopodatkowanie zysku, który zostanie przeznaczony na wymienione 
przedsięwzięcia. Dzięki zmianie momentu powstania obowiązku podatkowego 
podmioty, do których kierowane są omawiane przepisy, będą miały szansę po-
szerzyć swoją działalność, nabrać płynności finansowej. Należy jednocześnie 
wskazać, że zostaną ograniczone koszty ponoszone przez przedsiębiorców po-
przez zniesienie obowiązku prowadzenia podwójnej ewidencji.

Nowe przepisy dają swoim adresatom wybór między systemem wzorowanym 
na rozwiązaniu estońskim, wiążącym dochód do opodatkowania z kategoriami 
prawa bilansowego i polegającym na znacznej modyfikacji dotychczasowych za-
sad opodatkowania, a specjalnym funduszem inwestycyjnym, który umożliwi 
podatnikom szybsze rozliczenie amortyzacji środków trwałych w kosztach po-
datkowych bez ingerencji w dotychczasowe rozliczenia podatkowe. Obie propo-
zycje ukierunkowane są na pozostawienie w spółkach kapitału przeznaczonego 
na ich rozwój. Rozwój inwestycji spowoduje utworzenie nowych miejsc pra-
cy, zwiększenie popytu krajowego, a w konsekwencji wzrost gospodarczy. Przy 
czym należy zaznaczyć, że skorzystanie z nowych rozwiązań jest fakultatywne. 
Wariant pierwszy zakłada odstąpienie od opodatkowania zysku, który zostanie 
zatrzymany w spółce. Drugi wariant natomiast pozwala przedsiębiorcy stwo-
rzyć specjalną rezerwę inwestycyjną, którą należy zrealizować w ciągu 4 lat.

Zrozumiałe są warunki podmiotowe wskazane w procedowanych przepisach 
m.in. o zakazie posiadania udziałów czy akcji w kapitale innej spółki. Projekt jest 
bowiem skierowany do podmiotów o prostej strukturze kapitałowej, w której 
udziałowcami bądź akcjonariuszami są wyłącznie osoby fizyczne. Pomoc skie-
rowana jest ku wymienionym podmiotom, ponieważ nie mogą one pozyskać 
finansowania od spółek powiązanych ani otrzymać gwarancji od spółek z gru-
py w zakresie uzyskania takiego finansowania od banku. Logiczne są również 
zapisy o funduszu inwestycyjnym, jakoby podatnicy, którzy nieprawidłowo roz-
liczyli środki z funduszu inwestycyjnego, zostali pozbawieni przez okres 3 lat 
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korzystania z funduszu. Nie może być przecież tak, że przedsiębiorcy, wybie-
rający jako formę opodatkowania fundusz inwestycyjny, nie dokonali żadnych 
inwestycji. Sama literalna treść na to wskazuje, a już na pewno zdrowy rozsądek.

Terminy na realizację inwestycji również nie budzą we mnie żadnych za-
strzeżeń. Dodatkowo podatnicy w najgorszym wypadku, gdy nastąpi niespo-
dziewana sytuacja zmniejszająca zysk, po dokonaniu odpisu będą mogli złożyć 
oświadczenie i wydłużyć 2-letni okres. Ustawa przewiduje również dłuższe okre-
sy rozliczania inwestycji, jeśli podatnik musiał zbierać środki przez kilka lat. 
Organ podatkowy powinien jednak mieć wiedzę o nadzwyczajnych okoliczno-
ściach, o przedmiocie inwestycji, roku poniesienia nakładów i ter- minie pla-
nowanego jej zakończenia.

Warto podkreślić, że proponowane zmiany nie odbędą się bez strat finan-
sowych po stronie budżetu państwa czy jednostek samorządu terytorialnego. 
Należy jednak mieć na względzie to, że straty te według badań będą miały miej-
sce w pierwszych latach funkcjonowania. Po kilku latach zaś dochody sektora 
finansów publicznych zwiększą się w znacznym stopniu. Okres ożywienia go-
spodarczego spółek kapitałowych może skutkować zwiększeniem bieżących 
wypłat zysku ze spółki, a tym samym zwiększeniem wpływów podatkowych 
do budżetu państwa.

Oczywiste jest również to, że przepisy nie mogą od razu dotyczyć wszystkich. 
Spółdzielnie nie nastawiają się na zysk tak jak spółki kapitałowe, mają zupełnie 
inny charakter. Niewykluczone oczywiście, że w przyszłych latach spółdzielnie 
również będą mogły zostać objęte wariantami podobnymi do tych, o których dzi-
siaj mówimy. Jednakże słusznie rozpoczynamy zmiany w pierwszej kolejności 
od spółek kapitałowych, których całość udziałów znajduje się w posiadaniu osób 
fizycznych. Jak wszyscy dobrze zauważamy, wielu z nas krytykuje to, iż projekt 
w pierwszych latach spowoduje straty finansowe po stronie państwa. Dlatego 
tym bardziej powinniśmy wprowadzanie przepisów zaczynać od pewnej grupy 
podmiotów, a gdy ustawa się sprawdzi, cel zostanie osiągnięty, wpłyną zyski do 
budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, będzie można wpro-
wadzać zmiany podatkowe do kolejnych grup adresatów.

Za poparciem wprowadzenia nowych przepisów przemawia przede wszyst-
kim fakt, iż procedowane przez nas rozwiązania sprawdzają się już w innych 
krajach. Odejście od opodatkowania dochodów w momencie ich powstania na 
rzecz nałożenia podatku w momencie wypłaty zysków z pewnością i w na-
szym państwie przyczyni się do wzrostu kapitałów przedsiębiorstw, ich zdol-
ności kredytowej, konkurencyjności na rynku, a tym samym spowoduje wzrost 
gospodarczy.



Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 18. posiedzenia Senatu

452

18. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 25, 26, 27, i 28 listopada oraz 2 i 3 grudnia 2020 r.

Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Rządowy projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób praw-

nych oraz niektórych innych ustaw ukierunkowany jest przede wszystkim 
na uszczelnienia systemu podatku dochodowego od osób prawnych w spo-
sób taki, aby zapewnić ścisłe powiązanie wysokości podatku uiszczanego 
przez duże przedsiębiorstwa, z wyszczególnieniem głównie przedsiębiorstw 
międzynarodowych. 

Ustawa przewiduje wiele nowelizacji, niemniej jednak zwrócono szczegól-
ną uwagę na unormowania kwestii związanych m.in. z objęciem podatkiem 
dochodowym od osób prawnych spółek komandytowych mających siedzibę lub 
zarząd na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz spółek jawnych mających sie-
dzibę lub zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli ich wspólnikami 
nie są wyłącznie osoby fizyczne. Wdrożenie tego typu systemu opodatkowania, 
wzorowanego na systemie wykorzystywanym przez rząd estoński, pozwoli na 
uszczelnienie podatków. Szacuje się, że w Polsce działa około 40 tysięcy spółek 
komandytowych. 

Jak podkreślano w uzasadnieniu do sejmowej oceny skutków regulacji, 
„Celem wprowadzanych bądź modyfikowanych niniejszą ustawą przepisów 
jest realizacja zapowiedzi wyrażonej przez Rząd w zakresie wprowadzenia no-
wego, proinwestycyjnego systemu opodatkowania osób prawnych, wzorowanego 
na rozwiązaniu zastosowanym w Estonii (od 2000 r.). Nowa instytucja wpisu-
je się w realizację rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do 
roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) oraz przyjętej przez ONZ Agendy na rzecz 
zrównoważonego rozwoju 2030, które podkreślają wartość rozwoju przedsię-
biorczości oraz poprawy otoczenia instytucjonalnego i prawnego, uwzględnia-
jącego potrzeby przedsiębiorców – w szczególności tych należących do sektora 
małych i średnich przedsiębiorstw – jak również podejmowania działań na rzecz 
promowania stabilnego, zrównoważonego i inkluzywnego wzrostu gospodar-
czego. Jest to szczególnie istotne w obliczu konieczności przeciwdziałania nega-
tywnym skutkom kryzysu wywołanego pandemią COVID-19. Antykryzysowa 
polityka podatkowa była prowadzona na większa skalę w wielu państwach Unii 
Europejskiej po Wielkim Kryzysie w 2007 r. Mając jednak na uwadze, że nadcho-
dzące załamanie gospodarcze ma zupełnie inne niż dotychczas – tj. epidemicz-
ne – podłoże, wskazane jest wprowadzenie do polskiego systemu podatkowego 
zupełnie nowych instytucji, które będą jednocześnie wystarczająco elastycznym 
narzędziem stabilizacyjnym w perspektywie przyszłości”.
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Przemówienie senatora Beniamina Godyli  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Procedowana ustawa przyczyni się do pozbawienia samorządów wpływów 

w wysokości ok. 1,5 miliarda zł tytułem zryczałtowanego podatku dochodowego. 
Wpływy z tytułu wskazanego podatku zasilą budżet państwa celem sfinanso-
wania rządowych pomysłów. Tym właśnie rozwiązaniem samorządy zostaną 
pozbawione możliwości rozwoju i realizacji zadań dla ich społeczności lokalnej.

Kolejnym pomysłem nie do przyjęcia w aktualnym stanie, w jakim znajduje 
się nasza polska gospodarka, jest wprowadzenie podwójnego opodatkowania 
spółek komandytowych. Na opodatkowaniu stracą przede wszystkim firmy 
rodzinne. Podnoszą to przedstawiciele największych organizacji biznesowych, 
obrazując w ten sposób skalę niezrozumienia dla niepotrzebnej i szkodliwej 
zmiany. Jest to straszna zmiana dla polskich przedsiębiorców, którzy codzien-
nie wypracowują polskie PKB. Rząd po raz kolejny wprowadza dodatkowe ob-
ostrzenia dla firm. Nie sposób zgodzić się chociażby z wiceministrem finansów, 
który twierdzi, iż opracowany akt przyczyni się do poprawy kondycji małych 
i średnich firm w sytuacji szalejącej pandemii koronawirusa.

Przede wszystkim procedowana zmiana nie realizuje zakładanego przez 
rządzących celu w postaci uszczelnienia systemu podatkowego. Nie stanowi to 
również sposobu na rozwiązanie problemu, jakim jest uchylanie się od opodatko-
wania przez nieujawnionych wspólników spółki komandytowej. Zaproponowane 
w ustawie rozwiązania będą miały negatywne skutki dla polskich przedsiębior-
ców, a nie dla podmiotów zagranicznych.

Spółka komandytowa do tej pory była bardzo dobrym rozwiązaniem dla pro-
wadzenia działalności przez mikroprzedsiębiorców. Liczba zakładanych spółek 
komandytowych wzrastała w porównaniu rok do roku. Po przeanalizowaniu 
dostępnych danych należy wskazać, iż tylko 2,2 tysiąca spółek w 2018 r. miało 
międzynarodową strukturę własnościową. Wskazuje to, iż zaledwie mały wy-
cinek istniejących spółek można byłoby uznać za te służące do agresywnej opty-
malizacji podatkowej. Można zatem prognozować, że zmiany zaproponowane 
przez resort finansów zmuszą przedsiębiorców do zmiany dotychczasowej for-
my prowadzenia działalności gospodarczej. Nie można również wykluczyć, iż 
część z nich podejmie decyzję o rezygnacji z prowadzenia działalności w Polsce 
i przeniesie ją w bardziej przyjazne otoczenie podatkowe.

Ponadto działanie rządu zostało zaplanowane tak, aby zakładane zmiany 
weszły w życie od początku kolejnego roku. Żaden z przedsiębiorców prowa-
dzących działalność w takiej formie prawnej nie jest gotowy na taką rewolucję. 
Coraz częściej mamy do czynienia z sytuacją, gdy polski przedsiębiorca z uwa-
gi na małą stabilizację systemu prawnego musi reagować bardzo szybko na 
wprowadzane zmiany. Wszystko to przyczynia się do pogarszania warunków 
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prowadzenia własnej działalności gospodarczej w naszym kraju. Polska staje się 
miejscem coraz mniej atrakcyjnym jako środowisko do inwestowania kapitału.

Wiele kontrowersji, i słusznie, budzi zapowiadana przez rząd likwidacja ulgi 
abolicyjnej. Zgodnie z treścią przyjętych przez Sejm przepisów, zostanie wpro-
wadzona kwota wolna od podatku w wysokości 8 tysięcy zł. Jest to spore ogra-
niczenie ulgi abolicyjnej, ponieważ w wielu państwach kwota wolna od podatku 
jest dużo wyższa. Wprowadzony zostanie też limit odliczenia ulgi abolicyjnej 
w wysokości 1 tysiąca 360 zł. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora mariusza Gromki  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Projektowana ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych i innych ustaw stanowi kolejny krok w kierunku odbudowania do-
chodów podatkowych. Uszczelnienie systemu podatku dochodowego od osób 
prawnych jest bardzo potrzebne, w szczególności w odniesieniu do przedsię-
biorstw międzynarodowych, które faktyczny dochód uzyskują na terenie na-
szego kraju.

Przyglądając się tematowi opodatkowania spółek komandytowych, musi-
my wskazać, iż spółki komandytowe w wielu krajach UE są podatnikami CIT, 
a nadanie im podmiotowości prawnopodatkowej na gruncie podatku docho-
dowego ma zmniejszyć możliwość wykorzystywania tych spółek do unikania 
opodatkowania. Niestety bardzo często komplementariuszem w takiej spółce 
jest spółka kapitałowa – z powodu optymalizacji podatku. Mimo że ze względu 
na przedmiot prowadzonej działalności spółka kapitałowa byłaby najwłaściw-
sza, bardzo wielu przedsiębiorców w celu uniknięcia zobowiązań wynikających 
z podatku dochodowego od osób prawnych tworzyła spółkę osobową. Pragnę za-
uważyć, że przy nowelizacji ustawy o podatku odchodowym od osób prawnych 
w roku 2014 spółka komandytowa nie została opodatkowana. Była wybierana 
rzadko, głównie przez mikro- i małe przedsiębiorstwa, a to spółka komandy-
towo-akcyjna służyła optymalizacji podatkowej przedsiębiorców. Jednakże od 
tamtego czasu sytuacja diametralnie się zmieniła, spółki komandytowe-akcyjne 
cieszyły się coraz mniejszym zainteresowaniem na rzecz spółek komandyto-
wych. Krajowa Administracja Skarbowa wielokrotnie informowała o problemie 
zakładania spółek komandytowych przez dużych przedsiębiorców z udziałem 
spółki kapitałowej – w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania. Stąd wpro-
wadzane zmiany są konieczne.

Ze względu na to, że spółki komandytowe są również zakładane przez małe, 
często rodzinne przedsiębiorstwa, wprowadzone zostają przepisy o zwolnieniu 
z opodatkowania części przychodów komandytariusza uzyskanych z udziału 
w spółce komandytowej. Zgodnie z tymi przepisami zwolnieniu takiemu pod-
legałoby 50% uzyskanych przez komandytariusza przychodów z tego tytułu, nie 
więcej jednak niż wartość 60 tysięcy zł takiego przychodu rocznie. Oczywiście 
cały czas należy brać pod uwagę, czy owa spółka nie została założona w celu 
optymalizacji podatkowej.

Przepisy dotyczące spółek jawnych również należy oceniać jako prawidłowe. 
Założeniem ustawy nie jest bowiem nałożenie obowiązku podatku dochodowego 
na spółki jawne, ale możliwość weryfikacji prawidłowości rozliczeń wspólników 
takiej spółki. Jeśli regulują oni w sposób zgodny z przepisami swoje zobowiąza-
nia podatkowe, nie zostanie na nich nałożone żadne obciążenie podatkowe – pod 
warunkiem, że spółka przekaże do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze 
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względu na jej siedzibę informację o podatnikach uzyskujących dochody z udzia-
łu w jej zyskach oraz o wielkości posiadanych przez każdego z nich prawach do 
takiego udziału. W przeciwnym wypadku, gdy spółka nie ujawni ww. organom 
tożsamości podatkowej wspólników czerpiących z niej zyski, na mocy nowych 
regulacji staną się oni podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych 
i na tej podstawie będą zobowiązani uiścić należny podatek dochodowy od zy-
sków uzyskanych przez spółkę.

Upublicznianie strategii podatkowej przez dużych podatników również przy-
czyni się do rozwiązania problemu unikania podatków poprzez zwiększenie 
transparentności zobowiązań podatkowych, a także społeczną kontrolę. Przepisy 
dotyczące tej tematyki nie budzą z mojej strony żadnych wątpliwości.

W nawiązaniu do ulgi abolicyjnej wskazać należy, że w ostatnim czasie ulga 
była nagminnie wykorzystywana, aby podwójnie nie opodatkować dochodów. 
Praktyka ta jest zwalczana przez organy podatkowe na całym świecie. Chciałbym 
wskazać, że celem tej zmiany jest pomoc państwa osobom, które otrzymują naj-
niższe dochody, przy jednoczesnym uszczelnieniu systemu podatkowego. Nie 
jest uzasadnione, aby wyróżniać osoby osiągające wysokie dochody za granicą 
wobec osób osiągających przychody na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
Dodatkowo od wielu lat zauważalne jest zjawisko wyjazdów zawodowych wysoko 
wykwalifikowanych pracowników fizycznych, których praca w kraju przyczy-
niłaby się do dynamicznego rozwoju gospodarczego naszego państwa. Dlatego 
też konieczne są w zmiany w polskim prawie podatkowym w tym przedmio-
cie. Należy przyjmować i stopniowo wdrażać przepisy, które zachęcą Polaków 
do powrotu do kraju, by mogli podjąć godną pracę za dobre pieniądze w swoim 
rodzimym państwie. Ze względu na powyższe sprawiedliwe jest wprowadzenie 
limitu wysokości ulgi abolicyjnej na poziomie 1 tysiąca 360 zł.

Zmiany w ustawie o ryczałcie nie budzą żadnych wątpliwości, ponieważ 
sprowadzają się przede wszystkim do uatrakcyjnienia tej formy opodatkowania 
poprzez podniesienie limitu przychodów uprawniających do skorzystania z ry-
czałtu od przychodów ewidencjonowanych – z kwoty 250 tysięcy euro na kwotę 
2 miliony euro, przy stawce ryczałtowej w wysokości 9% – a także zwiększenia 
limitu przychodów uprawniających do kwartalnych wpłat ryczałtu, co w konse-
kwencji doprowadzi do poszerzenia grupy osób, która będzie mogła rozliczać się 
w ten sposób. Wskazać również należy, że po zmianie będzie 8 stawek ryczałtu, 
najwyższa będzie wynosiła 17%, a więc o 3% mniej niż dotychczas.

W kontekście zmian dotyczących cen transferowych warto przypomnieć, 
że głównym ich założeniem jest zaostrzenie przepisów w taki sposób, aby moż-
na było zwalczać proceder przerzucania dochodów do tzw. rajów podatkowych. 
Dzięki stosowaniu zasady cen rynkowych do przenoszenia dochodów organy 
podatkowe państwa, w którym działalność prowadzą podmioty powiązane, 
będą miały możliwość zweryfikowania prawidłowości ustalanych cen poprzez 
szacowanie ich wartości na podstawie transakcji analogicznych do transakcji 
kontrolowanych. Dobrym pomysłem jest nałożenie na podatnika, który otrzy-
muje zapłatę od podmiotu z kraju stosującego szkodliwą konkurencję podat-
kową, obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz 
uzasadnienia gospodarczego. Ułatwi to organom podatkowym określenie, czy 
podmiot z ww. kraju rzeczywiście prowadzi działalność gospodarczą, z jakich 
powodów tak naprawdę ją założył. Naszej uwadze nie powinien umknąć fakt, 
iż rząd zdaje sobie sprawę, że w związku pandemią podmioty powiązane z wie-
lu branż zmuszane będą do dostosowywania cen transferowych stosowanych 
w rozliczeniach z powiązanymi kontrahentami do nowych uwarunkowań ryn-
kowych w celu zachowania zasady rynkowej. Dlatego przepis art. 31z1 zmniejsza 
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obciążenia administracyjne związane z dokonywaniem korekt cen transfero-
wych przez podmioty powiązane.

Słusznie wprowadzony został przepis, na podstawie którego zostało ogra-
niczone prawo – w okresie korzystania przez podatnika z takiego zwolnienia 
z opodatkowania podatkiem dochodowym – do stosowania obniżonych lub pod-
wyższonych stawek amortyzacyjnych w stosunku do środków trwałych wyko-
rzystywanych w działalności, z której dochody podlegają takiemu zwolnieniu, 
w okresie tego zwolnienia. Niestety korzystanie ze zwolnień okresowych było 
kolejnym krokiem do optymalizowania obciążeń podatkowych. Jednocześnie 
należy podkreślić, iż ustawodawca nie nakazuje korygowania wstecz odpisów 
amortyzacyjnych. Chodzi wyłącznie o stosowanie przepisów nowej ustawy do 
odpisów amortyzacyjnych dokonywanych w momencie obowiązywania nowych 
regulacji.

Podsumowując, chciałbym powiedzieć, że wszystkie zmiany mają tak na-
prawdę jeden cel: wspomagać mniejsze firmy w trudnym ze względu na pan-
demię okresie gospodarczym, a jednocześnie uszczelniać system podatkowy 
poprzez weryfikację podatkową. Chodzi także o niwelowanie przepisów pozwa-
lających na optymalizację podatkową. Popieram powyższe zmiany.
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Przemówienie senatora władysława komarnickiego 
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Z wielką troską przyglądam się sytuacji panującej w Ministerstwie Finansów. 

Obecne działania PiS wyraźnie wskazują na to, jakie jest zapatrywanie mini-
sterstwa i klubu: tylko łupić swoich obywateli i firmy, nie rozwijać, nie stwa-
rzać warunków do rozwoju. W sytuacji, w której się obecnie znajdujemy, czyli 
w olbrzymim kryzysie wywołanym światową pandemią, polski rząd zamierza 
podnosić podatki. Jest to po prostu niewiarygodne!

Czy zauważyliście, że przedsiębiorcy nie otrząsnęli się jeszcze po wiosennym 
lockdownie, a już stoją przed faktem drugiego lockdownu? Rolą odpowiedzial-
nego rządu powinno być dbanie o rozwój gospodarki, a nie wprowadzanie usta-
wy, która będzie tylko pogarszała stan gospodarki. W takim kryzysie, w jakim 
jesteśmy obecnie, jest to nieodpowiedzialne i niedopuszczalne.

Szanowni posłowie z PiS, mówicie o tym, że przedsiębiorcy, którzy pracują 
w ramach spółek komandytowych, prowadzą agresywną optymalizację podat-
kową. Dlaczego swoją miarką mierzycie przedsiębiorców? Dlaczego nazywacie 
przedsiębiorców działających w formie spółki komandytowej agresywnymi 
optymalizatorami podatkowymi? Dlaczego?

To ministerstwo powinno stwarzać warunki do rozwoju, do utrzymania 
stanowisk pracy i do wzrostu inwestycji. Niestety, jesteśmy przekonani, że to 
rozwiązanie wpłynie dokładnie negatywnie.

Pan premier, minister Gowin powiedział: jesteśmy gotowi do dialogu ze 
wszystkimi branżami, ministerstwo jest po waszej stronie. Gdzie jest to mini-
sterstwo po stronie przedsiębiorców? Gdzie? Czy ono wypowiedziało się w kwe-
stii dodatkowego opodatkowania spółek komandytowych? Oczywiście, że nie.

Spółki komandytowe działają także – chciałbym zwrócić na to uwagę – 
w branży gastronomicznej. W branży, którą w piątek, z dnia na dzień, ten rząd 
wyłączył, nie gwarantując kompletnie niczego, nie rozmawiając, nie dyskutu-
jąc, nie debatując. Wyłączyli z dnia na dzień! A teraz PiS nie dosyć, że wyłącza 
je z działalności, to jeszcze je opodatkuje. To jest to wsparcie?

Kolejna kwestia: Polskie rodziny są już na skraju wytrzymałości. W wielu do-
mach dochodzi do różnych rozterek i tragedii związanych z panującą trudną sy-
tuacją. Tymczasem polski rząd zmienia kluczowe przepisy prawa podatkowego. 
Po doprowadzeniu do bankructwa lub agonii milionów polskich mikro- i małych 
firm, wprowadzacie przepisy stanowiące zamach na dochody 2,5 miliona Polek 
i Polaków, którzy pracują za granicą. Najczęściej zarabiają oni z dala od domów, 
by ich rodziny mogły w Polsce godnie przeżyć. W naszym kraju niestety rząd 
przestał już traktować jako nadrzędny cel dbałość o zdrowie, bezpieczeństwo 
i szczęście obywateli. Zawsze powtarzam, że jeżeli chce się uszczelniać system 
podatkowy, to należy to robić mądrze. Nie ograbiajcie więc zwykłych ludzi z pie-
niędzy, za które zapłacili już ciężką pracą, rozłąką z bliskimi.
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Jestem od zawsze związany z gospodarką, stworzyłem kilka świetnie funk-
cjonujących firm, dlatego jasno i wyraźnie powtarzam, że nie ma mojej zgody 
na niszczenie gospodarki. Nie ma mojej zgody na niszczenie przedsiębiorców 
i ludzi pracy. Po raz kolejny upominam się o nich i o odpowiednie wsparcie dla 
nich. Wprowadzana ustawa jest szkodliwa i należy ją odrzucić.
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Przemówienie senator Gabrieli morawskiej-staneckiej 
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Spółka komandytowa stanowi dzisiaj optymalną formę prowadzenia bizne-

su. Jest popularną formą prawną, często wybieraną spośród spółek osobowych, 
przede wszystkim z powodu specyficznego ukształtowania pozycji wspólników 
i nadanej im przez prawo roli. Niejednokrotnie wybór tej formy prawnej doko-
nywany jest przez przedsiębiorców w celu dywersyfikacji ryzyka prowadzonej 
działalności gospodarczej przy jednoczesnej możliwości limitowania odpowie-
dzialności komandytariuszy, co jest szczególnie istotne w przypadku działal-
ności o charakterze rodzinnym lub przedsiębiorców prowadzących działalność 
obarczoną dużym ryzykiem gospodarczym.

Jednak w tak poważnej sprawie PiS zachowuje się niepoważnie. Próbuje udo-
wodnić nam, że prawidłowy proces legislacyjny to mrzonki, a ustawy – jeśli 
tylko chce – powinny być przyjmowane z niedochowaniem konstytucyjnych 
wymogów odnośnie do vacatio legis, z naruszeniem zasady 3 czytań, bez deba-
ty. Najlepiej szybko, bez zadawania pytań i bez zważania na skutki prawne dla 
obywateli. Nie inaczej jest i teraz.

Na szczęście jest jednak Senat. A jak często powtarzam, tutaj przestrzega-
my zasad, pochylamy się nad wszystkimi ustawami, pracujemy nad nimi i je 
analizujemy.

Znowu Sejm, posłowie z PiS zapomnieli, że zgodnie z art. 119 konstytucji 
Sejm rozpatruje projekt ustawy w 3 czytaniach, z czego wprost wynika – zgod-
nie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, kiedy ten jeszcze faktycznie nim 
był, a nie tylko był zwykłą atrapą w państwa rękach – że chodzi o to, aby pod-
stawowe treści, które ostatecznie znajdą się w ustawie, przebyły pełną drogę 
procedury sejmowej, aby były przemyślane, aby można było na spokojnie nad 
nimi się pochylić i je przedyskutować. Sprzeciwia się temu stosowanie procedu-
ry poprawek, które pozwalają na wprowadzenie do projektu nowych istotnych 
treści dopiero na ostatniej prostej, tuż przed uchwaleniem ustawy.

A co, mając na względzie tę zasadę, robi PiS? Wprowadza 10 poprawek w dru-
gim czytaniu, zmieniając charakter ustawy, wprowadzając epizodycznie unor-
mowania podatkowe ustanowione w związku z ogłoszeniem stanu epidemii, 
w jakim jako państwo się znaleźliśmy, przez co są niezgodne z art. 118 ust. 1 oraz 
art. 119 ust. 1 i 2 konstytucji, bo zostały uchwalone przez Sejm bez dochowania 
trybu wymaganego dla sejmowego postępowania ustawodawczego.

Poza tym dochodzi kwestia vacatio legis. Czy ktoś się przejmuje polskimi 
przedsiębiorcami? Daniem im odpowiedniego czasu na zapoznanie się z nowymi 
przepisami? Na dostosowanie formy swojej działalności? Zaufaniem obywateli 
do państwa? Stabilnością prawa? Nie.

Szacunek do obywateli, ich zaufanie do instytucji państwa i stabilności prawa 
nierozerwalnie związane są z poszanowaniem zasady odpowiedniego vacatio 
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legis. Dokonywanie zmian bez dania choćby krzty możliwości przystosowania 
działalności gospodarczej do wprowadzanych zmian to jedno, ale państwo PiS 
nie jest w stanie zagwarantować nawet pewnego minimum – takiego, by przed-
siębiorcy mogli chociaż przeczytać na spokojnie wprowadzone regulacje i by 
prezydent miał czas się zastanowić i podjąć własną, niezależną decyzję.

Dokonywanie zmian obciążeń daninowych w ciągu roku podatkowego w za-
kresie dotyczącym podatków płaconych w cyklu rocznym powinno być ogłasza-
ne co najmniej na miesiąc przed końcem poprzedniego roku podatkowego, tj. 
do dnia 30 listopada. Powiecie państwo, że wszystko jest porządku, bo mamy 
jeszcze kilka dni. Ale nie zapominajmy, że prezydent zgodnie z art. 122 ust. 2 
konstytucji ma 21 dni na podjęcie decyzji, na zastanowienie się, być może na-
wet – choć w tym przypadku bym na to specjalnie nie liczyła – na dyskusję 
z ekspertami. Tymczasem państwo nie tylko zakładacie, że Senat przyjmie tę 
ustawę bez poprawek, ale też zakładacie, że prezydent zrezygnuje ze swojego 
prawa i podpisze ustawę w ciągu 4 dni, by zdążyć przed 30 listopada. A co będzie 
w sytuacji, gdy Senat wprowadzi poprawki? Zresztą w tym przypadku pewnie 
będzie ich bez liku, ponieważ ta ustawa to absolutny bubel. Sejm będzie musiał 
się do nich odnieść. Co w przypadku, gdy prezydent zechce się skonsultować? 
Państwo Senatorowie z PiS, wasz rząd uchybił standardowi demokratycznego 
państwa prawnego – po raz kolejny.

Powiecie również, że uszczelniacie system, że walczycie z rajami podatko-
wymi. Jednak de facto grozicie palcem mikro- i małym przedsiębiorcom, sta-
nowiącym o sile i przyszłości polskiej gospodarki. Krajowa Rada Doradców 
Podatkowych w swoich uwagach do projektu ustawy podaje, że zaledwie nie-
spełna 130 podmiotów z ponad 40 tysięcy zarejestrowanych spółek komandyto-
wych posiada w swojej strukturze wspólników ze wspomnianych rajów. Mówiąc 
wprost, nawet 1% spółek nie może być uznanych za takie, które mogłyby służyć 
agresywnej optymalizacji. 0,4% – przecież to margines. Margines, który nie 
może służyć za argument do wprowadzania zmiany opodatkowania dotyczą-
cej ogółu. Zwiększycie tylko w ten sposób obciążenia finansowe dla firm, de-
stabilizując formę prowadzenia działalności. Takie będą de facto realne skutki 
podwójnego opodatkowania – bo przecież podwójne opodatkowanie tu wpro-
wadzacie. Niezależnie od opodatkowania wspólników tych spółek podatkiem 
dochodowym od osób prawnych opodatkowaniu będzie podlegał także dochód 
spółek jako jednostek organizacyjnych, co ciekawe, tylko tych działających na 
terytorium Polski.

Naturalną konsekwencją zwiększenia łącznych obciążeń finansowych samej 
spółki i wspólników będzie zmniejszenie płynności finansowej spółek komandy-
towych. Nie zważa się na fakt, że wprowadza się dodatkowe obciążenia publicz-
noprawne w czasie istnienia poważnych zagrożeń dla bytu spółek, związanych 
z trwającą pandemią. Przecież to wpłynie na przedsiębiorców. Nadmierny fiska-
lizm ograniczy ich działalność lub ją zlikwiduje, ze szkodą dla przedsiębiorców, 
zatrudnionych i samego państwa.

Ustawodawca uczynił adresatami nowej regulacji podatkowej zarówno pod-
mioty, które obrały formę spółki osobowej w celach optymalizacyjnych, jak i te, 
dla których taka forma prawna jest adekwatna do rodzaju i zakresu prowadzo-
nej działalności. To z kolei przeczy konstytucyjnej zasadzie równości z art. 32, 
bo z tą zasadą należy utożsamiać sprawiedliwość podatkową.

A skoro znów jesteśmy przy przepisach konstytucji, to powiem, że tutaj moż-
na wymieniać bez końca. Bubel prawny, Szanowni Państwo. Art. 22: zasada 
wolności działalności gospodarczej. Art. 31 ust. 3: zasada proporcjonalności. To 
w ramach tych zasad powinniśmy widzieć granice opodatkowania tych typów 
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spółek. Regulacje prawa podatkowego, które ze względu na wysokość obciążeń 
daninowych znacznie utrudniają prowadzenie obiektywnie opłacalnej dzia-
łalności gospodarczej, powinny być analizowane w kontekście przywołanych 
zasad konstytucyjnych.

Ta ustawa nie tylko jest źle przemyślana i przeprowadzona w wątpliwym 
konstytucyjnie procesie legislacyjnym, ona jest też źle skalkulowana. Jej nad-
rzędny cel – fiskalny – nie będzie osiągnięty. Ta ustawa nie tylko zniszczy pol-
skich przedsiębiorców i tworzone przez nich miejsca pracy, ale nadweręży też 
– i tak będące już w opłakanym stanie – budżety gmin, powiatów, a także zna-
cząco nadszarpnie sam budżet państwa. Ale o tym, Szanowni Państwo z PiS, 
nie myślicie. Dziękuję.
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Przemówienie senatora Janusza Pęcherza  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ustawa jest przedłożeniem rządowym i według projektodawców jej celem 

jest uszczelnienie systemu podatków dochodowych, tak aby zapewnić powiąza-
nie wysokości podatku płaconego przez duże przedsiębiorstwa, w szczególności 
przedsiębiorstwa międzynarodowe, z faktycznym miejscem uzyskiwania przez 
nie dochodu. Ustawa ma stanowić kolejny krok w kierunku odbudowywania do-
chodów podatkowych, w szczególności dochodów z podatku CIT. Rząd zamierza 
osiągnąć ww. cele poprzez objęcie zakresem podmiotowym ustawy o CIT spółek 
komandytowych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz tych spółek jawnych, których wspólnikami nie są wyłącznie osoby 
fizyczne i w przypadku których podatnicy podatku dochodowego partycypują-
cy w zyskach takich spółek jawnych nie są ujawniani, co powoduje możliwość 
uchylania się tych podmiotów z opodatkowania podatkiem dochodowym.

Jakkolwiek idea uszczelniania systemu podatkowego jest słuszna, to sposób, 
w jaki rząd zamierza założone cele osiągnąć, oraz przede wszystkim tryb prac 
nad tą ustawą należy ocenić jednoznacznie negatywnie, co także podnoszą opi-
niujące podmioty.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych zauważa, że strona rzą-
dowa wyznaczyła partnerom społecznym zbyt krótki czas na wyrażenie opinii 
o przedmiotowym projekcie ustawy, co należy ocenić negatywnie w kontekście 
zawartych w nim rozwiązań o istotnym znaczeniu społecznym. Oznacza to, że 
ocena skutków regulacji, będąca częścią projektu ustawy, jest niepełna i nie za-
wiera pogłębionej analizy w zakresie uwag i wniosków zgłoszonych przez związ-
ki zawodowe i organizacje pracodawców tworzące Radę Dialogu Społecznego. 
Mając na uwadze powyższe, strona pracowników i pracodawców RDS w uchwale 
nr 91 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym 
od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od nie-
których przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych 
ustaw wyraziła sprzeciw wobec pomijania Rady Dialogu Społecznego w pra-
cach legislacyjnych dotyczących tego projektu. Wskazała równocześnie, że wy-
znaczenie 2 dni roboczych na przekazanie opinii o bardzo obszernym projekcie 
zmian dotyczącym istotnej i trudnej materii prawa podatkowego należy uznać 
za pozorowanie konsultacji i brak zainteresowania strony rządowej poznaniem 
stanowiska partnerów społecznych.

Podobne stanowisko co do trybu prac nad ustawą przedstawił ruch 
Polska 2050, rekomendując odrzucenie tej ustawy również dlatego, że, jak wy-
licza, opodatkowanie dotyczące spółek komandytowych może doprowadzić do 
podniesienia efektywnej stawki podatku tychże spółek nawet do poziomu 34–
38%. Ruch Polska 2050 podnosi przy tym, że większość spółek komandytowych 
to legalnie działające firmy, które wybrały taki model, aby ograniczyć ryzyko 
prowadzonej działalności, a nie korzystać ze schematów optymalizacyjnych.

Ustawodawca założył, że podatkiem CIT zostaną objęte wszystkie spółki ko-
mandytowe niezależnie od ich cech szczególnych, np. rodzaju prowadzonej dzia-
łalności, wielkości osiąganych dochodów, struktury własnościowej czy statusu 
wspólników. Podatnikiem CIT zostaną również objęte niektóre spółki jawne 
– te, które mają siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
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i spełniają łącznie następujące warunki: wspólnikami spółki jawnej nie są wy-
łącznie osoby fizyczne; spółka jawna nie złoży przed rozpoczęciem roku obroto-
wego informacji o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych oraz 
podatku dochodowego od osób prawnych posiadających bezpośrednio lub za 
pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego 
prawa do udziału w zysku tej spółki lub aktualizacji informacji w ciągu 14 dni, 
licząc od dnia zaistnienia zmiany.

Rozwiązania te zdaniem bardzo wielu zainteresowanych podmiotów są nie-
przemyślane, przedwczesne i nie prowadzą do założonych celów, tj. zwiększenia 
dochodów podatkowych. Jednocześnie zwraca się uwagę, że ich wprowadzenie 
w czasie kryzysu ekonomicznego związanego z pandemią może doprowadzić 
do upadku firm i likwidacji miejsc pracy, liczonych w dziesiątkach tysięcy – 
nawet do 200 tysięcy.

Innego zdania co do rozwiązań dotyczących obciążeń podatkowych spółek 
komandytowych jest Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, któ-
re ocenia je jako słuszne w kontekście poprawy sytuacji fiskalnej państwa oraz 
sprawiedliwości podatkowej i walki z „wewnętrznymi rajami podatkowymi”.

Z opinii OPZZ wnosić należy także, że rozwiązanie problemu agresywnej 
optymalizacji podatkowej z wykorzystaniem spółek komandytowych może po-
prawić sytuację na rynku mieszkaniowym – odpowiadającym za znaczną część 
wydatków przeciętnego gospodarstwa domowego. Proponowane rozwiązanie 
jest też korzystne dla budżetu państwa – pozwoli uzyskać nawet do 2 miliar-
dów zł rocznie z podatku CIT, które teraz podlegały optymalizacji podatkowej.

Nawet gdyby założyć, że należy uszczelnić system podatkowy w tym zakre-
sie, nie można zgodzić się na rozwiązanie, w którym dodatkowe dochody z po-
datku CIT zasilą jedynie budżet państwa. Jeśli tego typu rozwiązanie musi być 
wprowadzone – chociaż absolutnie niedopuszczalne są zaproponowane termi-
ny jego wejścia w życie – to firmy powinny mieć prawo odpisu tego podatku na 
inwestycje rozwojowe w wysokie technologie. Tylko takie podejście do zmian 
w podatku CIT od spółek komandytowych może dać wartość dodaną.

Bardzo negatywnie oceniam, za wieloma innymi podmiotami i osobami wy-
powiadającymi się w tej sprawie, zaproponowane rozwiązanie w zakresie likwi-
dacji ulgi abolicyjnej. Jej likwidacja nie wpłynie pozytywnie na uszczelnienie 
systemu podatkowego i uderzy w ogromną grupę pracowników zarabiających 
poza granicami kraju. Ulga abolicyjna powstała w celu ujednolicenia obciążeń 
fiskalnych dla podatników uzyskujących dochody w różnych państwach.

Celem ulgi abolicyjnej było zrównanie zobowiązań podatkowych z dochodów 
uzyskiwanych za granicą niezależnie od stosowanej metody wyliczenia. W więk-
szości przypadków przy uzyskiwaniu dochodów wyłącznie poza Polską obciąże-
nie krajowe spadało do zera – zmniejszając biurokrację fiskalną i upraszczając 
odprowadzanie należności podatkowych.

Likwidacja ulgi abolicyjnej będzie oznaczała obowiązek rozliczenia dochodów 
z zagranicy w Polsce – i to nawet, gdy będą to jedyne dochody, bez dochodów 
w Polsce – z możliwością odjęcia podatku zapłaconego za granicą od podatku 
należnego w Polsce.

Ponadto likwidacja ulgi abolicyjnej postawi te gospodarstwa przed koniecz-
nością wyboru kraju, a zatem z pewnością zamiany emigracji zarobkowej na 
emigrację stałą. W obecnej sytuacji tego typu rozwiązań nie będę popierać.

Na koniec mojego wystąpienia w dyskusji nad tą ustawą chcę zwrócić uwa-
gę na rozwiązania, które zakładają zwiększenie atrakcyjności opodatkowania 
w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz poszerzenie grupy 
podatników, którzy będą mogli z tego korzystać. Przede wszystkim zmiany mają 
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polegać na podniesieniu limitu przychodów – z 250 tysięcy euro do 2 milionów 
euro – warunkującego wybór ryczałtu, zlikwidowaniu większości przypadków, 
w których określona działalność wyłącza z opodatkowania ryczałtem od niektó-
rych przychodów ewidencjonowanych. Projektowane jest również zmniejszenie 
wysokości niektórych stawek ryczałtu.

Wprowadzane zmiany wychodzą naprzeciw postulatom zgłaszanym m.in. 
przez rzecznika małych i średnich przedsiębiorców, środowiska samych przed-
siębiorców oraz podatników uzyskujących przychody z najmu opodatkowane 
ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Postulaty te dotyczyły dopusz-
czenia możliwości jak najszerszego korzystania z opodatkowania w tej formie, 
uregulowania zasad opodatkowania przychodów z najmu – spory, kiedy najem, 
a kiedy działalność gospodarcza – obniżenia stawek podatku. Przedstawiony 
projekt realizuje te postulaty. Co do zasady z ryczałtu będą mogli korzystać 
wszyscy przedsiębiorcy – pozostawiono nieliczne wyłączenia, np. działalność 
kantorowa nie może być opodatkowana w tej formie. W większości przypadków 
rozwiązany też zostaje spór dotyczący tego, kiedy mamy do czynienia z najmem 
jako źródłem przychodów, a kiedy jest to działalność gospodarcza. Obniżono 
także niektóre stawki, np. dla wolnych zawodów z 20% do 17%.

Wydawać by się mogło, że zaproponowana regulacja prawna jest niemal 
doskonała. Okazuje się jednak – i słusznie – że zarówno Związek Powiatów 
Polskich, jak i Związek Gmin Wiejskich RP opiniują te rozwiązania negatyw-
nie z uwagi na brak rekompensaty dla j.s.t. z tytułu ubytków podatkowych. 
Sami projektodawcy zmian przewidują średnioroczny ubytek dochodów samo-
rządów z tytułu wprowadzanych zmian ustawowych na poziomie 1 miliarda 
400 milionów zł  – 14 miliardów 170 milionów zł w najbliższych 10 latach – przy 
jednoczesnym wzroście dochodów do budżetu państwa o ponad 16 miliardów zł 
w ciągu najbliższych 10 lat. Zatem zmiany przepisów podatkowych odbywają 
się z korzyścią dla budżetu centralnego, kosztem dochodów samorządów. 
Powoduje to po raz kolejny osłabienie finansów samorządowych – bez żadnych 
rekompensat i bez zmniejszenia nałożonych zadań – w sposób niezgodny 
z art. 167 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który gwarantuje adekwatność 
zasilania finansowego do zakresu nałożonych zadań.

Jeśli poprawki, zgłoszone na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych oraz ewentualnie podczas dyskusji nad ustawą, poprawią ją w sy-
gnalizowanych przeze mnie kierunkach, to będę za nimi głosował. Jeśli ustawa 
ta nie zostanie poprawiona w tych zakresach, to będę głosował za jej odrzuce-
niem. Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora ryszarda Świlskiego  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Zaufanie do państwa i jego organów to podstawa, fundament demokratycz-

nego kraju. Tak przynajmniej mnie uczono i tak nadal myślę. Jednakże już nie 
pierwszy raz podczas trwania procesu legislacyjnego widzimy, że z tej zasady 
zaufania pozostało bardzo mało. Dzisiaj pracujemy nad przepisami zmieniają-
cymi jakże istotną dziedzinę życia obywateli, czyli podatki. Jedna z zasad, ja-
kiej w tym wypadku winniśmy przestrzegać, jest taka, że zmiany ustawowe 
odnośnie do podatku dochodowego od osób fizycznych powinny być ogłoszone 
co najmniej na miesiąc przed końcem poprzedniego roku podatkowego, tj. do 
30 listopada. Dzisiaj, na kilka chwil przed upływem tej daty, pracuje nad tymi 
zmianami Senat. Zapewne w procesie tych prac zostaną przyjęte poprawki, któ-
rymi zajmie się Sejm. Potem czas na decyzję prezydenta i jego podpis.

Czy uważacie państwo, patrząc na bieg zdarzeń, że to jest właściwy tryb 
procedowania nad tą ustawą? Czy już naprawdę w żadnej kwestii nie mogą zo-
stać zachowane podstawowe normy i zasady legislacji? Czy naprawdę rząd chce 
przejść do traktowania organów ustawodawczych jako taśmy wpiętej na potrzeby 
rządzących? Wystarczy do tego dodać fakt, że zmiany zapisów praktycznie nie 
zostały skonsultowane ze środowiskami zainteresowanymi proponowanymi 
zmianami. Tłumaczenie pana ministra podczas posiedzenia komisji budżetu, 
że czas pandemii na to nie pozwala, urąga podstawowym normom.

Zastanawiam się, jak proponowane zmiany mają się do haseł wyborczych 
rządu o działaniach na rzecz ściągnięcia Polaków pracujących za granicą do 
kraju. Czy wprowadzenie podwójnego opodatkowania jest na to dowodem? Bo 
jak inaczej nazwać zapisy proponowane w tej ustawie? Przecież w ten sposób 
chcecie znieść ulgę abolicyjną! Nie można także wierzyć danym przedstawio-
nym przez Ministerstwo Finansów, że zmiany podatkowe dotkną tylko 67 tysię-
cy obywateli, bo to są dane z 2018 r. To są dane, które nie obejmują podatników 
z Wielkiej Brytanii, Irlandii, Norwegii. Przypomnę, że w 2019 r. poza granicami 
kraju mieszkało 2 miliony 415 tysięcy Polek i Polaków!

Podsumowując, trzeba powiedzieć, że przedstawione tutaj przykłady dobit-
nie świadczą o jakości zmian, które rząd proponuje. I wbrew temu, co słyszymy, 
jest to kolejny dowód na zwiększanie obciążeń podatkowych naszych obywateli.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Rządowa nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 

ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym 
podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizycz-
ne oraz niektórych innych ustaw łączy się z punktem drugim, czyli z ustawą 
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych 
innych ustaw.

Procedowana ustawa ma na celu utworzenie prostego i przejrzystego syste-
mu podatkowego, który znacznie wesprze polskie firmy. Poszerzenie ryczałtu 
przychodów ewidencjonowanych powinno poprawić kondycję jednoosobowych 
działalności oraz spółek jawnych i cywilnych. Spółki komandytowe i inne będą 
mogły skorzystać z usług z podwyższonym limitem – zastosowana zostanie 
9-procentowa stawka CIT. Nowela skupia się także na rozwiązaniach ogranicza-
jących stosowanie nieuczciwej konkurencji, głównie ze strony większych firm 
unikających opodatkowania. Szacuje się, że dzięki uszczelnieniu podatków w tej 
sferze w przyszłym roku w budżecie państwa pozostanie ok. 8 miliardów zł.

Jak podkreślono w opinii naszego Biura Legislacyjnego, do najważniejszych 
unormowań ustawy należy zaliczyć objęcie podatkiem dochodowym od osób 
prawnych spółek komandytowych mających siedzibę lub zarząd na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz spółek jawnych mających siedzibę lub zarząd 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli ich wspólnikami nie są wyłącz-
nie osoby fizyczne; ograniczenie możliwości zastosowania tzw. ulgi abolicyj-
nej z tytułu uzyskiwania dochodów poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
przez osoby fizyczne podlegające nieograniczonemu obowiązkowi podatkowe-
mu; wprowadzenie do systemu prawa podatkowego definicji spółki nierucho-
mościowej oraz ustanowienie przepisów szczególnych dotyczących tych spółek; 
rozszerzenie zakresu osób uprawnionych do skorzystania z opodatkowania zry-
czałtowanym podatkiem dochodowym oraz modyfikacja wysokości ryczałtu od 
przychodów ewidencjonowanych.
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Przemówienie senatora krzysztofa Brejzy  
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad

Wstrzymywanie publikacji ustawy o zmianie ustawy o zmianie niektórych 
ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym 
z wystąpieniem COVID-19 przez Rządowe Centrum Legislacji jest skandaliczne.

Ustawa została przyjęta przez Sejm, Senat i podpisana przez prezydenta. 
Szefostwo RCL i premier nie mają żadnego prawa do wstrzymywania publikacji 
ustawy. Takie działanie jest przestępstwem. W tle są podwyżki, na które czeka-
ją medycy z trudem walczący z epidemią COVID. Podwyżki te blokuje władza. 
Ta sytuacja jest wysoce naganna i powinna być w przyszłości rozliczona przez 
niezależną prokuraturę.
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Przemówienie senatora mariusza Gromki  
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Odnosząc się do zmian przyjętych na ostatnim posiedzeniu Sejmu, a związa-

nych z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem 
COVID-19, chciałbym powiedzieć, że w całości je popieram.

Wypłacanie zasiłku chorobowego równego 100% podstawy wymiaru zasił-
ku obliczonego na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych 
z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ubezpieczonemu 
zatrudnionemu w podmiocie leczniczym w okresie podlegania obowiązkowej 
kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych wynikających z pozostawa-
nia w styczności z osobami chorymi na COVID-19 w związku z wykonywaniem 
obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym oraz w cza-
sie niezdolności do pracy z powodu COVID-19 powstałej w związku z wykony-
waniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym 
uważam za słuszne i zrozumiałe, ponieważ to te osoby każdego dnia spotykają 
na swojej drodze dużą liczbę chorych, a tym samym w największym stopniu 
są narażone na zarażenie. Osoby zatrudnione w podmiotach leczniczych tak 
naprawdę są bardzo zagrożone wielokrotnym przebywaniem na obowiązkowej 
kwarantannie lub w izolacji domowej bądź niezdolnością do pracy z powodu 
COVID-19, co jest związane z charakterem ich pracy. Dlatego też nie można tych 
osób pozbawiać 100% przychodów w takich sytuacjach. Przemawiają za tym 
zarówno zdrowy rozsądek, jak i sprawiedliwość. Rozumiem, że przedstawiciele 
zawodów medycznych wiele poświęcają, wykonując w dzisiejszych czasach swoją 
pracę, nierzadko wykazując się wielką odwagą, toteż nie można uszczuplać 
ich wynagrodzenia w sytuacji spowodowanej przez COVID-19 niemożności 
wykonywania przez nich pracy.

Tak samo słuszne jest umożliwienie pracy zdalnej wszystkim osobom, któ-
rych charakter pracy pozwala na ten sposób jej wykonywania, w sytuacji pod-
dania takich osób kwarantannie. Oczywiście zależy to nie tylko od rodzaju 
wykonywanej pracy, lecz także od zgody pracodawcy. Nie widzę jednak powo-
du, aby osoba będąca na kwarantannie i niemająca żadnych oznak chorobowych 
miałaby korzystać ze zwolnień lekarskich, a tym samym powodować utrudnie-
nia w funkcjonowaniu zakładu pracy. Wziąwszy pod uwagę, jak duża jest liczba 
osób przebywających na kwarantannie domowej, wyobrażam sobie, że praco-
dawcy mają problemy kadrowe odbijające się negatywnie na funkcjonowaniu 
i dochodach przedsiębiorstw, a w konsekwencji na gospodarce polskiej. W wielu 
gałęziach gospodarki nie ma możliwości wykonywania pracy w formie zdalnej, 
tym samym należy umożliwić taką formę pracy w zawodach, w których jest to 
realne. Dlatego też popieram zapis, aby umożliwić osobom przebywającym na 
obowiązkowej kwarantannie pracę zdalną, oczywiście za zgodą pracodawcy 
bądź zatrudniającego.
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Przemówienie senator Jolanty Hibner  
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad

Podczas siedemnastego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej w dniu 27 paź-
dziernika br. do późnych godzin pracowaliśmy nad ustawą o zmianie niektórych 
ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym 
z wystąpieniem COVID-19 – druk sejmowy nr 683, druk senacki nr 235. Do ni-
niejszego aktu prawnego Senat wprowadził 41 poprawek.

Poprawka nr 27 zawarta w uchwale z dnia 27 października 2020 r. wpro-
wadza zapis w zakresie 200% wynagrodzenia dla wszystkich pracowników za-
trudnionych w podmiotach leczniczych, osób wykonujących zawody medyczne 
oraz osób, z którymi podpisano umowę na wykonanie świadczeń zdrowotnych, 
którzy mają bezpośredni kontakt z pacjentami zakażonymi lub podejrzanymi 
o zakażenie wirusem SARS-CoV-2.

Ustawa z przedstawioną poprawką nr 27 została przekazana do ponownego 
zatwierdzenie przez Sejm. Sejm większością głosów przyjął ustawę z popraw-
ką senacką. W dniu 3 listopada br. przedmiotowy akt prawny trafił do podpisu 
pana prezydenta. Prezydent podpisał ustawę, pomijając konstytucyjną zasadę 
vacatio legis. Jednak ustawa ta została wstrzymana przez premiera i do dziś, 
mimo przejścia całej procedury legislacyjnej, nie jest opublikowana zgodnie 
z procedurą prawną przedstawioną w konstytucji.

Sejm podczas kolejnych obrad w dniu 28 października br. wprowadził po-
prawkę do ustawy podpisanej już przez prezydenta. Poprawka ta ogranicza te 
200% wynagrodzenia tylko do tych pracowników sektora służby zdrowia, któ-
rzy do pracy z pacjentami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie wirusem 
SARS-CoV-2 zostali skierowani na drodze decyzji administracyjnej wydanej 
przez wojewodę lub ministra. Okazało się, że pozostali pracownicy mający bez-
pośredni kontakt z COVID-19, którzy nie zostali skierowani do pracy przez od-
powiedni organ, nie zasługują na dodatkową rekompensatę finansową za swoją 
ciężką i odpowiedzialną pracę.

Mimo nacisków ze strony opozycji ustawa nie została skierowana do kon-
sultacji z sejmową Komisją Zdrowia. Zdecydowano, że głosowanie nad jej przy-
jęciem w Sejmie odbędzie się z pomięciem komisji. Jest to oburzający przykład 
nieprzestrzegania procedur legislacyjnych, które obserwujemy przez ostatnie 
lata. Procedowana w tej chwili przez wyższą izbę parlamentu nowa ustawa z za-
proponowaną poprawką stanie się obowiązującym w Rzeczypospolitej prawem 
po ponownej procedurze legislacyjnej, a tym samym sprawi, że pracownicy służ-
by zdrowia mający bezpośredni kontakt z chorymi na COVID-19, którzy nie 
są skierowani do tej pracy w drodze decyzji administracyjnej, nie otrzyma-
ją dodatkowej rekompensaty za swoją pracę. Jest to akt bezprawia w państwie 
demokratycznym!

Oburzeni są lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, diagności laborato-
ryjni, wszyscy ci, którzy od marca br. walczą z narastającą pandemią. Pracują 
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ponad swoje siły, często odcięci od własnych rodzin, narażają swoje zdrowie, 
walcząc o zdrowie i życie pacjentów zarażonych COVID-19. Czują się oszukani, 
ponieważ od początku pandemii pan premier obiecuje dodatkowe wynagrodze-
nie za ich ciężką pracę i poświęcenie.

Po raz kolejny rząd nie dotrzymał słowa. Personel medyczny walczący na 
pierwszej linii z pandemią wywołaną przez SARS-CoV-2 zasługuje nie tylko 
na nasz szacunek, ale również na godną rekompensatę za wykonywaną pracę. 
Jednak według wnioskodawców przedstawiony projekt ustawy jest słuszny. Nie 
dostrzegają w nim pogwałcenia konstytucyjnego prawa do równego wynagro-
dzenia za tę samą pracę.
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Przemówienie senatora Janusza Pęcherza  
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ustawa o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciw-

działaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 jest 
przykładem ustawy, która nigdy nie powinna trafić z Sejmu RP do Senatu RP.

Projekt tej ustawy wpłynął do Sejmu 28 października 2020 r. 28 października 
2020 r. skierowano ten projekt ustawy do pierwszego czytania na posiedzeniu 
Sejmu. Po głosowaniu nad wnioskiem o odrzucenie projektu ustawy w pierw-
szym czytaniu – 213 głosowało za, 229 – przeciw, 2 się wstrzymało – odbyło się 
kolejne głosowanie nad wnioskiem o niezwłoczne przystąpienie do drugiego 
czytania projektu ustawy, w którym 233 posłów głosowało za, 208 – przeciw, 2 
wstrzymało się od głosu. I tego samego dnia, 28 października 2020 r., przystą-
piono do drugiego czytania, a następnie do trzeciego czytania projektu i uchwa-
lenia ustawy większością głosów: 231 było za, 212 – przeciw i 3 się wstrzymało. 
29 października ustawę przekazano marszałkowi Senatu. W uzasadnieniu do 
ustawy określono, że celem tego projektu ustawy jest konwalidacja błędu, któ-
ry miał miejsce podczas rozpatrywania w Sejmie poprawek Senatu do ustawy 
o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzy-
sowym związanym z wystąpieniem COVID-19.

Uzasadnienie jest moim zdaniem kuriozalne i nawet nie będę próbował tego 
argumentować, bo jest to zbyt oczywiste. Coś takiego może się zdarzyć tylko 
w tym Sejmie, z tą większością sejmową. Natychmiast po przekazaniu ustawy 
do Senatu RP Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej przedstawiło stanowisko 
w sprawie tej ustawy, w którym wyraziło swoje oburzenie o przegłosowanym 
projekcie. Podkreślono, że rozwiązania zawarte w ustawie ośmieszają Sejm RP 
i urągają jakimkolwiek standardom stanowienia prawa w państwie demokra-
tycznym. Samorząd lekarski – ja zgadzam się z tym stanowiskiem – jest głęboko 
oburzony, ale także zaniepokojony, podejściem rządu oraz posłów głosujących za 
przyjęciem projektu ustawy do najbardziej narażonych i obciążonych grup za-
wodowych, jakimi są aktualnie lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni i cały 
personel medyczny zmagający się z narastającą pandemią. Osoby te poświęcają 
zdrowie i życie swoje oraz swoich rodzin.

W podobnym tonie toczyła się dyskusja na posiedzeniu Komisji Zdrowia, 
w którym uczestniczyłem w sposób zdalny. Na tym posiedzeniu komisji prze-
wodnicząca Beata Małecka-Libera na samym początku stwierdziła, że nad tą 
ustawą tak naprawdę nie powinno się dyskutować, tylko powinno się ją odrzu-
cić w całości bez dyskusji. Dyskusja się jednak odbyła. Wskazywano podobne 
argumenty przedstawiane wcześniej. Wskazywano, że nie można dzielić perso-
nelu medycznego w sposób zaproponowany w tym projekcie, co także, pomijając 
wszelkie inne aspekty, prowadzić musi i na pewno będzie prowadzić do szeregu 
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konfliktów. Wskazano także, że art. 4h ust.  1 projektu jest już nieaktualny – 
kwarantannie nie podlegają pracownicy medyczni.

Zgadzam się ze stanowiskiem komisji, że ustawę należy odrzucić w całości. 
I tak będę głosować.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw 

w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystą-
pieniem COVID-19 jest „konwalidacją błędu”, który miał miejsce podczas roz-
patrywania w Sejmie poprawek Senatu do ustawy o zmianie niektórych ustaw 
w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystą-
pieniem COVID-19.

Unormowania zmienianej ustawy przewidują m. in. „prawo pracowni-
ków podmiotów leczniczych, osób wykonujących zawody medyczne oraz osób, 
z którymi zawarto umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych – któ-
rzy nie zostali skierowani do pracy w drodze decyzji administracyjnej, a zara-
zem uczestniczą w wykonywaniu świadczeń zdrowotnych osobom chorym na 
COVID-19 lub osobom z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 – do 
otrzymywania comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 100% 
kwoty miesięcznego wynagrodzenia wynikającej z umowy o pracę albo innej 
umowy, na podstawie której praca jest wykonywana, w okresie obowiązywania 
stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii”.
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Przemówienie senatora wadima Tyszkiewicza 
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Przyjęcie w dniu 22 października ustawy o zmianie niektórych ustaw 

w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystą-
pieniem COVID-19 spowodowało, że wprowadzone zostały przepisy umożli-
wiające uzyskanie dodatku do wynagrodzenia przez przedstawicieli zawodów 
medycznych skierowanych do pracy na podstawie decyzji wojewody. Dodatek 
ten ma wynosić nie mniej niż 200% przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego 
przewidzianego na danym stanowisku pracy w zakładzie wskazanym w tej de-
cyzji lub w innym podobnym zakładzie, jeżeli w zakładzie wskazanym takiego 
stanowiska nie ma.

Chciałbym zwrócić uwagę Wysokiej Izby i przedstawicieli ministerstwa 
na postulaty Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Techników Medycznych 
Elektroradiologii. Ta grupa zawodowa związana z ochroną zdrowia zosta-
ła pominięta w tej ustawie – pomimo znacznego zwiększenia zagrożenia ich 
zdrowia w związku z wykonywaną przez nich pracą poprzez bezpośrednie kon-
takty również z pacjentami chorymi lub podejrzanymi o zakażenie wirusem 
COVID-19 i zwiększenia częstotliwości ich pracy spowodowanego obecną sytu-
acją epidemiologiczną.

Apeluję również o uwzględnienie w planach wsparcia trudnej sytuacji pra-
cowników socjalnych i personelu opiekuńczego w domach pomocy społecznej. Te 
grupy zawodowe w tym trudnym czasie również znalazły się na pierwszej linii 
walki z pandemią. Postulaty tych środowisk przez lata były pomijane w regula-
cjach płacowych, a teraz dodatkowo w sposób szczególny zostały one obciążone 
w związku z sytuacją covidową.

Jest jeszcze jedna grupa pracowników ochrony zdrowia, o której się nie pa-
mięta. Jest to niewidzialna dla pacjentów część kadry laborantów, technicy ana-
lityki medycznej, którzy pobierają krew i wykonują analizy. Diagności autoryzują 
pracę laborantów, którzy często otrzymują wynagrodzenie na poziomie najniż-
szej krajowej.

Szczególnie w tej trudnej sytuacji pandemii warto pamiętać o tak ważnych 
grupach zawodowych. Wnoszę o uwzględnienie postulatów tych grup zawodo-
wych i umieszczenie ich w zapisach wymienionej ustawy, co pozwoliłoby im na 
uzyskanie podwyżek i znaczącą poprawę warunków pracy, a także komfortu 
psychicznego w tych niezwykle trudnych dla nas wszystkich czasach.

Zwracam również uwagę na to, że takie częściowe udzielenie pomocy jed-
nej grupie – z pominięciem innych grup zasługujących na pomoc i wsparcie 
– w konsekwencji może prowadzić do większego obciążenia tego segmentu 
ochrony zdrowia względem pozostałych, a także potencjalnego antagonizowa-
nia grup zawodów medycznych niezbędnych w walce z pandemią.
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Przemówienie senatora wiktora durlaka  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

W Polsce działa ponad 13 tysięcy aptek i punktów aptecznych, w których za-
trudnionych jest ponad 30 tysięcy farmaceutów. Dziś ich wiedza oraz doświad-
czenie nie są niestety w pełni wykorzystywane, choć w wielu państwach takich 
jak np. Włochy, Dania, Belgia czy Wielka Brytania apteki stanowią kluczowy 
element systemu opieki zdrowotnej.

Rosnąca liczba pacjentów w wieku senioralnym, stopniowo malejąca liczba 
lekarzy i pielęgniarek, a także sytuacja związana z pandemią koronawirusa, 
w pełni uzasadniają potrzebę rozszerzenia zakresu świadczeń udzielanych przez 
farmaceutów w taki sposób, aby mogli oni brać aktywny udział w działaniach 
związanych z farmakoterapią oraz profilaktyką i promocją zdrowia.

Dziś rola farmaceuty nie może sprowadzać się wyłącznie do wydawania lub 
sporządzania produktów leczniczych. Wzmocnienie roli farmaceuty w polskim 
systemie ochrony zdrowia wymaga, z jednej strony, kompleksowego uregulo-
wania zasad i warunków wykonywania zawodu farmaceuty, a z drugiej stro-
ny – rozszerzenia zakresu kompetencji farmaceutów i wachlarza udzielanych 
świadczeń, tak aby swoją specjalistyczną wiedzą mogli oni aktywnie wspierać 
nie tylko pacjentów, ale również lekarzy. Wprowadzenie takich zmian pozwoli 
przede wszystkim odciążyć podmioty podstawowej opieki zdrowotnej, a także 
zwiększy bezpieczeństwo zdrowotne ludzi starszych i przewlekle chorych.

Dziś jednym z podstawowych problemów w tym zakresie jest brak opieki 
farmaceutycznej sprawowanej przez farmaceutów rozumianej jako świadcze-
nie zdrowotne, które gwarantuje szczegółowy nadzór nad przebiegiem indywi-
dualnej farmakoterapii. To właśnie farmaceuta, wykorzystując swoją wiedzę 
i doświadczenie, może zagwarantować pacjentowi bezpieczeństwo przyjmo-
wania jednocześnie różnych leków, optymalizację farmakologii, uwzględniając 
skuteczność leków oraz eliminując problemy wynikające z interakcji czy nieod-
powiedniego stosowania medykamentów.

Z danych NFZ wynika, że aż 1/3 pacjentów w wieku powyżej sześćdziesiątego 
piątego roku życia przyjmuje dziennie pięć i więcej leków, będąc w ciągu roku 
pod opieką aż pięciu różnych specjalistów. Pewnym problemem jest także nie-
stosowanie się pacjentów do zaleceń lekarzy dotyczących stosowania leków czy 
nadmierne uleganie reklamom suplementów diety. Brak odpowiedniego nad-
zoru nad pacjentami w takich przypadkach prowadzić może do niepożądanych 
interakcji oraz powikłań polekowych zagrażających zdrowiu i życiu pacjentów 
lub nieskuteczności terapii lekowej.

Równie zasadne wydaje się także umożliwienie farmaceutom wglądu do 
dokumentacji medycznej w celu zapewnienia optymalnej i bezpiecznej far-
makologii, przyznanie im uprawnień do wykonywania podstawowych badań 
diagnostycznych czy wystawiania recept w ramach kontynuacji zlecenia lekar-
skiego w ramach sprawowanej opieki farmaceutycznej.
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Nie ulega również wątpliwości, że kompetencje farmaceutów z powodze-
niem mogą być wykorzystywane nie tylko w aptece, ale również na oddziale 
szpitalnym, w domu pomocy społecznej, w zakładzie opiekuńczo-leczniczym 
czy przychodni. Należy stworzyć w tym celu odpowiednie regulacje prawne.

Szanowni Państwo, procedowana dzisiaj ustawa o zawodzie farmaceuty za-
wiera kompleksowe uregulowanie zasad wykonywania zawodu farmaceuty – 
w jednym akcie prawnym – podobnie jak ma to miejsce w przypadku innych 
zawodów medycznych. Pozwoli ona w pełni wykorzystać potencjał tej grupy za-
wodowej, a także zwiększy bezpieczeństwo pacjentów, szczególnie osób starszych 
i przewlekle chorych, oraz poprawi dostęp do podstawowych badań diagnostycz-
nych i odciąży podmioty świadczące podstawową opiekę medyczną. Przyjęcie 
tej ustawy jest w interesie wszystkich obywateli, a zawarte w niej rozwiązania 
nie powinny budzić żadnych wątpliwości.
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Przemówienie senatora Beniamina Godyli  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Procedowany projekt ustawy miał na celu wykorzystanie dużego potencjału 

polskich aptek. Ustawa była aktem długo wyczekiwanym przez środowisko za-
równo farmaceutów, jak i lekarzy oraz pielęgniarek. Oczywisty pozostaje fakt, 
iż powyższa ustawa jest jak najbardziej potrzebna. Głównym założeniem proce-
dowanego aktu jest podniesienie rangi zawodu aptekarza, a dzięki temu odciąże-
nie lekarzy oraz pielęgniarek od kwestii związanych z poradnictwem lekowym.

W przypadku omawianej ustawy kluczowe problemy kumulują się wokół 
2 przepisów, które stanowią rezultat wprowadzonych poprawek do ustawy. 
Spora część branży aptekarskiej jest bardzo zbulwersowana zapisami, które 
znalazły się w tym akcie – pojawiają się liczne apele reprezentantów farma-
ceutów. Jest to spowodowane m.in. tym, że uczestniczyli oni prawie od samego 
początku w pracach nad projektem ustawy. Istotne jest również to, że w toku 
przeprowadzonych konsultacji społecznych wywiązała się poważna dyskusja na 
temat statusu farmaceutów oraz kształtu rynku aptecznego. Pierwotny projekt 
przekazany do Sejmu był wypracowanym kompromisem, który mimo tego, iż 
nie realizował w pełni postulatów każdej ze stron, był akceptowalny.

Pierwszy przepis, w którym została wprowadzona poprawka, umożliwia cof-
nięcie zezwolenia na prowadzenie apteki w przypadku naruszenia niezależności 
farmaceuty. W rezultacie możliwe staje się zakwalifikowanie chociażby sporu 
powstałego pomiędzy właścicielem apteki a zatrudnionym u niego farmaceutą 
jako naruszenie niezależności farmaceuty. Konsekwencją może być cofnięcie na 
tej podstawie zezwolenia na prowadzenie placówki.

Druga poprawka, która została dodana do projektu ustawy, umożliwia unie-
ruchomienie dowolnej apteki, punktu aptecznego lub hurtowni farmaceutycznej 
na okres 3 miesięcy na podstawie nieostrego określenia, jakim jest „uniemoż-
liwia wykonywanie zadań” kierownikowi apteki bądź osobie odpowiedzialnej.

Obie poprawki dają pole do nadużyć oraz pozbywania się konkurencji poprzez 
mechanizm „donoszenia na siebie”. W aktualnie istniejącym stanie prawnym 
organy inspekcji posiadają odpowiednie instrumenty, których mogą użyć, aby 
unieruchomić aptekę w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia ży-
cia lub zdrowia ludzi.

Wnoszę zatem o przywrócenie pierwotnego kształtu procedowanej ustawy, 
który pozwoli na osiągnięcie dawno wypracowanego kompromisu. W przeciw-
nym wypadku każda osoba prowadząca aptekę będzie musiała liczyć się z tym, 
iż może zaistnieć ryzyko zamknięcia jej apteki na skutek nieprzyjaznej interpre-
tacji niezwykle niedokładnych przepisów. Skutkować to będzie również tym, że 
bezpieczeństwo prawne na rynku aptek przestanie istnieć. Przytoczone popraw-
ki w projekcie ustawy o zawodzie farmaceuty, zamiast zgodnie z pierwotnymi 
założeniami stanowić kompleksową regulację dla wskazanej grupy zawodowej, 
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prowadzą raczej do zmiany reguł na rynku aptecznym. Wprowadzone poprawki 
doprowadzą do nieczystej gry konkurencyjnej oraz zamykania aptek w samym 
środku panującej pandemii COVID-19

Należy wyraźnie podkreślić, że pomimo istnienia w naszym kraju kilkuna-
stu samorządów zawodowych, żaden z nich nie rości sobie praw do takich kom-
petencji, wykraczających poza dany zawód, jakie mają miejsce w omawianym 
akcie. Wprowadzając zupełnie zbędne poprawki do ustawy, która jest potrzebna, 
możemy doprowadzić do tego, że pozbawimy pracy część ludzi, a tym samym 
wpędzimy w kłopoty zarówno hurtownie, jak i apteki. Konsekwencją tego może 
być przyczynienie się do destrukcji polskiej gospodarki, która zmaga się z kolej-
ną falą pandemii koronawirusa i jest w bardzo słabej kondycji. Bardzo dziękuję.
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Przemówienie senatora mieczysława Golby  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Służba zdrowia każdego dnia od początku pandemii zmaga się z ogromem 
pracy, wkłada wiele wysiłku i czyni to z poświęceniem na rzecz ochrony życia 
i zdrowia wszystkich obywateli, których to największe dobro jest zagrożone. 
Należałoby zaznaczyć, że służba zdrowia nie ogranicza się jedynie do budynku 
szpitala, przychodni i personelu medycznego. Do służby zdrowia zaliczyć trze-
ba również apteki oraz farmaceutów. Nasilenie zakażeń spowodowało znaczny 
wzrost zakupu leków. W aptekach szukamy pomocy w postaci możliwości wy-
kupienia recept, ale także rozmowy i porady ze względu na bardzo utrudniony 
system teleporad z lekarzem rodzinnym w tych miesiącach.

Ustawa o zawodzie farmaceuty ma na celu umożliwienie tej grupie zawodo-
wej świadczenia dodatkowych usług na rzecz pacjentów, co może przyczynić 
się w znacznym stopniu do odciążenia pracy innych osób należących do służby 
zdrowia. Zadania te miałyby poszerzyć kompetencje farmaceutów m.in. o doko-
nywanie przeglądów lekowych, obsługę glukometrów i inhalatorów czy profesjo-
nalne doradztwo w przypadku wystąpienia drobnych dolegliwości zdrowotnych. 
Celem regulacji ma być także efektywniejsze wykorzystanie predyspozycji far-
maceutów oraz aptek jako placówek ochrony zdrowia.

Zaproponowane przez Sejm rozwiązania w ustawie o zawodzie farmaceuty 
pozwolą tej grupie zawodowej na dogłębne wykorzystanie nabytych przez lata 
umiejętności i wiedzy, a także zastosowanie owej wiedzy w praktyce. Skutkiem 
tej decyzji będzie z pewnością zabezpieczenie zdrowotnych potrzeb Polaków.

Początek pandemii oraz każde kolejne miesiące walki z tym niebezpieczeń-
stwem jednoznacznie udowodniły nam wszystkim, że apteki i pracujący tam 
farmaceuci stanowią jeden z fundamentalnych elementów systemu ochrony 
zdrowia. Dlatego też tak ważne jest utworzenie nowych regulacji prawnych, 
które pozwoliłyby na świadczenie dodatkowych usług na korzyść pacjentów.
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Przemówienie senatora mariusza Gromki  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Procedowany projekt ustawy ma na celu utworzenie ram prawnych do pro-

wadzenia przez farmaceutów usług z zakresu opieki farmaceutycznej na rzecz 
pacjentów. Jego celem jest również wykorzystanie dużego, moim zdaniem, po-
tencjału polskich aptek.

Regulacje określające problematykę funkcjonowania zawodu farmaceu-
ty zostały tym projektem ustawy usystematyzowane i dostosowane do obec-
nej sytuacji, a także uzupełnione o wprowadzenie opieki farmaceutycznej, tj. 
świadczenia zdrowotnego polegającego na sprawowaniu przez farmaceutę szcze-
gółowego nadzoru nad przebiegiem indywidualnej farmakoterapii. Odstępuje 
się tutaj od istniejącego modelu ograniczania roli farmaceuty tylko i wyłącznie 
do dystrybucji leków.

Nowa ustawa znacznie poszerza zakres kompetencji farmaceutów oraz ukie-
runkowuje ich pracę na aspekty kliniczne, a także na większe zaangażowa-
nie w innych obszarach ochrony zdrowia. Naturalną konsekwencją wydaje się 
wsparcie systemu ochrony zdrowia przez wykwalifikowanych farmaceutów. 
Reguluje ona także zasady oraz warunki wykonywania zawodu farmaceuty, 
podobnie jak ma to miejsce w przypadku innych zawodów medycznych.

Reasumując, trzeba powiedzieć, że ustawa stanowi oczekiwaną przez całe 
środowisko próbę całościowego ujęcia tej problematyki. Jednoczenie uważam, 
że zmiany wprowadzane na etapie prac Komisji Zdrowia przyczyniły się do 
poprawy treści ustawy oraz podniesienia jej wartości merytorycznej. Przede 
wszystkim projekt ustawy ujmuje zawód farmaceuty w sposób wyczerpujący 
i kompleksowy, chroniąc przy tym bezpieczeństwo pacjentów i gospodarkę RP.
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Przemówienie senator danuty Jazłowieckiej  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ustawa o zawodzie farmaceuty określa zasady wykonywania profesji, a także 

poszerza zakres świadczeń o takie aktywności jak obsługa glukometrów i inha-
latorów, przeglądy lekowe oraz profesjonalne doradztwo w przypadku wystą-
pienia drobnych dolegliwości zdrowotnych.

Środowisko farmaceutów czekało na te regulacje aż 30 lat, dlatego ich przegło-
sowanie w Sejmie wzbudziło entuzjazm i wiele pozytywnych reakcji. Trudno jed-
nak pominąć milczeniem stanowisko takich przedstawicieli branży aptekarskiej 
jak Konfederacja „Lewiatan”, Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET, 
Business Centre Club oraz Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, którzy uwa-
żają, że część zapisów regulacyjnych może być szkodliwa dla rynku farmaceu-
tycznego. Umożliwiają one bowiem arbitralne zamknięcie na okres 3 miesięcy 
aptek i hurtowni leków w sytuacji, gdy organy inspekcji farmaceutycznej stwier-
dzą, że właściciel uniemożliwia rzetelne wykonywanie zadań kierownikowi 
placówki. Tymczasem ze względu na wysokie – w odniesieniu do rentowności 
– koszty prowadzenia apteki czy hurtowni kara w postaci jej czasowego unieru-
chomienia może doprowadzić właściciela do bankructwa. Dlatego też zdaniem 
twórców stanowiska lepszym rozwiązaniem jest wydanie nakazu usunięcia 
uchybień przez właściciela, a dopiero w przypadku niewykonania nakazu – 
unieruchomienie placówki.

Uważają oni również, że orzekanie utraty zezwolenia na prowadzenie apteki 
za naruszenie niezależności farmaceutów powinno mieć miejsce tylko wówczas, 
gdy ma to charakter uporczywy. Tym bardziej że przypadki tych naruszeń nie 
zostały sprecyzowane.

Kwestia, która moim zdaniem powinna koniecznie zostać ujęta w ustawie, to 
umożliwienie farmaceutom wykonywania szczepień ochronnych w aptekach. 
Przyjęcie takiego rozwiązania pozwoli na przygotowanie zaplecza technicznego 
oraz wyszkolenie personelu, który dzięki swojej wiedzy i kompetencjom będzie 
w stanie w okresie pandemii COVID-19, a także wzmożonych zachorowań na 
grypę, wspomóc lekarzy i pielęgniarki w kwestii szczepień.

Potrzebne wydaje się również wprowadzenie obowiązkowych ubezpieczeń od 
odpowiedzialności cywilnej za szkody będące następstwem udzielania świad-
czeń opieki farmaceutycznej i usług farmaceutycznych.

Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, jestem przekonana, że ustawa 
o zawodzie farmaceuty jest bardzo potrzebna i gorąco popieram jej przyjęcie. 
Uważam jednak, że konieczne jest wniesienie poprawek precyzujących i uzu-
pełniających omówione kwestie.
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Przemówienie senatora Janusza Pęcherza  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Procedowana ustawa przewiduje kompleksowe uregulowanie zasad wy-

konywania zawodu farmaceuty w  ramach jednego aktu normatywnego. 
Zasadniczymi celami, które powinny zostać osiągnięte dzięki wprowadzeniu 
w życie zaproponowanych rozwiązań, są: wykorzystanie potencjału farmaceu-
tów i aptek, które w przyszłości mają stać się lokalnymi centrami zdrowotny-
mi – odciążenie systemu ochrony zdrowia; stworzenie możliwości rozwiązań 
prawnych, które pozwolą aptekom na prowadzenie dodatkowych usług na rzecz 
pacjentów, m.in. przeglądów lekowych, obsługi inhalatora czy pomiaru ciśnie-
nia; zapewnienie niezależności farmaceutów w wykonywaniu ich zadań zawo-
dowych; zdefiniowanie opieki farmaceutycznej jako świadczenia zdrowotnego.

Aktualna sytuacja demograficzna w kraju przyczynia się do przeciążenia 
systemu ochrony zdrowia, a przede wszystkim podstawowej opieki zdrowot-
nej. Istnieje zatem konieczność szukania możliwości odciążenia systemu przez 
lepsze wykorzystanie istniejących zasobów ludzkich i potencjału zawodowego 
farmaceutów, którzy obecnie pełnią funkcje związane tylko z dystrybucją le-
ków. Obowiązujące regulacje prawne nie dają aptekarzom możliwości pełnego 
korzystania ze swojej wiedzy oraz umiejętności i stwarzają sytuację, w której 
kosztowne wykształcenie absolwenta farmacji nie jest wykorzystywane w za-
bezpieczaniu rosnących potrzeb zdrowotnych Polaków. Rola farmaceuty nie 
może ograniczać się do wydawania lub sporządzania produktów leczniczych, do 
doradztwa dotyczącego leków oraz nadzoru nad farmakoterapią, ale powinna 
obejmować również edukację zdrowotną, promocję zdrowia i zdrowego stylu ży-
cia oraz prewencję. W obecnym stanie prawnym farmaceuci wykonujący zawód 
w aptece funkcjonują w formalno-prawnej izolacji od podmiotów udzielających 
świadczeń zdrowotnych. Procedowana dzisiaj ustawa dąży do zmiany tej sytu-
acji w celu skoordynowania usług oferowanych przez farmaceutów z systemem 
świadczeń opieki zdrowotnej.

Zaproponowane rozwiązania prawne były szeroko konsultowane z zainte-
resowanymi podmiotami, w szczególności z Naczelną Izbą Aptekarską, i wyda-
wało się, że uzyskają pełne poparcie. Tymczasem do Senatu trafiła uchwalona 
przez Sejm ustawa, w której pewne zapisy, zamienione na etapie prac komisji 
sejmowej, wzbudziły bardzo duże niezadowolenie m.in. Konfederacji „Lewiatan” 
oraz Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw, czego mieliśmy okazję 
doświadczyć podczas prac senackiej Komisji Zdrowia.

Problem dotyczy głównie art. 83 pkt 13 procedowanej ustawy, w którym 
art. 103 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne 
zamiast proponowanego pierwotnie brzmienia, tj. „podmiot prowadzący aptekę 
w sposób uporczywy nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 36 ust. 2 
ustawy o zawodzie farmaceuty”, otrzymał brzmienie następujące: „podmiot 



Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 18. posiedzenia Senatu

484

18. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 25, 26, 27, i 28 listopada oraz 2 i 3 grudnia 2020 r.

prowadzący aptekę nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 35 ust. 2 
ustawy o zawodzie farmaceuty”. Głównym celem tej zmiany, zdaniem wymienio-
nych podmiotów, jest usunięcie zwrotu „w sposób uporczywy” i w konsekwen-
cji umożliwienie wojewódzkiemu inspektorowi farmaceutycznemu cofnięcie 
zezwolenia, o którym mowa w art. 103 prawa farmaceutycznego, i nawet w jed-
nostkowych przypadkach ograniczenia samodzielności aptekarza przez pod-
miot prowadzący aptekę.

Ustawę uzupełniono także o art. 83 pkt 17, nieprzewidziany w pierwotnej 
wersji, który dotyczy wprowadzenia zmian w art. 120 prawa farmaceutycznego. 
Zmiany te polegają na dodaniu w art. 120 ust. 2 prawa farmaceutycznego zdania 
drugiego o następującej treści: „Decyzję, o której mowa w zdaniu pierwszym, 
wydaje się na okres nie dłuższy niż 3 miesiące”, oraz dodaniu po art. 120 ust. 2 
prawa farmaceutycznego ust. 2a i 2b w następującym brzmieniu: „2a. Jeżeli na-
ruszenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2, dotyczą uniemożliwiania przez podmiot 
prowadzący aptekę, punkt apteczny lub hurtownię farmaceutyczną realizacji 
zadań przez kierownika apteki, punktu aptecznego lub osobę odpowiedzialną 
w hurtowni farmaceutycznej, właściwy organ może nakazać, w drodze decyzji, 
unieruchomienie hurtowni farmaceutycznej bądź jej części, apteki lub punktu 
aptecznego. Decyzję wydaje się na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. 2b. Decyzjom, 
o których mowa w ust. 2 i 2a, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności”.

Istota przywołanych zmian sprowadza się z kolei do wprowadzenia dodatko-
wego instrumentu o charakterze administracyjnym, który polega na możliwości 
unieruchomienia hurtowni farmaceutycznej bądź jej części, apteki lub punku 
aptecznego w przypadku uniemożliwienia realizacji zadań przez kierownika 
apteki, punktu aptecznego lub osobę odpowiedzialną w hurtowni farmaceu-
tycznej przez podmiot je prowadzący. Decyzja w przedmiocie zastosowania ta-
kiego instrumentu mogłaby być wydawana na okres nie dłuższy niż 3 miesiące 
i nadawano by jej rygor natychmiastowej wykonalności.

Zmiany te były bardzo krytycznie oceniane na posiedzeniu Komisji 
Zdrowia przez przedstawicieli zarówno Biura Rzecznika Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw, jak i Konfederacji „Lewiatan”. W dyskusji wskazywano, że 
przedmiotowe zmiany nie tylko wzmacniają pozycję organów administracji 
w stosunku do przedsiębiorców, ale także poszerzają zakres stosowania środ-
ków, które ze swej istoty polegają na najdalej idącym ograniczeniu w stosunku 
do przedsiębiorcy, tj. środków pozwalających na czasowe lub trwałe zaprzestanie 
wykonywania przez niego działalności gospodarczej. Podkreślano, że te rozwią-
zania ze swej istoty zdają się także stać w sprzeczności z zasadą domniemania 
uczciwości przedsiębiorcy – art. 10 ust. 1 prawa przedsiębiorców, oraz zasadą 
pogłębiania zaufania przedsiębiorców do władzy publicznej, proporcjonalności, 
bezstronności i równego traktowania – art. 12 prawa przedsiębiorców, przez co 
mogą spowodować w przyszłości liczne problemy praktyczne.

Nie bez znaczenia są też liczne sygnały od organizacji reprezentujących 
przedsiębiorców z branż objętych przedmiotową regulacją, wskazujące na 
możliwość generowania przez te zmiany ustawowe licznych konfliktów mię-
dzy przedsiębiorcami a personelem zatrudnionym w prowadzonych przez nich 
placówkach.

Ostatecznie, poprawki zaproponowane przez przewodniczącą Komisji 
Zdrowia, panią dr Beatę Małecką-Liberę, przyjęte większością głosów przez 
członków komisji, wydają się bardzo racjonalne. Będę głosował za ich przy-
jęciem, jak również za przyjęciem całej ustawy wraz z poprawki. Dziękuję za 
uwagę.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jest to rządowy projekt ustawy. Głównym celem ustawy o zawodzie farma-

ceuty jest zrealizowanie postulatów wynikających z rządowego dokumentu 
„Polityka lekowa państwa 2018–2022” ze szczególnym uwzględnieniem uzy-
skania prawa wykonywania zawodu farmaceuty oraz doszkalania.

Ustawa wprowadza nową usługę zwaną usługą farmacji klinicznej. Ponadto 
wprowadza możliwość wykonywania zawodu farmaceuty wykwalifikowanym 
osobom legitymującym się dyplomem farmaceuty, pochodzącym z innego pań-
stwa niż państwo członkowskie. Głównymi wytycznymi są: 5-letnie studia oraz 
świadectwo złożenia Farmaceutycznego Egzaminu Weryfikacyjnego.

Nowelizacja wprowadza również rozszerzenia dotyczące kierownika apteki.
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Przemówienie senatora krzysztofa Brejzy  
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Szanowni Państwo, chciałbym jeszcze raz podkreślić niepokojące dane. 
W okresie od marca do września 2020 r., pomimo wielu ostrzeżeń przed drugą 
falą pandemii, nie zwiększono liczby miejsc w szpitalach. W wielu wojewódz-
twach minimalnie, ale zmniejszono liczbę miejsc w placówkach służby zdro-
wia. Świadczy to tylko o tym, iż rząd nie przygotował systemu zdrowotnego na 
drugą falę epidemii.



Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 18. posiedzenia Senatu

487

18. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 25, 26, 27, i 28 listopada oraz 2 i 3 grudnia 2020 r.

Przemówienie senatora Beniamina Godyli  
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Zgodnie z założeniami ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych 
ustaw ma zostać znowelizowanych 5 ustaw, odnoszących się m.in. do zawodu 
lekarza oraz lekarza dentysty, działalności leczniczej etc. Celem wprowadzonych 
zmian jest eliminacja zjawiska nadpodaży usług medycznych, a także dostoso-
wanie inwestycji w sektorze zdrowia do rzeczywistych potrzeb społeczeństwa 
oraz umożliwienie świadczeniodawcy perspektywicznego rozwoju, zgodnego 
z lokalnymi potrzebami zdrowotnymi.

Z uwagą przeanalizowałem kwestię szczególnych zadań Komisji Oceny 
Wniosków Inwestycyjnych działającej przy ministrze właściwym do spraw zdro-
wia, której rolą będzie opiniowanie wniosków dotyczących inwestycji w kwocie 
przekraczającej 50 milionów zł. W myśl ustawy komisja ocenia celowość przed-
stawionej inwestycji. Jakie warunki muszą być spełnione, jeżeli zaistnieje sytu-
acja, w której to samorząd województwa będzie chciał udzielić dotacji w kwocie 
powyżej 50 milionów zł na swój szpital? Brak pozytywnej opinii ze strony komi-
sji nie pozwoli przez okres 5 lat występować do Narodowego Funduszu Zdrowia 
w celu pozyskania kontraktu dla takiej inwestycji. W mojej ocenie jest to ewi-
dentne ograniczenie swobody samorządów w zakresie funkcjonowania służby 
zdrowia w ich regionach. Ponadto jest to ograniczenie swobody gospodarczej, 
która jest istotnym elementem funkcjonowania naszej gospodarki.

Odnosząc się do kwestii samego składu komisji, zwracam uwagę, iż komi-
sja ta winna mieć nazwę: komisja ministerialna. W skład tej komisji wchodzą 
bowiem przedstawiciele Ministerstwa Finansów, ministerstwa rozwoju regio-
nalnego, Ministerstwa Zdrowia oraz szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 
Samorząd województwa jest organem założycielskim większości jednostek służ-
by zdrowia w regionie, kształtuje też politykę zdrowotną i bezpośrednio odpo-
wiada za realizację tejże polityki. Jest organem, który wspomaga finansowo, 
poprzez dotacje, jednostki służby zdrowia. Rola, jaką odgrywa w tym procesie, 
winna być należycie eksponowana – w postaci wpływu na decyzje dotyczące 
rozwoju jednostek służby zdrowia w regionie. Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora mariusza Gromki  
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Odnosząc się do zmian przyjętych na ostatnim posiedzeniu Sejmu, a zwią-

zanych z inwestycjami medycznymi ze środków publicznych, stwierdzam, że 
popieram projekt w całości, uwzględniając wprowadzone przez Senat poprawki 
zawarte w druku nr 254 A.

Uzależnienie zawierania umów z NFZ od posiadania pozytywnej opinii o ce-
lowości inwestycji wydaje się sensowne i rozsądne, tym bardziej że podczas wy-
dawania opinii będą brane pod uwagę przede wszystkim potrzeby zdrowotne 
społeczeństwa w konkretnym regionie, do którego miałaby być skierowana po-
moc państwa. Usprawnieniem tego procesu będzie system Instrumentu Oceny 
Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia. Przywołana wcześniej opinia 
będzie swego rodzaju weryfikacją realizacji inwestycji. Słuszne jest wymaganie 
opinii o celowości w przypadku inwestycji, których wartość będzie przekracza-
ła 2 miliony zł.

Zasadne jest powołanie niezależnej Komisji Oceny Wniosków Inwestycyjnych 
w przypadku rozpatrywaniu wniosków dotyczących inwestycji, których war-
tość w dniu złożenia wniosku będzie przekraczała 50 milionów złotych. Warto 
podkreślić, że w skład komisji będą wchodziły osoby ze specjalistycznymi kwa-
lifikacjami oraz doświadczeniem, a za pracę w komisji, za posiedzenia nie będą 
otrzymywać uposażenia, zwłaszcza że przewidywana liczba spotkań komisji 
w miesiącu będzie wynosiła 1. Celem zmian w tej ustawie jest bowiem racjonal-
ne wydatkowanie pieniędzy z budżetu państwa.

Odstąpienie od wskazywania we wniosku o wydanie OCI dziedzin medycyny 
usprawni pracę związaną z weryfikacją danego przedsięwzięcia i pozwoli cało-
ściowo ocenić inwestycję. Zelektronizowanie procesu wydawania OCI również 
przyczyni się do szybszego zakończenia procesu.

Sprawiedliwe będzie wprowadzanie okresu obowiązywania pozytywnej OCI, 
a także zakazu otrzymywania pomocy finansowej w ramach konkursu czy roko-
wań w terminie 5 lat po otrzymaniu negatywnej opinii. Terminy te mają na celu 
usprawnienie, a także odciążenie, jeśli chodzi o proces związany z inwestycjami 
finansowanymi z pieniędzy publicznych. Oczywiście nie ma mowy o tym, aby 
te zmiany dotyczyły umów, które są już zawarte z NFZ, chyba że będzie chodziło 
o zwiększenie pomocy finansowej w ramach obowiązującej już umowy.

Skoro głównym celem inwestycji medycznych nie jest zarobek, a służenie 
ogółowi społeczeństwa, to kontrola takich przedsięwzięć jest jak najbardziej 
uzasadniona zarówno pod względem ekonomicznym, jak również po to, aby 
móc zagwarantować dostęp do odpowiednich świadczeń medycznych w związ-
ku z rzeczywistymi potrzebami.
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Przemówienie senatora Janusza Pęcherza  
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Aktualna sytuacja w kraju dotycząca pandemii i problemy z nią związa-

ne w kontekście dostępności bazy szpitalnej dla chorych nie tylko covidowych 
uwypuklają potrzebę koordynacji działań inwestycyjnych w systemie służby 
zdrowia. Celem rozwiązań planowanych w procedowanej ustawie – nowelizacji 
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicz-
nych oraz niektórych innych ustaw – jest eliminacja nadpodaży usług medycz-
nych, a także dostosowanie inwestycji w sektorze zdrowia do rzeczywistych 
potrzeb społeczeństwa oraz umożliwienie świadczeniodawcy perspektywicz-
nego rozwoju zgodnego z lokalnymi potrzebami zdrowotnymi. Ma to, zdaniem 
ustawodawcy, pozwolić na uniknięcie chaotycznego i krótkowzrocznego rozwoju 
rynku usług medycznych. Dla osiągnięcia tego celu zaproponowano rozwiąza-
nia prawne polegające m.in na:

– objęciu szerokiego spektrum podmiotów leczniczych, które świadczą lub 
zamierzają świadczyć usługi medyczne ze środków publicznych, obowiązkiem 
uzyskania pozytywnej opinii o celowości inwestycji – OCI – w systemie IOWISZ,

– określeniu dolnego limitu wartości inwestycji objętych oceną na 2 milio-
ny zł, na dzień złożenia wniosku o wydanie OCI,

– wzmocnieniu merytorycznej oceny wniosków dla inwestycji strategicz-
nych (o wartości powyżej 50 milionów zł) poprzez utworzenie Komisji Oceny 
Wniosków Inwestycyjnych,

– uproszczeniu formularza wniosku o wydanie OCI i jego oceny,
– ujednoliceniu formy składania takich wniosków i wskazaniu wyłącznie 

drogi elektronicznej.
Rozwiązania te wydają się w pełni uzasadnione, pod warunkiem pełnej 

transparentności i obiektywności ocen wydawanych przez komisję. Kryteria 
oceny i zachowanie obiektywizmu, przy braku stronniczości, są warunkami 
podstawowymi dla osiągnięcia celów zapisanych w procedowanej ustawie. Nie 
jest to wcale łatwe i proste, o czym świadczą chociażby ostatnie rozstrzygnię-
cia ministra kultury i dziedzictwa narodowego dotyczące pomocy dla artystów 
i instytucji kultury, które wzbudziły bardzo dużo emocji nie tylko w środowisku 
twórców, ale i w całym społeczeństwie.

Doświadczenia ostatnich miesięcy związane z koniecznością przekształce-
nia całych szpitali w szpitale zakaźne czy też z budową szpitali tymczasowych 
pokazują, jak w soczewce, konieczność innego podejścia do inwestycji w służbie 
zdrowia. Już na etapie OCI powinna być dokonana analiza nie tylko potrzeb okre-
ślonej inwestycji, ale także możliwości szybkiego reagowania w razie konieczno-
ści zmiany funkcji takiej inwestycji w sytuacjach kryzysowych. Bardzo istotne 
wydaje się ścisłe współdziałanie Komisji Oceny Wniosków Inwestycyjnych z sa-
morządami województw oraz z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.
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Reasumując, należy stwierdzić, że ustawa jest potrzebna w polskim systemie 
opieki zdrowotnej i będę głosował za jej przyjęciem z nielicznymi poprawkami 
zgłoszonymi na posiedzeniu Komisji Zdrowia.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowa-

nych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw to rządowy pro-
jekt ustawy.

Głównym celem tej ustawy jest zapewnienie optymalizacji wykorzystywania 
środków publicznych na finansowanie inwestycji medycznych oraz eliminacja 
nadpodaży pewnych usług.

Nowelizacja wprowadzi m.in. takie zmiany jak określenie dolnego kwoto-
wego limitu wartości inwestycji – to będą 2 miliony zł – dla którego będzie 
istniał obowiązek sporządzenia oceny celowości inwestycji. Opinia o celowo-
ści inwestycji przekraczającej wartość 2 milionów zł będzie przekazywana do 
oceny ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz właściwym wojewo-
dom. Ustawa jasno i wyraźnie warunkuje zawieranie umów z Narodowym 
Funduszem Zdrowia posiadaniem pozytywnej opinii o celowości inwestycji. 
Oceny, o których mowa, będą wydawane poprzez Instrument Oceny Wniosków 
Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia.
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Przemówienie senatora krzysztofa Brejzy  
w dyskusji nad punktem 7. porządku obrad

Panie i Panowie Senatorowie!
Tarcze są niezwykle dziurawe. Zapis dotyczący kodów PKD wyklucza szereg 

firm, które prowadzą podobną działalność. Każdego dnia dostajemy setki sy-
gnałów z całej Polski od zrozpaczonych ludzi, którzy nie mogą liczyć na żadną 
pomoc ze strony państwa.

Dlatego popieram inicjatywę wskazaną przez senatora Adama Szejnfelda. 
Zawiera ona konkretne rozwiązania, na które czekają polscy przedsiębiorcy. 
Jest ustawą kompleksową, wartą poparcia niezależnie od różnic politycznych.
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Przemówienie senator alicji chybickiej  
w dyskusji nad punktem 7. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
W związku z procedowaną ustawą o zmianie ustawy o szczególnych roz-

wiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19 chciałabym w imieniu osób prowadzących jednoosobową działalność 
gospodarczą w dużych galeriach handlowych, np. oferujących różne przeróbki 
krawieckie dla sklepów odzieżowych, zapytać o następującą sprawę.

Ci mikroprzedsiębiorcy w związku z zamknięciem wspomnianych sklepów 
musieli zamknąć swoją działalność. Ich przychód w miesiącu listopadzie wy-
niósł 0 zł, a opłaty za prowadzenie lokalu pozostały. Czy można wprowadzić 
tarczę ochronną dla wszystkich, którzy odnotowali spadek dochodu powyżej 
70% w związku z wprowadzonymi obostrzeniami?
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Przemówienie senatora Beniamina Godyli  
w dyskusji nad punktem 7. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Aktualna sytuacja związana z pandemią po raz kolejny bardzo mocno odbiła 

się przede wszystkim na branżach hotelarskiej, gastronomicznej oraz turystycz-
nej. Zgodnie z zaleceniami rządu oraz wprowadzonymi rozporządzeniami taka 
sytuacja potrwa do co najmniej marca, ale spodziewać się można przedłużenia 
restrykcji. Należy zwrócić uwagę na to, iż powoduje to pozostawienie setek ty-
sięcy osób bez pracy oraz sprawia, że nasza, polska gospodarka jest coraz bar-
dziej niewydolna.

Zgodnie z założeniami ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwią-
zaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzyso-
wych oraz niektórych innych ustaw, czyli tzw. tarczy 6.0, przewiduje się udzie-
lenie wsparcia dla przedsiębiorców zgodnie z enumeratywnie wskazanymi 
kodami PKD. Niestety, wymienione kody PKD nie uwzględniają np. branży ho-
telarskiej, czyli kodu 55.10.Z, jak również działalności agentów turystycznych 
czy też obiektów noclegowo-turystycznych oferujących krótkotrwałe zakwate-
rowanie, co oczywiście stanowi postulat wniesienia odpowiedniej poprawki. 
Poprawka powinna uwzględniać większą liczbę kodów PKD lub też powinniśmy 
rozważyć możliwość opisowego określenia podmiotów, którym należy przyznać 
pomoc tak bardzo im potrzebną. Podkreślam, że ograniczenie pomocy tylko 
i wyłącznie do 33 kodów PKD jest krzywdzące dla innych przedsiębiorców, któ-
rzy mogą nie przetrwać kolejnej fali pandemii.

Proponuję spojrzeć szerzej na działalność gospodarczą i nie brać pod uwa-
gę tylko kodów PKD. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod 
jedną firmą może mieć wiele kodów PKD, które nie mają tożsamego zakresu, 
czyli prowadzi ona np. działalność przemysłową oraz działalność dotyczącą 
usług społecznych. Tak samo jest w przypadku osób prowadzących chociażby 
działalność hotelarską czy też gastronomiczną. Wobec tego oprócz powiązania 
pomocy z kodami PKD należy powiązać pomoc z innym rejestrem, np. z ewiden-
cją obiektów świadczących usługi hotelarskie niebędących obiektami hotelar-
skimi oraz ewidencją pól biwakowych czy też ewidencją obiektów hotelarskich.

Zgodnie z tym, co podkreśla również w swoich licznych wypowiedziach 
rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, rząd po raz kolejny dzieli społeczeń-
stwo – tym razem są to osoby prowadzące działalność gospodarczą. W przypad-
ku przedstawionej ustawy mówimy o przedsiębiorcach, których firmy zostały 
zamknięte rozporządzeniami i zakazami rządowymi i miały przy tym to szczę-
ście, że znalazły się na liście przedstawionych kodów PKD. Mamy też do czynie-
nia z drugą grupą przedsiębiorców, których firmy także zostały zamknięte, ale 
są w PKD firm pracujących i nie mogą liczyć na żadne wsparcie. Pokazuje to, 
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że pomoc dla firm dotkniętych pandemią nie jest w żaden sposób przemyślana, 
a przy tym dzieli polską gospodarkę.

Konkludując, trzeba powiedzieć, że ta ustawa powinna uwzględnić wskaza-
ne poprawki i wejść w życie jak najszybciej. Ma to na celu niedopuszczenie do 
fali upadłości licznych przedsiębiorców budujących polskie PKB każdego dnia. 
Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senator Jolanty Hibner  
w dyskusji nad punktem 7. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z za-

pobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób za-
kaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych 
ustaw, druk senacki nr 262, została uchwalona przez Sejm w dniu 19 listopada 
br. Zawiera ona szereg rozwiązań dotyczących pomocy finansowej dla przedsię-
biorców, którzy zostali wyłączeni z działalności na podstawie decyzji mających 
na celu walkę z epidemią COVID-19.

Pomoc finansowa z tzw. tarczy antykryzysowej 6.0 pomija wielu przedsię-
biorców, których działalność została całkowicie unieruchomiona, w związku 
z czym pozbawieni zostali jakichkolwiek przychodów. Branża gastronomiczna 
jest jedną z wielu gałęzi gospodarki, które poniosły największe straty w związku 
z wprowadzonymi obostrzeniami. Lokale gastronomiczne decyzją rządu mogą 
prowadzić działalność jedynie w zakresie sprzedaży żywności na wynos, co 
w znacznym stopniu zmniejsza ich miesięczny dochód.

Jedną z najbardziej pominiętych gałęzi gastronomii jest catering, branża zaj-
mująca się przygotowaniem i dostarczaniem posiłków dla odbiorców zewnętrz-
nych. Takie przedsiębiorstwa zaopatrują w posiłki szkoły, firmy, dostarczają je 
na przyjęcia weselne, eventy firm. Dochód z działalności firm zajmujących się 
cateringiem spadł do zera ze względu na wprowadzenie we wszystkich polskich 
szkołach nauczania zdalnego, a także zakazu organizacji przyjęć.

Ucierpiały również takie branże jak hotelarstwo, agencje turystyczne i prze-
woźnicy turystyczni, którym ze względu na panującą epidemię i wprowadzo-
ne restrykcje zakazano prowadzenia działalności zarobkowej. Znaczny spadek 
dochodów odnotowali również przedsiębiorcy, którzy zajmują się pozaszkolną 
formą edukacji, w tym szkoły językowe i artystyczne.

Opozycja w swoich poprawkach do przedmiotowej ustawy proponowała 
wprowadzenie do ustawy PKD wspomnianych powyżej działalności gospodar-
czych. Większością sejmową wszystkie zostały odrzucone.

Sytuacja finansowa wielu firm jest trudna. Wsparcie ze strony państwa 
jest ich jedyną nadzieją na przetrwanie kryzysu. Bez pomocy finansowej wielu 
przedsiębiorców zostanie zmuszonych do zamknięcia działalności gospodarczej 
i zwolnienia pracowników. Pomimo wiszącej groźby wzrostu bezrobocia ekipa 
rządząca odmawia pomocy wszystkim przedsiębiorcom, którzy utracili możli-
wość uzyskania dochodów ze swojej działalności.

Ciągłe podkreślanie braku możliwości finansowych w ramach budżetu jest 
oszustwem w stosunku do przedsiębiorców. Rząd nie chce uczestniczyć w po-
dziale środków unijnych z Funduszu Odbudowy, przeznaczonych specjalnie na 
pomoc wszystkim podmiotom, które ucierpiały z powodu pandemii wywoła-
nej SARS-CoV-2. Blokując wynegocjowany budżet europejski, jak i możliwość 
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skorzystania z Funduszu Odbudowy skazujecie Polaków na pozostanie na mar-
ginesie europejskim i na biedę.

Kolejny niezmiernie istotny zapis w przedmiotowej ustawie dotyczy nada-
nia nadzwyczajnych uprawnień wojewodom w zakresie gospodarki odpadami 
medycznymi o właściwościach zakaźnych. Zamieszczony w akcie prawnym 
zapis uprawnia wojewodę do wydania decyzji administracyjnej lub polecenia 
dotyczącego warunków magazynowania, transportu i unieszkodliwiania od-
padów medycznych, które będą podlegały natychmiastowemu wykonaniu bez 
wymaganego uzasadnienia. Na mocy opiniowanej ustawy wojewoda może wy-
dać polecenie dotyczące magazynowania i transportu odpadów medycznych 
o właściwościach zakaźnych przez ich wytwórcę, czyli szpitale i oddziały covi-
dowe. Jednostki opieki zdrowotnej nie posiadają miejsca do gromadzenia odpa-
dów medycznych o właściwościach zakaźnych. Według obowiązującego prawa 
proces unieszkodliwiania odpadów pochodzenia medycznego o właściwościach 
zakaźnych jest procesem termicznym. Decyzję o utylizacji nieczystości można 
wydać jedynie tym jednostkom, które posiadają odpowiednie wyposażenie i za-
plecze techniczne.

Jednostki opieki zdrowotnej przepełnione są chorymi na COVID-19. W tej 
sytuacji należy tym podmiotom ułatwiać pracę. Zastanawiające jest to, w jaki 
sposób rząd chce przygotować podmioty, które nie posiadają decyzji dotyczącej 
gospodarowania odpadami. Wciąż pojawiają się głosy o braku środków finanso-
wych w budżecie na wsparcie przedsiębiorców. W takim razie z jakich środków 
zostaną pokryte koszty unieszkodliwiania i składowania odpadów medycznych 
w miejscu wskazanym przez wojewodę? Pragnę podkreślić, że proponowane 
przepisy dotyczące gospodarki odpadami medycznymi o właściwościach za-
kaźnych są głęboko nieprzemyślanym rozwiązaniem.
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Przemówienie senator danuty Jazłowieckiej  
w dyskusji nad punktem 7. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z za-

pobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, czyli tzw. tarcza an-
tykryzysowa 6.0, przewiduje krótkotrwałą pomoc dla branż zamkniętych w wy-
niku drugiej fali pandemii, takich jak gastronomia, fitness, targi czy działalność 
estradowa. Z przykrością stwierdzam, że mamy do czynienia z kolejną ustawą, 
która na niejasnych zasadach dzieli przedsiębiorców na tych, którym wsparcie 
się należy, oraz tych, którzy zostaną go pozbawieni.

Jeżeli weźmiemy pod uwagę branżę gastronomiczną, to zobaczymy, że w tar-
czy antykryzysowej 6.0 nie zostały ujęte firmy prowadzące działalność caterin-
gową – kod PKD 56.21.Z, wypożyczalnie gastronomiczne – kod PKD 77.29.Z, 
firmy sprzedające napoje, kanapki i przekąski z automatów umiejscowionych 
w szkołach oraz na uczelniach i obiektach sportowych – kod PKD 47.99.Z, firmy 
zaopatrujące gastronomię w beczki z piwem itd. Tymczasem ich obroty spadły 
nawet o kilkadziesiąt procent w stosunku do ubiegłego roku. Powodami tego 
stanu rzeczy są zakaz organizacji dużych imprez firmowych czy rodzinnych – 
komunii, chrzcin, wesel – oraz zamknięcie szkół i uczelni.

W ustawie covidowej w zasadzie zapomniano także o branży ślubnej, czy-
li o dekoratorach i f lorystach, projektantach sukien ślubnych, konsultantach 
ślubnych, wodzirejach itd. Kolejne tarcze antykryzysowe objęły zaledwie 20% 
przedsiębiorców z tej branży, często nie uwzględniając tych, którzy pracują wy-
łącznie w ramach ślubnych zleceń.

Kolejną grupą zawodową, która zmuszona jest prosić o pomoc finansową, 
są przedsiębiorcy trudniący się zarobkowo przewozem osób taksówką – kod 
PKD 49.32.Z. Ich przychody zmniejszyły się o 50–90%. Oczekują oni zwolnie-
nia z obowiązku opłacania składek ZUS, wypłaty postojowego za listopad i gru-
dzień oraz pożyczek z urzędu pracy podlegających umorzeniu w przypadku, gdy 
przedsiębiorca nie zawiesi działalności gospodarczej w terminie 3 miesięcy od 
otrzymania pożyczki.

Większego wsparcia ze strony państwa żądają także piloci wycieczek, prze-
wodnicy, przewodnicy górscy, animatorzy, agenci turystyczni czy organizatorzy 
turystyki. Chodzi im m.in. o prawo do korzystania ze świadczenia postojowe-
go oraz o zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpiecze-
nia społeczne do dnia 31 marca 2021 r. lub do dnia odwołania stanu epidemii. 
Osobom zatrudnionym na podstawie umów-zleceń i umów o dzieło potrzebne 
są zasiłki z funduszu bezrobocia w wysokości 100% zasiłku dla bezrobotnych za 
rok 2020, a osobom samozatrudnionym – subwencje w ramach tarczy finan-
sowej Polskiego Funduszu Rozwoju, dofinansowanie kosztów stałych oraz le-
asingu na sprzęt niezbędny do prowadzenia działalności gospodarczej, otwarte 
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linie kredytowe w BGK i innych bankach państwowych, specjalny fundusz ze 
środków UE dystrybuowanych przez wojewodów i podległe im urzędy na do-
finansowanie kapitału obrotowego, powtórzenie umarzalnej pożyczki z PUP.

W bardzo trudnej sytuacji znaleźli się również ci przedsiębiorcy, którzy de 
facto wykonują inną działalność niż ta, która wiąże się z przeważającym kodem 
PKD według stanu na dzień 30 września 2020 r. Przykładem może być agen-
cja artystyczna działająca pod przeważającym kodem PKD 79.90.C – pozostała 
działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, 
która w rzeczywistości zajmuje się zakupem i sprzedażą spektakli teatrów i ka-
baretów – kod PKD 90.01.Z, który jednak w przypadku tej agencji nie jest wio-
dący. W podobnej sytuacji jest firma produkująca suknie ślubne i sprzedająca 
je następnie we własnym salonie ślubnym. W tym wypadku wiodącym kodem 
PKD jest 14.13.Z – produkcja pozostałej odzieży wierzchniej, a nie znajdujący 
się na liście pomocy 47.71.Z – sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wy-
specjalizowanych sklepach.

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Naszą powinnością jest napra-
wienie niesprawiedliwości, które ujawniają się w kolejnych wersjach tarczy an-
tykryzysowej. Tych niesprawiedliwości jest niestety bardzo dużo. Nie zgadzam 
się na uznaniowe i nieuzasadnione wyłączanie niektórych firm z możliwości 
uzyskania państwowej pomocy. Do bałaganu, który w tej kwestii panuje, chyba 
najbardziej pasują słowa dziecięcej wyliczanki: raz, dwa, trzy, z tarczy antykry-
zysowej wypadasz ty!
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Przemówienie senatora krzysztofa Brejzy  
w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad

Przy okazji omawiania ustawy o rozwoju mieszkalnictwa nie sposób nie 
zauważyć fiaska programu „Mieszkanie +”. Nie ma 100 tysięcy nowych tanich 
mieszkań dla młodych ludzi, a zlikwidowano pozytywny program Mieszkanie 
dla Młodych. Ciekawe byłoby porównanie efektywności obu tych programów: 
ile mieszkań młodzi ludzie zasiedlili w ramach programu „Mieszkanie +”, a ile 
dzięki programowi Mieszkanie dla Młodych? Jestem pewien, że bilans tego dru-
giego programu jest korzystniejszy.
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Przemówienie senator ewy Gawędy  
w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ustawa o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa 

dotyka bardzo ważnego problemu, jakim jest możliwość posiadania własne-
go mieszkania. Dotyczy on szczególnie ludzi młodych, czego dowodzą badania 
wskazujące, że 46% osób w wieku 25–34 lat nadal mieszka z rodzicami. Bez 
wątpienia taka sytuacja ma istotny wpływa na ich decyzje dotyczące założe-
nia rodziny i w konsekwencji decyzje o potomstwie, a w ten sposób polityka 
mieszkaniowa wpływa na polityki demograficzną i prorodzinną. Są to polityki 
priorytetowe dla rządu Prawa i Sprawiedliwości i bliskie także mojemu sercu, 
dlatego cieszę się z kolejnej inicjatywy zmierzającej do poprawy sytuacji na ryn-
ku mieszkalnictwa.

Do rozwiązań, na które zwróciłem uwagę, należy Fundusz Rozwoju 
Mieszkalnictwa, który moim zdaniem będzie dodatkową zachętą dla samorzą-
dów do włączenia się w budownictwo społeczne i powinien przełamać opory czę-
ści z nich przed zaangażowaniem się w rządowe programy mieszkaniowe. Z kolei 
wprowadzana możliwość zmiany umowy najmu na umowę najmu z dojściem 
do własności będzie bardziej atrakcyjna dla osób, dla których ważny jest fakt 
posiadania mieszkania i możliwość jego dziedziczenia, a jednocześnie nie chcą 
one lub nie mogą związać się wieloletnim i obciążającym kredytem hipotecznym.

Dlatego zdecydowanie popieram przedstawioną ustawę.
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Przemówienie senatora mariusza Gromki  
w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W nawiązaniu do zmian podjętych na ostatnim posiedzeniu Sejmu, doty-

czących wielu ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa, chcę powiedzieć, 
biorąc pod uwagę ogromne zapotrzebowanie społeczeństwa na własne lokum 
czy też najem niskoczynszowy, a także uwzględniając trudną sytuację finanso-
wą wielu ludzi, że uważam owe zmiany za dobry krok i dużą pomoc udzieloną 
naszym rodakom.

Tak naprawdę każda zmiana, nad którą pracował Sejm oraz komisja – po-
cząwszy od ujednolicenia definicji dochodu w wielu ustawach, co usprawni pro-
ces ustalania prawa do dodatku mieszkaniowego spełniającym podstawowe 
warunki dzięki nietraceniu czasu na zastanawianie się nad pojęciem dochodu – 
ma na celu wsparcie. Wyłączenie dodatków mieszkaniowych spod egzekucji ko-
morniczej, przyjęcie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej jako 
podstawy ustalenia progu dochodowego, preferencyjne kredyty BGK, bezzwrot-
ne wsparcie z Funduszu Dopłat, brak ustawowych ograniczeń stawki czynszu, 
wprowadzenie możliwości uzyskania prawa własności mieszkania w oparciu 
o umowę najmu instytucjonalnego z dojściem do własności uwzględniającą roz-
liczenie partycypacji, a co za tym idzie, wzmocnienie roli lokatora, oraz wiele 
innych zapisów – wszystko to ma przede wszystkim zapewnić pomoc państwa 
w udostępnianiu mieszkania do życia każdemu człowiekowi. Na pewno na po-
parcie zasługują również przepisy dotyczące cyfryzacji procesu inwestycyjne-
go, co przyczyni się do szybszej realizacji całego postępowania, a jest to bardzo 
ważna kwestia. Każdy człowiek ma bowiem prawo do bezpieczeństwa, jakie daje 
posiadanie mieszkania. W obecnej sytuacji w kraju, spowodowanej pandemią 
i coraz większym bezrobociem, uzasadniona jest pomoc państwa w postaci do-
płat do czynszu osobom, które straciły pracę w związku z COVID-19.

Podsumowując, powiem, że omawiana ustawa jest bardzo pożądana, po-
nieważ jest odpowiedzią na potrzeby mieszkaniowe społeczeństwa. Zapewnia 
usystematyzowanie procesu inwestycyjnego, a także rozwiązanie wielu nieści-
słości w budownictwie społecznym. Myślę, że wszystkie zmiany – biorę tu pod 
uwagę poprawki komisji – mają przede wszystkim jeden podstawowy cel: pomóc 
ludziom z przeciętnym dochodem w zapewnieniu im mieszkań, co przełoży się 
na spokój psychiczny i poczucie bezpieczeństwa wielu osób, pozbycie się strachu 
o swój byt, a tym samym zwiększy chęć zakładania rodzin.
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Przemówienie senatora Tadeusza kopcia  
w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad

Ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspie-
rających rozwój mieszkalnictwa zakłada budowę tanich mieszkań na wynajem 
dla osób o niskich dochodach, dopłaty do czynszów, wsparcie gmin w budo-
wie mieszkań oraz pomoc dla wynajmujących. Za realizację programu, według 
nowych założeń, odpowiadać będą głównie samorządy. To na nie przerzucony 
zostanie obowiązek budowy i organizacji nowych mieszkań finansowanych 
z programu. Oprócz inwestycji w nowe mieszkania do samorządów trafią rów-
nież zwiększone środki finansowe na mieszkania komunalne. Środki finanso-
we będą mogły być wykorzystane na zakup nowych i remont starych mieszkań. 
Całość programu ma stać się bodźcem pobudzającym nowe inwestycje, a tym 
samym wspomóc gospodarkę w rozpędzającym się kryzysie. Oznacza to prze-
niesienie odpowiedzialności za politykę mieszkaniową i poziom zaspokajania 
potrzeb mieszkaniowych z rządu na samorządy.

Wśród propozycji rządu znalazła się nowa forma samorządowych inwestycji 
mieszkaniowych – Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe. Nowa nieznana formuła 
prawna, której kształt zostanie sprecyzowany w odrębnej ustawie „może jesz-
cze przed końcem tego roku”. Czyli kolejny eksperyment. Jakby nie mogły tego 
robić TBS czy SM. W ramach takich inwestycji samorządy miałyby budować 
tanie mieszkania na wynajem z rządowym dofinansowaniem do 35% wartości 
inwestycji. Za realizację tzw. SIM-ów mają odpowiadać samorządy. Rozwiązanie 
analogiczne do propagowanego w ramach programu „Mieszkanie +”. To w końcu 
jakie budownictwo rząd promuje – na wynajem czy jednak na własność? I co 
z koronnym argumentem zwiększania mobilności w poszukiwaniu za pracą, 
gdy trzeba będzie „odmieszkać” czas niezbędny do otrzymania prawa własności?

Najważniejsze rozwiązania społecznej części rządowego pakietu mieszkanio-
wego przewidują zmiany w budownictwie społecznym czynszowym oraz komu-
nalnym, które „jeszcze efektywniej” niż dotychczas będą wspierać samorządy 
i TBS-y w utrzymaniu i modernizacji społecznych zasobów mieszkaniowych. 
Najważniejsze rozwiązania zakładają:

– wyższe granty z Funduszu Dopłat w BGK dla gmin na budowę mieszkań 
społecznych (z 20% kosztów inwestycji do nawet 35%) oraz na budowę mieszkań 
komunalnych (na pokrycie 50% kosztów inwestycji), a także wprowadzenie za-
sady finansowania, a nie refinansowania;

– uelastycznienie zasad dotyczących czynszu w przypadku inwestowania 
przez TBS w OZE, termomodernizację lub poprawę dostępności dla seniorów 
i osób niepełnosprawnych;

– premie remontowe na budynki TBS starsze niż 25 lat (obecnie ogólna za-
sada pozwala uzyskać ze środków FTiR premię na remont budynku wybudo-
wanego przed 1961 r.);
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– finansowanie tworzenia powierzchni wspólnych dla seniorów w budyn-
kach komunalnych;

– wakacje czynszowe dla lokatorów w zasobach TBS (nawet 20% niższy 
czynsz) po spłacie kredytu przez TBS dzięki możliwości zamiany umowy naj-
mu na umowę najmu zawierającą rozliczenie partycypacji (tzw. wakacje czyn-
szowe). Obecnie najemca/partycypant może odzyskać wpłaconą partycypację 
w kosztach budowy wynajmowanego lokalu wyłącznie w przypadku zakończenia 
najmu i opuszczenia lokalu. Po wprowadzeniu zmian mieszkańcy będą mogli 
sami zdecydować, kiedy i w jaki sposób odzyskają swój wkład partycypacyjny. 
Nie muszą już czekać do momentu zakończenia najmu, ale będą mogli stopniowo 
odbierać swój wkład w czynszu, dzięki czemu będą płacić mniej.

Kolejnym udogodnieniem dla obywateli będzie możliwość wyodrębniania 
na własność/zbywanie lokali mieszkalnych wybudowanych w ramach prefe-
rencyjnych kredytów udzielanych w aktualnym programie społecznego budow-
nictwa czynszowego. Zgodnie z proponowanymi zmianami, po 15 latach będą 
mieli możliwość zakupu mieszkania w TBS. Pytanie, jak wyżej, w którą stronę 
idziemy. W przypadku budowy mieszkań społecznych z wyższą partycypacją 
lokatora w kosztach budowy będzie możliwość zmiany umowy najmu na umo-
wę najmu z dojściem do własności.

Przewidywane są dopłaty do czynszów w programie „Mieszkanie na start” 
i szansa dojścia do własności nowego mieszkania także dla osób bez zdolności 
czynszowej. To chyba jest nieporozumienie (opcja dla „stających na nogi” – do-
płaty do czynszu również dla lokatorów mieszkań wynajmowanych od inwestora 
przez gminę i podnajmowanych lokatorowi?). Do tej pory dopłaty do czynszów 
mogły dostawać gospodarstwa domowe, których dochody były niewystarczające 
do zakupu mieszkania, ale wystarczające do opłacania czynszu. Nowe rozwią-
zania rozszerzą tę grupę, pozwolą na uzyskiwanie tych dopłat (a dzięki temu na 
dojście do własności mieszkania) także przez osoby, które nie mają tzw. zdolno-
ści czynszowej. Program ten ma charakter proinwestycyjny. To nowa opcja dla 
„stających na nogi” lokatorów mieszkań komunalnych. Oznacza to, że gmina 
będzie mogła wynająć w TBS kilka mieszkań, a następnie podnająć je rodzi-
nom zamieszkującym mieszkania komunalne. Opłaty czynszowe mogą okazać 
się nieco wyższe, ale rodzinę będzie na to stać, ponieważ skorzysta z dopłat do 
czynszu z programu „Mieszkanie na start” nawet przez 15 lat. Na takim rozwią-
zaniu skorzysta także gmina.

Ustawa przewiduje również zmiany w Krajowym Zasobie Nieruchomości, 
czyli wykorzystanie potencjału KZN dla rozwoju społecznego budownictwa 
czynszowego. KZN będzie mógł wnosić grunty do spółek. W ramach KZN 
zostanie utworzony Fundusz Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych KZN. 
Będzie on zasilany środkami z gospodarowania nieruchomościami KZN. Środki 
z Funduszu będą przeznaczone na tworzenie przez KZN Społecznych Inicjatyw 
Mieszkaniowych lub obejmowanie w nich udziałów. KZN będzie mógł też two-
rzyć i przystępować do już istniejących SIM-ów lub towarzystw budownictwa 
społecznego. Zupełnie pokrętna koncepcja. Nie do końca chyba jeszcze sprecy-
zowana. KZN nie jest właścicielem gruntów zgłoszonych do Banku Ziemi.

Według rządu, zarówno SIM-y, jak i inne rozwiązania wprowadzane w pro-
gramie „Mieszkanie +” są jednym z elementów walki z kryzysem wywołanym 
przez pandemię koronawirusa. Pytanie, kiedy ruszy pierwszy SIM. Jaka to bę-
dzie skala? Czy podobnie jak w przypadku „Mieszkania +” – po 4 latach powsta-
nie niecałe 2 tysiące mieszkań?
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Przemówienie senatora Janusza Pęcherza  
w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Debatujemy dzisiaj nad ustawą, a lepiej powiedzieć nad pakietem rozwią-

zań przeciwdziałającym negatywnym skutkom społecznym i gospodarczym 
COVID-19. Proponowane instrumenty ustawowe dotyczą wsparcia budownic-
twa komunalnego, społecznego budownictwa czynszowego, a także kierowa-
nych bezpośrednio do gospodarstw domowych form finansowego wsparcia 
w przypadku wydatków mieszkaniowych. Zakres omawianej ustawy jest bar-
dzo szeroki i mógłby się znaleźć w co najmniej 2 ustawach: o dodatkach miesz-
kaniowych i o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, 
wówczas byłoby to bardziej czytelne, a z pewnością ci wszyscy, którzy będą pra-
cować na podstawie zaproponowanych rozwiązań prawnych, byliby bardziej 
usatysfakcjonowani.

W swoim wystąpieniu główną uwagę zwrócę na zagadnienie dodatków 
mieszkaniowych oraz rozwiązania dotyczące budownictwa komunalnego 
i społecznego, dawnych TBS. W procedowanej ustawie wprowadzono zmiany 
do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych cho-
rób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dziennik Ustaw 
z 2020 r., poz. 374, 567, 568 i 695). W ramach tych zmian określono zasady przy-
znawania dodatków mieszkaniowych powiększonych o dopłatę z Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19 najemcom, którzy utracili całkowicie lub częściowo 
dochody w wyniku epidemii COVID-19 – np. na skutek utraty pracy, czasowego 
zawieszenia działalności przedsiębiorstw powodującego brak wynagrodzenia 
lub jego obniżenie – oraz sposób rozliczania środków na wypłatę tych dopłat. 
Przyjęte rozwiązania zakładają, że dopłaty do dodatków mieszkaniowych będą 
finansowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Jednocześnie 
ustawa przewiduje wyłączenie tych dodatków spod egzekucji administracyjnej 
i komorniczej, wyłączenie dotyczy także dodatków energetycznych, co wydaje 
się dobrym rozwiązaniem, bo te dodatki powinny służyć realizacji celu, na jaki 
zostały przeznaczone.

Wątpliwości interpretacyjne budzą sformułowania art.  15zzzie ust.  4 
i art. 15zzzii ust. 2. W zapisie obu przepisów zarówno dodatek, jak i dopłata do 
czynszu wyliczane mają być w oparciu o wysokość miesięcznego czynszu z dnia 
14 marca 2020 r., jeśli była ona niższa, niż w dniu składania wniosku, lub niższa 
niż w miesiącu poprzedzającym miesiąc, od którego ma być przyznany dodatek 
mieszkaniowy (data wsteczna). Zapis art. 15zzzie ust. 4 reguluje podstawę obli-
czania dodatku mieszkaniowego z dopłatą do czynszu za okres bieżący, drugi zaś 
zapis reguluje podstawę obliczania dodatku mieszkaniowego z dopłatą z mocą 
wsteczną. Pojawia się pytanie: czy na pewno ustawodawcy chodziło o wysokość 
miesięcznego czynszu, czy też o stawkę czynszu za 1 m2, jaka obowiązywała 
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w marcu 2020 r.? Przy takim zapisie należałoby nie tylko dopłatę do czynszu 
obliczać według stawek czynszu – a może, jak zapisano, na podstawie wysoko-
ści miesięcznego czynszu – z 14 marca 2020 r., ale również sam dodatek miesz-
kaniowy obliczać według starych stawek. Przy zapisie „wysokość miesięcznego 
czynszu” pojawiają się problemy, jeśli najemca w międzyczasie zmienił miesz-
kanie, bowiem wówczas „wysokość miesięcznego czynszu”, jak zapisano w usta-
wie, to opłata za cały lokal, a nie jest to stawka czynszu za 1 m2. Dla przykładu: 
w dniu 14 marca 2020 r. wnioskodawca był najemcą mieszkania o powierzchni 
20 m2, w którym czynsz wynosił np. 5 zł za 1 m2. Wówczas wysokość miesięcz-
nego czynszu wynosiła 100 zł. Dziś przeprowadził się do większego mieszkania 
i oczekuje przyznania dodatku mieszkaniowego do 50 m2 z taką samą stawką 
czynszu, czyli 5 zł za 1 m2. Wysokość miesięcznego czynszu wynosi 250 zł. Jak 
wyliczać dopłatę: czy do 100 zł, czy do 250 zł? Pojawiają się także dodatkowe 
wątpliwości, czy z dopłat do czynszu będą mogli skorzystać tylko i wyłącznie 
najemcy i podnajemcy. W ustawie nic się nie mówi o właścicielach mieszkań, 
ani nawet o osobach posiadających spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu.

W art. 8 ust. 4 ustawy o dodatkach mieszkaniowych wycofano się z dodatko-
wego zapisu o niezwłocznym zawiadomieniu organu o powstałych zaległościach 
w opłatach na rzecz zapisu o zawiadamianiu w terminie 14 dni oraz wprowadzo-
no art. 8a, tj. karę pieniężną dla zarządcy w przypadku niewykonania obowiąz-
ku powiadomienia. W celu skontrolowania prawidłowości działania zarządców 
w tym zakresie zasadne byłoby zobowiązanie ich do składania sprawozdania 
dotyczącego płatności osób pobierających dodatki mieszkaniowe, np. kwartalnie, 
bowiem w innym przypadku kontroli podlegać będą wyłącznie jednostki komu-
nalne. Jak skontrolować zarządcę? Ten przepis może być przepisem martwym.

Szereg pozytywnych rozwiązań ustawowych dotyczy zmian w ustawach 
o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o ochro-
nie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy. Zaliczyć do nich można 
m.in., po pierwsze, wprowadzenie nowych zasad, na jakich będą mogły zostać 
rozliczone środki zaangażowane przez najemcę w budowę mieszkania, innych 
niż opuszczenie mieszkania, lub zakup mieszkania przez lokatora – formuła 
częściowych wakacji czynszowych; po drugie, uchylenie bezwzględnego zaka-
zu wyodrębniania na własność lokali mieszkalnych, wybudowanych w ramach 
preferencyjnych kredytów udzielanych w aktualnym programie SBC; po trze-
cie, wprowadzenie możliwości uzyskania prawa własności mieszkania w opar-
ciu o umowę najmu instytucjonalnego z dojściem do własności uwzględniającą 
rozliczenie partycypacji; po czwarte, możliwość przeniesienia prawa własności 
mieszkania wybudowanego w ramach rządowych programów wsparcia, nie 
tylko w przypadku mieszkań wybudowanych w ramach byłego programu KFM.

Po piąte, taką zmianą jest urealnienie limitów maksymalnego czynszu za 
najem mieszkania w zasobach TBS poprzez możliwość pobierania od najemcy 
inwestycyjnego wskazanych w ustawie opłat dodatkowych, których łączna kwota 
nie może przekroczyć w skali roku 1% wartości odtworzeniowej. Jednocześnie 
w art. 28 ust. 2 pkt 2 ustawy przewidziano wprowadzenie ograniczenia wysoko-
ści czynszu w TBS utworzonych z udziałem Krajowego Zasobu Mieszkaniowego, 
który w skali roku nie może przekraczać 5% wartości odtworzeniowej, o której 
mowa w art. 28 ust. 2 pkt 1 ustawy o niektórych formach popierania budownic-
twa mieszkaniowego.

Po szóste, nastąpiło jednoznaczne doprecyzowanie możliwości wynajmu 
mieszkań w TBS wybudowanych z wykorzystaniem preferencyjnych kredy-
tów BGK, w ramach programu SBC i byłego KFM, podmiotom innym niż osoby 
fizyczne.
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Ważnym rozwiązaniem ustawowym jest motywowanie TBS do inwesto-
wania w odnawialne źródła energii, termomodernizację, poprawę dostępu dla 
seniorów oraz promowanie remontu budynków TBS starszych niż 25 lat. Dla 
osiągnięcia optymalnego wyniku w zakresie termomodernizacji, jak się wydaje, 
niezbędne będzie skorelowanie rozwiązań prawnych tej ustawy z programami 
„Czyste powietrze” i „Stop smog”.

Dobrze, że ustawa umożliwia zmianę umowy najmu w TBS na umowę najmu 
instytucjonalnego z dojściem do własności lokalu mieszkalnego uwzględniającą 
rozliczenie wniesionej przez najemcę partycypacji. Dotychczasowe rozwiąza-
nia prawne w tym zakresie były daleko niewystarczające i mało motywujące. 
Możliwość prywatyzacji mieszkań czynszowych z pewnością będzie motywo-
wać wielu potencjalnych najemców do podjęcia decyzji o partycypacji w takich 
przedsięwzięciach. Problemem są – na co także wskazuje w swojej opinii Biuro 
Studiów i Analiz Sądu Najwyższego – zasady, na jakich będą następowały wyku-
py takich mieszkań. Nie zawsze liczba ludności w danej miejscowości przekłada 
się na dochód najemców, stąd pojawiać się mogą problemy związane z przyjętymi 
kryteriami, które mogą okazać się źródłem nierównego traktowania.

Pozytywnie należy ocenić podwyższenie wsparcia dla gmin z Funduszu 
Dopłat z 20% do maksymalnie nawet 35% kosztów inwestycji, przy czym 10% 
kosztów pokrywane ma być wartością gruntu inwestora, na którym będzie re-
alizowane przedsięwzięcie. Tutaj również pojawiają się zastrzeżenia dotyczące 
cen nieruchomości gruntowych, które w poszczególnych gminach kształtują 
się bardzo różnie, a zatem udział wartości gruntu w kosztach inwestycji będzie 
także kształtował się w bardzo różny sposób.

Zaproponowane rozwiązania mają być motorem napędowym, prowadzącym 
do zwiększenia zasobu mieszkaniowego gmin. Czy są to wystarczające rozwią-
zania prawne i wystarczające zachęty, aby tak się stało? W jakimś stopniu na 
pewno tak i chociażby z tego powodu będę za tą ustawą głosował, ale jest też wiele 
niepewności co do przyszłych dochodów gmin, rynku pracy w okresie pandemii 
i po pandemii oraz związanych z tym możliwości finansowych mieszkańców 
poszczególnych miast i gmin. Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ustawa o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa 

to projekt rządowy. Zwraca ona szczególną uwagę na ustawę z 26 paździer-
nika 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. 
Omawiana dziś ustawa określa wprowadzenie nowej nazwy – społeczne ini-
cjatywy mieszkaniowe – dla podmiotów, a także wyższe granty pochodzące 
z Funduszu Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego skierowane do gmin. 
Taki zabieg pozwoli na podniesienie wsparcia z 20% kosztów inwestycji o 15%, 
czyli do 35%. 

Zostanie utworzony Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa, zasilo-
ny kwotą 1,5 miliarda zł pochodzącą z funduszu przeciwdziałania COVID-19. 
Uelastycznione zostaną zasady dotyczące czynszów w różnych przypadkach, ta-
kich jak m.in. inwestowanie w odnawialne źródła energii. Uwzględniono także 
kwestie związane z premiami remontowymi w budynkach SIM oraz w 60-let-
nich – dotychczas były to budynki starsze niż 25 lat. 

Ustawa zawiera zapisy o dopłatach do czynszów w programie „Mieszkanie 
na start”. Ponadto ustawa doprowadzi do podwyższenia i ujednolicenia wyso-
kości finansowego wsparcia dla gmin w zakresie budownictwa komunalnego. 
Wysokość dofinansowania określono w widełkach 35%–80%.
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Przemówienie senatora Beniamina Godyli  
w dyskusji nad punktem 9. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Po zapoznaniu się z przedłożonym projektem ustawy o zmianie ustawy o po-

stępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej uważam, że wprowa-
dzone rozwiązania należy ocenić pozytywnie. Zaproponowane zmiany będą 
miały pozytywny wpływ na uporządkowanie przepisów w przypadku stwier-
dzenia przez Trybunał Sprawiedliwości UE nieważności decyzji wydanej przez 
Komisję Europejską w sprawach odnoszących się do pomocy publicznej.

Ustawa w głównej mierze zawiera przepisy techniczne, które uporządko-
wują dysponowanie środkami pomocy publicznej w opisanej powyżej sytuacji 
stwierdzenia nieważności decyzji. Przewidziano utworzenie wyodrębnionego 
rachunku bankowego, na który udzielający pomocy wpłacaliby pieniądze dla 
beneficjentów. Środki będą gromadzone na tym rachunku do momentu wyda-
nia decyzji przez TSUE. Projekt ten umożliwia jawność w przypadku postępo-
wania w sprawach publicznych, w szczególności w odniesieniu do podmiotów 
energetycznych.

Zatem przedstawiony projekt należy ocenić pozytywnie i przyjąć ustawę 
w przedstawionej wersji, bez wprowadzania poprawek. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora mariusza Gromki  
w dyskusji nad punktem 9. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Oceniając treść ustawy o zmianach ustawy w postępowaniu w sprawach 

dotyczących pomocy publicznej, a polegających na zapewnieniu wielu mecha-
nizmów działań w sytuacji stwierdzenia przez Trybunał Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej nieważności decyzji Komisji Europejskiej, uważam je za pozytyw-
ne i w pełni je popieram.

Skoro Trybunał Sprawiedliwości miałby orzec o nieważności decyzji Komisji 
Europejskiej, nie widzę innego rozwiązania, jak wstrzymanie wypłaty pomocy 
publicznej stanowiącej przedmiot decyzji Komisji. Warto jednak podkreślić, iż 
w sytuacji, gdy decyzja była udzielana na podstawie decyzji administracyjnej 
lub umowy, zasadne jest, aby obie strony nadal wykonywały swoje prawa i obo-
wiązki, oczywiście z okresowym wyłączeniem wypłaty z pomocy, od momentu 
orzeczenia przez Trybunał Sprawiedliwości do czasu wydania ponownej decyzji 
przez Komisję Europejską. Nie będzie to jednak przymusem, ponieważ bene-
ficjent będzie miał instrument, aby móc zrezygnować z wykonywania swoich 
zobowiązań wynikających ze wskazanej umowy.

Obowiązek wypłacania pomocy publicznej na wyodrębniony rachunek ban-
kowy, środków, które byłyby wypłacane beneficjentowi, gdyby nie stwierdze-
nie nieważności decyzji przez Trybunał Sprawiedliwości, jest zabezpieczeniem 
interesu beneficjenta, ponieważ po wydaniu nowej decyzji przez Komisję pod-
miot udzielający pomocy będzie zobowiązany wypłacać beneficjentowi środki 
pieniężne zgromadzone na wskazanym rachunku. Logiczne jest również to, że 
skoro pomoc finansowa jest ze środków publicznych, to w sytuacji wydania 
przez Komisję Europejską nowej decyzji stwierdzającej, że pomoc jest niezgodna 
z rynkiem wewnętrznym, środki zgromadzone na rachunku bankowym z myślą 
o beneficjencie zostaną przekazane do budżetu państwa.

Procedowane zmiany dotyczą tak naprawdę technicznych kwestii, nałożenia 
terminów, aby beneficjent czuł się bezpieczny i aby przez czas ponownego roz-
patrywania sprawy przez Komisję Europejską ani beneficjent, ani udzielający 
pomocy nie stał w miejscu, aby mogli nadal realizować zapisy umowy, z wyjąt-
kiem wypłacania pomocy pieniężnej bezpośrednio beneficjentowi.

Uważam, że są to prawidłowe rozwiązania, pozwalające usystematyzo-
wać kwestie wzajemnych relacji między beneficjentem a udzielającym pomo-
cy w sytuacji stwierdzenia nieważności przez Trybunał Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej decyzji Komisji Europejskiej.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 9. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Nowelizacja ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy pu-

blicznej określa tryb postępowania w przypadku stwierdzenia przez Trybunał 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej nieważności decyzji Komisji Europejskiej 
w sprawach pomocowych. Dokładniej ujmując, celem nowelizacji jest wyelimino-
wanie niepewności prawnej w przypadku stwierdzenia przez sąd lub Trybunał 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej nieważności decyzji Komisji Europejskiej 
w sprawach pomocowych.

Jak podkreślono w projekcie sejmowym, w uzasadnieniu nowelizacji usta-
wy, „Proponowane rozwiązanie wprowadza pewność prawną w przypadku 
stwierdzenia przez Trybunał Sprawiedliwości UE nieważności decyzji Komisji 
Europejskiej w sprawach pomocowych. Gwarantuje, że decyzje lub umowy cy-
wilnoprawne przewidujące udzielanie pomocy publicznej zatwierdzonej wzru-
szoną decyzją Komisji Europejskiej mogą być dalej wykonywane w zakresie 
niezwiązanym z dokonywaniem wypłat pomocy. Ponadto, przez czas ponownej 
oceny środka pomocowego przez Komisję, podmiot odpowiedzialny za udziele-
nie pomocy w formie pieniężnej będzie zobowiązany do gromadzenia środków 
należnych beneficjentowi na dedykowanym rachunku bankowym. Obowiązek 
ten aktualizowałby się w przypadku (od momentu) wydania przez Trybunał 
Sprawiedliwość UE orzeczenia w przedmiocie unieważnienia decyzji Komisji. 
Uzależnienie obowiązku gromadzenia środków na rachunku bankowym od 
wydania orzeczenia jest konieczne, pozwala bowiem na precyzyjne określenie 
ram czasowych, w których środki powinny być gromadzone na dedykowanym 
rachunku (pomiędzy anulowaniem decyzji Komisji a wydaniem nowej decyzji 
przez Komisję Europejską). W przeciwnym razie trudno byłoby dokładnie okre-
ślić, od którego momentu podmiot udzielający pomocy powinien odprowadzać 
środki na wyodrębnione konto. W razie ponownego zatwierdzenia pomocy przez 
Komisję Europejską środki zgromadzone na dedykowanym rachunku były-
by przekazywane beneficjentowi pomocy, w zakresie i wysokości wynikającej 
z decyzji przyjętej przez Komisję Europejską. W razie uznania w nowej decyzji 
Komisji, że pomoc jest niezgodna z rynkiem wewnętrznym, środki pieniężne 
zgromadzone na dedykowanym rachunku będą przekazywane przez podmiot 
udzielający pomocy publicznej do budżetu państwa, chyba że odrębne przepisy 
stanowią inaczej”.

Tak więc w przypadku ponownego zatwierdzenia pomocy przez Komisję 
Europejską środki finansowe zgromadzone na rachunku bankowym będą 
wypłacone beneficjentowi pomocy, w zakresie i wysokości wynikającej z no-
wej decyzji Komisji Europejskiej. W przypadku stwierdzenia przez Komisję 
Europejską, że pomoc jest niezgodna z rynkiem wewnętrznym, środki finan-
sowe zgromadzone na rachunku bankowym będą przekazane przez podmiot 



Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 18. posiedzenia Senatu

512

18. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 25, 26, 27, i 28 listopada oraz 2 i 3 grudnia 2020 r.

udzielający pomocy publicznej do budżetu państwa, chyba że odrębne przepisy 
stanowić będą inaczej. W Sejmie projekt poparło 440 posłów, 2 było przeciw, zaś 
2 wstrzymało się od głosu. Będę głosował za niniejszą ustawą.
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Przemówienie senatora krzysztofa Brejzy  
w dyskusji nad punktem 10. porządku obrad

Przy okazji punktu dotyczącego ustawy o organizacji i rozrodzie zwierząt 
gospodarskich należy przypomnieć sprawę stadnin. Ich wyniki finansowe są 
dramatycznie gorsze niż jeszcze kilka lat temu. Do tego powadzi zastępowanie fa-
chowców, dyrektorów z wieloletnim doświadczeniem, nominatami partyjnymi.
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Przemówienie senatora mariusza Gromki  
w dyskusji nad punktem 10. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ustawa o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich ma zastą-

pić obecnie obowiązującą ustawę z dnia 29 czerwca 2007 r.
Wejście w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/1012 

z dnia 8 czerwca 2016 r. zobowiązuje do dostosowania w tym zakresie aktualnie 
obowiązujących w Polsce przepisów z zakresu zootechniki. Wejście w życie tego 
rozporządzenia spowodowało uchylenie większości dotychczas obowiązujących 
przepisów Unii Europejskiej z zakresu zootechniki, które zostały zastosowane 
w aktualnie obowiązującej ustawie.

Ustawa godzi zapisy rozporządzenia, odnoszące się do takich gatunków jak 
bydło, świnie, owce, kozy i koniowate, z zapisami naszej ustawy, która dodat-
kowo reguluje sprawy organizacji hodowli i rozrodu w odniesieniu do innych 
gatunków zwierząt gospodarskich, takich jak drób, zwierzęta futerkowe, pszczo-
ły i jeleniowate. Uwzględniając postulaty hodowców, ustawodawca zapropono-
wał uzupełnienie listy zwierząt gospodarskich o alpaki i jedwabniki morwowe.

Przedstawione zmiany zapewniają prawidłowe stosowanie rozporządzenia 
poprzez wyeliminowanie z polskiego prawodawstwa przepisów dotyczących 
sposobu prowadzenia ksiąg hodowlanych i rejestrów hodowlanych świń, zasad 
wpisywania zwierząt do tych ksiąg i rejestrów, zasad prowadzenia oceny war-
tości użytkowej i genetycznej dla tych gatunków zwierząt, wymogów stawia-
nych zwierzętom hodowlanym czystorasowym wykorzystywanym do hodowli 
i rozrodu, obrotu zwierzętami hodowlanymi czystorasowymi i ich materiałem 
biologicznym przeznaczonym do wykorzystania w rozrodzie, a także sposobu 
przeprowadzania kontroli urzędowych.

Ustawa przewiduje również wprowadzenie przepisów przejściowych, któ-
re pozwolą zachować w mocy niektóre rozporządzenia wydane na podstawie 
dotychczas obowiązującej ustawy do czasu wydania nowych aktów prawnych. 
Mogą one obowiązywać jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia 
w życie projektowanej ustawy.

Biorąc pod uwagę wyżej wymienione zmiany, popieram procedowaną ustawę. 
Uważam, że będzie ona miała pozytywny wpływ na branżę zajmującą się ho-
dowlą i rozrodem zwierząt.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 10. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ustawa o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich pochodzi 

z przedłożenia rządowego. Jej głównym założeniem jest zapewnienie stosowania 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2012 z dnia 8 czerw-
ca 2016 r. w sprawie zootechnicznych i genealogicznych warunków dotyczących 
hodowli zwierząt hodowlanych czystorasowych i mieszańców świni, handlu 
nimi i wprowadzania ich na terytorium Unii oraz handlu ich materiałem bio-
logicznym wykorzystywanym do rozrodu i jego wprowadzenia na terytorium 
Unii oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 652/2014, dyrektywy Rady 
89/608/EWG i 90/425/EWG i uchylającego niektóre akty w dziedzinie hodowli 
zwierząt, zwane rozporządzeniem w sprawie hodowli zwierząt.

Ustawa w sposób pełny reguluje sprawy z zakresu hodowli, prowadzenia 
ksiąg hodowlanych, rejestrów itd. Określa ponadto kwestię uznawania związ-
ków hodowców i przedsiębiorstw hodowlanych, ocenę wartości użytkowej oraz 
ocenę genetyczną zwierząt gospodarskich.
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Przemówienie senatora krzysztofa Brejzy  
w dyskusji nad punktem 11. porządku obrad

Wielka szkoda, że kolejny raz nie ma przedstawicieli Sejmu. Są oni wniosko-
dawcami nowelizacji ustawy o paszach i z szacunku dla Senatu powinni stawiać 
się na posiedzenie plenarne, by przedstawić projekt. To bardzo zła i naganna 
praktyka.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 11. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jak wskazano w uzasadnieniu projektu nowelizacji ustawy o paszach, celem 

projektodawców jest zmiana terminu wejścia w życie przepisów dotyczących 
wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz 
genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowa-
nych przeznaczonych do użytku paszowego. W istocie nowelizacja po raz kolejny 
przesuwa termin wejścia w życie zakazu dotyczącego GMO. Należy zauważyć, 
że ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach była nowelizowana w roku 2008, 
2013, 2017 oraz 2019.

Powody przesuwania terminu wejścia w życie zakazu są niezmienne. 
Podstawowym problemem jest brak możliwości zastąpienia soi w produkcji. 
W ocenie projektodawców wprowadzenie tego zakazu z dniem 1 stycznia 2021 r. 
jest niemożliwe, gdyż zastąpienie pasz pochodzących z roślin genetycznie mo-
dyfikowanych oraz organizmów genetycznie modyfikowanych przeznaczonych 
do użytku paszowego wymaga czasu. Konieczne jest znalezienie zastępczych, 
wysokobiałkowych składników. Należy zauważyć, że soja jest najlepiej przyswa-
jalnym białkiem roślinnym w żywieniu zwierząt.

Za przyjęciem nowelizacji przemawia fakt, że choć krajowa uprawa roślin 
bobowatych grubonasiennych wzrosła w Polsce do 320 tysięcy ha, to wykorzy-
stanie ich plonów w przemyśle paszowym jest nadal niewielkie ze względu na 
zbyt niską dostępność dużych partii surowca o wyrównanych parametrach 
jakościowych. Należy zauważyć – podaję te informacje za Wielkopolską Izbą 
Rolniczą – że soja jest najlepszym komponentem pasz i że w praktyce nie da się 
jej łatwo wyeliminować z karmienia zwierząt. Zastąpienie jej innymi roślina-
mi znacząco podniosłoby koszty produkcji, co przełożyłoby się na duży wzrost 
cen dla konsumentów. Organizacje hodowców zwierząt apelują o wykreślenie 
zakazu stosowania pasz GMO z polskiego prawa. Takie stanowisko przedstawia 
m.in. Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych. Wychodząc na-
przeciw oczekiwaniom rolników, projektodawcy proponują zapis wydłużający 
do 1 stycznia 2024 r. termin wejścia w życie zakazu stosowania pasz genetycznie 
zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przezna-
czonych do użytku paszowego.
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Przemówienie senatora krzysztofa Brejzy  
w dyskusji nad punktem 12. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
O problemie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury już w Senacie mó-

wiliśmy. Wniosek w tej sprawie kierował rzecznik praw obywatelskich. Błędem 
było ujęcie w ustawie ograniczenia wiekowego dla kandydatów na aplikację 
sędziowską i prokuratorską. Chciałbym podkreślić, iż takie ograniczenie jest 
niezrozumiałe. Niezrozumiały jest również sprzeciw ministerstwa wobec ewen-
tualnej noweli tych przepisów.
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Przemówienie senatora mariusza Gromki  
w dyskusji nad punktem 12. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Traktując ustawę o  zmianie ustawy o  Krajowej Szkole Sądownictwa 

i  Prokuratury jako kontynuację zmian zawartych w  ustawie o  Sądzie 
Najwyższym, a także w ustawie – Prawo o prokuraturze oraz jako wyjście na-
przeciw aplikantom zawodów sędziowskich i prokuratorskich i stworzenie prze-
pisów przejściowych regulujących ich sytuację prawną, popieram ową ustawę 
wraz ze zmianami wskazanymi przez Senat.

Odnosząc się do wymogu posiadania obywatelstwa polskiego przez aplikanta 
Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury chcącego przystąpić do egzami-
nu na stanowisko asesorskie, uważam, że jest on nierozerwalny z wymogiem 
posiadania obywatelstwa polskiego przez sędziego, wprowadzonym w ustawie 
o Sądzie Najwyższym, oraz przez prokuratora, wprowadzonym w ustawie – 
Prawo o prokuraturze. Nie byłoby przecież logiczne, gdyby aplikant starający się 
o stanowisko asesorskie mógł mieć kilka obywatelstw, a po egzaminie mógł być 
pozbawiony zawodu ze względu na wymóg wyłącznie obywatelstwa polskiego.

Oczywiście nie pozostają bez pomocy ustawodawczej osoby, które rozpoczęły 
aplikację podczas obowiązywania dotychczasowych przepisów, a które zakoń-
czą ją w momencie obowiązywania zmian w ustawach dotyczących zawodu sę-
dziego czy prokuratora. Będą one miały prawnie zagwarantowaną możliwość 
złożenia wniosku do Krajowej Rady Sądownictwa o wyrażenie zgody na zajmo-
wanie stanowiska asesora sądowego czy prokuratorskiego, pomimo posiadania 
obywatelstwa innego państwa.

Nie budzą też żadnych moich zastrzeżeń: przepisy o przesunięciu terminu 
ogłoszenia wykazu wolnych stanowisk asesorskich – gdyż mają one na celu 
zwiększenie liczby wolnych stanowisk przeznaczonych dla osób egzaminowa-
nych; przepisy o wymogu ukończenia czterdziestego roku życia przez kandy-
data na uzupełniającą aplikację prokuratorską – gdyż dzięki temu pozbędziemy 
się problemów interpretacyjnych; a także przepisy o czasie wolnym od zajęć 
i praktyk aplikantów.

Te zmiany ujednolicają prawo i dlatego je popieram.
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Przemówienie senatora władysława komarnickiego 
w dyskusji nad punktem 12. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Projekt ustawy o  zmianie ustawy o  Krajowej Szkole Sądownictwa 

i Prokuratury w dużej mierze dotyczy wprowadzenia obowiązku posiadania 
wyłącznie obywatelstwa polskiego przez osoby ubiegające się o funkcję asesora 
sędziowskiego i asesora prokuratorskiego.

Warto zadać sobie pytanie: dlaczego ten projekt ustawy w ogóle wpłynął 
do Sejmu? Dlatego, że w poprzedniej kadencji rząd wymyślił sobie, że żeby 
pełnić funkcję prokuratora i sędziego sądu powszechnego oraz sędziego Sądu 
Najwyższego, będzie trzeba posiadać tylko i wyłącznie polskie obywatelstwo. 
Rozwiązanie to było powszechnie krytykowane przez środowiska prawnicze 
i organizacje pozarządowe, z różnych względów.

Po pierwsze, ustawa o obywatelstwie w art. 3 stanowi: „Obywatel polski posia-
dający równocześnie obywatelstwo innego państwa ma wobec Rzeczypospolitej 
Polskiej takie same prawa i obowiązki jak osoba posiadająca wyłącznie obywatel-
stwo polskie”. Nie zmieniając tego przepisu, większość rządząca mimo wszyst-
ko zachwiała równowagę pomiędzy osobami posiadającymi wyłącznie polskie 
obywatelstwo a osobami posiadającymi też inne obywatelstwa – wprowadziła 
taki wymóg do wymiaru sprawiedliwości.

Konstytucja w art. 60 stanowi wprost, że każdy, kto ma pełnię praw pu-
blicznych, ma zagwarantowany dostęp do służby publicznej na takich samych 
prawach. Konstytucja nie wprowadza rozróżnienia z uwagi na posiadane obywa-
telstwo bądź wielość obywatelstw. Niemniej jednak, wbrew wszelkim opiniom, 
większość sejmowa wprowadziła to w poprzedniej kadencji, pomijając jednak 
asesorów prokuratorskich i sędziowskich. Stworzyli taki bubel prawny i dzisiaj 
sobie przypomnieli, że skrzywdzili tym przepisem znaczną część młodych osób 
ubiegających się o te zaszczytne funkcje. Zamiast wycofać się ze szkodliwego 
pomysłu i dać możliwość pełnienia funkcji publicznej w wymiarze sprawiedli-
wości także osobom posiadającym więcej niż jedno obywatelstwo, rozszerzają 
ten szkodliwy zapis na grupy asesorów.

Jaki to będzie miało skutek? Taki, że w XXI w., kiedy Polska od lat jest człon-
kiem Unii Europejskiej i kiedy jest zupełnie naturalne to, że mamy wielonaro-
dowe małżeństwa, mamy dzieci, które pochodzą z wielonarodowych małżeństw, 
uczęszczają do różnych szkół językowych, państwo zamyka im drogę do pełnie-
nia funkcji publicznych w wymiarze sprawiedliwości. Dlaczego? Na to pytanie 
nikt nie zna tak naprawdę odpowiedzi. To jest fanaberia, nie miejmy złudzeń. 
To jest zabieg czysto PR-owski, bo gdyby kryły się za tym jakieś szczere inten-
cje wskazujące na to, że tylko prawdziwy Polak, posiadający wyłącznie polskie 
obywatelstwo może pełnić funkcje publiczne, to mielibyście mniej posłów. 
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Może ustanawiać prawo dla osób, by nie mogły one pełnić innych funkcji pu-
blicznych, bo mają wiele obywatelstw? Ale jaka to jest logika? Żadna. Dlaczego 
nie lubicie osób, które chcą pełnić funkcje publiczne w wymiarze sprawiedli-
wości? Albo się nadają i będą dobrymi prokuratorami lub sędziami, albo nie. 
Tylko niech zdadzą egzamin. Ale nie ograniczajcie tego poprzez wprowadzenie 
administracyjnego zakazu i przypadku posiadania wyłącznie jednego obywa-
telstwa. Na litość boską, w ten sposób możecie pozbawić szans bardzo zdolnego 
prawnika, który się tu urodził, ma polskie obywatelstwo, ale jest z wielonaro-
dowej rodziny. Mówi po polsku, żyje tutaj całe swoje życie, byłby dobrym pro-
kuratorem… Ale nie, PiS wprowadza zakaz: ma podwójne obywatelstwo, musi 
się więc tego zrzec. Zapis ten jest co najmniej szkodliwy, nie mówię już o tym, 
że jest po prostu głupi.

Rozumiem, że jest on pokłosiem regulacji dotyczącej sędziów, która była przez 
nas jednoznacznie krytykowana jako rozwiązanie niekonstytucyjne, które po-
przez swój automatyzm dawało podstawy do pozbawienia stanowiska sędzie-
go, który orzekał – a wiemy, że w konstytucji jest to określone jednoznacznie 
i złożenie sędziego z urzędu wbrew jego woli może nastąpić jedynie na mocy 
orzeczenia sądu w przypadkach określonych w ustawie. Wprowadzenie takie-
go rozwiązania, w którym rzeczywiście sędzia byłby zobowiązany do złożenia 
urzędu z uwagi na wprowadzenie przez jakiś organ państwowy przepisu do-
tyczącego podwójnego obywatelstwa, w ocenie zarówno naszej, jak i chociażby 
rzecznika praw obywatelskich, było określane jako niekonstytucyjne. Tak jak 
powiedziałem, jest to pokłosie rozwiązania dotyczącego sędziów, więc nadal 
możemy się zastanawiać nad jego uzasadnieniem, takim ratio legis. I właściwie, 
mówiąc wprost, w dalszym ciągu nie ma wykazanego tego ratio legis. Podwójne 
obywatelstwo w odniesieniu do sędziów właściwie nie ma żadnego uzasadnie-
nia. Proszę zwrócić uwagę, że osoby, które pełnią chociażby mandat poselski, 
mogą mieć to podwójne obywatelstwo, a są to osoby, które stanowią prawo, więc 
także wykonują władzę, w tym wypadku ustawodawczą, i nikt ich podwójnego 
obywatelstwa nie pozbawia.

Jak widzę, jest tu pewne podwójne traktowanie, które w mojej ocenie w oko-
licznościach faktycznych nie znajduje uzasadnienia. Ścieżki życiowe sędziów, 
posłów, osób pełniących różne funkcje publiczne są różne. Czasami konieczność 
emigracji była związana z jakimiś tragicznymi wydarzeniami w życiu, w hi-
storii. Może się zdarzyć, że pewne osoby emigrowały, z uwagi chociażby na to, 
co działo się w Polsce w czasach PRL, a potem podejmowały bardzo odważną 
decyzję o powrocie. Chciały służyć krajowi, jednak pewną tożsamość życiową 
kształtowały w innym kraju. Nie zmienia to faktu, że podjęły decyzję o tym, aby 
służyć Polsce, służyć w jednym z najpiękniejszych i najbardziej odpowiedzial-
nych wymiarów, jakim jest sprawowanie funkcji sędziego. Naprawdę nie widzę 
żadnego uzasadnienia dla tego, aby sędziów, asesorów czy prokuratorów zmu-
szać do podejmowania często bardzo dramatycznej i osobistej decyzji, zwłaszcza 
jeżeli nie zmusza się i nie widzi się uzasadnienia do podjęcia takiej decyzji cho-
ciażby w odniesieniu do posłów, ministrów czy osób pełniących inne, nawet bar-
dziej eksponowane funkcje publiczne. W związku z tym zaproponowaną przez 
państwa regulację konsekwentnie oceniam jako nieznajdującą uzasadnienia.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 12. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Rządowy projekt nowelizacji ustawy o  Krajowej Szkole Sądownictwa 

i Prokuratury dostosowuje z precyzją przepisy dotyczące wymogu posiadania 
obywatelstwa polskiego przez sędziów, prokuratorów i asesorów sądowych – 
art. 61 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszech-
nych. Wobec tego aplikanci, którzy przystąpią do egzaminu sędziowskiego lub 
prokuratorskiego będą zobowiązani złożyć pisemne oświadczenie dotyczące 
posiadania przez nich obywatelstwa lub obywatelstw. Oświadczenie to będzie 
składane pod rygorem odpowiedzialności karnej. Ustawa doprecyzowuje rów-
nież kwestie związane z ogłaszaniem wykazu wolnych stanowisk asesorskich po-
przez doprecyzowanie terminu do potrzeb kadrowych sądownictwa. W ustawie 
skupiono się również na trybie przygotowywania roczników do aplikacji. Ustawa 
określa, iż aplikantowi przysługiwać będzie 21 dni kalendarzowych wolnych od 
praktyk w ciągu 3 lat odbywania aplikacji sędziowskiej, a także będzie mu przy-
sługiwać tzw. okres wakacyjny, 30 dni, w pierwszym i drugim roku aplikacji.

Jak podkreślono w opinii senackiego Biura Legislacyjnego, „te nowe regu-
lacje nie będą miały jednakże zastosowania w stosunku do osób, które rozpo-
częły aplikację przed dniem wejścia w życie opiniowanej ustawy, albowiem ich 
prawa i obowiązki zostały unormowane odmiennie w art. 2 i art. 3 ustawy. Po 
pierwsze, osobom tym w razie posiadania przez nie więcej niż jednego obywa-
telstwa zagwarantowano możliwość wystąpienia z wnioskiem do Krajowej Rady 
Sądownictwa o wyrażenie zgody na zajmowanie stanowiska asesora sądowe-
go, pomimo iż nie spełniają warunku określonego w art. 106h pkt 1, w związku 
z art. 61 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów po-
wszechnych. Takie samo uprawnienie zyskają aplikanci aplikacji sędziowskiej 
i aplikanci aplikacji prokuratorskiej, którzy złożyli egzaminy końcowe w 2019 r. 
i w 2020 r., i to nawet, jeżeli Krajowa Rada Sądownictwa zgłosiła już sprzeciw 
wobec mianowania ich na stanowisko asesora sądowego. W takim przypadku 
uchwała KRS w stosownym zakresie utraci moc, a ewentualne postępowanie 
odwoławcze od owej uchwały toczące się przed Sądem Najwyższym będzie pod-
legało umorzeniu. Po drugie, Krajowa Rada Sądownictwa uzyska kompetencję 
do udzielenia zgody na zajmowanie stanowiska asesora sądowego przez absol-
wenta aplikacji sędziowskiej lub prokuratorskiej, który poza polskim posiada 
jeszcze obywatelstwo innego państwa, przy czym rozstrzygając w przedmiocie 
złożonego wniosku, Rada będzie kierowała się przede wszystkim takimi kryte-
riami jak: okoliczności nabycia obywatelstwa innego państwa oraz konsekwencje 
wynikające z jego zrzeczenia się. Uchwała KRS nie będzie podlegała zaskarże-
niu. Po trzecie, w sytuacji, gdy Krajowa Rada Sądownictwa nie wyrazi zgody, 
osoba zainteresowana objęciem stanowiska asesorskiego będzie musiała podjąć 
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czynności zmierzające do zrzeczenia się obywatelstwa innego państwa i złożyć 
Radzie w terminie dwóch miesięcy potwierdzające to dokumenty. Po czwar-
te, jeżeli Krajowa Rada Sądownictwa pozytywnie ustosunkuje się do wniosku 
o wyrażenie zgody, osoba, której dotyczy uchwała Rady, będzie mogła ubiegać 
się w przyszłości również o powołanie na stanowiska sędziowskie, odnośnie 
do których ustawodawca przewidział wymóg posiadania wyłącznie polskiego 
obywatelstwa. Za to w przypadku gdy decyzja Rady będzie negatywna, a z przy-
czyn niezależnych od wnioskodawcy postępowanie zmierzające do zrzeczenia 
się obywatelstwa innego państwa nie zostanie zakończone, osoba ta wciąż bę-
dzie mogła ubiegać się o powołanie na stanowisko sędziego sądu rejonowego, 
o ile tylko będzie spełniała pozostałe warunki ustawowe, w tym, gdy przez co 
najmniej trzy lata będzie wykonywała obowiązki orzecznicze na stanowisku 
asesora sądowego”. W pełni popieram niniejszy projekt.
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Przemówienie senatora krzysztofa Brejzy  
w dyskusji nad punktem 13. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Konwencja o ochronie podwodnego dziedzictwa kulturowego jest niezwykle 

ważną konwencją. Pozwoli ona powołać krajowego koordynatora – będzie nim 
Narodowy Instytut Dziedzictwa – i stworzyć system umożliwiający prowadzenie 
podwodnych badań archeologicznych. Tak jak powiedziała jedna z pań senator, 
wierzymy w powodzenie planów utworzenia muzeum zabytków podwodnych 
w Łebie. Byłaby to wielka atrakcja i wspaniała platforma prezentacji dziedzic-
twa zabytków podwodnych w Polsce.



Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 18. posiedzenia Senatu

525

18. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 25, 26, 27, i 28 listopada oraz 2 i 3 grudnia 2020 r.

Przemówienie senatora mieczysława Golby  
w dyskusji nad punktem 13. porządku obrad

Świat nieustannie pędzi do przodu, pędzi coraz szybciej. Ten pęd niesie ze 
sobą rozwój techniki oraz ogrom innowacji technologicznych. Postęp daje wiele 
udogodnień w życiu każdego z nas, pozwala także sprawnie przystosować się do 
funkcjonowania w coraz to nowocześniejszym świecie. Rozwój techniki obej-
muje wiele gałęzi gospodarczych, szczególnie związanych z tym, co było dotąd 
tajemnicze i nieznane, czyli dnami mórz i oceanów.

Życie często pokazuje, iż to, co nieznane i tajemnicze, jest najbardziej pożą-
dane, dlatego też dna mórz i oceanów narażone są ciągle na nielegalne poszu-
kiwania oraz eksplorację. Konwencja, o której mowa w ustawie (o ratyfikacji 
Konwencji o ochronie podwodnego dziedzictwa kulturowego, przyjętej w Paryżu 
dnia 2 listopada 2001 r.), ma na celu wyeliminowanie wymienionych zagrożeń, 
a także wdrożenie prawnych rozwiązań.

Wypracowany wiele lat temu system współpracy międzynarodowej obej-
muje swym zasięgiem zarówno komunikację, konsultację, jak i koordynację 
w sferze wdrażania środków ochronnych. Ratyfikacja tej konwencji umożli-
wi Rzeczypospolitej posiadanie przywileju przynależenia do grupy państw 
stojących na straży bezpieczeństwa podwodnego dziedzictwa kulturowego. 
Otrzymany przywilej poszerzy nasze możliwości w oparciu o zasadę pomoc-
niczości i solidaryzmu wspólnego dziedzictwa, co w tych czasach jest bardzo 
ważne. Wspomnieć należy, iż ratyfikacja konwencji będzie oddziaływać na kra-
jowe regulacje i będzie miała pozytywny wpływ na jakość oraz stopień ochrony 
kulturowego dziedzictwa umiejscowionego w pasie terytorialnych wód Polski.

Na lądzie zawsze łatwiej o skuteczny nadzór w sprawowaniu pieczy nad 
zabytkami. Niestety w przypadku podwodnych stanowisk o nadzór ten jest 
znacznie trudniej. Stąd tak ważna jest rola UNESCO w systemie ochrony tych 
dziedzictw. Zgoda na dokonanie przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ra-
tyfikacji Konwencji o ochronie podwodnego dziedzictwa kulturowego, przyjętej 
w Paryżu dnia 2 listopada 2001 r., będzie doskonałym dowodem na zaangażowa-
nie naszego kraju w działania w zakresie dziedzictwa kulturowego w UNESCO.
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Przemówienie senator danuty Jazłowieckiej  
w dyskusji nad punktem 13. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W uzasadnieniu ustawy o ratyfikacji Konwencji o ochronie podwodnego dzie-

dzictwa kulturowego, przyjętej w Paryżu dnia 2 listopada 2001 r., stwierdzono, 
że rozwój techniki w dziedzinie nurkowania przełożył się na wzrost zainte-
resowania poszukiwaniem skarbów we wrakach statków, co często kończyło 
się niszczeniem obiektów ze względu na brak historycznej i naukowej wiedzy 
eksploratorów albo przybierało formę rabunkowego plądrowania. Dla podwod-
nego dziedzictwa kulturowego niebezpieczne są także inne działania wiążą-
ce się z eksploatacją mórz i oceanów – rybołówstwo, wydobycie ropy naftowej 
i gazu, instalacje rurociągów czy pogłębianie akwenów. Dlatego też państwa 
strony Konwencji UNESCO o ochronie podwodnego dziedzictwa kulturowego, 
sporządzonej w Paryżu dnia 2 listopada 2001 r., zobowiązują się do podjęcia 
konkretnych działań w celu ochrony dziedzictwa kulturowego znajdującego się 
pod wodą. Z uwagi na interes Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacja konwencji 
UNESCO jest bardzo istotna. Daje nam to bowiem możliwość ratowania pod-
wodnych zabytków na podstawie wysokich europejskich standardów.

Po ratyfikacji konwencji UNESCO z 2001 r. nasze państwo musi zapewnić 
realizację obowiązku informacyjnego. W związku z tym konieczne będzie wska-
zanie instytucji koordynującej oraz koordynatora krajowego, który będzie spra-
wował nadzór nad ochroną konwencyjną zabytków podmorskich znajdujących 
się zarówno w wodach terytorialnych, jak i na obszarze strefy ekonomicznej. 
Koordynator ma być usytuowany organizacyjnie w strukturze Narodowego 
Instytutu Dziedzictwa. Tu rodzi się pytanie: dlaczego akurat w tej instytucji, 
a nie w nowoczesnym muzeum archeologii podwodnej, które powstaje w Łebie? 
I kolejna wątpliwość: w jaki sposób ów koordynator zostanie powołany? Czy od-
będzie się to w drodze konkursu, czy też z nadania ministra?

Po konsultacjach z ekspertami Narodowego Muzeum Morskiego uznano, 
że badania archeologiczne obejmować będą wynajęcie statku oraz zakontrak-
towanie załogi archeologów podwodnych. Aby ich wykształcić, do programów 
archeologicznych studiów magisterskich, począwszy od 2020 r., wprowadzony 
zostanie kurs nurkowania. Nie rozumiem, po co to robić, skoro na Uniwersytecie 
Warszawskim, na studiach podyplomowych, już obecnie kształci się nurków, 
którzy są wyspecjalizowani i mają wysokie kompetencje do przeprowadzania 
badań pod wodą.

I kolejna sprawa. Szkoda, że w ramach konwencji UNESCO nie podjęliśmy 
decyzji o objęciu ochroną także wód śródlądowych.
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18. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 25, 26, 27, i 28 listopada oraz 2 i 3 grudnia 2020 r.

Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 13. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ustawa o ratyfikacji Konwencji o ochronie podwodnego dziedzictwa kultu-

rowego, przyjętej w Paryżu dnia 2 listopada 2001 r. dotyczy przede wszystkim 
ratyfikacji konwencji zapewniającej ochronę zabytkom podwodnego dziedzic-
twa kulturowego w miejscu ich zalegania. Wyrażenie zgody dokonane będzie 
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Celem konwencji jest opracowanie 
precyzyjnych rozwiązań prawnych eliminujących zagrożenia wynikające z nie-
legalnych poszukiwań dna akwenów. Pozwoli ona skutecznie chronić ten obszar 
przede wszystkim poza granicami morza terytorialnego. Jej powstanie jest wy-
nikiem jednoznacznego stanowiska państw bałtyckich w związku z konieczno-
ścią objęcia ochroną międzynarodową podwodnego dziedzictwa kulturowego, 
a obecna współpraca opiera się na działalności Rady Państw Morza Bałtyckiego 
i Komitetu ds. Dziedzictwa Regionu Bałtyku.

Jak podkreślono w uzasadnieniu do ustawy w Sejmie: „Druga połowa XX wie-
ku przyniosła szereg innowacji technologicznych pozwalających o wiele łatwiej 
i bezpieczniej eksplorować dna mórz i oceanów. Rozwój techniki w dziedzinie nur-
kowania spowodował zwiększenie zainteresowania podwodnym dziedzictwem 
kulturowym. Popularność zyskało także zjawisko poszukiwania skarbów znaj-
dujących się najczęściej we wrakach statków. Negatywną tego konsekwencją stały 
się działania rabunkowe polegające na plądrowaniu obiektów znajdujących się na 
dnie. Nielegalne poszukiwania zabytków to jednak nie jedyne zagrożenia dla pod-
wodnego dziedzictwa kulturowego. Oprócz nich wymieniane są również wszelkie 
inne działania związane z eksploatacją mórz i oceanów, takie jak: rybołówstwo, 
wydobycie ropy naftowej i gazu, instalacje rurociągów czy pogłębianie akwenów 
wodnych. Okoliczności te spowodowały, że społeczność międzynarodowa na fo-
rum UNESCO dostrzegła silną potrzebę opracowania i wdrożenia rozwiązań praw-
nych, które wyeliminowałyby powyższe zagrożenia i jednocześnie przyczyniły się 
do zbudowania międzynarodowego systemu ochrony dóbr kultury znajdujących 
się pod wodą. W tym celu powstała Konwencja UNESCO o ochronie podwodnego 
dziedzictwa kulturowego, sporządzona w Paryżu dnia 2 listopada 2001 r., zwana 
dalej «Konwencją UNESCO z 2001 r.», która zobowiązuje Państwa-Strony do pod-
jęcia konkretnych kroków w celu ochrony podwodnego dziedzictwa kulturowego”.

Tak więc dzięki ratyfikacji Konwencji UNESCO z 2001 r. Rzeczpospolita 
Polska znajdzie się w grupie państw chroniących podwodne dziedzictwo kul-
turowe w oparciu o zasadę pomocniczości, solidaryzmu i ochrony wspólnego 
dziedzictwa ludzkości.

W Sejmie za przyjęciem ustawy opowiedziało się 438 posłów, 3 było przeciw, 
3 wstrzymało się od głosu.

W pełni popieram niniejszą ustawę.
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18. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 25, 26, 27, i 28 listopada oraz 2 i 3 grudnia 2020 r.

Przemówienie senatora mariusza Gromki  
w dyskusji nad punktem 14. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Rozpatrujemy dziś ustawę o ratyfikacji Umowy o partnerstwie strategicz-

nym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, 
a Kanadą, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 30 października 2016 r.

Polska, podobnie jak inne instytucje Unii Europejskiej, uznaje Kanadę za 
jednego z kluczowych partnerów zarówno pod względem potencjału gospodar-
czego, jak i znaczenia na arenie międzynarodowej, m.in. w ramach ONZ czy 
Światowej Organizacji Handlu. Z tego powodu relacje między Unią Europejską 
a Kanadą powinny przybrać nową formułę prawną. Taką funkcję spełni umo-
wa, o której dzisiaj mówimy.

Umowa ta dotyczy proliferacji broni masowego rażenia i zwalczania nie-
legalnego handlu bronią. Mówi również o współpracy w zakresie zwalczania 
terroryzmu i jego finansowania. Są tam zapisane działania na rzecz wolnego 
handlu i zwiększania inwestycji, a także współpracy w różnych dziedzinach wie-
dzy, badań naukowych, innowacji i technologii komunikacyjnych, współpracy 
dotyczącej zwalczania niedozwolonych środków odurzających czy współpracy 
w zakresie zwalczania cyberprzestępczości.

Z naszej perspektywy podpisanie tej umowy wpisuje się w założenia i cele 
polityki RP wobec Kanady. Umowa o partnerstwie strategicznym z Kanadą jest 
w mojej ocenie umową kompletną. Jest też ona kolejnym etapem procesu pogłę-
biania współpracy między Unią Europejską a tym państwem. Umowa ta współ-
gra z interesami Rzeczypospolitej Polskiej. Warto dodać, że jej wejście w życie 
nie spowoduje konieczności zmiany polskiego prawa.
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18. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 25, 26, 27, i 28 listopada oraz 2 i 3 grudnia 2020 r.

Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 14. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ustawa o ratyfikacji umowy o partnerstwie strategicznym między Unią 

Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kanadą, z drugiej 
strony, sporządzonej w Brukseli dnia 30 października 2016 r. dotyczy umowy 
regulującej stosunki między państwami przynależącymi do Unii Europejskiej 
a Kanadą. Ustawa jest kolejnym aspektem zacieśniania współpracy z Kanadą, 
która zapoczątkowana została w 1976 r. podczas zawarcia ramowej umowy han-
dlowej i gospodarczej przez Wspólnoty Europejskie. W 1990 r. ogłoszono wspól-
ną deklarację polityczną, potwierdzoną wspólnym planem działania w 1996 r. 
Następnie w 2005 r. przyjęto Agendę Partnerstwa UE – Kanada, umowę usta-
nawiającą ramy udziału Kanady w operacjach zarządzania kryzysami, zaś 
w 2016 r. podpisano Kompleksową Umowę Gospodarczo-Handlową (CETA) regu-
lującą kwestię wolnego handlu między Unią Europejską a Kanadą. Jej głównymi 
celami są mocniejsze pogłębienie partnerstwa i usprawnienie oraz rozszerzenie 
współpracy o sprawy będące przedmiotem wspólnego zainteresowania. Ponadto 
reguluje ona kwestie związane z prawami człowieka, demokracją, rozwojem 
gospodarczym oraz dialogiem politycznym.

Jak podkreślono w uzasadnieniu projektu ustawy w Sejmie, zawarcie tej 
umowy jest dla Unii Europejskiej naturalną konsekwencją i kolejnym etapem 
procesu zacieśniania współpracy z Kanadą zapoczątkowanego w 1976 r. ra-
mową umową handlową i gospodarczą zawartą przez Wspólnoty Europejskie. 
W 1990 r. ogłoszona została wspólna deklaracja polityczna dotycząca stosunków 
transatlantyckich, potwierdzona w 1996 r. i wzbogacona o wspólny plan dzia-
łań. W 2005 r. przyjęto Agendę Partnerstwa UE – Kanada, a następnie podpi-
sano umowę ustanawiającą ramy udziału Kanady w operacjach zarządzania 
kryzysami prowadzonych przez Unię Europejską. W 2016 r. została podpisana 
Kompleksowa Umowa Gospodarczo-Handlowa, CETA, o wolnym handlu po-
między Unią Europejską a Kanadą.

W mojej opinii umowa pogłębi partnerstwo oraz usprawni i rozszerzy współ-
pracę o sprawy będące przedmiotem wspólnego zainteresowania. Umowa będzie 
wyrazem zaangażowania państw członkowskich Unii Europejskiej i Kanady 
w kwestię wspierania zrównoważonego rozwoju w aspekcie gospodarczym, śro-
dowiskowym i społecznym. W związku z tym w pełni popieram przyjęcie ustawy 
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację przez prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej umowy o partnerstwie strategicznym między Unią Europejską i jej pań-
stwami członkowskimi, z jednej strony, a Kanadą, z drugiej strony, sporządzonej 
w Brukseli dnia 30 października 2016 r.
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18. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 25, 26, 27, i 28 listopada oraz 2 i 3 grudnia 2020 r.

Przemówienie senatora krzysztofa Brejzy  
w dyskusji nad punktem 15. porządku obrad

W przypadku omawianej dziś ustawy o ratyfikacji umowy między RP 
a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, odnoszącej 
się do brexitu, nie sposób nie zwrócić uwagi na niebezpieczną politykę obecnego 
rządu. Jakże łatwo można wzniecić antyunijny ogień i doprowadzić do wypro-
wadzenia Polski z Unii Europejskiej.

Apeluję do polityków rządu o odpowiedzialność i nierealizowanie scenariu-
sza pisanego cyrylicą na Kremlu.
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18. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 25, 26, 27, i 28 listopada oraz 2 i 3 grudnia 2020 r.

Przemówienie senatora mariusza Gromki  
w dyskusji nad punktem 15. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jako członek Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą 

procedowaną ustawę – o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską 
a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie 
udziału w niektórych wyborach przez obywateli jednego Państwa zamieszku-
jących na terytorium drugiego Państwa, podpisanej w Warszawie dnia 29 maja 
2020 r. – uważam za niezwykle ważną i oczekiwaną, przede wszystkim przez na-
szych rodaków zamieszkujących na terenie Zjednoczonego Królestwa. Głównym 
celem ratyfikowanej umowy jest nadanie obywatelom RP praw wyborczych 
w wyborach samorządowych, które odbywają się w Wielkiej Brytanii, i oczywi-
ście na zasadzie wzajemności – również obywatelom Zjednoczonego Królestwa 
zamieszkującym w Polsce.

Ratyfikacja umowy spowoduje powrót do sytuacji sprzed wystąpienia 
Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej, które nastąpiło 31 stycznia br. 
Bezsporną kwestią jest to, że władze polskie powinny dać możliwość wpływu 
na lokalne sprawy naszym rodakom w Zjednoczonym Królestwie, których liczba 
sięga ponad 900 tysięcy. Jest to umowa, jak zaznaczyłem na wstępie, oczekiwa-
na, umowa, która naszym rodakom da gwarancję utrzymania posiadanych do 
tej pory praw. Ważne jest, aby pomimo wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii 
Europejskiej podtrzymywać przyjacielskie i jak najlepsze stosunki. W mojej 
ocenie można je wypracować poprzez zaangażowanie Polaków i Brytyjczyków 
w życie lokalnych wspólnot. Będzie to budować i pielęgnować przyjazne sto-
sunki i relacje.

W pełni popieram zapisy tej umowy.
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18. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 25, 26, 27, i 28 listopada oraz 2 i 3 grudnia 2020 r.

Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 15. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jest to rządowy projekt ustawy. Głównym celem ustawy o ratyfikacji Umowy 

między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii 
i Irlandii Północnej w sprawie udziału w niektórych wyborach przez oby-
wateli jednego Państwa zamieszkujących na terytorium drugiego Państwa, 
podpisanej w Warszawie dnia 29 maja 2020 r., jest przyznanie obywatelom 
Zjednoczonego Królestwa legalnie zamieszkującym w RP czynnego i biernego 
prawa wyborczego w wyborach do gmin oraz przyznanie Polakom mieszkają-
cym na terenie Zjednoczonego Królestwa czynnego i biernego prawa wyborczego 
w Zjednoczonym Królestwie.

Tak więc celem ratyfikowanej umowy jest przyznanie obywatelom 
Zjednoczonego Królestwa, którzy legalnie zamieszkują w Polsce, czynnego i bier-
nego prawa wyborczego w wyborach do organów gminy oraz przyznanie obywa-
telom polskim, którzy legalnie zamieszkują na terenie Zjednoczonego Królestwa, 
czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do organów samorządu lo-
kalnego w Zjednoczonym Królestwie.

W pełni popieram niniejsze przedłożenie.
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18. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 25, 26, 27, i 28 listopada oraz 2 i 3 grudnia 2020 r.

Przemówienie senatora krzysztofa Brejzy  
w dyskusji nad punktem 16. porządku obrad

Panie i Panowie Senatorowie!
Celem głównym międzynarodowej Konwencji o pracy na morzu jest „ochrona 

zdrowia marynarzy i zapewnienie im szybkiego dostępu do opieki medycznej na 
statku i na lądzie”. Oznacza to, iż wszyscy marynarze powinni być bezwzględnie 
objęci opieką medyczną podczas pracy na statku. Wiele jest jednak doniesień od 
osób pracujących na statkach, że obecnie pracodawcy nie przekazują maryna-
rzom masek ochronnych i płynów antybakteryjnych. Jest to niezwykle ważny 
problem w związku z panującą pandemią, który powinien zostać rozwiązany 
przez odpowiednie instytucje powołane do egzekucji postanowień wspomnia-
nej konwencji.

Nasuwa się pytanie: jakie działania, wytyczne, sugestie przekazywały polskie 
instytucje właściwym armatorom i pracodawcom, by chronić zdrowie i życie 
marynarzy?
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18. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 25, 26, 27, i 28 listopada oraz 2 i 3 grudnia 2020 r.

Przemówienie senatora mariusza Gromki  
w dyskusji nad punktem 16. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Poprawki do konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy o pracy na mo-

rzu z 2006 r. zostały przyjęte w dniu 27 kwietnia 2018 r. przez specjalny trój-
stronny komitet, a następnie zatwierdzone przez Międzynarodową Konferencję 
Pracy w dniu 5 czerwca 2018 r. 3 maja 2012 r. Polska przystąpiła do konwencji 
o pracy na morzu. Jej stronami jest 96 państw, które reprezentują łącznie ponad 
90% światowego tonażu floty. W 2018 r. zostały przyjęte poprawki do konwen-
cji, które mają na celu ujęcie w ramy prawne wyłaniających się rzeczywistych 
zagadnień dotyczących życia i pracy marynarzy na statku.

Pierwsza poprawka dotyczy umowy o pracę, a chodzi o dodanie nowego ustę-
pu. Nowy przepis nakłada obowiązek przedłużenia marynarskiej umowy o pracę 
na czas przetrzymywania marynarza na statku lub poza nim na skutek piractwa 
lub zbrojnej napaści na statki.

Druga poprawka obejmuje wynagrodzenia i polega na dodaniu nowego ust. 7, 
który gwarantuje wypłacenie wynagrodzenia i innych należności w ramach 
marynarskiej umowy o pracę na skutek piractwa lub zbrojnej napaści na statki. 
Oczywiście ustawa o ratyfikacji poprawek zawiera również definicję piractwa 
i definicję zbrojnej napaści na statek.

Trzecia poprawka dotyczy prawa do bezpłatnej repatriacji w sytuacji, gdy 
marynarze przetrzymywani są na statku lub poza nim w wyniku piractwa 
i zbrojnej napaści na statki.

Wejście w życie poprawek nie spowoduje wydatków dla budżetu państwa 
ani jednostek samorządu terytorialnego oraz zmniejszenia dochodów jedno-
stek sektora finansów publicznych. Nieprzyjęcie opisanych wyżej poprawek 
może nieść negatywne skutki społeczne, organizacyjne, gospodarcze i prawne, 
a konsekwencje społeczne braku regulacji w zakresie, którego dotyczą, mogą 
spowodować pogorszenie warunków życia marynarzy i ich rodzin. Ratyfikacja 
poprawek wpisuje się w polską politykę morską i sprawi, że interesy polskich 
marynarzy będą zabezpieczone w należytym stopniu.



Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 18. posiedzenia Senatu

535

18. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 25, 26, 27, i 28 listopada oraz 2 i 3 grudnia 2020 r.

Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 16. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ustawa o ratyfikacji Poprawek do Konwencji o pracy na morzu, przyję-

tej w Genewie dnia 23 lutego 2006 r., zatwierdzonych przez Międzynarodową 
Konferencję Pracy w Genewie w dniu 5 czerwca 2018 r. w głównej mierze do-
tyczy ratyfikacji poprawek do konwencji mających dać zapewnienie o ciągłości 
obowiązywania umowy o pracę marynarza podczas jego „niewoli” w wyniku 
ataku piratów lub też zbrojnej napaści bez zależności okresu trwania umowy.

Polska ratyfikowała Konwencję o pracy na morzu w dniu 3 maja 2012 r. 
Ratyfikacja Poprawek do Konwencji o pracy na morzu będzie się wiązała z ko-
niecznością dokonania zmian w krajowym porządku prawnym. Nowelizacji 
wymagać będzie ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu, regulująca 
prawa i obowiązki stron stosunku pracy na statkach morskich o polskiej przy-
należności oraz ochronę zdrowia i ochronę socjalną marynarzy. Jak podkreślono 
w opinii Biura Legislacyjnego Senatu: „Konwencja o pracy na morzu z 2006 r., 
regulując wymagania kwalifikacyjne wobec marynarzy, warunki ich zatrud-
nienia i życia na statku, zagadnienia ochrony zdrowia i opieki medycznej dla 
marynarzy oraz ustanawiając dla nich zabezpieczenia społeczne i ochronę so-
cjalną, dotyczy wolności i praw obywatelskich określonych w Konstytucji RP 
oraz odnosi się do spraw uregulowanych w ustawach. Z tych względów konieczne 
jest zachowanie trybu związania Polski Konwencją za uprzednią zgodą na raty-
fikację wyrażoną w ustawie (art. 89 ust. 1 pkt 2 i 5 Konstytucji RP)”.

Za przyjęciem ustawy głosowało 448 posłów, przy braku głosów przeciw-
nych i jednym wstrzymaniu się od głosu. W pełni popieram niniejszą ustawę.
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Przemówienie senatora krzysztofa Brejzy  
w dyskusji nad punktem 17. porządku obrad

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych rozwiąże 
problem utraty przez samorządy części środków. Problem wywołany jest błędem 
ustawodawcy z 2016 r. i rygorystycznym orzecznictwem sądowym.

Zgadzam się w tym zakresie z senatorem Krzysztofem Kwiatkowskim. Podał 
on przykład Małaszewicz, gdzie funkcjonuje kilkanaście terminali. Miały one 
przed sobą perspektywę rozwoju, jednak właśnie na skutek błędu z 2016 r. rozwój 
tych terminali został zastopowany. Sąsiednia gmina blokuje rozwój infrastruk-
tury kolejowej, wskazując, że nie będzie mieć żadnych korzyści z tych inwestycji. 
Dzieje się tak na skutek właśnie tego błędu ustawodawcy z 2016 r. 

Dlatego trzeba poprzeć ten projekt ustawy, tak aby zlikwidować tę lukę, napra-
wić błąd ustawodawcy i znacznie wspomóc samorządy w rozwoju. Projektowana 
ustawa sytuację uporządkuje, dlatego zasługuje na nasze poparcie.
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Przemówienie senatora mariusza Gromki  
w dyskusji nad punktem 17. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Wobec obowiązujących interpretacji przepisów dokonywanych przez sądy 

administracyjne, które niekorzystnie orzekają na rzecz jednostek samorządu 
terytorialnego, co w szczególności ma wpływ na uszczuplanie dochodów gmin, 
konieczne jest doprecyzowanie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych.

Rzeczywiście, w treści obecnie istniejącego przepisu jest pewnego rodzaju 
luka prawna, przez co przedsiębiorcy mają sposobność, aby uchylać się od pła-
cenia podatku od nieruchomości. Ze względu na to, że nieruchomości wykorzy-
stywane pod różnego rodzaju działalności gospodarcze, a zakwalifikowane jako 
kolejowe charakteryzują się wielkimi powierzchniami, unikanie wnoszenia od 
nich podatków powoduje duże straty finansowe w dochodach własnych gmin.

Bliższe przyjrzenie się zmieniającym się na przestrzeni ostatnich lat prze-
pisom wspomnianej ustawy prowadzi do wniosku, iż obowiązujące przepisy są 
najbardziej ogólnikowe, a przez to krzywdzące dla gmin. Proponowane zmiany 
mające na celu to, aby zwolnienie z podatku od nieruchomości dotyczyło wyłącz-
nie gruntów pod budynkami i budowlami wchodzącymi w skład infrastruktury 
kolejowej w myśl przepisów o transporcie kolejowym, przyczynią się do rozwią-
zania omawianego problemu. Warto jednak zwrócić uwagę na niedoprecyzowa-
nie przepisu, co pozwala na interpretowanie go w taki sposób, że zwolnienie od 
podatku dotyczy również infrastruktury prywatnej.

Uważam, że zmiana tego przepisu w sposób wskazany w projektowanej usta-
wie jest jak najbardziej uzasadniona i popieram ten projekt.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 17. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jak podkreślono w ocenie skutków regulacji dotyczącej projektu ustawy 

o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych: „Zwolnienie od podatku od 
nieruchomości dotyczące obiektów infrastruktury kolejowej obowiązuje od wej-
ścia w życie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. 
W dniu 16 listopada 2016 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o transporcie 
kolejowym oraz niektórych innych ustaw, która przez zmianę definicji infra-
struktury kolejowej spowodowała rozszerzenie zakresu stosowania zwolnienia 
od podatku od nieruchomości. Od 1 stycznia 2017 r. w skład infrastruktury ko-
lejowej wchodzą grunty oznaczone jako działki ewidencyjne, na których znaj-
dują się elementy infrastruktury kolejowej. W konsekwencji art. 7 ust. 1 pkt 1 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych przesądza, 
że od podatku od nieruchomości zwolniony jest grunt (działka ewidencyjna), 
na którym znajduje się element wspomnianej infrastruktury, choćby na ten cel 
zostały przeznaczone jedynie niewielkie fragmenty owego gruntu”.

Rekomendowane rozwiązanie polegałoby na propozycji doprecyzowania i za-
wężenia przepisu art. 7 ust. 1 pkt 1, który określa zakres zwolnienia od podatku 
od nieruchomości. Ideą jest wprowadzenie rozwiązania, zgodnie z którym zwol-
nienie będzie dotyczyło nie całości gruntu, ale tylko tej części, na której znaj-
dują się elementy infrastruktury kolejowej wykorzystywane na cele określone 
w ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.

Minister infrastruktury w swojej opinii na temat projektu negatywnie za-
opiniował inicjatywę i podniósł, że przedstawiona przez senatorów inicjatywa 
legislacyjna, zgodnie z ratio legis wskazanym w uzasadnieniu projektu, wymaga 
szczegółowego doprecyzowania i objęcia zwolnieniem szerszego zakresu obiek-
tów wchodzących w skład systemu kolei, dlatego zaproponował uwzględnienie 
w toku dalszych prac legislacyjnych rozwiązań opracowanych w Ministerstwie 
Infrastruktury.
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Przemówienie senatora Beniamina Godyli  
w dyskusji nad punktem 18. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Przedstawioną ustawę o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz nie-

których innych ustaw, zakładającą realizację dość licznych postulatów obywa-
telskich, należy ocenić pozytywnie. Projekt stwarza podstawy do tworzenia 
powiatowych oraz wojewódzkich rad seniorów. Należy w tym miejscu przypo-
mnieć, iż od 2013 r. na szczeblu gminnym mogą być powoływane rady seniorów. 
Gminną radę seniorów powołuje rada gminy z własnej inicjatyw lub „na wniosek 
zainteresowanych środowisk”. Rada gminy nie jest przy tym zobowiązana do 
uwzględnienia wniosku o utworzenie gminnej rady seniorów. Również z uwa-
gi na fakt, iż nasze społeczeństwo, niestety, jest społeczeństwem starzejącym 
się, takie rozwiązanie jest dobrym kierunkiem działań, ponieważ przyczyni 
się do aktywizacji osób starszych na różnych szczeblach jednostek samorządu 
terytorialnego.

Projekt należy ocenić pozytywnie, niemniej jednak zapis dotyczący obliga-
toryjnego obowiązku powołania w gminach powyżej 20 tysięcy mieszkańców 
rady seniorów w przypadku, gdy z wnioskiem o powołanie takiej rady wystąpi 
co najmniej 100 mieszkańców danej gminy, z których każdy ukończył 60 lat, 
niestety budzi moje wątpliwości i powinien zostać wykreślony. Należy przy-
jąć, iż rady seniorów na każdym szczeblu samorządu powinny mieć charakter 
fakultatywny. Rady seniorów z samego założenia mają charakter doradczo-
-konsultacyjny i powinny móc się tworzyć na takiej samej zasadzie jak rady 
młodzieżowe. Powyżej wskazane obowiązkowe powołanie rady seniorów wiąże 
się niestety z koniecznością zagwarantowania, po stronie jednostek samorządu 
terytorialnego, środków na ten cel.

Wprowadzenie możliwości tworzenia powiatowych oraz samorządowych rad 
seniorów przyczyni się do urzeczywistnienia postulatu prawa mieszkańców do 
współdecydowania. Stworzone zostaną w ten sposób również normy do dialogu 
społecznego w wymiarze międzypokoleniowym. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senator agnieszki Gorgoń-komor 
w dyskusji nad punktem 18. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Pochylamy się dziś nad projektem ustawy o zmianie ustawy o samorządzie 

gminnym oraz niektórych innych ustaw. O ile dofinansowanie działalności sa-
morządowych rad seniorów można uznać za zasadne, o tyle finansowanie ubez-
pieczenia od odpowiedzialności cywilnej lub ubezpieczenia zdrowotnego nie 
jest konieczne. Seniorzy to zazwyczaj ludzie, którzy są na emeryturze, a więc 
posiadają pakiet świadczeń socjalnych. Z kolei miejsca, w których się spotykają, 
zazwyczaj należą do gmin, a one z reguły posiadają pełne ubezpieczenie, łącznie 
z OC nieruchomości. Dodatkowe ubezpieczenia to koszty dla samorządów, któ-
rych dochody w ostatnich latach, zwłaszcza w tym roku, zostały uszczuplone. 
Nie powinniśmy ich obarczać dodatkowymi wydatkami.
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Przemówienie senatora Janusza Gromka  
w dyskusji nad punktem 18. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Omawiana dzisiaj inicjatywa ustawodawcza mająca uregulować kwestię 

tworzenia i funkcjonowania rad seniorów na poszczególnych szczeblach samo-
rządów jest niezwykle istotna. Samorządy w swojej formule funkcjonowania są 
zawsze najbliżej mieszkańców i decydują o sprawach ważnych dla ich codziennej 
egzystencji. Radni samorządowi tworzący organy uchwałodawcze oraz zarzą-
dy miast, powiatów i województw jako organy wykonawcze muszą wsłuchiwać 
się w głos mieszkańców. Wiele podejmowanych inicjatyw wymaga opinii osób, 
które z racji wieku odznaczają się życiowym doświadczeniem. Nieuniknione 
zmiany demograficzne narzucają konieczność zwiększenia udziału seniorów 
w życiu lokalnych społeczności.
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Przemówienie senator agnieszki kołacz-leszczyńskiej 
w dyskusji nad punktem 18. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Niech mój głos będzie powieleniem tego, co przedstawiłam podczas posie-

dzenia połączonych komisji, i przypomni tylko, że rady seniorów czy grupy, 
które zrzeszają wokół siebie osoby właśnie w wieku senioralnym same inspirują 
wszelkie działania. Nigdy nie należało seniorów do czegokolwiek zmuszać czy 
ich aktywizować. To dzięki ich inicjatywom, dzięki ich energii, entuzjazmowi, 
ale też wysiłkowi, który podejmują, mamy do tej pory organizowane rady se-
niorów i wszystkie inne grupy aktywności, w których seniorzy – przypomnę, 
że w starzejącym się społeczeństwie – odnajdują doskonale swoje miejsce.

Chcę, żebyśmy przy okazji takich dyskusji pamiętali również tym, że przed 
nami są zupełnie inne wyzwania. Jesteśmy starzejącym się społeczeństwem. 
Zmieniamy swoje życie, swoją codzienność, nie tylko teraz spowodowaną sza-
lejącą pandemią. Musimy pamiętać i przyzwyczajać się do sytuacji, w których 
coraz mniej jest i będzie – także w związku z nowymi wyzwaniami świata, 
rozwojem nauki, możliwością kontynuowania nauki i pracy – domów wielopo-
koleniowych, w których jedno pokolenie opiekowało się starszym, tym o słab-
szym zdrowiu, gdzie starsi rodzice mogli liczyć na pomoc swoich dzieci. Proszę 
pamiętać, że młodzi ludzie szukają swojego miejsca, pracy i nie zatrzymamy ich 
już w domach, w swoich rodzinnych miastach. To naturalne wyzwanie naszej 
cywilizacji. W dzisiejszej codzienności to dziadkowie sami decydują, czy chcą 
się zajmować wnuczkami, czy też chcą być aktywni, a wtedy ich dzieci w inny 
sposób organizują sobie opiekę nad wnukami. Zmieniający się świat będzie wy-
muszał zupełnie nowe rozwiązania. Wiem o tym, a my wszyscy też jesteśmy 
tego świadomi, ponieważ w poprzedniej kadencji Sejmu z grupą 20 parlamen-
tarzystek jeździłyśmy po całej Polsce. Odbyłyśmy ponad 80 spotkań. Byłyśmy 
w każdym regionie, w 16 regionach Polski na spotkaniach w ramach programu 
„Polska Seniora”. Gościliśmy wtedy nie tylko przedstawicieli rad seniorów, nie 
tylko osoby, które są w nich zrzeszone, ale również osoby, które udało nam się 
po prostu jakby wyciągnąć domu, zachęcić je, żeby przyszły i żeby opowiedziały 
o tym, jak wygląda ich codzienność i czego tak naprawdę oczekują od nas, two-
rzących prawo. I ten projekt, za który bardzo dziękuję –  chylę tutaj czoła – jest 
kolejnym przygotowanym projektem. Także w poprzedniej kadencji takie pro-
jekty były składane w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, ale niestety nie zostały 
docenione. Tak więc tym bardziej cieszę się z tej inicjatywy i wierzę, że uda się 
nam ją zrealizować i przepisy zaczną wkrótce obowiązywać, a tym samym uda 
nam się wesprzeć dotychczasowe działania już funkcjonujących rad i dać impuls 
do tworzenia nowych, także w naszych powiatach i samorządach województwa.

Panie Marszałku! Szanowni Państwo! Myślę, że to dopiero początek zmian 
i wyzwań, które są przed nami. Przypomnę, że wśród wyzwań, które miałyśmy 
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przyjemność konsultować podczas naszych spotkań, a które zostały „ubrane” 
w projekty ustaw, przedstawione w poprzedniej kadencji i złożone do laski mar-
szałkowskiej, jest przede wszystkim ustawa o pomocy osobom niesamodzielnym, 
która przygotowywana była przez kilka lat przez senatora poprzednich kadencji 
Mieczysława Augustyna. To świetny projekt wyczerpujący aktualne potrzeby 
seniorów i ich rodzin absolutnie w każdej dziedzinie i w każdym kontekście do-
tyczącym ich życia, dotyczący ułatwień w sytuacjach chorób, niepełnospraw-
ności i możliwości wspierania przez bliskich i rodziny. To zapisy, zasady, które 
powinny obowiązywać w codzienności naszych seniorów.

W tych propozycjach, które przedstawiałyśmy w naszym programie „Polska 
Seniora”, były również zapisy o czeku opiekuńczym, o asystencie osoby niesa-
modzielnej, o dofinansowywaniu teleopieki, o urlopach wytchnieniowych dla 
opiekunów, o bilansie zdrowotnym seniorów, o badaniach, które w pewnym wie-
ku, po sześćdziesiątym roku życia bądź nawet wcześniej, powinny być systema-
tycznie wykonywane jako badania profilaktyczne, pozwalające kontrolować na 
bieżąco stan zdrowia i ewentualne problemy zdrowotne, które z wiekiem mogą 
się nasilać. Nie wspomnę o zapisach i konieczności rozwoju geriatrii, tak zapo-
mnianej, która jest jakby delikatnie zawstydzającym tematem, sprawą, którą 
niestety nikt nie ma odwagi zaplanować, a cóż mówić o jej rozwoju. Nasze roz-
wiązania regulowały także rolę rad seniorów.

Panie Marszałku! Szanowni Państwo! Dziękując za ten projekt, chcę powie-
dzieć, że to jest dopiero początek. Musimy wszyscy mieć świadomość w tym za-
kresie, przyswoić wiedzę i przygotować się na zupełnie inne, nowe wyzwania, 
które niesie ze sobą świat.

Pamiętajmy, że w tym wszystkim najcenniejsze jest to, że seniorów mamy 
za sobą, a wystarczy tylko im pomóc, ich wspierać. Nie trzeba na siłę ich ani an-
gażować, ani inicjować, wystarczy im pomóc, bo oni sobie świetnie dadzą radę 
z tymi wszystkimi wyzwaniami, które są przed nimi. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 18. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych 

innych ustaw to inicjatywa Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. 
Realizuje ona postulaty zawarte w petycjach wniesionych do Senatu –P9-28/29 
i P9-28/19-2. Wobec tego tworzy się podstawy prawne, które pozwolą na powo-
łanie powiatowych i wojewódzkich rad seniorów. Projektowane przepisy pozwo-
lą na dofinansowanie ich działalności, a także przewidują objęcie ich członków 
ubezpieczeniem.

Zgodnie z informacjami zawartymi w Ocenie Skutków Regulacji do projek-
tu, który był szeroko konsultowany, swoje opinie przedstawiły m.in. następu-
jące podmioty.

1. Narodowy Fundusz Zdrowia nie zgłosił uwag do przedmiotowego projektu. 
NFZ z aprobatą odniósł się do rozwiązania poszerzającego krąg osób objętych 
ubezpieczeniem zdrowotnym, za które są opłacane składki, o członków gmin-
nej rady seniorów, powiatowej rady seniorów oraz wojewódzkiej rady seniorów. 
Ponadto, niezależnie od pozytywnej oceny projektowanej ustawy, w opinii NFZ 
wskazano alternatywną metodę objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym członków 
rad seniorów.

2. Minister zdrowia wyraził natomiast negatywną opinię o art. 4 projektu, 
obejmującym propozycję zmiany ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadcze-
niach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych.

3. Minister rodziny i polityki społecznej stwierdził, że pod warunkiem akcep-
tacji przez stronę samorządową można odnieść się pozytywnie do stworzenia 
podstawy prawnej dla powoływania rad seniorów przez jednostki samorządu 
terytorialnego szczebla powiatowego i wojewódzkiego oraz do umożliwienia sa-
morządom wszystkich szczebli podejmowania decyzji w zakresie ewentualnego 
określenia zasad dofinansowania rad seniorów. Oceniając zaś przepis przewi-
dujący obligatoryjne tworzenie gminnych rad seniorów w przypadku spełnienia 
określonych przesłanek, Minister wyraził przekonanie, iż celowe jest pozosta-
wienie tej kwestii swobodzie decyzyjnej każdej z gmin.

4. Minister finansów, funduszy i polityki regionalnej zgłosił następujące 
uwagi:

– w projektowanym art. 5c – w art. 1 projektu – zaproponował dodanie 
w ust. 2b pkt 4 statuującego wymóg złożenia podpisów przez wnioskodawców 
oraz rezygnację z ust. 2c – według Ministra organy gminy posiadają możliwość 
zweryfikowania danych osobowych wnioskodawców wnoszących o powołanie 
gminnej rady seniorów,
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– wskazał, że przepisy determinujące charakter rad seniorów jako ciał mają-
cych zadania konsultacyjne, doradcze i inicjatywne nie gwarantują faktycznego 
wpływu na sprawy danej jednostki samorządu terytorialnego,

– zauważył, że powierzenie gminie nowych zadań własnych powinno wią-
zać się z zapewnieniem koniecznych środków finansowych na ich realizację.

5. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów wyraził poparcie dla 
propozycji wprowadzenia rozwiązania stwarzającego możliwość finansowania 
różnych aspektów działalności rad seniorów. Wyrażono pogląd, że ograniczenia 
finansowe są tylko jednym z powodów hamujących powstawanie rad seniorów 
i ich efektywną działalność oraz że zdynamizowanie tego procesu wymaga głęb-
szych zmian ustawowych.

6. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji stwierdził, że z uwagi na 
proces starzenia się polskiego społeczeństwa aktywizacja osób starszych jest 
kluczowa dla sprawnego i dobrego funkcjonowania kraju i społeczności lokal-
nych. Zdaniem Ministra zasadne wydaje się ustawowe uregulowanie kwestii 
związanych z możliwością finansowania działalności gminnych rad seniorów, 
jednak proponowane przepisy wymagają doprecyzowania. Z kolei wątpliwości 
wywołuje – w ocenie szefa resortu spraw wewnętrznych i administracji – re-
gulacja, która przesądza, że na wniosek co najmniej 100 mieszkańców gminy, 
z których każdy ukończył 60 lat, rada gminy tworzy gminną radę seniorów. 
Wprowadzenie obowiązku powołania tych gremiów w gminach liczących po-
wyżej 20 tysięcy mieszkańców wiąże się bowiem z koniecznością zagwaran-
towania – po stronie jednostek samorządu terytorialnego – środków na ten 
cel. W związku z tym w ustawie powinna zostać utrzymana fakultatywność 
powoływania tych gremiów. Zastrzeżenia Ministra wzbudziła także regulacja, 
zgodnie z którą rada gminy może postanowić o zapewnieniu członkom gminnej 
rady seniorów ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia 
zdrowotnego. Za to sama propozycja rozszerzenia możliwości powołania rad 
seniorów w powiatach i województwach wymaga szczegółowego uzasadnienia. 
Ponadto w przesłanej opinii zaproponowano ujednolicenie przepisów dotyczą-
cych funkcjonowania rad seniorów i młodzieżowych rad.
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Przemówienie senatora ryszarda Świlskiego  
w dyskusji nad punktem 18. porządku obrad

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Procedowany projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym 

oraz niektórych innych ustaw zakłada wprowadzenie możliwości powoływa-
nia powiatowych i wojewódzkich rad seniorów. Jak czytamy w uzasadnieniu: 
„Przyjmuje się, że każdy szczebel samorządu terytorialnego powinien mieć 
prawnie uregulowaną możliwość sprzyjania solidarności międzypokolenio-
wej oraz tworzenia warunków do pobudzania aktywności obywatelskiej osób 
starszych w społeczności lokalnej”. W moim przekonaniu jest kwestią niezwy-
kle istotną to, aby dołożyć wielkich starań do aktywizacji pokolenia seniorów 
w Polsce. Nie tylko po to, aby przyczynić się do wzrostu ich wewnętrznej satys-
fakcji, ale i po to, by stanowić przyczynek do budowania aktywności społecznej 
wszystkich Polaków.

Przypomnę, że w bieżącym 2020 r. obchodzimy 45. rocznicę utworzenia 
w Polsce pierwszego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Z tej okazji Senat RP podjął 
specjalną uchwałę, w której podkreślaliśmy, jak istotne znaczenie ma edukacja 
i aktywność społeczna osób starszych. Dziś możemy pójść krok dalej i otwo-
rzyć drzwi do rozwoju rad senioralnych – ciał doradczych, w których seniorzy, 
dzięki swojemu doświadczeniu i mądrości życiowej, staliby się wsparciem dla 
organów samorządowych.

Rada Seniorów funkcjonuje już z powodzeniem np. w Gdańsku. Jej celem jest 
zwiększanie zainteresowania i zaangażowania seniorów w sprawy lokalnej spo-
łeczności, w szczególności dotyczące rozwiązywania problemów i zaspokajania 
potrzeb środowiska osób starszych oraz pobudzania ich aktywności. Jej radni 
działają w zakresie np. profilaktyki i promocji zdrowia seniorów, rozwijania 
form kształcenia i aktywności intelektualnej seniorów czy też rozwoju różno-
rodnych form wypoczynku, dostępu do sportu, rekreacji, edukacji i kultury. 
W moim odczuciu ważne jest, aby tego typu aktywność seniorów stała się po-
wszechna w każdym zakątku Polski.
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Przemówienie senatora krzysztofa Brejzy  
w dyskusji nad punktem 19. porządku obrad

Wysoka Izbo!
Jeśli chodzi o  projekt ustawy o  uchyleniu ustawy o  Radzie Mediów 

Narodowych, należy stwierdzić, że media publiczne w Polsce nie istnieją. 
Zamieniły się w pałkę polityczną i nie realizują swojej ustawowej misji – re-
alizują zadania polityczne. Dlatego popieram ustawę o likwidacji tej rady. Co 
więcej, uważam, że środki przeznaczane na funkcjonowanie czysto partyjnych 
mediów powinny wrócić do budżetu. Środki te nie służą realizacji misji publicz-
nej, czyli są marnotrawione.
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Przemówienie senatora Beniamina Godyli  
w dyskusji nad punktem 19. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Przedstawiony projekt ustawy o  uchyleniu ustawy o  Radzie Mediów 

Narodowych zakłada likwidację Rady Mediów Narodowych, a następnie prze-
niesienie posiadanych przez tę radę kompetencji na Krajową Radę Radiofonii 
i Telewizji.

Zgodnie z przedłożonym projektem ustawa odnosi się do wydanego przez 
Trybunał Konstytucyjny wyroku z dnia 13 grudnia 2016 r. Trybunał wskazał, 
iż przepisy tzw. małej ustawy medialnej, która została uchwalona 30 grudnia 
2015 r. i obowiązywała do końca czerwca 2016 r., są w pewnej części niekonsty-
tucyjne, z czym nie sposób się nie zgodzić. To właśnie ta ustawa zmieniła sposób 
obsadzania zarządów i rad nadzorczych spółek publicznej radiofonii i telewizji. 
Projekt ustawy o uchyleniu ustawy o Radzie Mediów Narodowych przyczyni się 
do właściwego wykonania wskazanego wyroku Trybunału – sygn. akt K 13/16.

Ustawa uchylająca obowiązującą ustawę przyczyni się do przywrócenia od-
powiednich kompetencji Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, które zostały 
zagwarantowane w konstytucji. Istotna jest również kwestia, że do projektu 
ustawy wprowadzona została poprawka, która zakłada wdrożenie konkursów 
do członków rad nadzorczych Polskiego Radia i TVP. Jednakże w mojej ocenie 
warto byłoby również rozszerzyć projekt o kadencyjność zarządów, tak jak to 
miało miejsce w poprzednim stanie prawnym. Zaproponowaną regulację należy 
ocenić jak najbardziej pozytywnie, ponieważ przyczynia się do prawidłowego 
wykonania wyroku, szczególnie w zakresie, w jakim likwiduje Radę Mediów 
Narodowych i przywraca kompetencje Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji.

W ostatnim czasie można dość wyraźnie dostrzec, iż mamy do czynienia 
z nierzetelną pracą mediów publicznych. Media powinny być od tego, aby przed-
stawiać obywatelom rzetelnie i obiektywne informacje. Stoję na stanowisku, iż 
kształtowanie ustawowego modelu funkcjonowania radiofonii i telewizji nie 
może abstrahować od treści unormowań konstytucyjnych dotyczących KRRiT, 
zatem należy przywrócić jej skuteczne narzędzia pozwalające na wykonywanie 
zadań do niej należących. Bardzo zasmuca fakt, iż stan niezgodności z konsty-
tucją utrzymuje się niestety od tak długiego czasu. 

Wyrażam głęboką nadzieję, iż projektowana ustawa wejdzie w życie i zakoń-
czą się działania upolitycznionej Rady Mediów Narodowych. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senator agnieszki Gorgoń-komor 
w dyskusji nad punktem 19. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo Senatorowie!
W  kontekście projektu ustawy o  uchyleniu ustawy o  Radzie Mediów 

Narodowych należy powiedzieć, że ograniczenie konstytucyjnych kompetencji 
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji spowodowało dramatyczny spadek jakości 
w obszarze komunikacji społecznej prowadzonej przez media, które zarządzane 
są obecnie przez państwo. Planowanie kolejnego wsparcia narodowych komuni-
katorów kwotą 2 miliardów zł z budżetu państwa, czyli z podatków obywateli, 
i to w czasach pandemii, kiedy brakuje środków finansowych dla szpitali, jest 
dowodem na to, że Rada Mediów Narodowych nie spełnia swojej funkcji. 

Za zasadne uważam więc przywrócenie kompetencji konstytucyjnych 
Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji oraz zniesienie Rady Mediów Narodowych.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 19. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Projekt ustawy o uchyleniu ustawy o Radzie Mediów Narodowych, który jest 

inicjatywą Komisji Kultury i Środków Przekazu, w opinii senatorów Koalicji 
Obywatelskiej dostosowuje prawo do wyroku Trybunału Konstytucyjnego 
z 13 grudnia 2016 r. (sygn. akt K 13/16). Przypomnijmy, że senatorowie opozy-
cji proponują projekt, który przewiduje likwidację Rady Mediów Narodowych, 
a w zamian za to przywrócenie kompetencji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Zgodnie z informacjami zawartymi w Ocenie Skutków Regulacji dołączonej 
do projektu jest szereg krytycznych opinii co do niniejszego projektu.

1. Polska Agencja Prasowa SA wyraziła pogląd, że interpretacja wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego została dokonana bez szerszej analizy systemu 
prawnego na niekorzyść ustawy o Radzie Mediów Narodowych. Dodano, że 
Trybunał Konstytucyjny w wyroku nie odnosił się w żaden negatywny spo-
sób do ustawy o Radzie Mediów Narodowych. Ponadto w opinii stwierdzono, 
że uchylenie ustawy o Radzie Mediów Narodowych jest niecelowe i może spo-
wodować następczą sprzeczność z innymi aktami prawnymi obowiązującymi 
w Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji stwierdził, że KRRiT 
konsekwentnie opowiada się za przywróceniem KRRiT kluczowej roli w procesie 
powoływania i odwoływania członków organów jednostek publicznej radiofo-
nii i telewizji. Wskazał potrzebę dostosowania postanowień ustawy o radiofo-
nii i telewizji do wyroku Trybunału Konstytucyjnego, jednocześnie uznając, 
iż możliwe są różne modele zapewnienia dominującej roli KRRiT w obszarze 
funkcjonowania publicznej radiofonii i telewizji. Odnosząc się do art. 4 projek-
tu ustawy, który wprowadza zmiany w ustawie z dnia 31 lipca 1997 r. o Polskiej 
Agencji Prasowej (propozycja, by w art. 4 ust. 7a, w art. 6 ust. 1, w art. 7 ust. 5, 
w art. 8 ust. 2, w art. 9 ust. 1 i w art. 10 ust. 1 użyte w różnych przypadkach wy-
razy „Rada Mediów Narodowych” zastąpić użytymi w odpowiednim przypad-
ku wyrazami „Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji”) przewodniczący KRRiT 
wskazał, że dotychczas, w tym przed wprowadzeniem zmian ustawodawczych 
zakwestionowanych przez Trybunał Konstytucyjny oraz późniejszych zmian 
znoszonych co do zasady na mocy przedmiotowego projektu ustawy, kompeten-
cje określone w wymienionych przepisach ustawy o Polskiej Agencji Prasowej 
nie przysługiwały KRRiT.

3. Wiceprezes Rady Ministrów, minister kultury i dziedzictwa narodo-
wego wyraził pogląd, że projekt ustawy zakładający likwidację Rady Mediów 
Narodowych nie zasługuje na poparcie. W opinii stwierdzono, że wyrok TK 
z dnia 13 grudnia 2016 r. (sygn. akt K 13/16) nie odnosił się do przepisów usta-
wy o Radzie Mediów Narodowych – ustawa o Radzie Mediów Narodowych nie 
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została uznana za naruszającą przepisy Konstytucji RP, a zatem z wyroku TK 
nie wynika konieczność uchylenia bądź stwierdzenia niekonstytucyjności obo-
wiązujących przepisów prawa.

4. Polskie Radio SA wskazało jednoznaczną bezzasadność przyjęcia rozwią-
zań proponowanych w projekcie ustawy o uchyleniu ustawy o Radzie Mediów 
Narodowych.

5. Sam przewodniczący Rady Mediów Narodowych w swojej opinii wskazał 
kwestie, które w jego opinii jednoznacznie przesądzają o niezasadności przyjmo-
wania rozwiązań przedłożonych w projekcie ustawy o uchyleniu ustawy o Radzie 
Mediów Narodowych.
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Przemówienie senator agnieszki Gorgoń-komor 
w dyskusji nad punktem 20. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo Senatorowie!
Zajmujemy się dziś projektem ustawy o zmianie ustawy o informowaniu pra-

cowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. Skoro zmniejszamy o połowę 
konieczną do zebrania liczbę podpisów pod zgłaszanymi przez grupy pracow-
nicze kandydaturami na członków rad pracowniczych, to zasadne byłoby rów-
nież obniżenie progu procentowego dla pisemnego wniosku do pracodawcy, na 
podstawie którego musi on zorganizować wybory członków rady pracowniczej, 
z co najmniej 10% do co najmniej 5% pracowników. W przeciwnym wypadku 
pracodawca będzie mógł skutecznie zablokować powołanie rady pracowniczej, 
jeśli wniosku nie poprze co najmniej 10% załogi. Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 20. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Projekt senacki nowelizacji ustawy o informowaniu pracowników i przepro-

wadzaniu z nimi konsultacji ma na celu przede wszystkim ułatwienie działania 
rad pracowników. Inicjatywa ta przewiduje zmniejszenie liczby podpisów, któ-
re są wymagane do zgłoszenia kandydatury, a także zniesienie wymogu zbie-
rania podpisów w związku z przeprowadzaniem wyborów rad pracowników 
oraz zmniejszenie frekwencji do 10%. Według wprowadzonych zmian liczba 
pracowników wybierających członków rady pracowników jest uzależniona od 
liczby wszystkich zatrudnionych pracowników. W przypadku 100 zatrudnio-
nych pracowników członków rady wybierają pracownicy w grupie co najmniej 
5 osób, w przypadku powyżej 100 do 500 pracowników – wybiera grupa 10 osób, 
a w przypadku, kiedy pracowników jest powyżej 500, członkowie rady wybie-
rani są przez grupę co najmniej 20 pracowników.

Zgodnie z informacjami zawartymi w Ocenie Skutków Regulacji wymienio-
ne jest wiele krytycznych opinii co do niniejszego projektu.

1. „Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyraził obszerną opinię 
wobec poszczególnych rozwiązań zaproponowanych w projekcie ustawy. W pod-
sumowaniu stwierdził, że tylko niektóre propozycje zawarte w projekcie mogą 
być podstawą prowadzenia prac legislacyjnych, wymagają one ponadto dalszego 
doprecyzowania. Minister wskazał, że projekt zmian do ustawy o informowaniu 
pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji powinien stać się czynni-
kiem, który spowoduje otwarcie szerszej dyskusji na temat funkcjonowania rad 
pracowników, w szczególności na forum Rady Dialogu Społecznego. Zmiany 
w ustawie o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji 
nie powinny bowiem być przeprowadzone bez uprzedniej debaty nad wzajem-
nymi uprawnieniami rad pracowników i związków zawodowych”.

2. „Niezależny Samorządny Związek Zawodowy ,Solidarność” ocenił ne-
gatywnie projekt ustawy. Wyrażono pogląd, że obecny kształt ustawy, której 
nowelizację się proponuje, budzi wiele zastrzeżeń i wymaga całkowitego prze-
glądu. Proponowane przez projektodawców nowelizacji wybiórcze zmiany nie 
przyczynią się do usunięcia istniejących wad ustawy, lecz jedynie zwiększą jej 
dysfunkcjonalność. Przedstawiono szczegółowe uwagi i konkretne propozycje 
do zmian zaproponowanych w projekcie ustawy”.

3. „W opinii Forum Związków Zawodowych projekt ustawy budzi liczne 
zastrzeżenia, w szczególności w zakresie pozbawienia pracowników wiążącej 
inicjatywy w zakresie organizacji wyborów członków rady pracowników oraz 
obniżenia progów uczestnictwa. Forum Związków Zawodowych przedstawiło 
stanowisko obejmujące negatywne uwagi do poszczególnych propozycji zmian 
zamieszczonych w projekcie ustawy”.
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18. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 25, 26, 27, i 28 listopada oraz 2 i 3 grudnia 2020 r.

Przemówienie senator agnieszki Gorgoń-komor 
w dyskusji nad punktem 21. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Wniesiony projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu jest jak 

najbardziej zasadny, ponieważ nowoczesne technologie komunikacyjne umoż-
liwiają udział większej liczby osób w spotkaniach czy posiedzeniach komisji, 
a często jest to bardzo potrzebne ze względu na konieczność zasięgnięcia me-
rytorycznej czy specjalistycznej, eksperckiej wiedzy w omawianych przez ko-
misję tematach.

Należałoby się również zastanowić nad tym, czy nie rozszerzyć takiej moż-
liwości do posiedzeń Senatu, tak aby zaproszone na posiedzenia Senatu osoby 
również miały możliwość wypowiadania się w sposób zdalny.
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18. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 25, 26, 27, i 28 listopada oraz 2 i 3 grudnia 2020 r.

Przemówienie senatora rafała ambrozika  
w dyskusji nad punktem 22. porządku obrad

Wysoka Izbo!
Rok 2021 będzie dla narodu polskiego i polskiego Kościoła ważny w dwójna-

sób, jako że w tym właśnie roku przypadają sto dwudziesta rocznica narodzin 
i czterdziesta rocznica śmierci kard. Wyszyńskiego, prymasa Polski, którego dla 
podkreślenia wagi jego historycznych zasług nazywamy Prymasem Tysiąclecia. 
Człowiek ten bez wątpienia zostałby uznany za największego Polaka XX wieku, 
a nawet za najważniejszą postać w całej polskiej historii, gdyby nie osoba papieża 
Jana Pawła II. Sam Karol Wojtyła po swoim wyborze na Stolicę Piotrową oddał 
cześć i złożył podziękowanie prymasowi Wyszyńskiemu, wskazując, że bez jego 
bohaterskiej posługi niepodobna byłoby nawet myśleć o pontyfikacie Polaka.

I rzeczywiście, życie i dokonania prymasa Wyszyńskiego nie mają preceden-
su w polskiej historii. Nasz naród został pobłogosławiony przez Najwyższego 
przewodnikiem, który potrafił przyjąć na swe barki tysiącletni ciężar odpowie-
dzialności i, zawierzywszy ojczyznę Maryi, prowadzić ją przez ciemną dolinę 
zła ku światłu prawdy i wyzwoleniu. Sam wyzwolenia nie doczekał. Jak Mojżesz 
ujrzał przed śmiercią Ziemię Obiecaną rozpościerającą się u stóp biblijnych wę-
drowców, tak kard. Wyszyński mógł nacieszyć się jutrzenką wolności, jaką było 
powstanie niezwykłego ruchu Solidarność. Solidarność była owocem jego wytę-
żonej pracy jako przywódcy polskiego Kościoła, jego wytrwałości i wiary w opie-
kę Maryi, jego cierpliwości w doświadczaniu prześladowania i przezwyciężaniu 
zła. Zamykając oczy, wiedział jednak, że przekazuje to dzieło w godne ręce, ręce 
młodego i krzepkiego pasterza, który wytrwa w wierności prawdzie. Tak też się 
stało. I choć dzieła życia kardynała były różnorakie i wspaniałe, to bez wątpie-
nia w historii naszego narodu i Kościoła powszechnego najgłośniej wybrzmią 
te dwa – przeprowadzenie polskiego Kościoła przez wieloletnią komunistyczną 
nawałnicę, zwieńczone jej nagłym kresem w postaci pontyfikatu papieża Polaka, 
a wkrótce potem powstanie Solidarności.

Gdyby nie ci dwaj giganci ducha, Stefan Wyszyński i Karol Wojtyła, historia 
Polski, Europy i świata bez wątpienia potoczyłaby się zupełnie inaczej, zapewne 
nie tak szczęśliwie dla nas, Polaków. Dlatego z całą mocą i z radosnym sercem 
popieram projekt uchwały Senatu RP w sprawie ustanowienia roku 2021 Rokiem 
Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Wiem, że popierają mnie 
w tym względzie moi wyborcy. Wierzę, że postać Prymasa Tysiąclecia zawsze 
będzie świecić przykładem dla polskiego Kościoła i umacniać wiarę wszystkich 
Polaków.
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18. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 25, 26, 27, i 28 listopada oraz 2 i 3 grudnia 2020 r.

Przemówienie senatora mariusza Gromki  
w dyskusji nad punktem 22. porządku obrad

Panie Marszałku, Wysoka Izbo!
W sto dwudziestą rocznicę narodzin oraz czterdziestą rocznicę śmierci kard. 

Stefana Wyszyńskiego ustanowienie roku 2021 Rokiem Prymasa Tysiąclecia 
Stefana Kardynała Wyszyńskiego stanowiłoby uhonorowanie wielkiej postaci, 
jaką był prymas.

Kard. Stefan Wyszyński w wyjątkowy sposób troszczył się o rodzinę, godność 
człowieka, a także tożsamość narodu. Mimo że w młodym wieku stracił swoją 
matkę, miłość w rodzinie, a także miłość do Ojczyzny były mu wyjątkowo bliskie. 
W okresie wojny brał udział w konspiracyjnym nauczaniu młodzieży i w niesie-
niu pomocy ludności. Ze względu na swoje zaangażowanie społeczne oraz przed-
wojenne publikacje poświęcone totalizmowi hitlerowskiemu profesor Wyszyński 
był poszukiwany przez Gestapo. Bliźniego kochał ponad wszystko i zawsze każ-
dego wspierał, jak tylko mógł, przede wszystkim modlitwą i nauczaniem. Napisał 
wiele artykułów poświęconych małżeństwu i rodzinie. Podjął służbę Kościołowi 
w czasach wyjątkowo ciężkich, kiedy naród potrzebował wsparcia Kościoła, 
a Kościół – wsparcia państwa.

Był człowiekiem mądrym, wolnym oraz odważnym. Nie bał się podpisać z ko-
munistyczną władzą porozumienia, które określało sytuację Kościoła w Polsce, 
chociaż wiedział, że władza ta nie spełni żadnego ze swoich zobowiązań. Stał na 
straży wierzącego narodu. 3 lata niesłusznie spędzone w więzieniu poświęcił 
modlitwie. Zawsze był przeciwny wszelkim przejawom agresji, przemocy. Nie 
godził się na takie sposoby rozwiązywania problemów. Pod koniec lat sześć-
dziesiątych, gdy w Polsce dochodziło do społecznych konfliktów, zdecydowanie 
występował po stronie podstawowych praw człowieka i Narodu. Po ciężkich wy-
darzeniach z grudnia 1970 r. na Wybrzeżu wypowiedział słowa „Jakżem chciał 
w tej chwili – gdyby ta ofiara była przyjęta – osłonić wszystkich przed bólem, 
przed męką”, a 5 września 1971 r. Kardynał Prymas dokonał wraz ze wszyst-
kimi biskupami polskimi na Jasnej Górze oddania Maryi, Matce Kościoła całej 
rodziny ludzkiej.

Zatroskany o pokój w ojczyźnie i dobro ludzi, ustawicznie wzywał do odpo-
wiedzialności przez całe swoje życie. Nie bał się głosić odważnych, prawdziwych, 
nawołujących do miłości kazań. Zawsze stał po stronie drugiego człowieka. 
Tak wielki i wspaniały, a przy tym skromny, zasługuje na uhonorowanie po-
przez ustanowienie roku 2021 Rokiem Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego.
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18. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 25, 26, 27, i 28 listopada oraz 2 i 3 grudnia 2020 r.

Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 23. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
„Głosem narodu jest harmonia ojczysta, mieczem – jedność i zgoda, celem 

– prawda”. Tak mawiał Cyprian Kamil Norwid, który z pewnością nie należał 
w chwili śmierci do najbardziej znanych twórców w historii polskiej literatury 
nowożytnej. Jego tajemniczość, lekkość w formułowaniu myśli doceniono dopie-
ro w dwudziestoleciu międzywojennym, w okresie Młodej Polski. Dzięki temu 
współcześnie można cieszyć się niesamowitymi tekstami tego autora wywo-
dzącego się z romantyzmu. W literaturze wielu zwało go „czwartym z wielkich 
polskich wieszczy”. Był wybitnym polskim dramatopisarzem, poetą, prozaikiem, 
eseistą, grafikiem, również malarzem, rzeźbiarzem i filozofem. Jeśli chodzi 
o twórczość, do najbardziej znanych utworów należą: „Bema pamięci żałobnej 
rapsod” z roku 1851 czy też „Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie” z roku 1856. Są 
to pozycje uważane dziś za klasykę gatunku, utwory nieprzypadkowo goszczą-
ce w szkolnych ławach. Nie inaczej jest w przypadku jego „Vademecum” czy 
„Fortepianu Szopena”. W utworach tych odnajdujemy prawdziwe tchnienie ro-
mantyzmu. Był artystą, który dzięki takim dziełom jak „Kleopatra i Cezar” lub 
„Za kulisami” został klasykiem, do którego można wracać po wielokroć, bowiem 
utwory dają się interpretować w sposób ponadczasowy. Niech przykładem bę-
dzie utwór „Moja ojczyzna”, przykładem rzecz jasna znakomitych wniosków, 
ponieważ przebywając za granicą docenił to, z czym był związany od zarania 
swych poszukiwań.

Dzisiaj Senat Rzeczypospolitej Polskiej składa hołd wielkiemu twórcy i pa-
triocie, uznając jego myśl, że „Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek”, za cią-
gle aktualną, ustanawiając rok 2021, w którym przypada 200. rocznica urodzin 
twórcy, Rokiem Cypriana Norwida. W pełni popieram niniejszy projekt uchwały.
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18. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 25, 26, 27, i 28 listopada oraz 2 i 3 grudnia 2020 r.

Przemówienie senatora krzysztofa Brejzy  
w dyskusji nad punktem 24. porządku obrad

Absolutnie popieram inicjatywę ustanowienia roku 2021 rokiem pracow-
ników służby zdrowia. Medycy zasługują na najwyższe uznanie. Ostatni czas 
to okres wielkiego wysiłku tysięcy lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycz-
nych i diagnostów. Wielka szkoda, że rząd wstrzymał publikację ustawy wpro-
wadzającej dodatki dla medyków. Ta ustawa byłaby godnym uzupełnieniem 
wspomnianej uchwały.
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18. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 25, 26, 27, i 28 listopada oraz 2 i 3 grudnia 2020 r.

Przemówienie senator agnieszki Gorgoń-komor 
w dyskusji nad punktem 24. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Uważam, że inicjatywa jest słuszna i potrzebna. Kieruję podziękowania 

do wnioskodawcy uchwały o ustanowieniu roku 2021 Rokiem Pracowników 
Ochrony Zdrowia, pani senator Beaty Małeckiej-Libery.

Jak ważna jest ochrona zdrowia i jak istotną rolę odgrywają w walce o zdro-
wie narodu lekarze oraz cały personel wspierający medyków, pokazał nam bie-
żący rok pandemii. Pomimo tylu lat niedoinwestowana pracownicy ochrony 
zdrowia starają się dzisiaj ratować zdrowie i życie Polaków. Miejmy nadzieję, 
że rok 2021 będzie rokiem, w którym zwyciężymy pandemię, a heroiczna po-
stawa lekarzy, ratowników, techników, pielęgniarek, personelu pomocniczego 
przejdzie do historii jako postawa zwycięzców.

Miejmy też nadzieję, że Rok Pracowników Ochrony Zdrowia będzie rokiem, 
w którym nastąpią systemowe zmiany w zakresie finansowania ochrony zdro-
wia oraz w zakresie doceniania pracowników, bez których niemożliwa jest wła-
ściwa opieka nad Polakami.
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18. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 25, 26, 27, i 28 listopada oraz 2 i 3 grudnia 2020 r.

Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 24. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
„Dziś cała Polska w symboliczny sposób rozbrzmiała oklaskami wdzięczno-

ści dla lekarzy i całego personelu medycznego” – napisał o akcji #BrawaDlaWas 
w dniu 7 kwietnia br., czyli w Dzień Pracownika Służby Zdrowia, premier 
Mateusz Morawiecki. „Wszystkim, którzy ratują życie i zdrowie, szczególnie 
w tym trudnym czasie, DZIĘKUJĘ! Jesteście naszymi Bohaterami” – napi-
sał podziękowania na Twitterze w tym samym dniu prezydent Andrzej Duda. 
Rzeczywiście ten rok ze względu na pandemię koronawirusa jest trudny dla 
całego społeczeństwa, ale przede wszystkim jest trudny dla pracowników służ-
by zdrowia, którzy każdego dnia ofiarnie i z narażeniem życia wykonują swoje 
obowiązki w służbie dla całego społeczeństwa.

Jak podkreślono w projekcie uchwały o ustanowieniu roku 2021 Rokiem 
Pracowników Ochrony Zdrowia: „Bieżący rok przejdzie do historii jako pierw-
szy rok światowej pandemii koronawirusa. Niestety, najbliższe miesiące pokazu-
ją, że choroba nie poddaje się i ciągle musimy żyć w jej cieniu. Polska, podobnie 
jak i cały świat, po wielu latach epidemicznego spokoju, musi cały czas mierzyć 
się z koronawirusem, pracownicy służby zdrowia z narażeniem zdrowia i ży-
cia walczą z nieznanym do końca zagrożeniem i będą to robić przez najbliższe 
miesiące a może i lata”. 

Dlatego bardzo cenna jest uchwała o ustanowieniu roku 2021 Rokiem 
Pracowników Ochrony Zdrowia. Jest ona jak najbardziej trafna, ponieważ to 
właśnie pracownicy służby zdrowia stoją na pierwszej linii frontu walki z pan-
demią i tylko dzięki nim możemy walczyć z koronawirusem.
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18. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 25, 26, 27, i 28 listopada oraz 2 i 3 grudnia 2020 r.

Przemówienie senatora krzysztofa Brejzy  
w dyskusji nad punktem 25. porządku obrad

Wysoka Izbo!
Wyrażam poparcie dla projektu uchwały upamiętniającej powstania śląskie. 

Gdyby nie powstania śląskie, część Śląska nie zostałaby przyłączona do Polski. 
Pamiętajmy o zemście Niemców na tych Ślązakach, którzy pozostali w grani-
cach Niemiec – stosowano przeciwko nim represje, np. utrudniając używanie 
języka polskiego czy funkcjonowanie polskich organizacji. 

Powstańcom śląskim należy się pamięć i wielki szacunek.
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18. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 25, 26, 27, i 28 listopada oraz 2 i 3 grudnia 2020 r.

Przemówienie senator ewy Gawędy  
w dyskusji nad punktem 25. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jako senator reprezentująca okręg znajdujący się na Śląsku, a zarazem jeden 

z wnioskodawców projektu uchwały ustanawiającej rok 2021 Rokiem Powstań 
Śląskich, pragnę podkreślić ważną rolę, jaką odegrały dla nas wszystkich po-
wstania. Jest to rok, w którym przypada setna rocznica trzeciego, największe-
go powstania, jakie wybuchło po przeprowadzeniu 20 marca 1921 r. plebiscytu 
zapowiedzianego w traktacie wersalskim.

Brak zgody komisji alianckiej w Opolu na sprawiedliwy podział terenu 
plebiscytowego skłonił Wojciecha Korfantego do podjęcia raz jeszcze decyzji 
o konieczności wywołania powstania. Jego efektem było przyznanie Polsce 
znacznie większej części Górnego Śląska, niż pierwotnie zamierzano. Rada 
Ambasadorów podjęła decyzję, w wyniku której w Polsce znalazły się m.in. 
Katowice, Świętochłowice, Królewska Huta, czyli obecny Chorzów, Rybnik, 
Lubliniec, Tarnowskie Góry i Pszczyna. Podział ten był korzystny dla Polski 
gospodarczo – na przyłączonym terenie znajdowały się 53 z 67 istniejących ko-
palni, 22 z 37 wielkich pieców oraz 9 z 14 stalowni. Jak oceniał Wojciech Korfanty: 
„cud nad Wisłą uratował Polskę od zguby, cud nad Odrą dał Polsce Śląsk”.

W moim okręgu pamięć o powstaniach i ich uczestnikach jest ciągle żywa, 
a podjęcie tej uchwały będzie bardzo ważne dla wszystkich Ślązaków.
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18. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 25, 26, 27, i 28 listopada oraz 2 i 3 grudnia 2020 r.

Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 25. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Zakończenie I wojny światowej oraz klęska Niemiec i Austro-Węgier dopro-

wadziły na przełomie lat 1918 i 1919 do zmiany sytuacji politycznej w Europie 
Środkowo-Wschodniej i powstania nowych państw, w tym także odrodzonej po 
123 latach zaborów Polski. 

Oczekiwanie na przyłączenie Górnego Śląska do niepodległej Rzeczypospolitej 
po raz pierwszy wyraził jeden z twórców polskiej niepodległości Wojciech 
Korfanty, który w przemówieniu wygłoszonym 25 października 1918 r. w par-
lamencie niemieckim zażądał włączenia do państwa polskiego ziem zabranych 
w wyniku zaborów, a także Górnego Śląska znajdującego się w państwie pru-
skim od wojen śląskich w XVIII wieku. Na Górnym Śląsku ukształtowały się 
jesienią 1918 r. 3 konkurencyjne obozy: niemiecki, polski i separatystyczny. 
Tworzenie polskiego ośrodka władzy przyspieszyły wydarzenia rozgrywające się 
w Wielkopolsce, gdzie powstała Naczelna Rada Ludowa (NRL), do której wszedł 
Wojciech Korfanty. W ślad za tym na Górnym Śląsku utworzono w Bytomiu 
Podkomisariat NRL (kierował nim Kazimierz Czapla). Podporządkowały mu się 
stopniowo polskie rady ludowe, zaczęły się odradzać partie polityczne, z których 
czołową rolę odgrywały: chadecja (Chrześcijańskie Zjednoczenie Ludowe) na 
czele z Wojciechem Korfantym, socjaliści (Polska Partia Socjalistyczna), której 
przewodniczącym był Józef Biniszkiewicz i centrowe Narodowe Stronnictwo 
Robotników (jego wiceprezesem był Józef Rymer), potem działające jako 
Narodowa Partia Robotnicza. Powstała także polska konspiracja wojskowa.

5 stycznia 1919 r. wysłannik z Poznania, Józef Wiza, zainicjował działal-
ność organizacji wojskowej, a 11 stycznia 1919 r. na Górnym Śląsku powstał 
Główny Komitet Wykonawczy Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska 
(POW GŚ), którego przewodniczącym został Józef Grzegorzek. Pojawili się tak-
że politycy żądający powstania niepodległego państwa „Górny Śląsk”. Założyli 
oni separatystyczny Związek Górnoślązaków kierowany przez Tomasza i Jana 
Reginków oraz Ewalda Latacza. 18 stycznia 1919 r. uroczyście otworzono obra-
dy konferencji w Paryżu, podczas której pod dyktando przywódców mocarstw 
(premiera Wielkiej Brytanii Davida Lloyda George’a, premiera Francji Georgesa 
Clemenceau’a, premiera Włoch Vittoria Emanuela Orlando i prezydenta Stanów 
Zjednoczonych Woodrowa Wilsona) rozstrzygano warunki pokoju z Niemcami. 
W  jej składzie znaleźli się: premier Ignacy Paderewski, przewodniczący 
Komitetu Narodowego Polskiego Roman Dmowski i odpowiedzialny za sprawy 
gospodarcze Władysław Grabski. Polskie postulaty przedstawił Roman Dmowski 
29 stycznia 1919 r. Żądał między innymi przyłączenia pruskiego Górnego Śląska 
oraz byłego Księstwa Cieszyńskiego. Przyjęto niekorzystne dla Rolski rozstrzy-
gnięcia – przeprowadzenie głosowania (plebiscytu). Traktat pokojowy został 
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podpisany w pałacu w Wersalu 28 czerwca 1919 r. Po zakończeniu konferencji 
w Paryżu obozy polityczne na Górnym Śląsku decyzję o plebiscycie uznały za 
porażkę. Niemcy, mający w ręku kontrolę nad administracją cywilną, policją 
i wojskiem, zareagowali z kolei falą antypolskich represji.

Samo powstanie poprzedziła 15 sierpnia tzw. masakra w Mysłowicach, pod-
czas której doszło do otwarcia ognia pod kopalnią do demonstrującego bezbron-
nego tłumu i ofiar śmiertelnych wśród ludności cywilnej. Latem 1919 r. nacisk 
komendantów powiatowych konspiracji wojskowej był już tak duży, że 11 sierp-
nia Stefan Grzegorzek zwołał zebranie w Strumieniu. Na skutek aresztowa-
nia przez Niemców części przywódców POW GŚ razem z samym Grzegorzkiem 
część komendantów powiatowych pod wpływem Maksymiliana Iksala z powiatu 
pszczyńskiego ogłosiła samodzielnie wybuch powstania 17 sierpnia. W pierw-
szym dniu powstania walki skoncentrowały się we wschodniej części powiatu 
pszczyńskiego.

Fiaskiem zakończyła się próba wszczęcia powstania w samej Pszczynie. 
Niepowodzeniem zakończyła się także akcja POW GŚ w drugim mieście w po-
wiecie – Mikołowie. O wiele lepiej działania powstańcze rozwijały się w gmi-
nach wiejskich we wschodniej części powiatu pszczyńskiego. Pod kontrolą 
powstańców znalazły się czasowo m.in. Bojszowy, Jedlina, Bijasowice, a także 
nadgraniczny Bieruń. 17 sierpnia nastąpił także atak oddziału ochotniczego sfor-
mowanego z uciekinierów z Górnego Śląska w nadgranicznych Piotrowicach. 
Peowiacy zajęli na krótko miejscowości na południu powiatu rybnickiego: 
Gołkowice i Godów. Ponieważ nie udało się opanować żadnego z miast na tere-
nie powiatu pszczyńskiego, a Niemcy sprowadzili oddziały wojskowe, powstań-
cy w powiecie pszczyńskim poprosili o pomoc Wojsko Polskie. Wkroczenie na 
Górny Śląsk regularnych polskich jednostek nie było jednak możliwe ze względu 
na zobowiązania, jakie rząd Polski podjął na konferencji pokojowej w Paryżu. 
Dowództwo powstania znalazło się od tej pory w rękach pełniącego od sierpnia 
funkcję komendanta głównego POW GŚ Alfonsa Zgrzebnioka. W nocy z 17 na 18 
sierpnia walki rozlały się już na cały obszar wschodniej części Górnego Śląska, 
wzdłuż ówczesnej granicy z Polską. Ze względu na słabość polskich oddziałów 
i brak wystarczającej ilości broni Polakom udało się odnieść tylko lokalne suk-
cesy. Rząd Polski, nie mogąc interweniować zbrojnie, zintensyfikował wysiłki 
dyplomatyczne, by skłonić wielkie mocarstwa do interwencji na Górnym Śląsku. 
24 sierpnia Alfons Zgrzebniok został zmuszony do podjęcia decyzji o zakończeniu 
walk. Trudno dzisiaj precyzyjnie oszacować straty ludzkie, są ona szacowane 
na ok. 500 powstańców. 

W styczniu 1920 r. weszły w życie na Górnym Śląsku postanowienia trakta-
tu wersalskiego. Niemiecka Straż Graniczna i wojska niemieckie opuściły teren 
plebiscytowy, a na ich miejscu pojawiły się oddziały alianckie. Władza cywilna 
na obszarze plebiscytowym i zwierzchność nad wojskami alianckimi należała 
do Międzysojuszniczej Komisji Rządzącej i Plebiscytowej na Górnym Śląsku, 
która na swoją siedzibę wybrała Opole. Na jej czele stanął francuski generał 
Henri Le Rond. 

Dla celów prowadzenia kampanii plebiscytowej rząd polski powołał Polski 
Komisariat Plebiscytowy (PKPleb.), na czele którego stanął Wojciech Korfanty. 
Odpowiednikiem PKPLeb po stronie niemieckiej był Niemiecki Komisariat 
Plebiscytowy (Plebiszitkommissariat für Deutschland) w Katowicach, działa-
jący pod przewodnictwem działacza katolickiej Partii Centrum Kurta Urbanka. 
Kampania plebiscytowa opierała się na operowaniu argumentami o różnym 
charakterze, najbardziej widoczne w propagandzie były historyczne i etniczne. 
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Bardzo ważne były składane po obydwu stronach konfliktu obietnice nadania 
po plebiscycie specjalnego statusu prawnego dla Górnego Śląska. 

15 lipca 1920 r. polski Sejm Ustawodawczy przyjął ustawę o utworzeniu 
w przyszłości samorządowego województwa. Wiosną i latem 1920 r. podczas pro-
wadzonej kampanii plebiscytowej dochodziło wielokrotnie pomiędzy Polakami 
i Niemcami do walk, które z trudem pacyfikowali żołnierze wojsk sojuszniczych.

Po stronie polskiej odtworzona po nieudanym I powstaniu śląskim Polska 
Organizacja Wojskowa Górnego Śląska (POW GŚ) angażowała się w ochronę 
polskich wieców i zebrań, co doprowadzało do starć z funkcjonariuszami poli-
cji niemieckiej (Sicherheitspolizei – Sipo). W lipcu 1920 r. wybuchł na Górnym 
Śląsku strajk wywołany przez niemieckie związki zawodowe przy akceptacji 
partii niemieckich. W Katowicach 17 sierpnia demonstracja niemiecka w cen-
trum miasta doprowadziła do starcia z francuskimi oddziałami. Później doszło 
do ataku na siedzibę polskiego powiatowego PKPleb. i redakcję socjalistycznej 
,„Gazety Robotniczej”. Tragicznie zginął wówczas zamordowany przez Niemców 
znany polski działacz polityczny i społeczny, katowicki lekarz Andrzej Mielecki. 
Wydarzenia w Katowicach skłoniły Korfantego, będącego już pod naciskiem do-
wódców powiatowych POW GŚ, do ogłoszenia II powstania śląskiego (18/19–25 
sierpnia 1920 r.). Tym razem precyzyjnie określono cele powstania: likwidację 
stronniczej policji niemieckiej i stworzenie opartej na parytecie policji plebiscy-
towej. Powstanie zakończyło się sukcesem polskim, zajęto powiaty nadgraniczne 
i większość górnośląskiego okręgu przemysłowego.

20 marca 1921 r. przeprowadzono na Górnym Śląsku zapowiedziany w trak-
tacie wersalskim plebiscyt. Wzięło w nim udział 1 milion 190 tysięcy 637 osób, 
w tym 191 tysięcy 308 tzw. emigrantów. Za przynależnością do państwa nie-
mieckiego opowiedziało się 707 tysięcy 393 głosujących, w tym 182 tysiące 
„emigrantów”, a za przyłączeniem do Polski 479 tysięcy 365 biorących udział 
w głosowaniu. W przeliczeniu na gminy Niemcy zwyciężyli w 834 gminach na 
1 tysiąc 510. Pełny sukces odnieśli w miastach. Brak porozumienia w Komisji 
Międzysojuszniczej, jak podzielić teren plebiscytowy po takim wyniku głoso-
wania (Włosi i Anglicy proponowali przyłączenie do Polski tylko powiatów ryb-
nickiego i pszczyńskiego, a więc bez kluczowego okręgu przemysłowego), skłonił 
Korfantego do zaproponowania własnego rozwiązania możliwego do przyjęcia 
przez stronę polską: granicy przebiegającej od południa wzdłuż biegu Odry, 
a potem do Olesna (tzw. linia Korfantego). Brak zgody komisji alianckiej w Opolu 
na takie rozwiązanie (strona polska miała wsparcie tylko Francuzów) skłonił 
Korfantego jeszcze raz do podjęcia decyzji o konieczności wywołania powsta-
nia. Kluczowa bitwa III powstania śląskiego rozegrała się o Górę Świętej Anny 
(miejscowość na Górze Chełmskiej). Opanowanie tego wzniesienia umożliwiłoby 
Niemcom prowadzenie planowanej dalszej ofensywy w kierunku górnośląskiego 
okręgu przemysłowego. Niemiecka kontrofensywa rozpoczęła się 21 maja w nocy 
z rejonu koncentracji w okolicach Gogolina – Krapkowic. Góry Chełmskiej broni-
ły oddziały 8. pułku pszczyńskiego pod dowództwem Franciszka Rataja. Potem 
zaangażowano do walk podczas próby polskiej kontrofensywy inne oddziały 
tzw. I Dywizji Powstańczej dowodzonej przez mjra Jana Ludygę-Laskowskiego. 
Mimo uzyskania sukcesu taktycznego Niemcy po bitwach o Górę Świętej Anny 
i Kędzierzyn nie zrealizowali ostatecznie strategicznego celu, jakim miało być 
wkroczenie do centrum okręgu przemysłowego i zajęcie utraconych w pierwszej 
dekadzie maja powiatów we wschodniej części Górnego Śląska. Nacisk Komisji 
Międzysojuszniczej i ostatecznie zaakceptowana przez obydwie strony mediacja 
brytyjska pozwoliły w połowie czerwca 1921 r. na rozdzielenie obu walczących 
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stron. 26 czerwca Wojciech Korfanty z Karlem Hoeferem podpisali porozumienie 
o wycofaniu oddziałów obu stron z linii frontu, a 5 lipca zakończono ewakuację 
rozdzielonych wcześniej przez oddziały alianckie oddziałów niemieckich i pol-
skich. Liczba poległych po stronie polskiej powstańców szacowana jest zazwy-
czaj na ok. 1 tysiąc 800 ofiar (w niektórych źródłach ta liczba jest wyższa i sięga 
2 tysięcy). Po stronie niemieckiej liczbę ofiar śmiertelnych szacuje się na ok. 500, 
a liczbę rannych – ok. 1 tysiąca 500. W 1922 r. podpisano w Genewie konwencję 
w sprawie Śląska, według której obszar przyznany Polsce powiększony został 
do ok. 1/3 spornego terytorium. Konwencja była korzystna dla Polski, jeśli cho-
dzi o istniejące na nim obiekty przemysłowe. Polsce przypadło 50% hutnictwa 
i 76% kopalń węgla.

Jak podkreślono w uchwale, „Senat Rzeczypospolitej Polskiej składa hołd 
Powstańcom Śląskim za ich patriotyzm i umiłowanie polskości oraz męstwo 
i hart ducha w walkach w latach 1919 – 1920  –1921, które przyczyniły się do 
objęcia części Górnego Śląska, po sześciu wiekach funkcjonowania pod czeską 
i niemiecką jurysdykcją, przez odradzające się Państwo Polskie”.

W pełni popieram ustanowienie roku 2021 Rokiem Powstań Śląskich.
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Przemówienie senatora krzysztofa Brejzy  
w dyskusji nad punktem 26. porządku obrad

Pamiętajmy przy okazji rozpatrywania tej uchwały, że główną ideą pierw-
szej polskiej konstytucji, Konstytucji 3 maja, był trójpodział władz. Ta konsty-
tucja była atakowana za zbyt duży wpływ idei oświecenia i czerpanie wzorców 
z Zachodu. Targowiczanie zarzucali jej twórcom działanie z inspiracji masoń-
skiej. Jakże tamta sytuacja przypomina obecną, gdy rządzący niszczą porządek 
konstytucyjny i odrywają Rzeczpospolitą od źródeł cywilizacji zachodniej, spy-
chając Polskę w dryf wschodni.
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Przemówienie senator agnieszki Gorgoń-komor 
w dyskusji nad punktem 26. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Zdecydowanie popieram uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2021 Rokiem 

Polskiej Tradycji Konstytucyjnej. Jak zostało zapisane w projekcie uchwały, 
w roku 2021 przypada 230-lecie uchwalenia Konstytucji 3 maja oraz 100-lecie 
Konstytucji marcowej. Uchwała jest niewątpliwie wyrazem upamiętnienia doko-
nań naszych przodków i hołdem dla ich ważnych czynów na rzecz naszego kraju.

Ponadto obecna sytuacja uświadomiła nam 2 sprawy: jak ważne jest na-
sze zdrowie oraz jak ważne jest przestrzeganie naszych praw konstytucyj-
nych. Uważam, że wielu polityków nie praktykuje zasad demokracji oraz nie 
przestrzega zapisów Konstytucji RP. Konstytucja jest najwyższym prawem 
Rzeczypospolitej Polskiej, to podstawa systemu prawnego, dlatego musimy stać 
na straży jej przestrzegania. Odbieranie praw obywatelom zapisanych w kon-
stytucji jest absolutnie niedopuszczalne. Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 26. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W związku z projektem uchwały Senatu w sprawie ustanowienia roku 2021 

Rokiem Polskiej Tradycji Konstytucyjnej nasuwa się pytanie: czym dla naszego 
państwa i innych państw o ustroju demokratycznym jest konstytucja? Bardzo 
często tak w Polsce, jak i w krajach kontynentalnej Europy przez konstytucję 
rozumie się przede wszystkim akt normatywny o najwyższej randze, ustawę 
zasadniczą, dokument władzy publicznej zawierający przepisy, z których moż-
na wyprowadzić generalne normy prawne, strzeżone przez suwerenną władzę. 
W większości przypadków konstytucja określana jest przede wszystkim jako 
zbiór najważniejszych praw obowiązujących w państwie. Oznacza to, że wszyst-
kie inne prawa muszą być z nią zgodne. Konstytucja określa podstawy ustroju 
państwa, wyznacza kompetencje najważniejszych organów władzy, ustala za-
leżności między nimi oraz zawiera katalog praw i obowiązków obywateli.

Twórcy konstytucji w demokratycznych państwach poszukują rozwiązań 
godzących skuteczność działania organów władzy z ochroną praw i wolności 
przysługujących obywatelom. Muszą oni zatem rozstrzygnąć problem, ile władzy 
przydzielić poszczególnym instytucjom (parlamentowi, rządowi, prezydentowi 
itp.), aby mogły działać skutecznie dla dobra publicznego, a zarazem nie zagrażać 
prawom i wolnościom obywateli. Zasada, zgodnie z którą zadaniem konstytu-
cji jest takie ograniczenie władzy instytucji państwowych, aby nie mogły być 
naruszane prawa i wolności obywateli, nazywana jest konstytucjonalizmem.

Konstytucja pełni jednak także inne funkcje. Ogół obywateli, ustanawiając 
konstytucję, określa, jakie władze i w jakim zakresie będą kierować państwem. 
Tym samym potwierdza ich prawo do rządzenia i stosowania w określonych 
sytuacjach przymusu wobec obywateli. Konstytucja także integruje wszystkich 
obywateli, pokazując, co mają ze sobą wspólnego, jakie historyczne zdarzenia 
ukształtowały wspólnotę, jakie wartości uznają za najważniejsze, jakimi zasa-
dami chcą się kierować w życiu społecznym. Istotną funkcją konstytucji jest 
także wskazanie celów, do jakich obywatelska wspólnota zamierza dążyć. Te 
2 ostatnie funkcje najczęściej znajdują swój wyraz w preambule – uroczystym 
wstępie do konstytucji.

Ponieważ konstytucja jest dokumentem, na którym opiera się funkcjonowa-
nie państwa, zawarte w niej prawa powinny być możliwie trwałe. Tam, gdzie 
system polityczny jest stabilny, konstytucje przez długi czas nie wymagają za-
sadniczych zmian. Gwarancją nadrzędnej rangi konstytucji jest szczególny tryb 
jej uchwalania i zmieniania. Najczęściej ustawę zasadniczą parlament uchwala 
kwalifikowaną większością głosów (np. 2/3 głosów) i w dodatku musi być ona 
zatwierdzona w ogólnonarodowym referendum. Procedura ta zapewnia wyłą-
czenie najważniejszych spraw ustrojowych z bieżących politycznych rozgrywek.
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Inicjatywa Senatu w sprawie ustanowienia roku 2021 Rokiem Polskiej 
Tradycji Konstytucyjnej jest wynikiem tego, iż w 2021 r. przypadają 2 niezwy-
kle ważne rocznice. Są nimi: 230-lecie Konstytucji 3 maja i 100-lecie Konstytucji 
marcowej. Obie te konstytucje zwracają uwagę na dobro wspólne państwa. 
Konstytucja 3 maja uchwalona w 1797 r. była pierwszą konstytucją pisaną 
w Europie i przywracała Rzeczypospolitej rządność dzięki zniesieniu liberum 
veto. Była swoistym kompromisem – łączyła szlacheckie wyobrażenie demo-
kracji z królewską monarchią konstytucyjną. Konstytucja marcowa uchwalona 
przez Sejm Ustawodawczy w 1921 r. była natomiast dowodem na odrodzenie pań-
stwa polskiego. Mimo uchwalenia, wiele postanowień weszło w obieg dopiero rok 
później, po wyborze prezydenta. Obowiązywała ona do roku 1935. Konstytucja 
marcowa ustanowiła dwuizbowy parlament – Sejm i Senat.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej składa wyrazy szacunku w związku z usta-
nowieniem ustroju mającego kluczowe znaczenie w polskiej polityce. W pełni 
popieram niniejszy projekt.
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Przemówienie senatora krzysztofa Brejzy  
w dyskusji nad punktem 27. porządku obrad

Kazimierz Wielki to władca, który ponaddwukrotnie zwiększył powierzch-
nię Polski i wzniósł ponad 60 nowych zamków. Ale to, na co warto dziś zwró-
cić uwagę, to fakt, iż Kazimierz Wielki prowadził silnie promiejską politykę. 
Nadawał przywileje, wspierał rozwój miast, wiedział, że w polityce miejskiej 
tkwi siła państwa polskiego. Jakże potrzeba dziś zwrócenia na to uwagi, gdy 
obecnie rządzący ograniczają finansowanie samorządów miejskich, wyznacza-
jąc im dodatkowe zadania bez wskazania źródeł ich finansowania.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 27. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W dniu dzisiejszym dzięki inicjatywie senatora Aleksandra Pocieja przy-

pominamy postać wybitnego polskiego władcy, ostatniego z dynastii Piastów, 
Kazimierza III, który jest jedynym władcą w dziejach Polski obdarzonym przy-
domkiem „Wielki”. Dlaczego? Uzasadniają to jego dokonania w zakresie polityki 
wewnętrznej i zagranicznej.

Kazimierz Wielki odziedziczył po swoim ojcu, Władysławie Łokietku, kraj 
z jednej strony w pełni zjednoczony po rozbiciu dzielnicowym, ale z drugiej – sła-
by i skłócony z większością sąsiadów. W okresie swego panowania Kazimierz III 
nie tylko powiększył Polskę ponaddwukrotnie i rozwinął państwo, ale też zakoń-
czył lub czasowo załagodził większość konfliktów z innymi państwami.

Koronacja 23-letniego Kazimierza na króla Polski odbyła się 25 kwietnia 
1333 r. na Wawelu. Pierwszymi sukcesami młodego władcy były zażegnanie 
niebezpieczeństwa luksemburskiego oraz rozwiązanie problemu krzyżackiego. 
Jan Luksemburski, syn cesarza Henryka VII i król Czech, pretendował do tronu 
w Krakowie i władania nad ziemiami, które wchodziły wcześniej w skład pia-
stowskiej monarchii Przemysła II. W 1335 r. władca ten, przy dyplomatycznym 
wsparciu i dzięki mediacji dworu w Budzie, za olbrzymią, jak na ówczesne czasy, 
kwotę 20 tysięcy kop groszy praskich zrzekł się swoich pretensji. Jednocześnie 
Kazimierz III Wielki nie zrezygnował z polskich praw do będącego czeskim 
lennem Mazowsza.

Po prolongowaniu rozejmu polsko-krzyżackiego synowi Władysława Łokietka 
udało się doprowadzić do utworzenia specjalnego trybunału papieskiego, któ-
ry miał decydować o rozstrzygnięciu sporu. Ostatecznie konflikt zakończył się 
przez podpisanie traktatu kaliskiego w 1343 r. Polska odzyskała Kujawy i zie-
mię dobrzyńską, a Pomorze Gdańskie zostało przekazane Zakonowi w formie 
„wieczystej jałmużny”. Takie wyjście z konfliktu, ze względu na okoliczności, 
uznawane jest za zwycięstwo Kazimierzowskiej dyplomacji.

Dużo dłuższym i realizowanym etapami przedsięwzięciem okazało się przy-
łączenie do Korony Rusi Halicko-Włodzimierskiej. Ekspansja w tym kierunku, 
realizowana we współpracy z Węgrami, była bardzo popularna wśród możnych 
małopolskich, region ten miał bowiem kluczowe znaczenie dla rozwoju handlu 
w kierunku wschodnim. Rządzący księstwem książę Bolesław Jerzy pochodził 
z mazowieckiej linii Piastów i został wprowadzony na tron przez Władysława 
Łokietka. W 1338 r., podczas zjazdu w Wyszehradzie, władca włodzimierski do-
konał formalnego aktu przyrzeczenia tronu ruskiego polskiemu królowi w przy-
padku, gdyby sam nie miał męskiego potomka. 2 lata później Bolesław Jerzy 
został otruty. Miejscowi bojarzy nie mieli jednak ochoty podporządkować się 
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ustaleniom wyszehradzkim. Swoje prawa do tych ziem zgłosiła także Litwa. 
Ostatecznie podbój Rusi zajął polskim wojskom ponad 25 lat.

Terytorium monarchii Kazimierza Wielkiego powiększyło się w stosunku 
do tego z czasów jego ojca ze 102 do 244 tysięcy km2. Nie powiodła się jednak 
próba odzyskania Śląska, podjęta w drodze starcia zbrojnego z Luksemburgami. 
Na mocy pokoju namysłowskiego w 1348 r. Polska wycofała się z konfliktu bez 
żadnych korzyści, a bogata dzielnica została wcielona do Korony Królestwa 
Czeskiego. Krakowska dyplomacja była zainteresowana także polityką pomor-
ską. Dzięki sojuszowi zawiązanemu z Danią i Pomorzem Zachodnim w latach 
sześćdziesiątych XIV w. do państwa polskiego przyłączono strategicznie poło-
żone Drezdenko, Santok i okręg Wałcza. Prowadzona w tym regionie polityka 
odsunęła od monarchii piastowskiej zagrożenie wynikające z przymierza bran-
denbursko-krzyżackiego. Kolejnym sukcesem Kazimierzowskiej dyplomacji było 
silniejsze powiązanie z Koroną książąt mazowieckich. Dzielnica ta była ważna 
w rozgrywce z Luksemburgami i państwem zakonnym.

Mimo że Kazimierz Wielki prowadził wiele wojen, w pamięci potomnych za-
pisał się jako władca miłujący pokój. Próba odbudowy kraju w granicach państwa 
pierwszych Piastów ostatecznie nie powiodła się. Nastąpiło natomiast trwałe 
przesunięcie osi królestwa na wschód. Rządy syna Władysława Łokietka dopro-
wadziły do faktycznego zakończenia rozdrobnienia feudalnego i odsunięcia od 
bram czyhających zagrożeń, takich jak pretensje do tronu zgłaszane przez władcę 
Czech oraz potencjalny sojusz naszych południowych sąsiadów z Krzyżakami. 
W dniu swojej śmierci Kazimierz Wielki zostawił swojemu następcy silną i zin-
tegrowaną monarchię, która wkrótce stała się regionalną potęgą. Kolejne poko-
lenia nie musiały walczyć o swój byt na własnej ziemi i żaden nieprzyjaciel przez 
długie lata nie stwarzał realnego niebezpieczeństwa dla suwerenności państwa.

Monarchia piastowska pod rządami króla Kazimierza III stała się silnym 
i zwartym państwem posiadającym solidne podstawy gospodarcze oraz mają-
cym kluczowe znaczenie w regionie. Integracja i rozwój kraju przyczyniły się 
do powstania, wzorem m.in. sojuszniczych Węgier, teorii „Korony Królestwa 
Polskiego”. Pod pojęciem tym rozumiano szeroko pojmowaną władzę państwo-
wą nad ziemiami, które wchodzą w jego skład.

Dzięki aktywnej polityce zagranicznej Kazimierz Wielki znacznie wzmoc-
nił polską pozycję w stosunkach z cesarstwem i papiestwem. Sprawna dyplo-
macja wielokrotnie zapobiegała rozwiązaniom zbrojnym. W oparciu o sojusz 
z Węgrami, wykorzystując europejski układ sił, monarcha przyczynił się do 
ukształtowania w regionie politycznej równowagi. Potwierdzeniem takiego sta-
nu i pozycji Królestwa Polskiego w tym systemie był osławiony zjazd monarchów 
w 1364 r. W krakowskiej uczcie u Mikołaja Wierzynka uczestniczyli znamienici 
goście: cesarz Karol IV Luksemburski, Ludwik Andegaweński, Waldemar IV 
Duński, król Cypru Piotr oraz kilku książąt piastowskich. Choć za partnerów 
niejednokrotnie miał władców wybitnych, polski król umiejętnie odnajdywał się 
w ówczesnej rozgrywce politycznej, będąc cenionym i szanowanym graczem.

Zasługą działań króla Kazimierza i jego realizującego program przebudowy 
państwa otoczenia było napełnienie królewskiego skarbu. Przeprowadzono re-
formę monetarną, usprawniono politykę podatkową, modernizowano wojsko, 
w sposób planowy rozwijano handel i górnictwo. Założono około 65 nowych 
miast i wiele wsi, zbudowano około 70 zamków i obwarowań miejskich. Nową 
instytucją integrującą była rada królewska, utworzono centralne urzędy pod-
skarbiego i podkanclerza. Podjęto także kroki w kierunku unifikacji prawnej, 
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między innymi powołano do życia obradujący na Wawelu Sąd Najwyższy Prawa 
Niemieckiego.

Polska pod rządami ostatniego koronowanego Piasta rozwijała się także na 
polu kultury, sztuki i nauki. W owym czasie „do królestwa polskiego się przeno-
sili i w jego państwie stale z rodzinami i majątkami obierali sobie mieszkanie” 
liczni przedstawiciele obcych narodowości: Niemcy, Włosi, Żydzi, Ormianie, 
Włosi, Francuzi, Anglicy, Flamandowie i Niderlandczycy. Kazimierzowska 
monarchia wobec kryzysu, jaki w XIV w. dotknął zachodnią Europę, stała się 
atrakcyjnym miejscem dla przedstawicieli wielu zawodów. Władca popierał ten 
proces, między innymi chętnie korzystając ze wsparcia finansistów narodowo-
ści żydowskiej lub przybyłych z Półwyspu Apenińskiego. W bilansie panowa-
nia syna Władysława Łokietka nie można ponadto pominąć przełomowego dla 
szkolnictwa wydarzenia, jakim była fundacja Akademii Krakowskiej w 1364 r. 
Pierwszy uniwersytet na polskiej ziemi – dominowały na nim katedry prawa 
– miał zapewnić kadrę urzędników dla królestwa.

Władca był żonaty czterokrotnie. Pierwszą małżonkę, Aldonę Giedyminównę 
poślubił w 1325 r. na wyraźny rozkaz ojca w celu scementowania sojuszu pol-
sko-litewskiego. Po śmierci znanej z pierwszego sezonu „Korony królów” królo-
wej kolejną wybranką rozpustnego syna Władysława Łokietka została Adelajda 
Heska, którą po kilkunastu latach nieudanego współżycia rozkazał osadzić na 
zamku w Żarnowcu. Bigamia, którą Kazimierz Wielki popełnił, poślubiając za 
jej życia czeską mieszczkę Krystynę Rokiczanę, a następnie księżniczkę żagań-
ską Jadwigę, stała się dużym skandalem na arenie międzynarodowej. Z opisa-
nych wyżej związków narodziło się 5 córek. Wobec braku męskiego potomka, 
a więc legalnego następcy, zgodnie z wcześniejszymi traktatami sukcesorem 
krakowskiego tronu został panujący w latach 1370–1382 Ludwik z dynastii 
Andegawenów, syn Karola Roberta i Elżbiety Łokietkówny, siostry ostatniego 
Piasta na Wawelu.

We wrześniu 1370 r., w trzydziestym ósmym roku panowania, król zatrzy-
mał się w Przedborzu na ziemi sieradzkiej – mieście przez siebie lokowanym. 
Podczas polowania na jelenia Kazimierz III upadł z konia i odniósł „niemałą 
ranę na lewym kolanie”. W trakcie rekonwalescencji i powrotu do Krakowa 
jego stan uległ pogorszeniu. Gorączka nie ustępowała. Sześćdziesięcioletni syn 
Władysława Łokietka zmarł w stolicy swojego królestwa w dniu 5 listopada.

Kazimierz Wielki jako jedyny spośród polskich władców został trwa-
le połączony z najbardziej chwalebnym spośród królewskich przydomków. 
Podsumowując jego panowanie, nie mamy dzisiaj wątpliwości, że był postacią 
wybitną. W dniu dzisiejszym, w sześćset pięćdziesiątą rocznicę śmierci Senat 
Rzeczypospolitej Polskiej oddaje hołd temu wielkiemu władcy.
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Przemówienie senatora krzysztofa Brejzy  
w dyskusji nad punktem 28. porządku obrad

Chciałbym podkreślić skutki rewolucji w tzw. Kongresówce. Zaczęły poja-
wiać się szkoły z językiem polskim, powoływano towarzystwa naukowe. Zaczął 
odradzać się ruch ludowy. Powstawały nowe tytuły prasowe. Nie zapominajmy 
o tym aspekcie efektów rewolucji tamtego roku.
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Przemówienie senatora Beniamina Godyli  
w dyskusji nad punktem 29. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Wyrażam głębokie zaniepokojenie działaniami policji, które miały miejsce 

w ostatnim czasie podczas marszów kobiet w Warszawie. Uważam, że w przy-
szłości nie powinny mieć miejsca sytuacje, w których do rozbijania pokojowych 
protestów powołuje się nieumundurowanych policjantów, którzy nie mogą być 
w tłumie traktowani jako funkcjonariusze publiczni. Funkcjonariusze, aby móc 
wykonywać swoje obowiązki i aby podejmować interwencje wobec obywateli, 
muszą być możliwi do zidentyfikowania. Podczas marszu kobiet w dniu 18 listo-
pada nie dotrzymano tych standardów, a wprowadzenie do służby funkcjonariu-
szy bez mundurów doprowadziło tylko do eskalacji konfliktu z protestującymi.

Skandaliczne działania służb miały miejsce także ostatnio w Krapkowicach, 
kiedy to do domu 14-letniego chłopca wysłany został patrol Policji. Powodem 
interwencji było udostępnienie przez młodego człowieka na Facebooku posta 
z informacją o proteście kobiet.

Nie można tego nazwać inaczej jak cenzurą, zastraszaniem ludzi, odbiera-
niem im prawa do wyrażania swoich poglądów. Tego typu sytuacje nie powinny 
mieć miejsca w demokratycznym państwie prawa.
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Przemówienie senator Jolanty Hibner  
w dyskusji nad punktem 29. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Omawiana sprawa dotyczy działań policji wobec uczestniczek i uczestników 

protestów po ogłoszeniu decyzji Trybunału Julii Przyłębskiej.
W dniu 22 października br. Trybunał Konstytucyjny pod prezesurą Julii 

Przyłębskiej ogłosił wyrok dotyczący niezgodności obowiązującego pra-
wa aborcyjnego z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Decyzja Trybunału 
Konstytucyjnego wywołała falę oburzenia w całym kraju. Tego dnia obywatele 
wyszli na ulice, aby zgłosić swoje weto. W wielu polskich miastach dochodziło 
do pokojowych protestów kobiet wspieranych przez mężczyzn i seniorów.

Kulminacyjnym dniem protestu był 30 października br. W godzinach wie-
czornych protest dotarł do warszawskiego Żoliborza. W celu ochrony – podkre-
ślam – pokojowego protestu kobiet wysłano uzbrojonych funkcjonariuszy Policji. 
Z ruchu ulicznego oraz pieszego wyłączono całą ulicę Adama Mickiewicza na 
odcinku od skrzyżowania ulicy Potockiej z ulicą Mickiewicz do placu Wilsona. 
Całe pasy ruchu zostały zastawione radiowozami, a wejścia na ulicę bronili 
uzbrojeni mundurowi. Mieszkańcy dużego obszaru dzielnicy Żoliborz nie mogli 
dostać się do własnych domów. Pragnę wspomnieć, że podczas przemarszów nie 
dochodziło do agresywnych zachowań ze strony uczestników, mimo to marsze 
były obstawione kordonami policji.

Protesty kobiet nie ucichły. Przerażone kobiety zostały zmuszone do walki 
o swoje prawa mimo pandemii wywołanej przez SARS-CoV-2. Niepokojący jest 
fakt coraz częstszego użycia środków przymusu bezpośredniego ze strony funk-
cjonariuszy Policji. Bronią kobiet są jedynie hasła na transparentach. Kobiety 
zostają w brutalny sposób potraktowane przez policjantów, którzy de iure mają 
strzec ich bezpieczeństwa. Podczas ostatnich zgromadzeń miały miejsce incy-
denty z udziałem nieumundurowanych funkcjonariuszy służb specjalnych, któ-
rzy użyli pałek teleskopowych i gazu łzawiącego przeciwko uczestnikom marszu.

Wobec powyższych faktów nie ma odpowiedzi na następujące pytania.
1. Na jakiej podstawie prawnej został wyłączony z ruchu wspomniany odci-

nek drogi na ulicy Mickiewicza?
2. Ilu funkcjonariuszy Policji brało udział w ochronie pokojowego protestu 

kobiet w ostatnim czasie?
3. Czy podczas protestów była potrzebna pomoc policji z innych miast?
4. Jaki był koszt wysłania na akcję tak dużej liczby funkcjonariuszy?
5. Który z komendantów wydał rozkaz wysłania nieumundurowanych funk-

cjonariuszy służb specjalnych do tzw. ochrony protestów?
6. Czy funkcjonariusze służb specjalnych poniosą odpowiedzialność za na-

ruszenie nietykalności cielesnej uczestników pokojowego protestu?
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Odpowiedzi na te pytania mogliby udzielić minister spraw wewnętrznych 
i administracji lub komendant główny Policji, gdyby uczestniczyli w posiedze-
niu Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz w obradach plenar-
nych Senatu.
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Przemówienie senatora Beniamina Godyli  
w dyskusji nad punktem 30. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Projekt nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapo-

bieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zakłada wprowadzenie 
dodatkowej niedzieli handlowej w dniu 6 grudnia 2020 r. W uzasadnieniu projek-
tu wskazano, iż jest to jednorazowe zniesienie handlu. W uzasadnieniu podkreśla 
się, iż „okres przedświąteczny, zwłaszcza przed świętami Bożego Narodzenia, 
jest okresem, w którym liczba klientów dokonujących zakupów jest znaczna. 
Aby rozłożyć ten proces w czasie, a tym samym zmniejszyć liczbę klientów ro-
biących zakupy w tym samym czasie, zasadne jest wprowadzenie dodatkowej 
niedzieli handlowej w dniu 6 grudnia 2020 r.”. Oczywiście się z tym zgadzam. 
Propozycję wprowadzenia dodatkowej niedzieli handlowej uważam za słuszną.

Niemniej jednak z uwagi na aktualnie panującą pandemię i sytuację, w któ-
rej znajdują się polscy przedsiębiorcy, uważam, iż powinniśmy podjąć działania 
długofalowe. Należałoby wprowadzić zapis, który przywróci tymczasowo, do 
wiosny przyszłego roku, niedziele handlowe. Zgodnie z prognozami epidemiolo-
gów sytuacja w zakresie zarażeń ustabilizuje się dopiero na przełomie kwietnia 
i maja. Wprowadzenie niedziel handlowych do tego czasu pozwoli przedsiębior-
com chociażby po części odrobić straty finansowe, które ponieśli przez pierw-
szy oraz drugi lockdown. Założyć również należy, że wskazane rozwiązanie 
uchroniłoby nas przed falą bankructw, a także przyczyniłoby się do zapewnienia 
większego bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego w sklepach poprzez rozłożenie 
się ruchu w sieciach handlowych, jak również zmniejszenie kolejek. Oczywiście 
będzie to miało znaczne przełożenie na nasze zdrowie w trakcie panującej epi-
demii koronawirusa.

Uważam, iż epizodyczne rozstrzygnięcie nie przyczyni się do rozwiązania 
problemu, ale przyczyni się do dzielenia polskiego społeczeństwa. Tymczasowe 
przywrócenie niedziel handlowych przyniosłoby, w mojej ocenie, pozytywne 
efekty w polskiej gospodarce, przyczyniłoby się do utrzymania miejsc pracy, 
do niepogłębiania bezrobocia, jak również do zwiększenia wpływów do budże-
tu z podatku VAT.

Ponadto po raz kolejny widzimy, w jaki sposób rząd wprowadza zmiany 
w obowiązujących przepisach – tempo prac jest zaskakujące przede wszystkim 
dla przedsiębiorców, którzy z dnia na dzień muszą organizować pracę swoich 
firm w nowych warunkach. Uważam, iż taki zapis powinien zostać wprowadzo-
ny dużo wcześniej, chociażby w celu ułatwienia organizacji pracy pracowników 
handlu oraz ich pracodawców, którzy muszą uwzględnić w tym okresie kwestię 
grafików czy też godzin nadliczbowych. Branża handlowa stoi również przed 
dylematem, w jaki sposób zaopatrzyć sklepy, by nie ponieść niepotrzebnych 
strat – najbardziej dotyczy to sklepów oferujących żywność. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 30. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jak podkreślono w opinii Biura Legislacyjnego dotyczącej ustawy o zmianie 

ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciw-
działaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoła-
nych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw: „Nowelizacja 
wprowadza zmiany w następujących ustawach:

1) ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;

2) ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej;

3) ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych in-
stytucjach dialogu społecznego;

4) ustawie z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i świę-
ta oraz w niektóre inne dni;

5) ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych roz-
wiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzyso-
wych oraz niektórych innych ustaw.

Celem zmian wprowadzanych w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczegól-
nych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwal-
czaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych polegających na dodaniu art. 4ha (art. 1 pkt 1 nowelizacji), jest 
stworzenie podstawy prawnej umożliwiającej pracownikowi przebywające-
mu w izolacji w warunkach domowych wykonywanie pracy zdalnej. Decyzję 
w sprawie świadczenia pracy w trybie zdalnym podejmować będzie pracow-
nik, za zgodą pracodawcy. Podobne rozwiązanie w odniesieniu do pracowni-
ków poddanych obowiązkowej kwarantannie zostało przewidziane w ustawie 
z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw 
w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystą-
pieniem COVID-19”.

Główną zmianą wymagającą pilnego procedowania jest nowelizacja ustawy 
o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Sprowadza 
się ona do umożliwienia prowadzenia handlu w niedzielę 6 grudnia 2020 r. (czy-
li art. 6).
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Przemówienie senatora Janusza Pęcherza  
w dyskusji nad punktem 31. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Głównym celem ustawy jest dostosowanie, w ramach kolejnego kroku refor-

my systemu zamówień publicznych, regulacji ustawy z 21 października 2016 r. 
o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi do postanowień ustawy z dnia 
11 września 1019 r. – Prawo zamówień publicznych. Potrzeba zmian w ustawie 
o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi dotyczy także niektórych 
przepisów, które były zmieniane ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Przepisy 
wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych w zakresie występują-
cych w nich odesłań do nowego prawa zamówień publicznych. Równolegle zaszła 
potrzeba dokonania zmian wymienionej wyżej ustawy w części przepisów po-
święconych zmianom w ustawie o umowie koncesji. Przedmiotowa zmiana jest 
konieczna, aby uniknąć równoległego wejścia w życie 2 różnych zmian w obrębie 
tego samego przepisu. Istota zmiany w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. part-
nerstwie publiczno-prywatnym polega na zdefiniowaniu katalogu przepisów 
nowej ustawy Pzp, które nie będą miały zastosowania do umów o partnerstwie 
publiczno-prywatnym. Zmiana ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo za-
mówień publicznych jest natomiast efektem analizy jej przepisów w okresie ich 
vacatio legis oraz powstałej w jej wyniku potrzeby doprecyzowania brzmienia 
poszczególnych jej przepisów celem usunięcia wątpliwości interpretacyjnych, 
jakie mogą powstać w związku z ich stosowaniem, tak aby w jak najlepszym 
stopniu odzwierciedlić regulacje unijnych dyrektyw w sprawie zamówień pu-
blicznych. Projekt ustawy zawiera przepisy stanowiące wdrożenie prawa unij-
nego z zakresu umów koncesji oraz prawa zamówień publicznych w zakresie 
kilku dyrektyw Parlamentu Europejskiego.

Z zadowoleniem należy odnotować, że nad projektem ustawy odbyły się 
szerokie konsultacje publiczne z zainteresowanymi podmiotami i bardzo 
dużo zgłoszonych uwag zostało ostatecznie przyjętych przez projektodawców. 
Wykorzystano także czas vacatio legis ustawy Pzp na to, aby zgłaszane uwagi 
praktyczne także wykorzystać w tym procesie legislacyjnym. W ustawie Pzp 
doprecyzowano zmiany dotyczące procedury uproszczonej poniżej progów unij-
nych (tryb podstawowy), Krajowej Izby Odwoławczej, środków ochrony prawnej 
i systemu kontroli udzielania zamówień publicznych.

Projekt zawiera również zmiany przepisu dotyczącego waloryzacji wynagro-
dzenia, chociaż w tym ostatnim przypadku zgłaszane liczne uwagi, moim zda-
niem, nie w pełni zostały uwzględnione. Zainteresowani, m.in. PGNiG, Polska 
Izba Informatyki i Telekomunikacji czy Federacja Przedsiębiorców Polskich, byli 
zdania, aby w art. 2 pkt 27 projektu ustawy, w art. 439 ust. 3 dokonać zmiany 
doprecyzowującej: „jeżeli umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia 
upływu terminu składania ofert, początkowym terminem ustalenia zmiany 
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wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert”. Wprowadzenie ustawowych zasad 
zmiany wartości wynagrodzenia należy uznać za konieczne z perspektywy za-
równo zamawiających, jak i wykonawców.

Proponowana zmiana według zgłaszających uwagi czy poprawki nie przewi-
duje takich zasad, stąd była propozycja usunięcia proponowanej zmiany przepisu 
lub alternatywnie wprowadzenia jej w innym ustępie art. 439 w taki sposób, aby 
pozostawić w mocy obecne brzmienie art. 439 ust. 3 nowego Pzp, dotyczącego 
sposobu ustalenia zmiany wynagrodzenia. Propozycje były także takie, aby prze-
pisy precyzowały, że początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia 
jest dzień otwarcia ofert w przypadku umowy zawartej po upływie 180 dni od 
dnia upływu terminu ich składania. W przeciwnym razie należy się spodzie-
wać sytuacji wręcz braku waloryzacji, niezależnie od czasu zakupu materiałów. 
Projektodawcy konsekwentnie stali i stoją na stanowisku, że waloryzacja po-
winna być przeprowadzona na zasadach, o których mowa w ust. 2 art. 439, zaś 
celem regulacji art. 439 ust. 3 jest wyłącznie wskazanie sposobu początkowego 
terminu zmiany wynagrodzenia. Trudno jest mi określić jednoznacznie, kto ma 
rację w tym sporze, prawdopodobnie wyjaśnienie nastąpi dopiero na etapie prak-
tycznego stosowania przepisów. I oby rzeczywiście ostateczny kształt przyjętego 
rozwiązania uwzględniał interesy obu stron umowy zamówienia publicznego. 
Niezależnie jednak od mojej pozytywnej oceny przeprowadzenia procesu legi-
slacyjnego pojawiają się bardzo poważne obawy co do terminu wprowadzenia 
w życie tej ustawy. Zarówno Związek Powiatów Polskich, jak i Związek Miast 
Polskich, a także pracownicy urzędów miast i gmin odpowiedzialni za stoso-
wanie nowych rozwiązań prawnych alarmują, że podmioty zainteresowane nie 
są przygotowane w wystarczającym stopniu na te poważne zmiany ustawowe.

Przyczyny tego stanu rzeczy są różne. Jedną z nich jest okres pandemii ko-
ronawirusa, który nie sprzyjał szkoleniu pracowników w zakresie stosowania 
nowych przepisów. Istotnym problemem jest także brak rozporządzeń wyko-
nawczych do ustawy Pzp z dnia 11 września 2019 r., a jeżeli zostały ogłoszone, 
to zrobiono to bardzo późno. Oto przykłady. Co do art. 88 ust. 4, określającego 
sposób dokumentowania oraz przechowywania dokumentacji postępowania 
o udzielenie zamówienia – projekt ogłoszony został 3 listopada 2020 r., a wej-
ście w życie rozporządzenia planowane jest na 1 stycznia 2021 r. Co do art. 128 
ust. 6, określającego rodzaje podmiotowych środków dowodowych oraz innych 
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 
– projekt ogłoszony został 13 października 2020 r., a planowane wejście w życie 
rozporządzenia to też 1 stycznia 2021 r. To tylko 2 przykłady, jest ich znacznie 
więcej. Ponadto zdaniem Związku Miast Polskich brak podstawowych modułów 
platformy, które mogą się pojawić 31 grudnia 2020 r., uniemożliwia realizację 
ustawy w jej podstawowym zakresie, opisanym w rozdziale 7 „Komunikacja 
zamawiającego z wykonawcami”. Po uruchomieniu platformy, przy założeniu 
spełnienia wcześniejszych wymagań technicznych, konieczny jest pilotaż, który 
umożliwi zamawiającym i wykonawcom przetestowanie podstawowych funk-
cjonalności systemu.

Opóźnienie wejścia ustawy w życie jest konieczne. Postulowane przez stronę 
samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego pół roku 
może okazać się niewystarczające, skoro resort planuje wydać niektóre akty 
wykonawcze dopiero w IV kwartale 2021 r. Warto postawić sobie pytanie o to, 
czy zależy nam na tym, żeby ustawa po prostu weszła w życie, czy też na tym, 
żeby weszła w życie w momencie, w którym kadry zamawiających będą na 
to w wystarczającym stopniu przygotowane. Jeśli zostanie złożona poprawka 
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o przesunięcie terminu wejścia w życie ustawy o najmniej pół roku, będę za nią 
głosował. Ponadto z senatorami Stanisławem Lamczykiem oraz Władysławem 
Komarnickim zgłaszamy dodatkowo 2 poprawki. Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 31. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jak podkreślono w uzasadnieniu projektu rządowego ustawy o zmianie 

ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo 
zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw w ocenie skutków regu-
lacji załączonej do przedłożenia sejmowego niniejszego: „Zamówienia publicz-
ne i umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi wpisują się w realizację 
strategii «Europa 2020, strategia na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu go-
spodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu», a także «Strategii na rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)». Są postrze-
gane jako jeden z instrumentów rynkowych służących osiągnięciu inteligent-
nego i trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu 
przy jednoczesnym zagwarantowaniu efektywnego wydatkowania środków 
publicznych. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
(DzU poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 288, 1492 i 1517) implementuje dyrektywy do-
tyczące zamówień publicznych: dyrektywę 2014/24/UE, dyrektywę 2014/25/UE, 
dyrektywę 2009/81/WE, dyrektywę 89/665/EWG oraz dyrektywę 92/13/EWG. 
Ustawą z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane 
lub usługi (DzU z 2019 r. poz. 1528, 1655 i 2020) (dalej: ustawa o umowie koncesji) 
została wdrożona dyrektywa 2014/23/UE (dalej: dyrektywa koncesyjna). W sto-
sunku do dyrektyw dotyczących zamówień publicznych dyrektywa koncesyjna 
charakteryzuje się właściwymi dla umów koncesji uproszczeniami, ale jedno-
cześnie w dużej mierze zawiera identyczne przepisy jak w przypadku dyrektyw 
dotyczących zamówień publicznych, stąd przepisy ustaw wdrażających te dyrek-
tywy powinny być ze sobą skorelowane. Podjęcie działań legislacyjnych wynika 
z konieczności dostosowania przepisów ustawy o umowie koncesji do brzmienia 
nowych regulacji wprowadzonych ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych, która z dniem 1 stycznia 2021 r. zastąpi dotychczas obo-
wiązującą ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych (DzU 
z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086). Ustawa o umowie koncesji jest ściśle 
powiązana z ustawą regulującą udzielanie zamówień publicznych zarówno pod 
względem merytorycznym oraz terminologicznym, jak i redakcyjnym. Wiele 
instytucji i zagadnień jest uregulowanych analogicznie jak w zamówieniach 
publicznych. Niedostosowanie ustawy o umowie koncesji do zmian wprowa-
dzonych do ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
mogłoby prowadzić do niepewności prawnej na skutek różnic interpretacyjnych 
dotyczących identycznych instytucji prawnych regulowanych w tych ustawach, 
stąd konieczność odpowiedniego dostosowania ustawy o umowie koncesji do 
zmian wprowadzonych w systemie zamówień publicznych. Zagadnienia z obsza-
ru koncesji wymagające korekty zarówno w ustawie o koncesji, jak i przepisach 
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wprowadzających ustawę – Prawo zamówień publicznych, obejmują zwłaszcza 
kwestie: progu stosowania ustawy, definicji zawartych w ustawie, podstaw wy-
kluczenia wykonawców, ochrony prawnej przed sądem, zamówień mieszanych. 
Projekt ustawy dokonuje również doprecyzowujących zmian w samej ustawie 
z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, które w szczególności 
dotyczą procedury uproszczonej poniżej progów unijnych (tryb podstawowy), 
Krajowej Izby Odwoławczej, środków ochrony prawnej i systemu kontroli udzie-
lania zamówień. Projekt zawiera również zmianę przepisu dotyczącego walo-
ryzacji wynagrodzenia. Ponadto projekt przewiduje uchylenie art. 2 ust. 2 oraz 
art. 268 w związku z rezygnacją z rozwiązań dotyczących zamówień bagatel-
nych, tj. zamówień o wartości mniejszej niż 130 tysięcy zł, lecz nie mniejszych niż 
50 tysięcy zł. Projekt ustawy dokonuje również zmiany w ustawie z dnia 19 grud-
nia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym. Istota zmiany ustawy o part-
nerstwie publiczno-prywatnym polega na zdefiniowaniu katalogu przepisów 
nowej ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, które 
nie będą miały zastosowania do umów o partnerstwie publiczno-prywatnym”.

Rekomendowane rozwiązanie polegające „na uchwaleniu nowej ustawy –
Prawo zamówień publicznych (p.z.p.) powoduje w konsekwencji potrzebę do-
stosowania przepisów ustawy o umowie koncesji, w ramach kolejnego kroku 
reformy systemu zamówień publicznych, tak by razem z nową ustawą p.z.p. 
tworzyły spójny system, odpowiadający na istotne problemy rynku. Nowe p.z.p. 
wychodzi naprzeciw zgłaszanym od wielu lat oczekiwaniom zarówno podmiotów 
publicznych, jak i wykonawców ubiegających się o zamówienia publiczne. Oprócz 
licznych zmian zwiększających przejrzystość i spójność regulacji wprowadzi-
ła także zupełnie nowe rozwiązania zmierzające do zwiększenia efektywności 
udzielanych zamówień publicznych. Z uwagi na to, że potrzeba zmian w ustawie 
o umowie koncesji dotyczy także niektórych przepisów, które były zmieniane 
ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 
zamówień publicznych (p.w.p.z.p.) w zakresie występujących w nich odesłań do 
nowej numeracji ustawy p.z.p., równolegle zachodzi potrzeba dokonania zmian 
ustawy p.w.p.z.p. w części przepisów poświęconych zmianom w ustawie o umo-
wie koncesji. Zmiana w obrębie przepisów ustawy p.w.p.z.p. jest konieczna, aby 
uniknąć równoległego wejścia w życie 2 różnych zmian w obrębie tego samego 
przepisu. Analiza przepisów ustawy o umowie koncesji pod kątem uspójnienia 
jej przepisów z przepisami nowej ustawy p.z.p. wykazała potrzebę wprowadze-
nia zmian w części regulacji tej ustawy.

W szczególności w wyniku przeprowadzonej analizy zostały zidentyfikowa-
ne jako wymagające dostosowania do nowej ustawy p.z.p. te z przepisów, które 
w założeniu mają regulować w sposób analogiczny lub taki sam obszary tema-
tyczne, dotyczące w szczególności:

1) definicji zamawiającego – przez uzupełnienie kategorii i dopełnienie w ob-
szarze działalności sektorowej;

2) wyłączeń stosowania ustawy o umowie koncesji – przez uspójnienie z tre-
ścią art. 10 ust. 2 pkt 4 nowej ustawy p.z.p. zawierającej analogiczną normę, przy 
czym, inaczej niż w nowej ustawie p.z.p., w wyłączeniu odnoszącym się do usług 
publicznych w zakresie transportu pasażerskiego nie ma ograniczenia tego wy-
łączenia tylko do usług publicznych transportu pasażerskiego koleją lub metrem, 
ale obejmuje ono wszystkie rodzaje usług publicznych w zakresie transportu 
pasażerskiego – różnica ta stanowi odzwierciedlenie różnicy w uregulowaniu 
zakresu wyłączenia usług publicznych w obszarze transportu pasażerskiego 
określonego dyrektywą koncesyjną;
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3) określenia progu stosowania przepisów ustawy o umowie koncesji do za-
wierania umów – przez wprowadzenie definicji progu unijnego, która będzie 
odsyłać do obwiązujących w danym momencie regulacji unijnych;

4) przepisów regulujących informację w sprawie aktualizacji co 2 lata war-
tości progu unijnego dla umów koncesji podawaną przez Komisję Europejską 
w formie komunikatu, co wymaga dostosowania obowiązujących progów 
w przepisach wykonawczych;

5) koncesji mieszanych obejmujących jednocześnie różne rodzaje umów kon-
cesji (roboty budowlane, usługi, usługi społeczne i inne szczególne usługi) oraz 
udzielanych na podstawie różnych reżimów prawnych, tj. obejmujących zarów-
no umowy koncesji, jak również zamówienia klasyczne, zamówienia sektorowe, 
zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa oraz zamówienia objęte 
wyłączeniem z art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – przez 
dostosowanie ich do brzmienia nowego prawa zamówień publicznych;

6) uwzględnienia wśród zasad zawierania umów koncesji konieczności wy-
krywania i eliminowania konfliktów interesów;

7) umów koncesji zastrzeżonych oraz umów na usługi społeczne i inne 
szczególne usługi, mających służyć uwzględnieniu aspektów społecznych przy 
udzielaniu i realizacji umów koncesji na roboty budowlane lub usługi – przez 
powiązanie z regulacjami prawa zamówień publicznych;

8) obligatoryjnych i fakultatywnych podstaw wykluczenia z postępowania 
w sprawie zawarcia umowy koncesji oraz kryteriów oceny ofert – przez peł-
niejsze i bardziej przejrzyste oddanie podstaw wykluczenia wykonawców wy-
nikających z dyrektyw UE;

9) zasad wnoszenia skarg do sądu w ramach środków ochrony prawnej w po-
stępowaniach o zawarcie umowy koncesji – na zasadach opisanych w prawie 
zamówień publicznych.

Zmiana nowej ustawy p.z.p. jest efektem analizy jej przepisów w okresie ich 
vacatio legis oraz powstałej w jej wyniku potrzeby doprecyzowania brzmienia 
poszczególnych jej przepisów, w celu usunięcia wątpliwości interpretacyjnych, 
jakie mogą powstać w związku z ich stosowaniem, tak aby w jak najlepszym 
stopniu odzwierciedlić regulacje unijnych dyrektyw w sprawie zamówień pu-
blicznych i ułatwić stosowanie prawa przede wszystkim w obszarze uproszczo-
nej procedury poniżej progów unijnych i kontroli. Wprowadzono także zmianę 
w regulacji dotyczącej waloryzacji wynagrodzenia w przypadku wydłużonego 
czasu między wyborem wykonawcy a zawarciem umowy, upraszczającą stoso-
wanie przepisu i oddającą w pełni pierwotny zamiar ustawodawcy”.

Jak trzeba podkreślić, kraje UE oraz EOG są zobowiązane do wdrożenia dy-
rektywy koncesyjnej 2014/23/UE i obecnie we wszystkich przyjęto nowe przepi-
sy dotyczące udzielania koncesji na roboty budowlane lub usługi bądź zmieniono 
wcześniej obowiązujące przepisy. Kraje UE decydują się na wdrożenie dyrektywy 
odrębnym aktem prawnym lub w ramach jednego aktu prawnego regulującego 
zarówno materię zamówień publicznych, jak i koncesji.

W pełni popieram niniejszy projekt.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 32. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W przedłożonej przez większość senacką nowelizacji ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzyso-
wych, druk senacki nr 232, zgodnie z informacją zawartą w Ocenie Skutków 
Regulacji, proponuje się:

„1. umożliwienie złożenia do właściwego organu albo właściwej państwo-
wej jednostki organizacyjnej wniosku o wydawanie wyjaśnienia co do zakresu 
i sposobu stosowania przepisów (interpretacji indywidualnej), z których wynika 
obowiązek publiczno-prawny; (art. 1 pkt 1),

2. wsparcie przedsiębiorców, którzy zostali objęci całkowitym zakazem pro-
wadzenia działalności. Proponuje się, aby podmioty te mogły otrzymać z budże-
tu państwa środki finansowe na pokrycie kosztów prowadzonej działalności 
(art. 1 pkt 2), w tym:

a. ponoszonych na podstawie umowy:
— na dostarczanie paliw gazowych lub energii elektrycznej,
— na dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków,
— najmu lub dzierżawy,
b. wynagrodzeń osób zatrudnionych (umowa o pracę, zlecenia albo innej),
3. wprowadzenie możliwości zawieszenia działalności przez mikroprzedsię-

biorcę, w tym zatrudniającego pracowników, na okres do 6 miesięcy. W trakcie 
zawieszenia pracownikowi mikroprzedsiębiorcy będzie przysługiwało świad-
czenie postojowe; (art. 1 pkt 6),

4. zniesienie w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo 
stanu epidemii oraz w okresie do dziewięćdziesiątego dnia następującego po od-
wołaniu tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni, zakazu handlu w nie-
dzielę, wykonywania czynności związanych z handlem w niedzielę, powierzania 
pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu w niedzielę 
oraz czynności związanych z handlem w niedzielę; (art. 1 pkt 4)”.

Jest to kolejny projekt, w którym rubryka w Ocenie Skutków Regulacji 
„Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników kon-
sultacji” jest pusta, ponieważ nie przeprowadzono żadnych konsultacji, w tym 
zwłaszcza ze stroną rządową, która odpowiada za budżet.

A jeśli chodzi o skutki finansowe, to, cytując OSR: „Projektowana ustawa bę-
dzie oddziaływała na sektor finansów publicznych (budżet państwa), powodując 
zwiększenie wydatków, gdyż zaproponowane w projekcie ustawy mechanizmy 
interwencji zakładają możliwość udzielania wsparcia finansowego przedsiębior-
com, którzy zostaną objęci całkowitym zakazem prowadzenia działalności oraz 
wypłatę świadczeń postojowych pracownikom mikroprzedsiębiorców, którzy 
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na okres do 6 miesięcy zawieszą działalność”. Czyli ponownie opozycja w swo-
ich projektach lekką ręką wskazuje obszary do dofinansowania, co ma skutki 
dla bieżącej sytuacji gospodarczej, bez wskazywania źródeł finansowania. Nie 
podano również żadnych badań, jak całkowite uwolnienie handlu w niedzielę 
wpłynie na sytuację związaną z pandemią koronawirusa.

Jestem przeciwko takiemu nieodpowiedzialnemu stawianiu sprawy i będę 
głosował przeciwko niniejszemu projektowi.
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Przemówienie senatora mariusza Gromki  
w dyskusji nad punktem 33. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mając na względzie jednomyślność w Sejmie, gdzie za przyjęciem ustawy 

o zmianie nazwy Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu zagłosowało 446 
posłów, a także wyjątkowość osoby Magdaleny Abakanowicz, popieram oma-
wianą ustawę.

Magdalena Abakanowicz była nietuzinkową postacią w świecie artystów. 
W swojej pracy wyróżniała się pomysłowością i konsekwencją. Jej rzeźby były 
sławne nie tylko w Polsce, lecz także na świecie. Przez ponad 30 lat prowadziła 
zajęcia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu – obec-
nym Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Ponadto artystka wyróżniała się 
odwagą – często powoływała się na przeżycia z czasów wojny, otwarcie mówiła 
o swoim stosunku do czasów PRL.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 33. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W dniu dzisiejszym na mocy ustawy zmieniamy nazwę Uniwersytetu 

Artystycznego w Poznaniu – który w 2019 r. świętował stulecie swojego 
istnienia – nadając mu imię Magdaleny Abakanowicz, wybitnej polskiej rzeź-
biarki, twórczyni tkaniny artystycznej, w latach 1965–1990 prowadzącej zajęcia 
w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Sama uczelnia 
w 1996 r. uzyskała status Akademii Sztuk Pięknych, a w 2010 roku – status 
Uniwersytetu Artystycznego.

Jeśli chodzi o dzisiejszego patrona Uniwersytetu Artystycznego, to Magdalena 
Abakanowicz realizowała się twórczo w różnych technikach – techniką tkacką 
posłużyła się, tworząc tzw. abakany, z kolei praca „Nierozpoznani”, wykona-
na z okazji 750-lecia lokacji Poznania, jest odlewem z żeliwa. W 1965 r. została 
nagrodzona złotym medalem na Biennale w São Paulo, co było początkiem jej 
światowej kariery. Magdalena Abakanowicz w latach 60. stworzyła cykl du-
żych prac wykonanych technikami tkackimi, np. z powrozów. Formy rzeźbiar-
skie konstruowane z tak niekonwencjonalnego materiału zrewolucjonizowały 
spojrzenie na tkaninę artystyczną. Zrywały one z dotychczasową płaszczy-
znowością tkanin przeznaczonych do dekoracji wnętrza. Spełniały też funkcję 
praktyczną, jako próba dostosowania monumentalnej rzeźby do skromnych wa-
runków lokalowych – takie prace można było łatwiej magazynować. W 1962 r. 
na Międzynarodowym Biennale Tkaniny w Lozannie zaprezentowała pracę 
„Kompozycja białych form”, której faktura składała się nie tylko z wełny, lnu 
i nici, ale także z sizalu. W 1965 r. tkanina nagrodzona na Biennale w São Paulo 
została nazwana, od nazwiska twórczyni, abakanem – i odtąd przestrzenne 
prace artystki wykonane w tej technice miały już tak być nazywane. W 1984 r. 
została profesor wizytującą na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles.

W pełni popieram procedowaną w dniu dzisiejszym w izbie wyższej ustawę 
zmieniającą nazwę uczelni poprzez nadanie imienia Magdaleny Abakanowicz 
Uniwersytetowi Artystycznemu w Poznaniu.
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Przemówienie senatora krzysztofa Brejzy  
w dyskusji nad punktem 34. porządku obrad

Popieram ustawę o zmianie nazwy Akademii Muzycznej w Krakowie. 
Krzysztof Penderecki miał silne związki z Akademią Muzyczną w Krakowie, 
więc cieszy, że społeczność uczelni wybrała tego patrona.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 34. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W dniu dzisiejszym zmieniamy nazwę Akademii Muzycznej w Krakowie, 

nadając jej imię prof. Krzysztofa Pendereckiego, wybitnego polskiego kompo-
zytora, dyrygenta i pedagoga muzycznego.

Profesor i rektor Akademii Muzycznej w Krakowie urodził się 23 listopada 
1933 r. w Dębicy, zaś zmarł 29 marca 2020 r. w Krakowie. Jako wybitny człowiek 
kultury w ramach swojej bogatej twórczości skomponował m.in. 4 opery, 8 sym-
fonii oraz szereg innych utworów orkiestrowych i koncertów instrumentalnych, 
oprawę chóralną tekstów religijnych, a także utwory kameralne i instrumen-
talne. Wśród jego najbardziej rozpoznawalnych utworów są „Tren – Ofiarom 
Hiroszimy”, „Pasja według św. Łukasza”, „Polskie Requiem” oraz „III Symfonia”. 
Jego muzyka niejednokrotnie była wykorzystywana przez twórców filmowych. 
Utwory Pendereckiego znalazły się w takich filmach, jak „Egzorcysta” Williama 
Friedkina, „Dzikość serca” Davida Lyncha, „Ludzkie dzieci” Alfonso Cuaróna 
oraz „Wyspa tajemnic” Martina Scorsese. Fragmenty dzieł Pendereckiego wy-
korzystał Andrzej Wajda w filmie „Katyń” – opracowanie ścieżki dźwiękowej 
przygotował Stanisław Radwan – a wcześniej zrobił to Stanley Kubrick w fil-
mie „Lśnienie”. Za swoją pracę kompozytor otrzymał szereg prestiżowych 
nagród, w tym dwukrotnie, w 1967 i 1968 r., Prix Italia oraz czterokrotnie na-
grodę Grammy – w 1988, podwójnie w 1999 i w 2017 r. Szereg uczelni wyższych 
w Europie i Stanach Zjednoczonych przyznało mu tytuł doktora honoris causa. 

W 1972 r. Penderecki, nie należąc do PZPR, dzięki swojej renomie oraz inter-
wencji grupy wykładowców uczelni w ministerstwie kultury, został nominowa-
ny na rektora zamiast wybranego przez władze Tadeusza Machla. Krakowska 
Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna stała się wówczas jedyną uczelnią o nie-
partyjnych władzach, samego Pendereckiego nazywano zaś parasolem. Rektorat 
Pendereckiego trwał nieprzerwanie przez 15 lat. To za jego czasów, w dniu 
28 września 1979 r., PWSZ przemianowana została na Akademię Muzyczną 
w Krakowie. Z uczelnią związany był przez większość swojego życia. 

W pełni popieram procedowaną w dniu dzisiejszym ustawę zmieniają-
cą nazwę Akademii Muzycznej w Krakowie poprzez nadanie jej imienia prof. 
Krzysztofa Pendereckiego.



Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 18. posiedzenia Senatu

593

18. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 25, 26, 27, i 28 listopada oraz 2 i 3 grudnia 2020 r.

oświadczenie złożone 
przez senatora Bogdana Borusewicza

oświadczenie skierowane do ministra edukacji i nauki Przemysława czarnka

W związku z informacjami o zamiarze uzależnienia decyzji o podziale środ-
ków na inwestycje i projekty naukowe uczelni wyższych od stanowiska, jakie 
zajęły one wobec protestów organizowanych przez Strajk Kobiet, w tym wprowa-
dzenia tzw. godzin rektorskich, proszę o odpowiedź, na jakiej podstawie prawnej 
zamierza Pan podjąć te działania.

Bogdan Borusewicz
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oświadczenie złożone 
przez senator alicję chybicką

oświadczenie skierowane do ministra edukacji i nauki  
Przemysława czarnka

Szanowny Panie Ministrze!
W nauczaniu w czasach pandemii ujawniło się wiele problemów, z jakimi 

musieli się zmierzyć nauczyciele, ale również uczniowie i ich rodzice. Kryzys 
pogłębił istniejące już nierówności w systemie edukacji. Rodziny zamożniejsze 
szybciej poradzą sobie w uzupełnianiu edukacji swoich dzieci. Koniecznie trzeba 
ratować tych, którzy „zostali z tyłu”. Być może potrzebują indywidualnego po-
dejścia względnie pracy w małych grupach. Takie grupy powinny być urucho-
mione przez specjalnie w tym celu powołane zespoły wspierane przez władze 
publiczne i być może instytucje pozarządowe.

Szczególnym aspektem nierówności jest dostęp do technologii. Odrębnie roz-
patrywać trzeba dostęp do urządzeń i dostęp do szerokopasmowego internetu. 
Dostęp do internetu może być silnie zależny od dochodów rodziny.

Uczenie się nauczycieli – wymagania są coraz większe. Cele edukacyjne, 
które trudno było realizować tradycyjnymi metodami, trzeba osiągnąć jeszcze 
skromniejszymi środkami. To wymaga często gwałtownej korekty działań – 
inwestycji w przekazywanie wiedzy, sprawdzanie, motywowanie, budowanie 
relacji w grupie i relacji wychowawczych. Ten rodzaj przemiany jest trudny ze 
względu na konieczność obcowania z technologią, co dla wielu jest obcym świa-
tem. Dla młodych ludzi jest to zaś przestrzeń codzienna. W Polsce ponad 80% 
nauczycieli z powodu pandemii po raz pierwszy prowadziło edukację online.

W związku z tym kieruję do Pana Ministra prośbę o przedstawienie długo-
terminowego planu, jak polepszyć jakość nauczania zarówno dla uczniów, jak 
i nauczycieli w Polsce w dobie pandemii i po niej.

Z wyrazami szacunku 
Alicja Chybicka 
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oświadczenie złożone 
przez senatora leszka czarnobaja

oświadczenie skierowane do ministra zdrowia  
adama niedzielskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się do Pana z interwencją i prośbą o wyjaśnienie stanu faktycznego 

w związku z zaprzestaniem finansowania przez Ministerstwo Zdrowia leczenia 
raka w ramach procedury Ratunkowego Dostępu do Terapii Lekowej (RDTL).

Zgłaszają się do mnie pacjenci, którym wstrzymano zaawansowane już lecze-
nie raka w ramach procedury RDTL. Przytoczę tutaj tylko przykład cenionego 
lekarza W.S., który zwrócił się do mnie z interwencją, ale osób, które złożyły 
wnioski, jest znacznie więcej. Wiosną 2019 rozpoznano u niego zaawansowa-
ny nowotwór pęcherza moczowego. Został poddany leczeniu onkologicznemu, 
a po rozszerzonej diagnostyce ujawniono nadwrażliwość na receptory HER-2 
występujące w rakach sutka, co w tym przypadku jest nietypowe, ale daje moż-
liwość celowanej terapii za pomocą preparatu Trastuzumab (herceptyna). Lek 
nie jest objęty programem lekowym w przypadku raka pęcherza. Po zakupieniu 
pierwszych dawek za kwotę blisko 14 tysięcy zł na kolejne, na wniosek Kliniki 
Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, uzyskano re-
fundację w ramach RDTL. Cykle chemioterapii otrzymuje się w sekwencjach 
trzytygodniowych. Skuteczność terapii została potwierdzona kolejnymi bada-
niami wysokopolowego rezonansu magnetycznego i obecnie zmiana jest ledwo 
rozpoznawalna w badaniach obrazowych i jest bezobjawowa.

W ostatnich dniach po przyjęciu do leczenia pana doktora okazało się, że 
wstrzymana została przez Ministerstwo Zdrowia refundacja w ramach wspo-
mnianej procedury RDTL. 

Proszę o wyjaśnienie, jaka jest przyczyna wstrzymania refundacji leczenia 
w tym i innych przypadkach w ramach procedury RDTL oraz jaka jest możli-
wość uzyskania środków na kontynuację tej terapii onkologicznej.

Z wyrazami szacunku 
Leszek Czarnobaj 



Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 18. posiedzenia Senatu

596

18. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 25, 26, 27, i 28 listopada oraz 2 i 3 grudnia 2020 r.

oświadczenie złożone 
przez senatora roberta dowhana

oświadczenie skierowane do ministra klimatu i środowiska  
Michała kurtyki

Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej, w nawiązaniu do stanowiska wójta 

gminy Stare Babice z dnia 28.09.2020 r., popieram apel o podjęcie działań i prac 
legislacyjnych mających na celu ostateczne uregulowanie i rozstrzygnięcie doty-
czące rozpoczętych inwestycji budowlanych w oparciu o już nieistniejący art. 12 
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z za-
pobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób za-
kaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

W ostatnim okresie część samorządów została poinformowana o rozpoczęciu 
inwestycji budowlanych. Inwestorzy powołują się na zapisy dotyczące COVID-19 
(na nieistniejący już art. 12 ww. ustawy, który uchyla przepisy prawa budowlane-
go), realizując inwestycje budowlane często na terenach, które są objęte planem 
zagospodarowania i nie przewidują takich inwestycji.

Brak uregulowań w tym zakresie i obecna sytuacja prawna może doprowa-
dzić do nieodwracalnego zaburzenia miejscowych ekosystemów, zniszczenia 
pomników przyrody, wyginięcia tysięcy gatunków zwierząt i roślin, zniszczenia 
miejsc ich rozrodu, siedlisk zwierzęcych, roślinności itp. Opisane wyżej inwesty-
cje mogą również stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia kierowców, pieszych, 
uczniów oraz mieszkańców.

Słusznie została zauważona kwestia tego, czy na wypadek dojścia takich in-
westycji do skutku ustawodawca przewidział ich rozbiórkę i przywrócenie stanu 
nieruchomości do stanu pierwotnego wraz z ustaleniem stosownego odszko-
dowania wynikającego np. ze zniszczenia siedlisk zwierzęcych, roślinności, 
po ustaniu przyczyny, dla której ustawodawca przyjął przedmiotowe przepisy.

Wobec powyższego wnoszę o podjęcie działań zmierzających do zaplanowa-
nia rozwiązań prawnych w zasygnalizowanym zakresie.

Z poważaniem 
Robert Dowhan
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oświadczenie złożone 
przez senatora roberta dowhana

oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi  
grzegorza Pudy

Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej pragnę nawiązać do stanowiska 

Fundacji „Chai”, która od lat działa na rzecz rozwoju społeczności żydowskiej 
w Polsce i dialogu pomiędzy naszymi narodami. Jest to stanowisko z dnia 
12.10.2020 r. Niniejszym popieram prośbę fundacji o rozważenie wszystkich 
implikacji wprowadzenia nowej ustawy o ochronie zwierząt.

Jak wszyscy wiemy, ustawa ta dotyczy zwierząt, jednak w praktyce jej skut-
ki odczują również – a może przede wszystkim – ludzie. Należy podkreślić, że 
judaizm przykłada ogromną wagę do właściwego traktowania zwierząt i sta-
nowczo zabrania okrucieństwa wobec nich. Jednocześnie nie można tracić z oczu 
praw ludzi.

Elementem ustawy, który najbardziej nurtuje społeczność żydowską w Polsce 
i na świecie, jest kwestia uboju zwierząt. Judaizm zabrania spożywania mięsa, 
które nie pochodzi z uboju koszernego (wbrew często powtarzanym opiniom 
nie odznacza się on okrucieństwem). Dopuszczenie możliwości koszernego ubo-
ju zwierząt jest dla społeczności żydowskiej niezwykle ważne – nie tylko ze 
względów praktycznych, ale także jako element poszanowania praw grupy wy-
znaniowej. Proponowane w ustawie rozwiązania, które miałyby pozwalać na 
ubój koszerny wyłącznie „na potrzeby własne”, wywołują zamieszanie już na 
etapie ilościowego określenia tych potrzeb. Ustawa niesie ze sobą ograniczenia 
w dostępie do rynku dla konkretnych grup społecznych. Z pewnością będzie też 
skutkować znaczącym wzrostem cen mięsa koszernego, a nawet jego brakiem 
ze względu na nieopłacalność tak małej produkcji.

Należy zaznaczyć, że produkcja drobiu i mięsa koszernego stała się w ostatnich 
latach istotnym źródłem przychodu dla wielu rolników, a także pozwalała na po-
zyskanie nowych rynków w Europie i na świecie, co jest bardzo ważne z uwagi na 
obecną sytuację ekonomiczną. Ograniczenie polskiej produkcji mięsa koszernego 
zapewne zostanie wykorzystane przez konkurencyjne firmy z innych krajów.

Ważne jest, abyśmy myśląc o zwierzętach, nie stracili z oczu praw ludzi, w tym 
praw mniejszości religijnych. Wobec tego wnoszę o podjęcie działań zmierzających 
w kierunku zaplanowania rozwiązań prawnych w zasygnalizowanym zakresie.

Z poważaniem 
Robert Dowhan
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oświadczenie złożone 
przez senatora artura dunina

oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów  
Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
Fala zachorowań na COVID-19 jest realnym zagrożeniem niosącym ze sobą 

ryzyko całkowitej niewydolności systemu ochrony zdrowia, z uwagi na brak 
wolnych miejsc na oddziałach szpitalnych, gdzie leczeni są pacjenci z COVID-19, 
ale i pacjenci z innymi chorobami. Decyzją rządu Stadion Narodowy zostanie 
przekształcony w szpital polowy dla osób z koronawirusem, co niesie za sobą 
wiele zmian reorganizacyjnych, ale i wiąże się z ryzykiem dla umieszczanych 
tam w przyszłości pacjentów.

W związku z tym kieruję do Pana Premiera następujące pytanie: dlacze-
go państwo nie chcą przekształcić sanatoriów uzdrowiskowych w całej Polsce 
w odpowiednie szpitale – izolatoria dla osób z COVID-19, co niewątpliwie wią-
załoby się dużo mniejszą reorganizacją i byłoby bezpieczniejsze dla przyszłych 
pacjentów z koronawirusem?

Z wyrazami szacunku 
Artur Dunin
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oświadczenie złożone 
przez senatora artura dunina

oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury, 
dziedzictwa narodowego i sportu Piotra glińskiego

Szanowny Panie Premierze!
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformowało, że kwoty 

w ramach Funduszu Wsparcia Kultury zostaną obniżone. Po aferze, jaka wybu-
chła w środowisku artystów w związku z propozycją przyznania dużych sum 
celebrytom, lista beneficjentów trafiła do ponownego rozpatrzenia. Cała sprawa 
budzi wiele kontrowersji i niejasności, co jest nie do pomyślenia w dzisiejszym 
czasie pandemii koronawirusa!

Dlatego w związku z zaistniałą sytuacją kieruję do Pana Premiera następu-
jące pytania.

Kiedy poznamy szczegóły wsparcia środowisk kultury przez Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Funduszu Wsparcia Kultury po 
ministerialnej korekcie?

Jakie wsparcie finansowe w związku z tym planuje rząd dla samorządowych 
instytucji kultury działających w formie ośrodków, domów i centrów kultury 
oraz dla osób pracujących w sektorze kultury na podstawie umów cywilnopraw-
nych, czyli umów-zleceń i umów o dzieło?

Z wyrazami szacunku 
Artur Dunin
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oświadczenie złożone 
przez senatora artura dunina

oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej  
Mariusza Błaszczaka

Szanowny Panie Ministrze!
Nie podlega jakiejkolwiek dyskusji, że uzbrojenie Wojska Polskiego powinno 

spełniać najwyższe światowe standardy i należy je pozyskiwać zgodnie z plana-
mi modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP, potrzebami polskiej armii oraz 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Jednakże doświadczenia ostatnich 
lat wskazują – jest tak również zdaniem specjalistów – że od zakupu nawet dziś 
nowej konstrukcji do momentu osiągnięcia pełnej zdolności operacyjnej minie 
kilka dobrych lat. Musimy posiłkować się tymi platformami śmigłowcowymi, 
które obecnie są na wyposażeniu polskiej armii. Wiąże się to z koniecznością 
wykonywania obsług okresowych czy remontów. Niestety dotychczasowe po-
stępowania dotyczące remontów śmigłowców zarówno w WSK PZL Świdnik, 
jak i WZL pokazują, że polski przemysł obronny nie zawsze jest w stanie spełnić 
wymagania i w pełni zabezpieczyć potrzeby Sił Zbrojnych RP.

Ze względu na to, że w ciągu dekady polska baza śmigłowców winna być suk-
cesywnie zastępowana nowymi konstrukcjami, nie wolno zapominać o bieżą-
cych potrzebach w zakresie remontów sprzętu już w części zużytego. W związku 
z powyższym kieruje do Pana Ministra następujące pytania.

1. Czy istnieje w tej chwili dalekosiężna strategia modernizacji f loty śmi-
głowcowej w polskiej armii? Czy Ministerstwo Obrony Narodowej ma wizję co 
do stanu polskiej f loty śmigłowcowej za 10, 20 lat?

2. Czy ministerstwo analizowało inne formy pozyskania floty śmigłowców 
dla polskiej armii aniżeli zakup? W armii Republiki Czeskiej są leasingowane 
samoloty bojowe, a w innych krajach zachodnich stosowane są zarówno wyna-
jem, jak i leasing, niekoniecznie zakup.

3. Czy ministerstwo dysponuje faktycznymi danymi dot. sprawności śmi-
głowców będących w dyspozycji Sił Zbrojnych RP? Jeśli tak, to jaka obecnie jest 
liczba śmigłowców zdatnych oraz niezdatnych do wykonywania operacji lotni-
czych w Siłach Zbrojnych RP, z uwzględnieniem typu oraz miejsca bazowania?

4. Jak obecnie kształtuje się wskaźnik efektywności wykorzystania śmigłow-
ców określający koszt godziny spędzonej w powietrzu? Jak kształtują się koszty 
utrzymania, przechowywania w hangarach itp. maszyn niezdatnych do latania, 
w ujęciu rocznym z podziałem na poszczególne typy śmigłowców?

5. Na jakim etapie obecnie jest zamówienie na śmigłowce AW 101 i kiedy 
można się spodziewać pierwszych dostaw?
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6. Jaki jest planowany czas od zakupu i wdrożenia aż do uzyskania pełnych 
zdolności operacyjnych platformy AW 101, obejmujący wdrożenie, wyszkolenie 
oraz uzyskanie zdolności współdziałania w załodze?

7. Czy Ministerstwo Obrony Narodowej analizowało możliwość modernizacji 
śmigłowców Mi-17 poprzez wymianę przestarzałych silników rozruchowych AI-
9W na silniki APU Safir 5 K/G MIS? Obecnie Europa ma problem z pozyskaniem 
nowych jednostek APU AI-9W, co w rezultacie może doprowadzić do sytuacji, że 
śmigłowce te mogą zostać pozbawione zdatności do lotu. Gdyby istniała możliwość 
wymiany silników rozruchowych w kraju zarówno w zakładach remontowych, jak 
i u użytkownika, wydatnie poprawiłoby to możliwości ich operacyjnego wykorzy-
stania oraz zmniejszyło koszty użytkowania. Tego typu modernizacja wydaje się 
być niezbędna w sytuacji, gdy nowe maszyny pozyskane w programie śmigłow-
ców uderzeniowych Kruk osiągną gotowość najwcześniej za 5–8 lat, a w kwestii 
maszyn transportowych perspektywa może być znacznie dłuższa.

8. Czy ministerstwo analizowało możliwość modernizacji śmigłowców Mi-17 
poprzez wymianę poszczególnych podzespołów przez autoryzowane podmioty 
zewnętrzne w bazie użytkownika? Wydaje się być zasadne wprowadzenie ta-
kiego rozwiązania, gdyż nie wszystkie zakresy prac mających na celu poprawę 
funkcjonalności tych podzespołów trzeba realizować wyłącznie na etapie remon-
tu w zakładzie remontowym. Pytanie, czy nie można by tego realizować na eta-
pie eksploatacji w bazie użytkownika. Spowoduje to, poza szybszym uzyskaniem 
większych zdolności operacyjnego wykorzystania, przede wszystkim oszczędności 
finansowe, a poza tym wydłuży czas operacyjnego wykorzystania tego sprzętu, 
gdyż śmigłowiec, na którym prowadzone są prace w bazie użytkownika, nie musi 
być przebazowywany, przez co nie zmniejsza się jego resursu. Wszystko powyższe 
wskazuje, że wykonywanie prac na śmigłowcach w bazie użytkownika nie wyma-
ga standardowego procesu technologicznego, jakim jest remont główny platformy.

9. Czy Wojskowe Zakłady Lotnicze dysponują niezbędną wiedzą techniczną 
i zdolnościami technicznymi do samodzielnej realizacji montażu silników APU 
Safir 5? Czy nie istnieje alternatywne, zastępcze rozwiązanie umożliwiające re-
alizację przedmiotowego zadania przez podmioty zewnętrzne na bazie zarówno 
WZL, jak i u użytkownika?

10. Kto jest właścicielem, dysponentem biuletynu nr Mi17/59976/Re/2017, 
dotyczącego resursów śmigłowców Mi-17 i Mi-17-1V oraz ich zespołów, podze-
społów, agregatorów, urządzeń i części obejmujących śmigłowce Mi-17 i Mi-17-1V 
wszystkich wersji eksploatowanych w Siłach Zbrojnych RP?

11. Czy jest możliwość wykorzystania ww. biuletynu przez podmioty niebę-
dące w strukturze Polskiej Grupy Zbrojeniowej?

12. W jaki sposób przebiegała dotychczasowa realizacja umów na remonty śmi-
głowców na bazie WZL? Czy wszystkie umowy były realizowane terminowo, a jeśli 
nie, to czy były nakładane kary umowne wynikające z niewykonywania umów?

Z wyrazami szacunku 
Artur Dunin
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oświadczenie złożone 
przez senatora zygmunta frankiewicza

oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów,  
ministra rozwoju, pracy i technologii jarosława gowina

Szanowny Panie Premierze!
W związku z § 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. 

(Dz.U. poz. 2091) utrzymany zostaje stan zamknięcia basenów i aquaparków dla 
klientów indywidualnych. Podmiotom prowadzącym tego typu działalność, do-
tkniętym w sposób szczególny skutkami pandemii COVID-19, została stworzona 
możliwość wsparcia finansowego ze strony państwa, niezbędnego do utrzyma-
nia ich działalności i ochrony miejsc pracy.

W praktyce jednak wola wsparcia przez państwo uprawnionych do tego pod-
miotów nie przynosi pożądanych efektów. Wnioski o pomoc finansową składane 
do Polskiego Funduszu Rozwoju SA w Warszawie miesiącami nie są rozpatry-
wane, a wnioskodawcy nie otrzymują żadnych informacji na temat biegu spraw, 
pomimo wielokrotnych ponagleń kierowanych do funduszu.

Przykładem takiego stanu rzeczy jest Aquadrom Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej. 
Jedynym udziałowcem spółki jest Miasto Ruda Śląska. Pomimo trudnej sytuacji 
finansowej miasta gmina czynnie wspiera spółkę. Udziela zwolnień z podatku 
od nieruchomości, a także ze swego budżetu przeznacza środki na spłatę kredy-
tu inwestycyjnego zaciągniętego na budowę obiektu. Na tym jednak możliwości 
pomocy spółce ze strony miasta się kończą.

Wniosek o  wsparcie finansowe do Polskiego Funduszu Rozwoju SA 
w Warszawie Aquadrom Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej złożyła w czerw-
cu 2020 r. Do dziś nie został on rozpatrzony.

Miesięczny koszt działalności obiektu (w pełni czynnego) zamyka się kwotą 
ok. 1 miliona zł. Minimalny miesięczny koszt działalności obiektu – przy jego 
zamknięciu – wynosi ok. 500 tysięcy zł. Do czasu pandemii spółka utrzymywa-
ła się ze swej działalności, jednak od 5 miesięcy brak jest jakichkolwiek przy-
chodów. Utrzymanie prawa do otwarcia aquaparku dla grup zorganizowanych 
w żaden sposób nie minimalizuje problemu, a wręcz przeciwnie – doprowadza 
do generowania jeszcze większych kosztów.

Brak zapowiadanej pomocy finansowej ze strony państwa będzie miał ka-
tastrofalne skutki dla tego typu obiektów, w tym także dla Aquadrom Sp. z o.o. 
w Rudzie Śląskiej. Obecna sytuacja poważnie zagraża możliwości przetrwania 
podmiotu świadczącego usługi dla mieszkańców i utrzymaniu miejsc pracy. 
Aquapark w Rudzie Śląskiej jest pracodawcą dla ok. 150 pracowników i zlece-
niobiorców. Utrata tych miejsc pracy dla tej gminy będzie szczególnie bolesna 
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w związku z planami działań restrukturyzacyjnych w górnictwie i zapowiedzią 
likwidacji kopalń.

Proszę o interwencję w tej sprawie, tak aby podległe Panu służby realizowały 
wsparcie dla zagrożonych podmiotów zgodnie z zapowiedziami i obowiązują-
cymi przepisami.

Z poważaniem 
Zygmunt Frankiewicz
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oświadczenie złożone 
przez senatora Beniamina Godylę

oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów,  
ministra rozwoju, pracy i technologii jarosława gowina

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z planowanym projektem rządu, zakładającym ujednolicenie 

terminu ferii zimowych we wszystkich województwach, apeluję o to, aby jak 
najszybciej zrezygnować z tego pomysłu i – wręcz odwrotnie – rozłożyć czas 
ferii na jak najdłuższy okres. Proponuję, aby ferie rozpoczęły się z początkiem 
stycznia i trwały nawet do połowy marca.

Nie możemy pozwolić na to, aby nadal pozbawiać branżę turystyczną przy-
chodów. Dla właścicieli hotelów, pensjonatów, kwater, wyciągów i restauracji 
ferie zimowe mogą być czasem, który pozwoli na zwiększenie zatrudnienia i od-
robienie strat finansowych z całego 2020 r.

Projekt wprowadzający ferie w jednym terminie jest zły i zamiast dopro-
wadzić do ograniczenia kontaktów, rozproszenia ruchu, tylko go skumuluje. 
Zadbajmy o środki bezpieczeństwa, wydłużmy czas trwania ferii i pozwólmy 
na pracę wszystkim osobom zatrudnionym w regionach turystycznych.

Z wyrazami szacunku 
Beniamin Godyla



Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 18. posiedzenia Senatu

605

18. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 25, 26, 27, i 28 listopada oraz 2 i 3 grudnia 2020 r.

oświadczenie złożone 
przez senatora Beniamina Godylę

oświadczenie skierowane do ministra edukacji i nauki  
Przemysława czarnka

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z dużą liczbą spraw zgłaszanych w moich biurach senatorskich 

oraz petycjami ze strony rodziców apeluję o to, aby jeszcze w grudniu bieżącego 
roku zrezygnować ze zdalnego nauczania w klasach I–III i umożliwić chociaż 
tym najmłodszym dzieciom powrót do szkół.

Nauka w trybie zdalnym w tych najmłodszych klasach niestety nie sprawdza 
się w praktyce. Dzieci z klas pierwszych nie są w stanie wytrzymać kilku godzin 
przed komputerem i zwyczajnie potrzebują osobistego kontaktu z nauczycielem. 
Lekcje zdalne są w związku z tym maksymalnie skracane, co powoduje utrud-
nienia dla rodziców, którzy opiekując się dziećmi w domach, w tym samym 
czasie próbują pracować zdalnie.

Dzieci i tak spotykają się na zajęciach pozalekcyjnych, placach zabaw oraz 
zajęciach sportowych, więc powinniśmy umożliwić im jak najszybszy powrót 
do szkół. Zadbajmy o większe środki bezpieczeństwa w szkołach, w miarę moż-
liwości o niekontaktowanie się klas i pozwólmy najmłodszym na normalne na-
uczanie, a rodzicom na wykonywanie pracy zawodowej.

Z wyrazami szacunku 
Beniamin Godyla
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oświadczenie złożone 
przez senatora Beniamina Godylę

oświadczenie skierowane do ministra klimatu i środowiska  
Michała kurtyki

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z nadal nierozwiązanym problemem tzw. pików benzenu wystę-

pujących na terenie Kędzierzyna-Koźla oraz niepokojącymi wynikami ostatnich 
badań, z których wynika, że poziom benzenu podczas pików może być dużo wyż-
szy, niż było to obserwowane do tej pory, wnoszę o natychmiastowe umieszczenie 
na terenie powiatu Kędzierzyn-Koźle 15 stacji badawczych, które w tym samym 
czasie będą mierzyły poziomy benzenu, toluenu i ksylenu.

Stacje monitorujące powinny zostać rozmieszczone na terenie otaczającym 
strefę przemysłową we wskazanych lokalizacjach:

— Blachownia, ul. Owocowa;
— Blachownia, ul. Broniewskiego;
— Blachownia, ul. Szkolna;
— Kędzierzyn-Koźle, ul. Naftowa;
— Kędzierzyn-Koźle, os. Piastów, ul. Chodkiewicza/Kośnego;
— Kędzierzyn-Koźle, os. Azoty;
— Sławięcice;
— Stara Kuźnia;
— Stare Koźle;
— Korzonek;
— Bierawa;
— tereny zakładów w Kędzierzynie-Koźlu – minimum 4 stacje, czyli na ul. 

Szkolnej 15, ul. Energetyków, ul. Mostowej.
Takie rozmieszczenie stacji badawczych powinno pomóc wojewódzkiemu 

inspektorowi ochrony środowiska w ustaleniu źródła pochodzenia pików, jak 
również przyczyni się do oceny rzeczywistego stężenia benzenu w powietrzu 
na terenie całego powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego.

Oczekuję podjęcia przez ministra klimatu i środowiska zdecydowanych dzia-
łań, ponieważ podległe Panu służby nie są w stanie rozwiązać tej sprawy od 
kilku lat.

Proszę również o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania.
1. Proszę o podanie liczby punktów pomiarowych oraz dokładnych godzin 

i adresów, w których przedstawiciele WIOŚ dokonywali terenowych pomiarów 
stężenia benzenu w Kędzierzynie-Koźlu w dniach: 17 stycznia 2020 r., 5 mar-
ca 2020 r., 9 kwietnia 2020 r., 24 kwietnia 2020 r., 27 kwietnia 2020 r., 29 lipca 
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2020 r., 7 sierpnia 2020 r., 28 sierpnia 2020 r., 4 września 2020 r. Proszę o przed-
stawienie powyższych danych w formie tabelarycznej.

2. Proszę o wyrażenie zgody na udział strony społecznej oraz zaintereso-
wanych tematem ochrony powietrza radnych miasta Kędzierzyna-Koźla w ko-
lejnych terenowych pomiarach powietrza, które wykonywane będą przez 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

3. Proszę o wskazanie wszystkich firm z powiatu Kędzierzyn-Koźle, które 
obecnie posiadają zgodę na emisję zorganizowaną benzenu.

4. Proszę o wskazanie wszystkich firm z powiatu Kędzierzyn-Koźle, w któ-
rych obecnie może odbywać się emisja niezorganizowana benzenu.

5. Proszę o udostępnienie wykazu firm z powiatu Kędzierzyn-Koźle, które od 
1 stycznia 2010 r. do 27 listopada 2020 r. w wyniku kontroli WIOŚ zostały uka-
rane mandatami oraz karami administracyjnymi za działanie na szkodę śro-
dowiska (nie tylko w zakresie szkodliwego odziaływania na powietrze). Proszę 
o przedstawienie: wysokości mandatów i kar administracyjnych oraz terminów 
i powodów ich nałożenia, zleconych zaleceń pokontrolnych oraz informacji, czy 
zostały one zrealizowane.

6. Proszę o udostępnienie pełnych danych dotyczących emisji benzenu ze stacji 
przy ul. Skarbowej, ul. Szkolnej, ul. Książąt Opolskich i ul. Kościuszki, dokonują-
cych pomiarów metodą pasywną w ramach realizowanego w Kędzierzynie-
Koźlu projektu badawczego, oraz ze stacji badawczej umieszczonej przy ul. 
Broniewskiego.

Z wyrazami szacunku 
Beniamin Godyla 
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oświadczenie złożone 
przez senatora Beniamina Godylę

oświadczenie skierowane do ministra klimatu i środowiska  
Michała kurtyki

Szanowny Panie Ministrze!
Oświadczenie to podyktowane jest troską i pilną potrzebą uregulowania za-

sad gospodarowania odpadami termicznymi. Uważam, że Ministerstwo Klimatu 
i Środowiska powinno stworzyć system zarówno motywacji, jak i obostrzeń dla 
producentów wytwarzających opakowania, które są odpadami termicznymi 
(plastik, szkło).

Z wyrazami szacunku 
Beniamin Godyla
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oświadczenie złożone 
przez senatora Beniamina Godylę

oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego 
zbigniewa ziobry

Szanowny Panie Ministrze!
Oświadczenie to jest podyktowane licznymi interwencjami złożonymi przez 

przedstawicieli kuratorów sądowych. Ministerstwo Sprawiedliwości w drodze 
rozmów w 2019 r. zobowiązało się do podniesienia tej grupie zawodowej wyna-
grodzeń od stycznia 2020 r.

W związku z tym, że od tego czasu minął już rok, proszę o udzielenie infor-
macji o stopniu zaawansowania prac nad realizacją podjętych ustaleń i przed-
stawienie terminu przyznania podwyżki kuratorom sądowym.

Z wyrazami szacunku 
Beniamin Godyla
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oświadczenie złożone 
przez senatora Beniamina Godylę

oświadczenie skierowane do ministra zdrowia  
adama niedzielskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się z prośbą o zmianę przepisów regulujących obowiązek zasła-

niania ust i nosa przez osoby znajdujące się w otwartej przestrzeni publicznej. 
Apeluję o to, aby konieczność zasłaniania ust i nosa na zewnątrz budynków 
obowiązywała tylko wtedy, kiedy nie można zachować odpowiedniego dystansu 
społecznego między ludźmi, a nie w każdej sytuacji.

Przyjęte obecnie rozwiązanie nakazuje wszystkim osobom noszenie mase-
czek. Jak widać po obserwowanym w październiku przyroście zakażeń, jest to 
nieskuteczne. Tak skonstruowany nakaz jest kontrowersyjny i powoduje wiele 
negatywnych emocji społecznych. Obowiązująca pod groźbą kary konieczność 
zasłaniania ust i nosa, kiedy znajdujemy się sami na chodniku czy ulicy bądź 
w dużej odległości od innych osób, jest bezcelowa i budzi coraz większy uza-
sadniony opór społeczeństwa. Pozwalamy ściągać maseczki w parkach, gdzie 
znajdują się duże skupiska ludzi, a osobom idącym pustym chodnikiem naka-
zujemy zasłaniać usta i nos.

Apeluję, aby nie tyle karać, ile edukować ludzi co do obowiązku zasłaniania 
ust i nosa w uzasadnionych przypadkach, czyli wówczas, kiedy znajdujemy się 
w zamkniętych pomieszczeniach. Na zewnątrz pomieszczeń jest to zasadne tyl-
ko wtedy, kiedy nie możemy zachować odpowiedniego dystansu społecznego.

Uprzejmie proszę Pana Ministra o odpowiedź na następujące pytania:
1. Jaki sens ma obowiązek zasłaniania ust i nosa w sytuacjach, kiedy jeste-

śmy sami na ulicy czy chodniku lub od innych osób dzieli nas odległość kilku 
metrów?

2. Dlaczego w miejskich parkach, w których licznie gromadzą się ludzie, np. 
podczas weekendów, nie ma obowiązku zasłaniania ust i nosa, a na pustym chod-
niku prowadzącym do tegoż parku obowiązek taki istnieje? Dlaczego wprowa-
dzone obostrzenia nie są uzależnione od możliwości bliskiego kontaktu z drugą 
osobą?

3. Czy po tylu miesiącach epidemii znane są jakiekolwiek wyniki badań, któ-
re potwierdzałyby, że noszenie masek w otwartej przestrzeni publicznej chroni 
przed zarażeniem się koronawirusem? Czy są to zalecenia WHO, czy Ministra 
Zdrowia?

4. Proszę o przedstawienie wyników badań wskazujących, które z wymienio-
nych materiałów służących do zasłaniania ust i nosa są w stanie zabezpieczyć 
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nas przed zakażeniem koronawirusem: bawełniany szalik / komin, przyłbica, 
maseczka chirurgiczna, specjalistyczna maseczka z filtrem.

5. Czy Ministerstwo Zdrowia zleciło przeprowadzenie badań na temat ne-
gatywnych konsekwencji wynikających z długotrwałego używania maseczek? 
Mam na myśli negatywne oddziaływanie na układ oddechowy, układ krążenia, 
a także grzybice i inne problemy skórne, na które skarży się coraz więcej pacjen-
tów. Choroby te mogą wynikać z faktu, że zwykłe maseczki, które powinny być 
zmieniane co pół godziny, z powodów ekonomicznych są przez niektóre osoby 
używane przez kilka dni lub nawet tygodni. Sprawa ta jest bardzo istotna, ponie-
waż za jakiś czas może się okazać, że z powodu zbyt długiego i nieuzasadnionego 
noszenia maseczek w społeczeństwie pojawi się dużo więcej groźnych chorób.

W związku z tym aspekty społeczne, zdrowotne i ekonomiczne – ale też eko-
logiczne – wskazują na to, że należy uzależnić kwestię zasłaniania ust i nosa 
przez osoby znajdujące się na zewnątrz pomieszczeń od możliwości zachowania 
przez nie odpowiedniego dystansu społecznego.

Z wyrazami szacunku 
Beniamin Godyla
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oświadczenie złożone 
przez senator agnieszkę Gorgoń-komor

oświadczenie skierowane do ministra zdrowia  
adama niedzielskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Chciałabym poruszyć istotny problem związany z wystawianiem recept na 

bezpłatne leki dla seniorów 75+.
Od 1 września 2016 r. seniorzy uzyskali prawo do bezpłatnych leków refun-

dowanych, a zgodnie z przepisami recepty seniorom mogą wystawiać wyłącznie 
lekarze oraz pielęgniarki POZ. Jednakże oburza mnie fakt, że od momentu roz-
poczęcia pandemii nikt z resortu zdrowia nie podjął decyzji o nowelizacji tego 
przepisu. Jest to ograniczające dla lekarzy specjalistów oraz pacjentów w wie-
ku senioralnym, tym bardziej w dobie pandemii, gdy przychodnie POZ stosują 
głównie metodę teleporady. Po otrzymaniu recepty od lekarza specjalisty senior 
musi skontaktować się ze swoją placówką POZ w celu weryfikacji tej recepty. 
Często kontakt telefoniczny jest utrudniony i seniorzy zgłaszają niemożność 
skontaktowania się z placówką POZ.

W związku z tym kieruję do Pana Ministra pytania z prośbą o niezwłoczną 
odpowiedź.

1. Dlaczego w dobie pandemii odbiera się kompetencje lekarzom specjalistom, 
wprowadzając przy tym chaos organizacyjny w służbie zdrowia?

2. Czy ta regulacja prawna zostanie dostosowana do obecnej sytuacji epide-
micznej? Czy podjęte są działania w tej sprawie?

Agnieszka Gorgoń-Komor



Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 18. posiedzenia Senatu

613

18. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 25, 26, 27, i 28 listopada oraz 2 i 3 grudnia 2020 r.

oświadczenie złożone 
przez senatora mariusza Gromkę

oświadczenie skierowane do ministra klimatu i środowiska  
Michała kurtyki

Szanowny Panie Ministrze!
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o  Inspekcji Ochrony 

Środowiska oraz niektórych innych ustaw wyposażyła Inspekcję Ochrony 
Środowiska w szereg narzędzi prawnych do ścigania przestępstw przeciwko 
środowisku. Celem wprowadzonych zmian miało być m.in. skuteczne prowadze-
nie kontroli w zakresie korzystania ze środowiska oraz wzrost konkurencyjności 
przedsiębiorstw poprzez wyeliminowanie szarej strefy w gospodarce odpada-
mi. Nowelizacja ta wprowadziła możliwość podjęcia kontroli pozaplanowych, 
w tym interwencyjnych (art. 9 ust. 1b ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska). 

Kontrole interwencyjne zdefiniowane zostały jako kontrole przeprowadzane 
w związku z rozpatrywaniem skarg i interwencji dotyczących zanieczyszczania 
środowiska lub podejrzenia wystąpienia takiego zanieczyszczenia, wystąpienia 
poważnych awarii lub w celu przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub 
wykroczenia (art. 9 ust. 1c wspomnianej ustawy). I to właśnie te kontrole inter-
wencyjne, których liczba w ostatnim czasie stale wzrasta, są przedmiotem skarg 
zgłaszanych przez przedsiębiorców do mojego biura. Przedsiębiorcy zwracają 
uwagę, że ogólnikowość i uznaniowość znowelizowanych przepisów stwarza 
inspektorom IOŚ możliwość dowolnej ich interpretacji, a co za tym idzie – pole 
do nadużyć. Dodatkowo organy kontroli są wyposażone w nieograniczone in-
strumenty, m.in. kontrolowane podmioty nie są informowane ani o wszczęciu 
kontroli, ani o jej przebiegu, a organ kontroli nie ma obowiązku analizy prawdo-
podobieństwa naruszania prawa. Z mocy art. 9a ust. 2 niniejszej ustawy w od-
niesieniu do przeprowadzania kontroli pozaplanowych, w tym interwencyjnych, 
w zasadzie wszystkie gwarancje przysługujące przedsiębiorcy zostały wyłączo-
ne. IOŚ może nie tylko przeprowadzić kontrolę, bez uprzedniego zawiadomienia 
przedsiębiorcy, ale również uczynić to pod jego nieobecność i w zasadzie bez 
żadnych ograniczeń czasowych.

Pomimo że do kontroli interwencyjnej nie stosuje się niektórych przepi-
sów ustawy – Prawo przedsiębiorców, w tym art. 55 dotyczącego czasu trwa-
nia wszystkich kontroli, niezrozumiałe jest to, aby kontrole interwencyjne nie 
miały określonych żadnych limitów czasowych. Miałem np. zgłoszony przy-
padek kontroli, która się jeszcze nie skończyła, a trwa już ponad 5 miesięcy, co 
w porównaniu z limitami ze wspomnianego przepisu stanowi znacznie większą 
rozpiętość czasową.

W związku z tym uprzejmie proszę o odpowiedź na pytania.
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Jak długo może trwać kontrola interwencyjna, skoro z zasady powinna być 
krótsza niż kontrola planowana? Czy może być prowadzona „aż do skutku”, tj. 
potwierdzenia bądź stwierdzenia niezasadności zarzutów podniesionych w in-
terwencji (skardze)?

Czy kontrola interwencyjna może obejmować wyłącznie tę sferę działalności 
przedsiębiorcy, której dotyczyła interwencja (skarga)? Czy w ramach tego samego 
upoważnienia do kontroli może zostać rozszerzona na inne sfery prowadzenia 
działalności kontrolowanego przedsiębiorcy?

Mariusz Gromko



Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 18. posiedzenia Senatu

615

18. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 25, 26, 27, i 28 listopada oraz 2 i 3 grudnia 2020 r.

oświadczenie złożone 
przez senatora Jana marię Jackowskiego

oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów  
Mateusza Morawieckiego

Od jakiegoś czasu rady gmin i rady powiatów na terenie kraju podejmują 
uchwały intencjonalne zawierające stanowiska tych organów. Jest to dobre prawo 
samorządu stworzone przez ustawodawcę, jednak w wielu przypadkach orga-
ny samorządowe podejmują uchwały dotyczące sfer praw i obowiązków innych 
podmiotów, np. Trybunału Konstytucyjnego. Podejmowanie tego rodzaju uchwał 
powoduje bardzo duży zamęt wśród lokalnej opinii publicznej w postrzeganiu 
poszczególnych organów państwa oraz ich kompetencji.

W związku z tym proszę o informację, w jaki sposób organy nadzorcze pod-
chodzą do tego typu uchwał.

Jan Maria Jackowski
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oświadczenie złożone 
przez senatora Jana marię Jackowskiego

oświadczenie skierowane do ministra finansów  
tadeusza kościńskiego

Na terenie naszego kraju są zlokalizowane place odpraw celnych. Wśród nich 
są obiekty zlokalizowane w taki sposób, że powodują uciążliwość dla miesz-
kańców domostw sąsiadujących z placami odpraw celnych. Niejednokrotnie na 
placach w oczekiwaniu na odprawę celną przez całą dobę parkują ciężarówki 
z włączonymi agregatami chłodniczymi, powodując drgania i hałas docierające 
do blisko położonych posesji. Same place często nie są wyposażone w infrastruk-
turę sanitarną (WC). Ta sytuacja prowadzi do zanieczyszczania okolicy tych 
placów. Niektóre z placów odpraw celnych przylegają do ulic w środku osiedla, 
powodując niebezpieczeństwo komunikacyjne w momencie spiętrzenia przy-
jazdów ciężarówek do odpraw. Jezdnia jest tarasowana, samochody osobowe 
tworzą korki. 

W związku z opisanymi przykładami proszę o informację, czy planowane 
są działania mające na celu poprawienie sytuacji.

Jan Maria Jackowski
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oświadczenie złożone 
przez senatora Jana marię Jackowskiego

oświadczenie skierowane do minister rodziny i polityki społecznej  
Marleny Maląg

Do mojego biura senatorskiego zwracają się osoby sprawujące bezpośrednią 
opiekę nad osobami starszymi z ramienia MOPS i innych form opieki. Moi roz-
mówcy wskazują na uciążliwość, jaka jest spowodowana przepisem o wyłącze-
niu z obsługi w placówkach handlowych w godzinach 10.00–12.00 osób poniżej 
sześćdziesiątego roku życia. Ta sytuacja powoduje, że opiekunowie osób star-
szych muszą czekać 2 godziny, aby dokonać zakupów dla swoich podopiecznych. 
To powoduje szereg perturbacji w harmonogramach pomocy osobom starszym.

W związku z tym zwracam się z prośbą o informację, czy rozważana jest 
korekta wyżej opisanego rozporządzeniu, aby po okazaniu dokumentu potwier-
dzającego sprawowanie opieki opiekunowie byli wyłączeni z tego obostrzenia.

Jan Maria Jackowski 
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oświadczenie złożone 
przez senatora kazimierza kleinę

oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury  
andrzeja adamczyka

Mając na uwadze realizowaną w chwili obecnej inwestycję w Porcie Łeba 
związaną z usuwaniem przegłębień dna w bezpośrednim sąsiedztwie istnieją-
cej konstrukcji Falochronu Zachodniego zwracam się z wnioskiem o udzielenie 
informacji w przedmiotowej sprawie w następujących kwestiach.

Od kiedy obserwowane są przegłębienia dna przy Falochronie Zachodnim 
w Łebie?

Czy obserwowane strefy przegłębień występują w tych samych miejscach, 
czy się powiększają?

Czy istniejące głębokości i lokalizacje przegłębień zagrażają stateczności kon-
strukcji tylko Falochronu Zachodniego, czy również Wschodniego?

Jaka jest intensywność prowadzonych prac czerpalnych w ujściowym od-
cinku kanału portowego w ostatnich 10 latach użytkowania, w zestawieniach 
rocznych?

Proszę o udostępnienie kompletnej dokumentacji przeglądu 5-letniego kon-
strukcji Falochronu Zachodniego i Wschodniego w Łebie.

Proszę o udostępnienie kopii sondaży głębokościowych wejścia do portu wy-
konanych w okresie ostatnich 5 lat.

Czy nastąpiła awaria konstrukcji Falochronu Zachodniego w Łebie?
Jeżeli tak, to czy awaria zagraża drożności toru wodnego i  funkcjono-

wania Portu Łeba i jakie są w tym względzie podjęte techniczne działania 
zabezpieczające?

W jakiej perspektywie czasowej jest zaplanowana przebudowa Falochronu 
Zachodniego?

Jakie działania techniczne podjęto w związku z widocznym obsuwaniem się 
narzutu kamiennego skarpy wewnętrznej przy Falochronie Zachodnim?

Czy są obserwowane geodezyjne przemieszczenia Falochronu Zachodniego 
w Łebie?

Z jakiej przyczyny i na jakim etapie przerwano prace zabezpieczające pro-
wadzone przy Falochronie Zachodnim w Łebie w roku 2017?

Czy w związku ze stwierdzonymi zagrożeniami przewiduje się przebudowę 
Falochronu Wschodniego?

Kazimierz Kleina
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oświadczenie złożone 
przez senator magdalenę kochan

oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów  
Mateusza Morawieckiego

Panie Premierze!
Z ogromnym niepokojem obserwuję działania zarządu Morskiej Stoczni 

Remontowej Gryfia S.A. Zapowiadane plany zakończenia działalności stoczni 
w Świnoujściu są drastycznym i nieprzemyślanym ciosem zadanym zarówno 
przemysłowi stoczniowemu na Pomorzu Zachodnim, jak i setkom pracowników, 
kontrahentom i ich rodzinom. Decyzja zarządu o sprzedaży majątku zakładu 
znajdującego się w Świnoujściu doprowadzi do zwolnienia ponad 200 pracow-
ników. Pozostawienie ich oraz ich rodzin bez wsparcia i pomocy państwa w ob-
liczu najtrudniejszej od 30 lat sytuacji na rynku pracy spowodowanej pandemią 
COVID-19 jest działaniem karygodnym i niedopuszczalnym.

Mając na uwadze dobro pracowników MSR Gryfia S.A. oraz przemysłu stocz-
niowego na Pomorzu Zachodnim żądam od Pana Premiera natychmiastowego 
zatrzymania procedury zwolnień grupowych w przedsiębiorstwie, zatrzymania 
decyzji o zbyciu części zakładu w Świnoujściu, przystąpienia do rozmów z pra-
cownikami MSR Gryfia S.A. o przyszłości zakładu oraz rozpatrzenia propozy-
cji złożonej przez marszałka województwa zachodniopomorskiego i prezydenta 
miasta Świnoujścia dotyczącej przejęcia terenu stoczni przez niniejsze samorzą-
dy i utworzenia w tym miejscu Morskiego Parku Przemysłowego.

Magdalena Kochan
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oświadczenie złożone 
przez senatora władysława komarnickiego

oświadczenie skierowane do ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej 
tadeusza kościńskiego

W nawiązaniu do interpelacji nr 4552, złożonej przez pana posła Filipa 
Kaczyńskiego w dniu 14 kwietnia 2020 r. i dotyczącej opodatkowania odpłatne-
go zbycia nieruchomości mieszkaniowej, oraz odpowiedzi z dnia 4 maja 2020 r., 
udzielonej przez pana Jana Sarnowskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie 
Finansów, proszę niniejszym o odpowiedź na następujące pytanie: czy w związ-
ku ze stanem pandemii SARS-CoV-2 Ministerstwo Finansów rozważa zmiany 
ustawowe umożliwiające wydłużenie odpowiednich terminów, tak aby osoby, 
które sprzedały nieruchomość w 2018 r., mogły rozliczyć poniesione wydatki na 
własne cele mieszkaniowe również w roku 2021?

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż aktualna sytuacja epidemiczna 
w kraju w sposób bezpośredni wpływa na spowolnienie działania wielu gałę-
zi gospodarki, w tym również branży budowlanej. Nie bez znaczenia pozostaje 
fakt, iż dostępność siły roboczej oraz materiałów budowlanych jest w znacznym 
stopniu ograniczona ze względu na restrykcje wprowadzone kolejnymi ustawa-
mi oraz rozporządzeniami związanymi z epidemią COVID-19. W szczególności 
należy mieć na względzie ograniczenia w przemieszczaniu się osób, dotyczące 
gospodarki krajowej czy ruchu międzynarodowego, a także kwestie dotyczące 
kwarantanny.

Kolejną istotną kwestią są ograniczenia oraz opóźnienia przepływu towarów 
z krajów ościennych, które to towary są niezbędne do wykonywania określo-
nych robót budowlanych. Okres oczekiwania na niektóre materiały wydłuża się 
w tak znacznym stopniu, że nie pozwala to na odpowiednią koordynację prac 
budowlanych.

Wymienione okoliczności, jak zostało już podkreślone na wstępie, utrudniają 
albo wręcz uniemożliwiają realizację zaplanowanych inwestycji w zakładanych 
terminach. Tym samym skorzystanie w pełnym wymiarze ze zwolnień z po-
datku dochodowego od sprzedaży nieruchomości, wynikających z ustawy o po-
datku dochodowym od osób fizycznych, w wielu przypadkach nie jest możliwe 
z przyczyn niezależnych od podatników.

Podkreślić również należy, że zmiany legislacyjne obowiązujące od 1 stycznia 
2019 r. umożliwiły podatnikom zakup nowego lokalu mieszkalnego lub nieru-
chomości po sprzedaży dotychczasowego lokalu w okresie 3 lat.

Pragnę zwrócić uwagę na deklaracje złożone przez Ministerstwo: 
„Ministerstwo Finansów stale analizuje kolejne propozycje i potrzeby zgłasza-
ne przez podatników. Jeśli będzie to uzasadnione i możliwe do wdrożenia, to 
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niewątpliwie zostaną zaproponowane kolejne rozwiązania osłonowe ułatwiające 
podatnikom realizację obowiązków w zakresie rozliczenia podatku dochodowe-
go”. Wobec tego proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie zadane na wstępie.

Władysław Komarnicki
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oświadczenie złożone 
przez senatora Tadeusza kopcia

oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów  
Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
Do końca września 2020  r. Ewangelickiemu Domowi Opieki „Emaus” 

w Dzięgielowie w powiecie cieszyńskim udało się przejść czas pandemii bez 
większych kłopotów zdrowotnych jego mieszkańców i pracowników, jak również 
bez większych problemów finansowych (przez 3 miesiące korzystano z przysłu-
gującej DPS-owi tarczy). Jednak w październiku prawie połowa mieszkańców 
EDO „Emaus” zachorowała na COVID. Choroba dotknęła również pracowników, 
z których część przebywała na kwarantannie lub na zwolnieniach lekarskich. 
Przez 3 tygodnie w domu opieki panował stan krytyczny, podopieczni chorowali 
i w tym czasie zmarło 18 pensjonariuszy, brakowało rąk do opieki nad chorymi. 
Część personelu wraz z panią dyrektor EDO „Emaus” przez 10 dni była „sko-
szarowana”, pracując przez prawie 24 godziny na dobę, pielęgnując wszystkich 
pensjonariuszy. W tym czasie wstrzymane zostały przyjęcia nowych osób do 
domu opieki. Powoli dom opieki wychodzi z kryzysu zdrowotnego i kadrowego, 
pracownicy wracają do pracy, ale teraz pojawił się kryzys finansowy, niepozwa-
lający zapewnić płynności finansowej. Pomimo zakończenia już ścisłej kwaran-
tanny, nie ma dnia, aby nie umierał tam któryś z podopiecznych.

EDO Emaus to dwa duże budynki, gdzie swoją jesień życia może spędzić 
89 pensjonariuszy. Zatrudnionych jest ponad 60 osób (w różnych wymiarach 
czasowych). Na dzień 3.11.2020 r. w EDO przebywały 64 osoby, pozostało 25 wol-
nych miejsc (przez cały czas pandemii, czyli od marca 2020 r., gdy dom został 
zamknięty i wstrzymane były nowe przyjęcia, a ludzie przez te miesiące umie-
rali, nie było pełnego obłożenia). Na koniec września pozostało 5 miejsc wolnych, 
czyli stan funkcjonowania pod względem finansowym domu był prawie dobry.

Koszt miesięcznego pobytu jednej osoby w EDO to 3730 zł (ustalany rokrocz-
nie przez Urząd Wojewódzki w Katowicach). Czyli na dziś jest to: 25 miejsc x 
3730 zł, co daje 93250 zł (kwota ta jest uśredniona, gdyż ludzie umierali w różne 
dni miesiąca, a opłata naliczana jest za każdy dzień miesiąca osobno, co i tak 
daje ok. 80000 zł). Jest to dla domów opieki trzeciego sektora sytuacja katastro-
falna. Z takimi samymi problemami borykają się wszystkie domy opieki, któ-
re nie są prowadzone przez samorząd. Na terenie powiatu cieszyńskiego są to: 
domy dziennego pobytu – DPS Sióstr Boromeuszek, Elżbietanek w Cieszynie 
czy Sióstr Zakonnych w Skoczowie oraz Pogórzu. Domy opieki trzeciego sek-
tora otrzymują na swoje utrzymanie tylko pieniądze zakontraktowane w ww. 
kwocie 3730 zł/os. Środki te przeznaczone są w 80% na wynagrodzenia oraz ich 



Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 18. posiedzenia Senatu

623

18. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 25, 26, 27, i 28 listopada oraz 2 i 3 grudnia 2020 r.

pochodne, a pozostałe 20% na media, żywność, środki czystości. Niemożliwe 
jest, aby w ramach tych pieniędzy przeprowadzać remonty, modernizację, stan-
daryzację obiektu do wymogów określonych w przepisach państwowych, jak 
również nowe inwestycje. W tym roku ze środków własnych Ewangelicki Dom 
Opieki „Emaus” w Dzięgielowie po blisko 40 latach zmuszony był przeprowa-
dzić gruntowny remont windy na kwotę 120000 zł. Pieniądze te były zbierane 
poprzez ofiary oraz darowizny przez kilka lat. Doprowadzenie do pełnego ob-
łożenia budynków Ewangelickiego Domu Opieki „Emaus” w obecnej sytuacji 
pandemicznej może potrwać nawet rok. Uważam, że takie miejsca są potrzebne, 
bo społeczeństwo się starzeje i chętnych do DPS-ów nie brakuje w całym kra-
ju. Niestety obecnie domom opieki trzeciego sektora brakuje pieniędzy na wy-
nagrodzenia i wszelkiego rodzaju opłaty, m.in. na gaz. Zbliża się zima i należy 
się do tego okresu przygotować. Domy opieki stoją przed dylematem, czy mają 
zwalniać ludzi, przez co z kolei zwiększy się liczba osób bezrobotnych. A kto póź-
niej odbuduje kadrę doświadczonych pielęgniarek i opiekunów osób starszych?

Bardzo proszę o pomoc w tej sprawie. Liczę na pomoc oraz zaangażowa-
nie władz państwa, gdyż pracownicy domów opieki trzeciego sektora nie mogą 
strajkować, bo muszą być przy swoich podopiecznych przez 24 godziny, 7 dni 
w tygodniu, przez 366 dni w roku. Musimy pamiętać, że podopieczni domów 
opieki to ludzie starsi i schorowani, którzy potrzebują opieki, miłości i poczucia 
bezpieczeństwa aż do końca swoich dni.

Z poważaniem 
Tadeusz Kopeć
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oświadczenie złożone przez senatorów  
krzysztofa kwiatkowskiego i wadima Tyszkiewicza

oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów  
Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
Mając na uwadze zagrożenie, jakie stwarza dla społeczeństwa wirus SARS-

CoV-2, niezbędne jest, aby dążyć do wyeliminowania jak największej liczby po-
tencjalnych źródeł rozprzestrzeniania się wirusa. Z tego względu zgłaszamy 
pilną potrzebę zmian przepisów prawa w zakresie procedury zgłaszania zgonu 
osób, które były zakażone wirusem COVID-19.

Analiza przepisów prawa dotyczących omawianej kwestii wskazuje, że w sy-
tuacji, kiedy zgon osoby nastąpi na skutek COVID-19 lub innej choroby (ale osoba 
zmarła była zarażona COVID-19), lekarz stwierdzający zgon nie może zaznaczyć 
w karcie zgonu (Dz.U. 2019.1085 t.j.), w pkcie 18a, że zgon nastąpił na skutek cho-
roby zakaźnej. Ograniczenie to wynika z faktu, że COVID-19 nie figuruje jako 
choroba zakaźna wymieniona w rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 6 grud-
nia 2001 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych, w przypadku których stwier-
dzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych 
na te choroby. Mamy w związku z tym do czynienia z wadliwą procedurą, po-
nieważ w sytuacji, kiedy osoba zmarła była zakażona wirusem wywołującym 
COVID-19, który bezsprzecznie jest chorobą zakaźną, co jednoznacznie wyni-
ka chociażby z ustaleń WHO, oficjalnie w dokumentacji będącej podstawą do 
dokonywania czynności związanych z pochówkiem nie ma na ten temat żadnej 
informacji. Podnieść należy, że informacja o tym, że zgon nie nastąpił na skutek 
choroby zakaźnej, jest również wpisywana do części karty zgonu przeznaczonej 
dla administracji cmentarza.

Zatem mimo że dana osoba zmarła miała zidentyfikowane zakażenie wiru-
sem wywołującym COVID-19, to sposób postępowania ze zwłokami jest iden-
tyczny jak w przypadku zwłok osoby, która nie była zarażona wirusem. Opisana 
sytuacja stwarza w ocenie lekarzy oraz przedstawicieli firm pogrzebowych bar-
dzo duże ryzyko transmisji wirusa na osoby, które mają kontakt ze zwłokami, 
zwłoki nie są bowiem w takim przypadku w żaden szczególny sposób zabez-
pieczane przed kontaktem z osobami trzecimi. Brak informacji w karcie zgonu 
przeznaczonej dla administracji cmentarza, że osoba zmarła na chorobę wywo-
łaną wirusem SARS-CoV-2 lub była zarażona tym wirusem, powoduje, że nie jest 
realizowana procedura wskazana w rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 
7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi 
(Dz.U. 2001.153.1783 ze zm., §5a–5c).
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Opisana sytuacja w przypadku braku zmian przepisów prawa stano-
wi potencjalnie bardzo duże ryzyko, że pracownicy zakładów pogrzebowych 
i administracji cmentarzy oraz rodziny zmarłych będą zarażać się wirusem 
wywołującym COVID-19. Doprowadzić to może w dłuższej perspektywie czasu 
do paraliżu służb odpowiedzialnych za chowanie zmarłych.

Mając na uwadze przedstawione kwestie oraz kierując się troską o zdrowie 
i życie obywateli, wnosimy, aby dokonać w trybie pilnym zmian w przepisach 
prawa, dzięki którym administracja cmentarza oraz zakłady pogrzebowe będą 
posiadały pełną informację, że dana osoba zmarła była zakażona wirusem 
SARS-CoV-2. W tym celu zasadne jest, aby ustanowić, że w przypadku zgonu 
na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2 oraz zgonu osób, które były zaka-
żone tym wirusem, informacja o tym będzie przekazywana w karcie zgonu do 
administracji cmentarza oraz zakładów pogrzebowych.

Krzysztof Kwiatkowski 
Wadim Tyszkiewicz
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oświadczenie złożone przez senatorów  
wadima Tyszkiewicza i krzysztofa kwiatkowskiego

oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury  
andrzeja adamczyka

W związku z regulacjami dotyczącymi usług świadczonych przez operatorów 
pocztowych, ujętymi w tzw. pierwszej tarczy antykryzysowej, czyli w ustawie 
z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobiega-
niem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, a także w ramach tzw. drugiej 
tarczy antykryzysowej, czyli ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych 
instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-
CoV-2 – regulacjami mającymi na celu zminimalizowanie ryzyka zakażenia 
się wirusem – dochodzi do sytuacji, które są bardzo niekorzystne z punktu wi-
dzenia ochrony danych osobowych oraz ogólnie pojętych interesów obywateli 
i mogą prowadzić do wielu komplikacji, a nawet problemów natury prawnej.

W drugiej tarczy antykryzysowej umożliwiono doręczanie przesyłek pole-
conych bez pokwitowania. Do tej pory było to możliwe tylko za zgodą adresata. 
Aktualnie, tj. przynajmniej do czasu zniesienia stanu epidemii lub stanu zagro-
żenia epidemicznego, takiej zgody nie potrzeba. Przesądza o tym art. 37 ust. 3–4a 
zmienionej ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe. Zgodnie z tre-
ścią art. 37 ust. 4a w stanach nadzwyczajnych lub w przypadku wystąpienia 
stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego przesyłka listowa będąca 
przesyłką rejestrowaną może być doręczona do oddawczej skrzynki pocztowej 
adresata bez konieczności składania wniosku. Nie dotyczy to przesyłek wysyła-
nych przez sądy i trybunały, prokuraturę i inne organy ścigania oraz komornika 
sądowego. Podobnie jak w przypadku elektronicznego doręczenia, wyłączeniem 
nie zostały objęte urzędy, w tym np. urzędy skarbowe. Z wymogu uzyskania 
pokwitowania odbioru w czasie trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia 
epidemicznego ustawodawca zrezygnował także w przypadku przesyłek kurier-
skich (art. 37 ust. 4b prawa pocztowego). Co prawda art. 98 drugiej tarczy anty-
kryzysowej mówi, że jeśli termin odbioru pisma podlegającego doręczeniu za 
potwierdzeniem odbioru określony w zawiadomieniu przypadł w okresie stanu 
zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, nieodebranego w terminie pisma 
nie można uznać za doręczone w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epi-
demicznego lub stanu epidemii oraz przed upływem 14 dni od dnia zniesienia 
tych stanów, co wskazuje, że w warunkach epidemii nie znajduje zastosowania 
tzw. fikcja doręczeń przesyłek niepodjętych w odpowiednim terminie. Jednakże 
ustawodawca wskazał w tym zakresie wiele wyłączeń. W wyniku tego fikcją 
doręczeń będą objęte przesyłki wysyłane w toku postępowań prowadzonych na 



Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 18. posiedzenia Senatu

627

18. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 25, 26, 27, i 28 listopada oraz 2 i 3 grudnia 2020 r.

gruncie ustawy o grach hazardowych, związanych z rejestrem domen, postępo-
wań podatkowych prowadzonych w ramach przeciwdziałania wykorzystywaniu 
sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych, kontroli podatkowej, kontroli 
celno-skarbowej oraz postępowań podatkowych, jeśli kontrole lub postępowania 
te wiążą się z podejrzeniem popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbo-
wego, oraz przesyłki wysyłane przez sądy i trybunały, prokuraturę i inne organy 
ścigania oraz komornika sądowego, co może doprowadzić do licznych problemów 
natury prawno-finansowej zarówno dla adresatów, jak i nadawców przesyłek. 
O naruszeniu danych osobowych nawet nie wspominam.

Obawy związane ze zmianami w zakresie przesyłek dotyczą wielu płasz-
czyzn, w tym kwestii tajemnicy korespondencji, ochrony danych osobowych, 
tajemnicy zawodowej, np. tajemnicy adwokacko-radcowskiej, a także istotne-
go rozszerzenia tzw. fikcji doręczeń. Wprowadzone rozwiązania można tak-
że rozumieć jako zagrożenie dla tajemnicy zawodowej, która rozciąga się na 
korespondencję dotyczącą np. pełnomocnika i klienta. Nie wiadomo też, jak 
w rzeczywistości będą traktowane przesyłki, w przypadku których nie ma ko-
nieczności uzyskiwania pokwitowania. Istnieje bowiem ryzyko, iż skutek do-
ręczenia nastąpi mimo braku realnej możliwości zapoznania się z przesyłką.

W związku z tym chciałbym uzyskać odpowiedzi na następujące pytania:
1. W jaki sposób operator pocztowy może zarejestrować odbiór doręczonej 

przesyłki w sytuacji, kiedy nie jest pewien co do skuteczności dostarczenia? Czy 
nie jest to zaprzeczeniem samej idei tej usługi?

2. Dlaczego w przypadku przesyłek dostarczanych do skrzynki, a nie do ręki, 
klienci nie są zwalniani z opłaty za doręczenie, która to usługa w tej sytuacji nie 
jest w rzeczywistości wykonywana? Czy to nie jest forma oszustwa? Klient płaci 
za usługę, która w rzeczywistości nie jest wykonywana, co może prowadzić do 
bardzo poważnych problemów zarówno dla adresata, jak i nadawcy.

3. Czy mają państwo świadomość konsekwencji braku rzeczywistego odbio-
ru korespondencji w sytuacji, gdy operator potwierdza w swoim systemie in-
formatycznym, że przesyłka została dostarczona? Kto uchroni klientów przed 
problemami, które mogą wyniknąć z takiej sytuacji?

4. Czy w związku z tym, o czym mowa w pytaniu nr 3, operatorzy pocztowi 
pokryją ewentualne skutki finansowe dotyczące nadawcy i/lub adresata, wy-
nikłe z braku rzeczywistego doręczenia przesyłek z potwierdzeniem odbioru?

5. Czy w państwa opinii wymienione regulacje nie stoją w sprzeczności z ko-
niecznością przestrzegania postanowień ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych (RODO)?

Z poważaniem 
Wadim Tyszkiewicz 
Krzysztof Kwiatkowski
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oświadczenie złożone przez senatorów  
krzysztofa kwiatkowskiego i wadima Tyszkiewicza

oświadczenie skierowane do ministra zdrowia  
adama niedzielskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W celu doprowadzenia do szybkiego ustanowienia przepisów, które uregulują 

na nowo kwestię stwierdzania i rejestrowania zgonów, zwracamy się z pytaniem 
o to, na jakim etapie są obecnie prace legislacyjne dotyczące projektu ustawy 
o stwierdzaniu, dokumentowaniu i rejestracji zgonów (w wykazie nr UD369). 
Projekt datowany jest na dzień 21 listopada 2019 r. i został przekazany do kon-
sultacji społecznych w ubiegłym roku (22 listopada 2019 r.). Projektodawca, tj. 
minister zdrowia, wyznaczył 30-dniowy termin na składanie uwag. Obecnie 
mamy listopad 2020 r. i, mimo upływu tak znaczącego okresu, nie ma żadnych 
informacji na temat postępów prac nad wspomnianym projektem.

Z uwagi na to, jak ważne kwestie – w obecnej sytuacji mające szczególne 
znaczenie – ma regulować projektowana ustawa, istotne jest, aby dążyć do jak 
najszybszego procedowania tego projektu.

Niestety, zawarte w omawianym projekcie rozwiązania (wersja z dnia 
21.11.2019) w ocenie podmiotów biorących udział w całym procesie stwierdza-
nia, dokumentowania i rejestracji zgonów, nie mogą być akceptowane. Powodem 
jest to, że w dużej mierze są to zmodyfikowane rozwiązania z obecnej ustawy 
o cmentarzach i chowaniu zmarłych, która funkcjonuje od 1959 r. W celu opra-
cowania rozwiązań, które rzeczywiście wykorzystają możliwości współczesnej 
technologii informatycznej oraz istniejących już rejestrów państwowych, zgła-
szamy wniosek, aby został jak najszybciej powołany zespół, który będzie reali-
zował dalsze prace na tym projektem. Niezbędne jest, aby w skład tego zespołu 
zostali włączeni specjaliści reprezentujący podmioty, których projektowana 
ustawa będzie bezpośrednio dotyczyła.

Jednocześnie przekazujemy w załączeniu uwagi do projektu ustawy, które 
uwzględniają wykorzystanie możliwości, jakie niesie ze sobą współczesna tech-
nologia informatyczna. Dzięki takim rozwiązaniom można w znaczący sposób 
uprościć i odformalizować proces stwierdzania i zgłaszania zgonu, a tym sa-
mym – obniżyć koszty realizacji zadań. 

Prosimy o odpowiedź, czy i w jakim zakresie przekazane uwagi zostaną 
uwzględnione. 

Krzysztof Kwiatkowski 
Wadim Tyszkiewicz
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oświadczenie złożone przez senatorów  
krzysztofa kwiatkowskiego i wadima Tyszkiewicza 

oświadczenie skierowane do ministra zdrowia  
adama niedzielskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracamy się z prośbą o podjęcie prac nad wprowadzeniem w życie wsparcia 

dla osób z chorobą Alzheimera, polegającego na wyposażeniu tych osób, za zgodą 
ich i ich rodzin, w urządzenia (opaski) lokalizacyjne, które byłyby refundowane 
przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Osoby z tą straszną chorobą mają ogrom-
ne problemy z pamięcią, często się gubią, nie mogąc odnaleźć drogi do domu.

W naszym regionie odnotowano kolejny przypadek śmierci osoby z chorobą 
Alzheimera, która wyszła z domu i zaginęła. Została odnaleziona martwa, daleko 
od domu. Osoby chore, które często się gubią ze względu na swoją nieuleczalną 
chorobę, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, mogą przypłacić to życiem. 
To jest trudny problem społeczny, którym należy się zająć.

Pani Stanisława z Zakęcia w gminie Otyń, w powiecie nowosolskim, wyszła 
z domu i zaginęła. Po zakrojonych na szeroką skalę poszukiwaniach została od-
naleziona martwa. Takich przypadków jest wiele. Urządzenie lokalizacyjne dla 
osób z chorobą Alzheimera może uratować wiele takich osób.

Z poważaniem  
Krzysztof Kwiatkowski 
Wadim Tyszkiewicz
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oświadczenie złożone 
przez senatora Jana filipa libickiego

oświadczenie skierowane do ministra klimatu i środowiska  
Michała kurtyki

Szanowny Panie Ministrze!
Uprzejmie proszę o pilne zainteresowanie się sprawą i podjęcie stosownych 

działań prawnych dotyczących postępowania zakończonego decyzją z dnia 15 li-
stopada 2019 r. nr WOO-II.420.89.2019.JC.14 o środowiskowych uwarunkowa-
niach, dotyczącą przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ul. Kurlandzkiej 
na skrzyżowaniu z ul. Wiatraczną i skrzyżowaniu z ul. Bobrzańską wraz z prze-
budową wiaduktu w Poznaniu.

W sprawie tej regionalny dyrektor ochrony środowiska wstrzymał wyko-
nanie ostatecznej decyzji dnia 15 października 2020 r. (w postępowaniu wzno-
wieniowym WOP.050.4.2020.AG.22), jednak pomimo tego (i pomimo wskazania 
przez RDOŚ, że chodziło o wstrzymanie wycinki drzew) wiele drzew już zostało 
wyciętych. Obecnie generalny dyrektor ochrony środowiska rozpatruje zaża-
lenie władz miasta Poznania na ww. decyzję wstrzymującą (sygn. GDOŚ-RPW 
18810/2020).

Wskazana, wadliwa w ocenie mieszkańców, decyzja może skutkować wycię-
ciem kolejnych kilkuset drzew tuż obok domów mieszkańców i postawieniem 
w ich miejsce ekranów akustycznych Z uwagi na fakt, że mieszkańcy nie brali 
udziału w postępowaniu, zakończonym ostateczną, wskazaną wyżej decyzją, 
przedstawiana przez nich argumentacja badana jest przez organ przez pryzmat 
przesłanek wznowieniowych, co skutkuje faktycznym osłabieniem zarzutów, 
które w zwyczajnym postępowaniu musiałyby skutkować zobowiązaniem inwe-
stora do przedstawienia prawidłowych danych w karcie informacyjnej przedsię-
wzięcia (KIP). Przeprowadzone na zlecenie mieszkańców (w załączeniu) opinie 
ornitologiczna i dendrologiczna, a przede wszystkim akustyczna potwierdzają, 
że karta informacyjna przedsięwzięcia sporządzona przez inwestora (miasto 
Poznań) zawierała błędne dane, na podstawie których doszło do wydania wa-
dliwej decyzji stanowiącej podstawę do wycinki. W szczególności:

1. Inwentaryzacja roślinności została dokonana nienależycie (opinia 
dendrologa).

2. Wadliwie przeprowadzono badania dotyczące gatunków chronionych (opi-
nia ornitologiczna).

3. Z przeprowadzonej na zlecenie mieszkańców opinii akustycznej wynika, 
że RDOŚ, wydając decyzję, opierał ją na wadliwych danych – wyniki prognozo-
wania i ocena oddziaływania akustycznego przedstawiona w karcie informa-
cyjnej przedsięwzięcia wraz z uzupełnieniami nie jest wiarygodna i nie mogła 
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stanowić przesłanki do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
inwestycji, a realizacja przedsięwzięcia w kształcie opisanym w karcie infor-
macyjnej przedsięwzięcia wraz z proponowanymi środkami minimalizującymi 
oddziaływanie akustyczne nie gwarantuje dotrzymania właściwego klimatu 
akustycznego na najbliższych terenach podlegających ochronie. W szczególności:

a. usytuowanie ekranów akustycznych i ich geometria są nieprawidłowe,
b. inwestor zawyżył parametry tzw. cichej nawierzchni,
c. w ramach procesu inwestycyjnego i prowadzonych postępowań inwestor 

przedstawił nierzetelne dane – pomimo że dysponuje kompleksowym i wiary-
godnym źródłem, posłużył się pomiarem jednodobowym przeliczonym przy 
użyciu wykorzystanych wskaźników charakterystycznych dla sieci dróg kra-
jowych i autostrad,

d. podano nieprawidłowe dane dotyczące parametrów ruchu pojazdów w po-
rze nocnej (str. 6 opinii),

e. pominięto charakter ruchu pojazdów na poszczególnych odcinkach dróg 
w odniesieniu do wykorzystanej metodyki prognozowania zgodnej z NMPB’ 96,

f. pominięto w analizie kontynuację ulic objętych opracowaniem, a tym sa-
mym brakuje kompletnej oceny hałasu drogowego, co doprowadziło do fałszy-
wych wniosków,

g. pominięto dane wysokościowe,
h. przedstawiono izolinie (w załącznikach 8.1. i 8.2. KIP) z pominięciem rze-

czywistego pokrycia terenu i wysokości terenu (s. 8) – brak wiarygodnego zo-
brazowania rzeczywistej propagacji dźwięku w środowisku (s. 9),

i. wadliwie podano skuteczność redukcji hałasu dla mieszanki SMA 8 (s. 10), 
a tym samym prognozowane wartości hałasu są niewiarygodne (zaniżone),

j. zafałszowano twierdzenia co do tego, czy wielkość i kształt wskazanych 
w KIP ekranów akustycznych jest wystarczająca i gwarantować będzie dotrzy-
manie właściwego klimatu akustycznego,

k. nie przeprowadzono kalkulacji oddziaływania z pozostałymi odcinkami 
dróg spoza zakresu inwestycji (s. 11)

W ocenie mieszkańców z opinii akustycznej wynika zwłaszcza, że realizacja 
zabezpieczeń akustycznych w postaci ekranów nie będzie gwarantować wła-
ściwego stanu akustycznego przy domach. Konsekwencją będzie realizacja in-
westycji w warunkach niegospodarności i dodatkowo zniszczenie naturalnej 
otuliny domów (drzewa i krzewy), co już, pomimo decyzji wstrzymującej RDOŚ, 
de facto się rozpoczęło (pierwsze usunięcie drzew dnia 19 listopada 2020, kolej-
ne dnia 27 listopada 2020).

Mając powyższe na uwadze, proszę o zainteresowanie się sprawą i rozwa-
żenie podjęcia działań prawnych w interesie mieszkańców. Sprawa budzi bar-
dzo duże emocje społeczne, czego dowodem są liczne publikacje medialne na 
ten temat.

Z wyrazami szacunku 
Jan Filip Libicki 
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oświadczenie złożone 
przez senatora Jana filipa libickiego

oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji 
Mariusza kamińskiego  

oraz do komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej  
andrzeja Bartkowiaka

Szanowni Panowie!
Zwrócili się do mnie przedstawiciele OSP Wąsowo, gmina Kuślin, z nastę-

pującym zapytaniem.
„Witam Pana Senatora. Mam takie zapytanie, mianowicie: czy byłby Pan 

w stanie uzyskać informację, czy na lata 2021–2022 będą dofinansowania dla 
OSP wchodzących do KSRG? Pytam, bo jakiś czas temu takie jednostki jak my 
miały duże szanse na uzyskanie takiego dofinansowania, ale pod warunkiem 
wejścia do KSRG, a my, jako jednostka OSP Wąsowo, będziemy w systemie praw-
dopodobnie w przyszłym roku”.

Będę wdzięczny za udzielenie wyczerpującej odpowiedzi, a także – o ile to 
możliwe – pomoc w tej sprawie.

Z wyrazami szacunku 
Jan Filip Libicki 
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oświadczenie złożone 
przez senatora Jana filipa libickiego

oświadczenie skierowane do ministra zdrowia  
adama niedzielskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwrócili się do mnie ostatnio przedstawiciele zarządu Polskiego 

Stowarzyszenia Protetyków Słuchu z następującą prośbą (cytuję list):
„Niniejszym zwracam się o pomoc w sprawie niezwykle ważnej dla środowiska 

protetyków słuchu w Polsce ustawy o niektórych zawodach medycznych, przygotowy-
wanej przez Ministerstwo Zdrowia. Zawód protetyka słuchu jest stosunkowo nowym 
zawodem w Polsce. Jego początki sięgają początku lat dziewięćdziesiątych i są niero-
zerwalnie związane z Instytutem Akustyki (Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu), który był pionierem w kształceniu protetyków słuchu.

Ustawa o niektórych zawodach medycznych – w tym również protetyka słuchu 
– jest niezwykle ważna i od wielu lat oczekiwana w środowisku protetyków słuchu. 
W imieniu Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu pragnę zadekla-
rować gotowość współpracy na każdym etapie prac nad tą ustawą oraz rozporzą-
dzeniami do tej ustawy. Deklaruję również gotowość współpracy uczelni wyższych 
w tym zakresie. Pragnę podziękować przedstawicielom Ministerstwa Zdrowa za 
dotychczasową współpracę nad tym aktem prawnym. Niestety, od dłuższego okresu 
czasu nie mamy informacji na temat postępu prac nad ustawą. Budzi to niepokój 
naszego środowiska. Z tego powodu zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie 
informacji o stanie prac nad ustawą oraz o harmonogramie tych prac.

Ustawa oraz wydane do niej rozporządzenia z pewnością uporządkują wszystkie 
aspekty kształcenia i świadczenia usług w zakresie protetyki słuchu. Niestety w ostat-
nich miesiącach – z uwagi na sytuację epidemiologiczną w Polsce – dostępność usług 
związanych z diagnostyką słuchu oraz dopasowaniem aparatów słuchowych jest 
utrudniona. W odróżnieniu od innych branż, świadczenie usług przez protetyków 
słuchu przez internet nie jest możliwe. Wszystkie niezbędne badania diagnostyczne, 
dla prawidłowego doboru aparatów słuchowych, muszą zostać przeprowadzone w ga-
binecie przez wykwalifikowany personel. Z przykrością muszę podkreślić, że w ostat-
nim czasie nasiliły się nieuczciwe reklamy wzmacniaczy słuchu i pseudo aparatów 
słuchowych. Te urządzenia nie są wyrobami medycznymi i nie są odpowiednie do 
skompensowania niedosłuchu. W niektórych sytuacjach są wręcz niebezpieczne dla 
słuchu. Z tego powodu niezbędne są uregulowania prawne dotyczące dopuszczenia 
tych urządzeń do sprzedaży oraz jakości świadczenia usług”.

Będę wdzięczny za udzielenie wyczerpującej odpowiedzi, a także za szczegó-
łową informację na temat postępów prac nad ustawą.

Z wyrazami szacunku 
Jan Filip Libicki
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oświadczenie złożone 
przez senator ewę matecką

oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów  
Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
Zgodnie z art. 15zq ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szcze-

gólnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwal-
czaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych (Dz.U. poz. 374, z późn. zm.) świadczenie postojowe przysługuje 
osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepi-
sów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów 
szczególnych oraz jeżeli nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu. 

Świadczenie postojowe przysługuje, gdy w  następstwie wystąpienia 
COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności. Definicja przed-
siębiorcy z przywołanej ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębior-
ców brzmi następująco: „Art. 4. 1. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba 
prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna 
ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą. 2. 
Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykorzystywa-
nej przez nich działalności gospodarczej”. Zważyć jednak należy, iż ustawodawca 
nie ograniczył się do wskazania podstawy prawnej zdefiniowania osoby prowa-
dzącej pozarolniczą działalność gospodarczą zawartej jedynie w ustawie z dnia 
6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, posłużył się bowiem sformułowaniem, 
ażeby sięgnąć także do „innych przepisów szczególnych”, których katalog nie 
został w treści omawianej ustawy dookreślony. Należy w tym miejscu przywo-
łać definicję osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, zawartą 
w art. 8 ust. 6 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 
społecznych, która brzmi następująco: „Art. 8 ust. 6. Za osobę prowadzącą poza-
rolniczą działalność uważa się: […] pkt 4) wspólnika jednoosobowej spółki z ogra-
niczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub 
partnerskiej”. Mając to na uwadze, można zauważyć, że dochodzi do pewnej dy-
chotomii, bowiem na gruncie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r – Prawo 
przedsiębiorców wspólnik spółki jawnej, komandytowej czy partnerskiej nie ma 
statusu przedsiębiorcy, a zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1998 r. o sys-
temie ubezpieczeń społecznych należy go sklasyfikować jako przedsiębiorcę. 

W celu rozwikłania wątpliwości w zakresie interpretacji wskazanych prze-
pisów przywołać w tym miejscu należy ratio legis regulacji zawartej w ustawie 
z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobiega-
niem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 
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oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, którym jest uruchomienie nad-
zwyczajnych instrumentów wspierających przedsiębiorców w okresie rozprze-
strzeniania się COVID-19. Jak wskazano w uzasadnieniu projektu wymienionej 
ustawy, utrudnienia w międzynarodowych relacjach biznesowych mają wielo-
raki charakter i występują również w sektorze usług. Środki zapobiegawcze po-
dejmowane w celu zahamowania rozprzestrzeniania się COVID-19 wpływają na 
zachowania konsumentów w wielu branżach. Z dnia na dzień liczba zleceń ulega 
drastycznemu zmniejszeniu, a te, które zostały już podjęte, są często przerywane 
w trakcie ich wykonywania. Ustawodawca wskazał, iż konieczne stało się opraco-
wanie pakietu osłonowego dla firm, zapobiegającego zwłaszcza utracie płynności 
w ramach prowadzonych przez nie działalności. W tym kontekście nie wydaje się 
wolą ustawodawcy, by różnicować sytuację przedsiębiorców w równym stopniu 
dotkniętych skutkami rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19 tylko ze wzglę-
du na rodzaj prowadzonej przez nich pozarolniczych działalności gospodarczej. 

Tymczasem Zakład Ubezpieczeń Społecznych na podstawie art. 15zv ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sy-
tuacji kryzysowych, w związku z art. 83 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 października 
1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych odmawia przyznania świadczenia po-
stojowego wspólnikowi spółki jawnej, komandytowej czy partnerskiej. Sytuacja 
taka jest w odczuciu osób, którym odmówiono świadczenia postojowego, dyskry-
minująca i niesprawiedliwa, bowiem uwzględniwszy założenia koncepcji racjo-
nalnego prawodawcy, niezasadne i sprzeczne z duchem ustawy z dnia 2 marca 
2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdzia-
łaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych, a także z uzasadnieniem do jej wprowadzenia wydaje się 
różnicowanie sytuacji podmiotów dotkniętych skutkami rozprzestrzeniania się 
COVID-19 jedynie ze względu na rodzaj prowadzonej przez nie pozarolniczej dzia-
łalności gospodarczej. Podnosi się przy tym, iż w świetle uzasadnienia projektu 
wymienionej ustawy wspólnicy spółki jawnej, partnerskiej czy komandytowej 
spełniają kryteria charakteryzujące grupę odbiorców świadczenia postojowego, 
którą ustawodawca wskazał jako najbardziej zagrożoną, czyli grupę prowadzącą 
działalność gospodarczą i „opłacającą składki samemu za siebie”. Osoby te, w oce-
nie ustawodawcy, „są narażone na niestabilność, a nawet całkowitą utratę przy-
chodów z powodu pandemii Covid-19, ze względu na brak zleceń lub zamówień 
czy rezygnację z realizowanych lub zawieranych umów”. 

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą w formie spół-
ki jawnej, partnerskiej czy komandytowej, którym odmówiono przyznania 
świadczenia postojowego, domagają się skonkretyzowania przywołanych wcze-
śniej przepisów w takim zakresie, by świadczenie postojowe niewątpliwie im 
przysługiwało.

Uprzejmie proszę Pana o odpowiedź na następujące pytania:
1. Czy wspólnik spółki jawnej, partnerskiej czy komandytowej spełniający 

wszystkie warunki do otrzymania świadczenia postojowego i będący przedsię-
biorcą w rozumieniu „innych przepisów szczególnych” nie powinien otrzymać 
prawa do tegoż świadczenia?

2. Czy planowane jest ewentualne dookreślenie przepisów w tym zakresie?

Z poważaniem 
Ewa Matecka
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oświadczenie złożone 
przez senator Gabrielę morawską-stanecką

oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów  
Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
Jak wynika z przyjętego przez Radę Ministrów uaktualnionego Narodowego 

Planu Szerokopasmowego i celów zawartych w Europejskiej Agendzie Cyfrowej 
oraz Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do 2020 r., do końca tego roku 
wszystkie gospodarstwa domowe powinny mieć zapewniony dostęp do internetu 
o przepustowości łącza minimum 30 Mb/s (cel pośredni NPS). Tymczasem w do-
kumencie „Analizy uwarunkowań w procesie aktualizacji Narodowego Planu 
Szerokopasmowego” autorstwa firm Infostrategia i GWW z 2018 r. czytamy, że 
na dzień jego sporządzenia poza jakimkolwiek zasięgiem stacjonarnym pozo-
stawało 20,1% gospodarstw domowych na terenach wiejskich. Z tej samej ana-
lizy wynika, że 20% usług dostępu do internetu stanowiły te o przepustowości 
10 Mb/s lub mniejszej.

W związku z podjętą przez rząd decyzją o zdalnym trybie nauczania dla 
uczniów wszystkich klas pojawia się pytanie o praktyczne możliwości nauki 
w sytuacji, kiedy rodziny nie mają technicznych bądź finansowych możliwości 
zapewnienia dzieciom dostępu do internetu o przepustowości umożliwiającej 
udział w tej formie zajęć.

W związku z tym proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania.
Jaki odsetek uczniów doświadcza tego typu problemów? Uprzejmie proszę 

o odpowiedź z uwzględnieniem podziału administracyjnego kraju, w rozbiciu 
na województwa i powiaty.

Jakie działania zaradcze podjął rząd w związku z tym problemem? Dotyczy 
to zwłaszcza działań mających na celu ułatwienie dostępu do internetu oraz do-
finansowanie zakupu tej usługi.

Jakie programy dotyczące dofinansowania rodzinom zakupu sprzętu kom-
puterowego w celach edukacyjnych uruchomił rząd w obecnym roku szkolnym? 
Do jakich grup społecznych są one skierowane? Jakie środki zostały na nie prze-
znaczone? Czy rząd współpracuje z samorządami, a jeśli tak, to jak ta współ-
praca wygląda?

Gabriela Morawska-Stanecka
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oświadczenie złożone 
przez senator Gabrielę morawską-stanecką

oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów  
Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
Rolą solidarnego i odpowiedzialnego za obywateli państwa jest pomoc oso-

bom z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunom, zapewnienie im godnego ży-
cia poprzez adekwatne wsparcie finansowe, psychologiczne i lekarskie. Niestety 
– jak wynika z rozmów, które przeprowadziłam z przedstawicielami organizacji 
pozarządowych zajmujących się pomocą w opiece nad dziećmi z niepełnospraw-
nościami oraz bezpośrednio z ich opiekunami – polski rząd ma jeszcze wiele do 
nadrobienia w tej materii. Procedury otrzymania dofinansowań są skompliko-
wane, a otrzymywane środki niewystarczające na zakup najpotrzebniejszych 
rzeczy, w tym tych zapewniających codzienną higienę.

W związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania.
1. Czy rząd rozważa zmianę poziomu refundacji pampersów (oraz innych 

środków pomocniczych, jak np. podkłady, pieluchomajtki, wkłady anatomicz-
ne, worki stomijne, cewniki) przez NFZ, by znacząco pomóc rodzinom mniej 
zamożnym? Jak będzie wyglądał ewentualny nowy poziom refundacji? Obecnie 
maksymalna kwota refundacji (100%) wynosi 77 zł na miesiąc dla osób z cho-
robą nowotworową oraz 63 zł (70%) na miesiąc dla osób z innymi schorze-
niami, takimi jak upośledzenie umysłowe, zespoły otępienia, choroby układu 
nerwowego.

2. Czy rząd podjął debatę nad zmianą procedury uzyskania dofinansowania 
na pampersy i inne wyroby chłonne przez osoby z niepełnosprawnościami bądź 
ich opiekunów? Czy powołał w tym zakresie odpowiedni zespół merytoryczny? 
Czy zaprosił do współpracy organizacje pozarządowe? Jakie? Jak będzie wyglą-
dała ewentualna nowa procedura uzyskania dofinansowania? Kiedy zostanie 
wprowadzona? Obecnie dofinansowanie udzielane jest na okres 3 miesięcy, na-
wet w przypadku osób, których stan zdrowia nie jest w stanie znacząco się po-
prawić. W takich sytuacjach cykliczne ponawianie wniosków stanowi dla wielu 
rodzin barierę biurokratyczną, szczególnie gdy opiekę nad osobą z niepełno-
sprawnością sprawuje 1 opiekun. W ramach procedury konieczna jest wizyta 
u lekarza specjalisty lub podstawowej opieki zdrowotnej w celu uzyskania spe-
cjalnego zlecenia, złożenie wniosku w oddziale NFZ oraz comiesięczne wizyty 
w aptece lub sklepach zaopatrzenia ortopedycznego, a mimo posiadania 3-mie-
sięcznego zlecenia wymagane jest realizowanie maksymalnie 1 recepty w mie-
siącu. Otrzymanie dofinansowania oznacza, że osoba z niepełnosprawnością 
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będzie mogła zakupić 270 pampersów w okresie kwartału (łączny poziom do-
finansowania to 189 zł), tj. 3 sztuki dziennie, co często jest niewystarczające.

3. Czy rząd analizował skuteczność programu „Asystent osobisty osoby nie-
pełnosprawnej? Do jakich wniosków doszedł? Czy rozważana jest jego zmiana, 
rozszerzenie katalogu usług bądź dostosowanie do faktycznych potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami i ich opiekunów?

Z rozmów z zainteresowanymi wynika, że wskazany program jest niesku-
teczny. Zgodnie z jego postanowieniami limit usług asystenta przypadających na 
1 uczestnika wynosi nie więcej niż 60 godzin miesięcznie, co znacząco kompliku-
je możliwość z jego korzystania. Same zapisy szczegółowe również wyglądają na 
niedopracowane, gdyż asystent może pomóc w wyjściu z domu, powrocie oraz/
lub dojazdach w wybrane przez uczestnika miejsce, takich jak dom, praca, pla-
cówka oświatowa i inne, ale w zakresie jego obowiązków nie znajduje się pomoc 
w domu czy tymczasowa opieka, np. pod nieobecność opiekuna załatwiającego 
wyżej opisaną procedurę refundacyjną, gdyż zgodnie z opisem jest to już usługa 
opiekuńcza, niewchodząca w skład programu.

4. Czy rząd podjął rozmowy na temat refundacji produktów codziennej po-
trzeby z organizacjami pozarządowymi, reprezentującymi środowisko osób 
z niepełnosprawnościami? Czy prowadzony jest w tym zakresie dialog? Jak czę-
sto odbywają się spotkania? Jakie wnioski z nich wynikają? Czy został powoła-
ny odpowiedni zespół? Jeśli nie, dlaczego? Czy rząd widzi potrzebę nowelizacji 
przepisów w zakresie wyżej opisanej refundacji?

5. Jakie programy wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami na 2021 r. 
przewidział rząd? Kto będzie mógł z nich skorzystać? Jak będzie wyglądała po-
moc? Jakie nowe świadczenia materialne wprowadzi? Czy i jak zmieni się wy-
sokość obecnych świadczeń?

Te pytania wydają się szczególnie istotne, gdyż opieka nad osobą z niepełno-
sprawnością wymaga nieustannej obecności przy niej i często zrezygnowania 
z własnej pracy zawodowej. Bywa, że rodziny utrzymują się jedynie z pracy do-
rywczej i otrzymywanych zasiłków, które często nie wystarczają na pokrycie 
niezbędnych kosztów funkcjonowania.

Gabriela Morawska-Stanecka
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oświadczenie złożone 
przez senator Gabrielę morawską-stanecką

oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów  
Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
14 października 2020 r. podczas szesnastego posiedzenia Senatu RP skiero-

wałam do ministra zdrowia oświadczenie senatorskie w sprawie niewystarcza-
jącej ilości na rynku bezpłatnych szczepionek przeciwko grypie dla seniorów. 
Z odpowiedzi, którą uzyskałam w dniu 11 listopada br., wynika, że resort, choć 
świadom problemu, nie podejmuje żadnych działań, by go rozwiązać. Nie mogę 
zgodzić się na zakończenie sprawy na tym etapie.

Jak informują media, w aptekach nie sposób otrzymać refundowaną przez 
NFZ szczepionkę przeciwko grypie. Tylko w Gdańsku z planowanych 14 tysięcy 
szczepień na dzień 30 listopada br. wykonano zaledwie 250 („Gazeta Wyborcza”, 
„Tajemnicze dostawy szczepionek przeciwko grypie”; dostęp: 2 grudnia 2020 r.). 
Nie lepiej sytuacja wygląda w innych miastach. Np. w Lublinie zaszczepiło się 
ok. 4 tysięcy 500 seniorów, jednak drugie tyle czeka w kolejce („Fakt”, „Seniorzy 
nie mogą się zaszczepić”, dostęp: 2 grudnia 2020 r.).

W swojej odpowiedzi Ministerstwo Zdrowia podkreśliło, „że firmy farmaceu-
tyczne zadeklarowały wprowadzenie na polski rynek 1,8 miliona dawek szcze-
pionki, z czego 650 tysięcy stanowią szczepionki refundowane”. Resort nie podał 
jednak danych, ile z nich już trafiło na nasz rynek. W tym miejscu chcę zauwa-
żyć, że grudzień jest ostatnim momentem na zaszczepienie się przeciwko grypie, 
tuż przed okresem największej zachorowalności, który przypada na miesiące 
od stycznia do marca.

Jak ustaliłam w katowickim oddziale NFZ, do dnia 26 listopada 2020 r. nie 
wpłynęło tam żadne rozporządzenie gwarantujące zabezpieczenie dawek dostęp-
nych w refundacji dla seniorów. Osoby w wieku 75+ chcące zrealizować receptę 
na refundowaną szczepionkę – deficytową w tym sezonie – muszą rywalizować 
ze wszystkimi innymi klientami.

W związku z tym proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania.
1. Ile szczepionek na dzień złożenia oświadczenia trafiło faktycznie do Polski?
2. Jakie rozwiązania (decyzje, rozporządzenia) przygotował rząd, by zapewnić 

pierwszeństwo wykupienia szczepionki (realizacji recepty) osobom w wieku 75+?
3. Jak informują samorządy, rządowy program bezpłatnych szczepień dla 

seniorów powyżej siedemdziesiątego piątego roku życia spowodował ograni-
czenie wielu lokalnych inicjatyw – dzisiaj programy refundacji zakupu szcze-
pionek dla osób powyżej sześćdziesiątego piątego roku życia, realizowane przez 
część samorządów, zostały ograniczone do osób w przedziale wiekowym 65–74 
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lat. Czy rząd posiada informacje o różnicach w sposobie wykupu szczepionek 
w aptekach? Czy ten problem był analizowany? Jakie wnioski wyciągnięto? Jak 
rząd planuje ujednolicić system refundacji szczepionek przeciwko grypie dla 
seniorów niezależnie od ich wieku?

4. Ile szczepionek jest w chwili obecnej dostępnych na rynku w ramach pro-
gramu bezpłatnych szczepień dla osób w wieku 75+? Ile tych szczepionek przy-
pada na poszczególne województwa oraz powiaty? Ile przypadało od początku 
uruchomienia programu do chwili obecnej? Proszę o zestawienie danych.

5. Kiedy zostanie zrealizowana pełna dostawa, którą zapowiedzia-
ło Ministerstwo Zdrowia w odpowiedzi na moje oświadczenie senatorskie? 
Dlaczego tak późno? Z czego wynika taki termin? Jaką rząd ma gwarancję, że 
wszystkie te szczepionki trafią ostatecznie do Polski?

6. Z jakich źródeł pochodzą szczepionki? Z którymi dostawcami rząd pod-
pisał umowy?

7. Czy rząd w celu pozyskania szczepionek współpracuje z innymi państwami 
(bądź organami) UE? Jak wygląda ta współpraca? Co z niej wynika?

Gabriela Morawska-Stanecka
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oświadczenie złożone 
przez senator Gabrielę morawską-stanecką

oświadczenie skierowane do ministra edukacji i nauki Przemysława czarnka

Szanowny Panie Ministrze!
Dużą część budżetu jednostek samorządu terytorialnego pochłaniają wydatki 

na edukację. Jak przedstawia GUS, w ciągu 15 lat wzrosły one o ponad 136% (z czego 
dla miast na prawach powiatu o 170%), osiągając według raportu „Oświata i wy-
chowanie w roku szkolnym 2018–2019”, opracowanego przez Urząd Statystyczny 
w Gdańsku, Ośrodek Statystyki Edukacji i Kapitału Ludzkiego, Pomorski Ośrodek 
Badań Regionalnych, w analizowanym okresie blisko 78 miliardów zł. Dla po-
równania – subwencja ogólna z budżetu państwa wyniosła ok. 43 miliardów zł.

W związku z powyższym, mając na względzie kwoty dokładane na wydatki 
związane z oświatą z budżetów jednostek samorządu terytorialnego (otrzyma-
na subwencja oświatowa wystarcza gdzieś na połowę koniecznych wydatków), 
zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania.

1. Czy ministerstwo planuje wzrost wydatków na oświatę w kolejnym roku 
szkolnym? O ile względem obecnego? Proszę o konkretną informację.

2. Czy ministerstwo analizuje, które jednostki samorządu terytorialnego 
w Polsce dokładają (w stosunku procentowym subwencja – budżet własny) naj-
więcej do oświaty? Jakie rozwiązania niwelujące te dysproporcje przygotowało 
ministerstwo? Czy został powołany zespół merytoryczny zajmujący się opra-
cowaniem konkretnych regulacji prawnych?

3. Jaki procent subwencji oświatowej przeznaczony jest na dofinansowanie 
szkół niepublicznych? Na jaką maksymalnie kwotę dotacji może liczyć jedna 
placówka? Ile szkół niepublicznych korzysta z programów rządowych?

4. Jakie programy wsparcia działalności szkół niepublicznych funkcjonują 
obecnie? Jakie kryteria muszą spełniać placówki, by otrzymać dotację?

5. Jak w przeciągu ostatnich 5 lat (lata 2015–2020) rozkładało się wykorzy-
stanie subwencji oświatowej przez placówki publiczne do placówek niepublicz-
nych w stosunku procentowym? Proszę o dołączenie zestawienia obejmującego 
każdy rok z powyższego zakresu.

6. Ile nowych placówek niepublicznych powstało w ciągu ostatnich 5 lat (w po-
równaniu do 2015 i 2020 r.)? Ile nowych placówek otrzymuje wsparcie rządowe?

7. Jak na przestrzeni ostatnich 5 lat rósł udział dofinansowania placó-
wek niepublicznych w wydatkach łącznych na oświatę jednostek samorządu 
terytorialnego?

Gabriela Morawska-Stanecka
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oświadczenie złożone 
przez senator Gabrielę morawską-stanecką

oświadczenie skierowane do ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej 
tadeusza kościńskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Z każdym rokiem samorządy w Polsce otrzymują coraz więcej zadań, nie za-

wsze jednak podążają za tym odpowiednie środki na ich realizację. Subwencja 
oświatowa wystarcza na coraz mniej wydatków związanych z  edukacją, 
a zmniejszone wpływy z podatków oraz pandemia COVID-19 – walka z wirusem 
oraz wsparcie udzielane przedsiębiorcom – mocno nadwyrężyły lokalne budżety.

W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z prośbą o udziele-
nie odpowiedzi na następujące pytania.

1. Jakie konkretnie działania osłonowe, w tym dotacje celowe – w jakiej wy-
sokości – przewiduje rząd dla samorządów w związku z walką z pandemią 
COVID-19 i przeciwdziałaniem jej skutkom?

2. W odpowiedzi ministra finansów z dnia 8 kwietnia 2020 r. na złożone 
przeze mnie na piątym posiedzeniu Senatu RP oświadczenie w sprawie zmia-
ny systemu finansowania polskich samorządów czytamy, że ministerstwo 
„na bieżąco monitoruje i analizuje sytuację finansową jednostek samorządu 
terytorialnego” w związku z pandemią COVID-19. Jakie zatem wnioski z ob-
serwacji wyciągnął resort? Jak wygląda sytuacja finansowa jednostek samo-
rządu terytorialnego i jakie działania rekompensujące straty przewiduje dla 
samorządów rząd?

3. W powyższej odpowiedzi czytamy również o tym, że samorządy są su-
werenne w podejmowaniu decyzji i samodzielne w zakresie prowadzenia go-
spodarki finansowej. Czy zatem ministerstwo monitoruje – na dzień złożenia 
oświadczenia – lokalne finanse lub otrzymuje informacje z jednostek samorzą-
du terytorialnego pod kątem zadań zleconych przez rząd? Czy środki centralne 
wystarczają na ich pokrycie? Jaką część – średnio w skali kraju, procentowo 
– dokładają samorządy? Jak samorządy radzą sobie z pokryciem zobowiązań? 
Czy ministerstwo posiada dane, ile średnio – chodzi o stosunek procentowy 
subwencji oświatowej do środków lokalnych – dokładają samorządy do sub-
wencji oświatowej?

4. Jakie są ustalenia Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych odnośnie 
do problemów finansowych polskich samorządów oraz potrzeby udzielenia im 
wsparcia z funduszy centralnych? Ile razy spotkał się zespół? Ile inicjatyw usta-
wodawczych podjął? Ilu przedstawicieli samorządów bierze regularny udział 
w jego pracach?
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5. Czy Rada Ministrów planuje wprowadzenie reformy zmiany systemu fi-
nansowania samorządów, aby mogły one dalej, utrzymując wysoki standard 
funkcjonowania, wykonywać powierzone im zadania publiczne?

Gabriela Morawska-Stanecka
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oświadczenie złożone 
przez senator Gabrielę morawską-stanecką

oświadczenie skierowane do ministra zdrowia  
adama niedzielskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Krzysztof Saczka, kierujący Głównym Inspektoratem Sanitarnym po dy-

misji Jarosława Pinkasa, oraz druga zastępczyni głównego inspektora sanitar-
nego Izabela Kucharska i wiceminister zdrowia Waldemar Kraska przekazali 
informację o nieścisłościach w raportowaniu nowych przypadków zakażeń 
COVID-19. Podczas konferencji prasowej, która odbyła się 23 listopada, potwier-
dzono ubytek 22 tysięcy przypadków, zarejestrowanych przez powiatowe stacje, 
ale nieraportowanych na poziomie województw.

Kwestia tych rozbieżności nie została wyjaśniona w sposób wyczerpujący. 
Poinformowano jedynie o brakach kadrowych w stacjach sanitarno-epidemio-
logicznych, których wynikiem ma być opóźnienie we wprowadzeniu danych 
o nowych zarażeniach do systemu informatycznego. Nie jest to nowa informa-
cja. O brakach kadrowych przekonujemy się bowiem każdego dnia od przeszło 
8 miesięcy. Jedynym skutkiem opisywanej konferencji prasowej jest zaprzesta-
nie podawania informacji o liczbie nowych zarażeń COVID-19 przez powiatowe 
i wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne.

W związku z tym zwracam się do Pana Ministra z prośbą o odpowiedzi na 
następujące pytania.

1. Czy wojewódzkie i powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne otrzy-
mały zakaz publikowania danych na temat dziennej liczby zakażeń COVID-19? 
Jaki był tego powód? Kto podjął taką decyzję? Czy stacje wznowią publikowanie 
danych na temat dziennej liczby zarażeń COVID-19? Kiedy to nastąpi?

2. Kiedy zostaną upublicznione (w formie pisemnej) pełne wyniki audytu 
w GIS dotyczącego rozbieżności w raportowaniu liczby zarażeń COVID-19?

3. Czy planowane jest wzmocnienie kadrowe stacji sanitarno-epidemiologicz-
nych w celu uniknięcia w przyszłości opóźnień we wprowadzaniu danych o zakaże-
niach COVID-19 do systemu informatycznego? Czy uruchomione zostaną specjalne 
programy (w tym staże dla osób bezrobotnych) umożliwiające zatrudnienie dodat-
kowych osób? Czy rozważane jest wynajęcie firm zewnętrznych do obsługi systemu 
danych? Jakie kryteria musiałaby spełniać firma? Jaki byłby tego koszt?

4. Czy resort zdrowia planuje stworzenie publicznie dostępnej bazy danych 
zawierającej informacje na temat liczby nowych zarażeń (zgonów oraz liczby 
ozdrowieńców) COVID-19? Jaki byłby koszt stworzenia takiego systemu? Czy, 
a jeśli tak, to kiedy, byłoby możliwe jego uruchomienie?

Gabriela Morawska-Stanecka
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oświadczenie złożone 
przez senatora krzysztofa mroza

oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury  
andrzeja adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W gminie Kisielice w 2017 r. powstała i została oddana do użytku eks-

perymentalna gumowa droga. Do jej budowy wykorzystano zużytą taśmę 
przekaźnikową, z naniesioną w celu wyeliminowania możliwości poślizgu war-
stwą epoksydową, i zastosowano ją do wyłożenia jednej z dróg gruntowych. 
Nawierzchnia ta okazała się tania i mocna, co pozwalało jeździć po niej nawet 
ciężkim sprzętem. Rozwiązanie to wzbudziło zainteresowanie w całej Polsce. 

Pomysł wykorzystania tego typu rozwiązań napotkał jednak szereg prze-
szkód natury administracyjnej. Nadzór budowlany uznał, że położenie gumo-
wej nawierzchni na gruntową drogę nie jest jej utwardzeniem, a modernizacją, 
ta natomiast może odbywać się jedynie przy użyciu certyfikowanych materia-
łów. Władze gminy Kisielice próbowały uzyskiwać na własną rękę konieczne 
dokumenty, posiadają również ekspertyzy i opinie naukowców z Politechniki 
Wrocławskiej, że rozwiązanie to nie zagraża środowisku. Mimo to Instytut 
Badawczy Dróg i Mostów, czyli instytucja, która mogłaby drogę certyfikować, 
wydaje się nie wyrażać zainteresowania rozwojem projektu, który mógłby być 
tanią alternatywą dla dróg asfaltowych i betonowych, szczególnie w zakresie 
dojazdu do siedlisk rolniczych.

W związku z tym zwracam się do Pana Ministra z prośbą o udzielenie odpo-
wiedzi na następujące pytania.

Czy Ministerstwo Infrastruktury jest zainteresowane dalszym rozwojem 
opisanego rozwiązania?

Czy jest możliwe zastosowanie rozwiązań prawnych, które dopuszczałyby, 
na szeroką skalę, stosowanie tego typu nawierzchni?

Z jakich powodów Instytut Badawczy Dróg i Mostów nie jest zainteresowany 
ewentualnymi próbami mogącymi doprowadzić do certyfikacji dróg opartych 
na użyciu gumowych taśm przekaźnikowych z warstwą epoksydową?

Z poważaniem 
Krzysztof Mróz
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oświadczenie złożone 
przez senatora adama szejnfelda

oświadczenie skierowane do ministra zdrowia  
adama niedzielskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W trudnym czasie pandemii szczególnego znaczenia nabierają takie słowa 

jak „pomoc”, „współpraca”, „solidarność”. Każdy z nas ma swoją rolę do ode-
grania w walce z epidemią. Maseczki, mycie rąk oraz dystans społeczny to naj-
ważniejszy oręż w walce z wirusem przed wynalezieniem szczepionki, na którą 
pewnie jeszcze długo przyjdzie nam czekać. Ale są też inne rozwiązania, które 
zmniejszają ryzyko infekcji, a przede wszystkim dają szansę na ozdrowienia.

Osocze ozdrowieńców, bo to właśnie o nim mowa, może nie tylko pomóc 
w leczeniu osób zakażonych koronawirusem, ale i uratować ich życie. Osocze 
ozdrowieńca zawiera przeciwciała przeciwko koronawirusowi. U pacjentów 
w ciężkim stanie podanie osocza może pomóc im zwalczyć chorobę. Potencjalny 
dawca osocza musi być zdrowy, bez chorób przewlekłych, nieprzyjmujący leków, 
w wieku od 18 do 60 lat, ale jeśli nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, to moż-
liwe jest oddanie osocza także przez nieco starsze osoby. Przepisy dyskwalifi-
kują kobiety, które kiedyś były w ciąży. To dlatego, że ich organizm wytwarzał 
przeciwciała przeciwko antygenowi płodu. Osocze mogą oddawać ozdrowieńcy, 
u których minęło 28 dni od ustąpienia objawów choroby, a jeśli ktoś zakażenie 
koronawirusem przeszedł bez żadnych objawów, musi minąć 18 dni od zakoń-
czenia izolacji.

Osocze ozdrowieńców jest lekiem bardzo cennym, ale niestety bardzo defi-
cytowym. Dzieje się tak m.in. ze względu na bariery, które potencjalny dawca 
musi pokonać. Na to nakłada się niekiedy również strach przed oddawaniem 
krwi w obecnych warunkach. Większość centrów krwiodawstwa jest położona 
bowiem przy szpitalach, gdzie najłatwiej o zakażenie koronawirusem.

Pierwszą i chyba najważniejszą z napotykanych barier jest dotarcie do re-
gionalnego centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Takie centra niestety są 
najczęściej w miastach wojewódzkich. Tylko kilka jest poza takimi miastami. 
Na całą Polskę, w której jest 16 województw i 314 powiatów, jest zaledwie 21 tego 
rodzaju placówek. A należy pamiętać o tym, że w małych miastach czy wsiach 
jest wielu mieszkańców, których zwyczajnie nie stać na wyjazd aż tak daleko 
tylko po to, by oddać krew.

Kolejna z przeszkód to fakt, że na taką wyprawę chętna osoba musi wziąć 
urlop z pracy, a także wydać pieniądze na przejazd. Jeśli nie ma swojego auta, 
to musi dojechać pociągiem lub autobusem, a w dobie epidemii jest to trochę 
niebezpieczne. Jak w takiej sytuacji wyjaśnić to, że w Polsce nie ma absolutnie 
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żadnej zachęty, wsparcia, pomocy ze strony rządu dla ozdrowieńców, którzy 
chcieliby solidarnie pomóc innym w walce z COVID-19?

Kolejny problem. Jeśli już znajdą się zdeterminowani, którzy, poświęcając 
dzień pracy oraz własne prywatne środki finansowe, dostaną się do jakiego-
kolwiek centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa, to i tak nie są przyjmowa-
ni, ponieważ okazuje się, że nie mogą być dawcami. Dlaczego? Dlatego że nie 
mają przeprowadzonych wstępnych badań w kierunku kwalifikacji do oddania 
osocza. Nikt ich nie poinformował o tym, że zanim pojadą do centrum krwio-
dawstwa i poznają decyzję o możliwości oddania osocza, powinni mieć prze-
prowadzone wstępne badanie. Nasuwa się więc pytanie: dlaczego tak słaba jest 
polityka informacyjna rządu w tym zakresie i kiedy ona się radykalnie poprawi?

Następną barierą jest brak sprzętu, w tym przede wszystkim separatorów 
osocza. Centra krwiodawstwa nie mają sprzętu, by pobierać maksymalną ilość 
osocza dziennie. Bywa i tak, że w jednym dużym centrum znajdują się tylko 2 
separatory, a co za tym idzie, dziennie mogą pobrać osocze tylko od kilku pacjen-
tów. Zanim osocze zostanie podane osobom zakażonym, przechodzi też szereg 
testów, m.in. na obecność HBV, HCV, HIV i kiły, przy czym jedynie w ośrodku 
w Białymstoku bada się miana przeciwciał anty-SARS-CoV-2, których odpowied-
nia ilość odpowiedzialna jest za skuteczność terapii. Średni czas oczekiwania 
na wynik to 7–8 dni. W praktyce w stacjach od dawców jednorazowo pobierane 
jest 600 ml osocza. Jest ono później dzielone na 3 porcje. Porcja 200 ml stanowi 
1 jednostkę osocza, co przekłada się na 1 dawkę leku. Co za tym idzie, 1 dawca 
jednorazowo może być źródłem leku dla 3 pacjentów. W przypadku tzw. ozdro-
wieńców tę procedurę można powtórzyć aż trzykrotnie, w odstępach tygodnio-
wych. A to oznacza, że w ciągu 2 tygodni 1 dawca może oddać łącznie 9 jednostek 
osocza, czyli pomóc nawet 9 osobom.

Epidemia w Polsce trwa już co najmniej od marca. Jak to jest możliwe, że 
przez 9 miesięcy Ministerstwo Zdrowia, rząd nie zadbały o stworzenie większej 
liczby ośrodków oddawania osocza, o większą liczbę laboratoriów, o większą licz-
bę pracowników, którzy powinni się tym zajmować, o większą liczbę urządzeń 
i sprzętu koniecznego do pozyskania największej ilości osocza, jaką się tylko da 
otrzymać od dawców? Jak to możliwe?

Kontynuując zadawanie tych dramatycznych pytań, pragnę dodatkowo zapy-
tać Pana Ministra: czy rząd przewiduje wprowadzenie ułatwień dla osób chcą-
cych oddać swoje osocze, by ratować życie innych, choćby przez utworzenie 
subregionalnych centrów krwiodawstwa lub terenowych centrów krwiodaw-
stwa w powiatach i zaopatrzenie ich w niezbędny sprzęt? 

Chciałbym też dowiedzieć się, czy planuje się wprowadzenie zachęt mate-
rialnych, choćby w postaci zwrotu kosztów dla dawców osocza. Co jeszcze rząd 
planuje uczynić, aby radykalnie zwiększyć ilość dostępnego dla chorych osocza 
pochodzącego od ozdrowieńców?

Z wyrazami szacunku 
Adam Szejnfeld 
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oświadczenie złożone 
przez senatora aleksandra szweda

oświadczenie skierowane do minister rodziny i polityki społecznej  
Marleny Maląg

Szanowna Pani Minister!
Jak już podkreśliłem w jednym z poprzednich oświadczeń, programy skie-

rowane do najmłodszych są istotnym elementem budowania kompleksowego 
wsparcia dla różnych grup społecznych, w tym wsparcia rodziny.

Zgodnie z informacją, która pojawiła się na stronach ministerstwa, pro-
gram „Maluch+” wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 
– żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Beneficjenci programu 
mogą otrzymać dofinansowanie do tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki. 
„Maluch+” jest programem rocznym. Celem programu „Maluch+” jest zwięk-
szenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach 
dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci nie-
pełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki. Jest to program, który 
uruchomiony został w 2011 r., jednak największe jego rozszerzenie miało miejsce 
w 2017 r., kiedy to pojawiła się nowa, dodatkowa edycja programu w związku 
z realizacją programu „Za życiem”.

Dzięki działaniom rządu premiera Mateusza Morawieckiego w 2020 r. i zgod-
nie z założeniami na 2021 r. mamy do czynienia z dalszym rozwojem programu.

Proszę o udzielenie informacji, ile nowych miejsc żłobkowych i miejsc w klu-
bach dziecięcych powstało w roku bieżącym i ile w założeniach ministerstwa 
powstanie w przyszłym roku. Jak będzie kształtowało się dofinansowanie dla 
samorządów na utworzenie nowych miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych 
w gminach w tym okresie?

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 i wnioskami kierowanymi do mojego 

biura senatorskiego przez środowisko weterynarzy z mojego regionu oraz przez 
organizacje weterynaryjne, zwracam się z prośbą o udzielenie informacji w kwe-
stii potrzeby wprowadzenia obowiązku czipowania psów proponowanego już 
w ostatnim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz nie-
których innych ustaw. Obowiązek czipowania, jak wskazują wnioskodawcy, 
w znacznym stopniu przyczyni się do ograniczenia bezdomności psów.

Sprawa budzi szerokie zainteresowanie nie tylko środowiska weterynaryjne-
go, ale również organizacji zajmujących się ochroną zwierząt w moim regionie, 
proszę więc o informację, czy ministerstwo planuje nowelizację w tym zakresie. 

Z poważaniem 
Aleksander Szwed 
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oświadczenie złożone 
przez senatora wadima Tyszkiewicza

oświadczenie skierowane do minister rodziny i polityki społecznej  
Marleny Maląg

W nawiązaniu do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 października 
2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ogra-
niczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wnoszę 
o zlikwidowanie tzw. godzin dla seniorów, ponieważ nie spełniają one roli, którą 
wyznaczył ustawodawca, co więcej, w znacznym stopniu zaburzają rytm pracy 
i przychody branży handlowej, a co za tym idzie, branży spożywczej, chemicz-
nej, farmaceutycznej i innych, które rząd deklaruje się wspierać.

Zgodnie z rozporządzeniem od 15 października 2020 r. od poniedziałku do 
piątku między godzinami 10.00 a 12.00, zakupy mogą robić wyłącznie osoby po 
sześćdziesiątym roku życia. Dotyczy to następujących placówek: sklepy spo-
żywcze, apteki, drogerie, punkty pocztowe. Wśród placówek, w których nie obo-
wiązują godziny dla seniorów, znalazły się m.in. sklepy odzieżowe, budowlane, 
sklepiki szkolne czy markety ze sprzętem gospodarstwa domowego i markety ze 
sprzętem RTV AGD. Rozporządzenie wprowadza „godziny dla seniorów” tylko 
w dni powszednie. Kary za niestosowanie się do wspomnianego rozporządze-
nia są bardzo surowe. Policja może wystawić mandat w wysokości 500 zł, a do-
datkowo na osobę, która nie stosuje się do rozporządzenia rządu, sanepid może 
nałożyć karę administracyjną od 10 tysięcy do nawet 30 tysięcy zł.

Rozporządzenie budzi bardzo wiele kontrowersji, nie spełnia swojej roli, nie 
jest ani korzystne, ani konieczne dla seniorów, a jego nieprzestrzeganie grozi 
absurdalnymi karami finansowymi, co każe się zastanowić nad sensem jego 
istnienia. Na skutek jego działania dochodzi do najróżniejszych utrudnień, ab-
surdalnych sytuacji, a przede wszystkim strat finansowych branż, które i bez 
tego walczą o przetrwanie w obliczu spadających znacznie przychodów. Stoję 
więc na stanowisku, że prawo powinno działać w sposób regulujący życie spo-
łeczne w taki sposób, aby je ułatwić, a nie utrudniać, czynić zasady przejrzysty-
mi, a nie skomplikowanymi, wspierać, a nie utrudniać.

Wśród najważniejszych z wielu absurdów powodowanych przez omawiane 
rozporządzenie można wymienić następujące.

– Na skutek niejasnego sformułowania zarządzenia niektórzy seniorzy zin-
terpretowali je w taki sposób, że mogą robić zakupy tylko w tych wyznaczonych 
godzinach, i ustawiali się w kolejkach przed sklepami, co na pewno nie jest ko-
rzystne w sytuacji pandemii.

– Opiekunowie osób starszych, towarzyszący im w czynnościach dnia co-
dziennego, jak chociażby w zakupach, nie mają prawa wejść do sklepu, apteki 
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czy placówki pocztowej w godzinach 10.00–12.00 ani w towarzystwie seniora, 
ani samodzielnie.

– „Godziny dla seniorów” to w pewnym sensie martwe zarządzenie – mimo 
tego, że seniorzy mają wyznaczone godziny na zakupy, i tak wykonują je wtedy, 
kiedy mają na to ochotę, czyli poza godzinami dla seniorów.

– Stan faktyczny osoby nie zawsze jest adekwatny do wieku. Są różne grupy 
osób w wieku młodszym od określonego w rozporządzeniu jako „senioralny”, 
które również są bardzo narażone, a chcąc się szczególniej ochronić w ramach 
funkcjonowania w życiu społecznym, nie mogą korzystać z godzin dla seniorów. 
Takimi osobami mogą być np. 55-letni emeryt z problemami narządu ruchu, 
poruszający się za pomocą chodzika, 40-letni rencista z chorobami współist-
niejącymi, osoby posiadające grupę inwalidzką, które zazwyczaj są obciążone 
chorobami współistniejącymi, kobiety w ciąży czy senior opiekujący się niepeł-
nosprawnym dzieckiem.

Opierając się na logice ustawodawcy, czy należy rozumieć, że seniorzy w skle-
pach np. ze sprzętem RTV nie są narażeni na zarażenie koronawirusem lub że 
nie mają potrzeby robienia zakupów w sklepach budowlanych?

A przede wszystkim należy się zastanowić, jak wspomniane rozporządzenie 
odnosi się do obu punktów art. 32 Konstytucji RP:

„1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego trak-
towania przez władze publiczne.

2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub 
gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny”.

Wziąwszy pod uwagę przedstawione tu kwestie, wnioskuję, że „godziny dla 
seniorów”, mające na celu ochronę seniorów przed ekspozycją na koronawirusa 
i minimalizowanie ryzyka zakażenia, nie spełniają swojej roli, na co wskazują 
również podmioty z branży handlowej.

– W ankiecie przeprowadzonej przez Grupę Eurocash (największy detalista 
w Polsce) zapytano o to, jakie zmiany przedsiębiorcy wprowadziliby w sklepach, 
gdyby mieli taką możliwość, dysponując aktualną wiedzą po kilku miesiącach 
epidemii koronawirusa. Aż 90% z nich zrezygnowałaby właśnie z „godzin dla 
seniorów”.

– Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji zaapelowała do rządu, by w miej-
sce wprowadzenia ograniczeń godzinowych między 10.00 a 12.00 zapewnić 
uprzywilejowane kasy dla seniorów lub pierwszeństwo ich obsługi i przesunąć 
godziny przeznaczone dla seniorów na 8.00–10.00.

W związku z przedstawionymi argumentami „godziny dla seniorów” po-
winny zostać zniesione.

Z poważaniem 
Wadim Tyszkiewicz
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oświadczenie złożone 
przez senatora Jerzego wcisłę

oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury  
andrzeja adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
24 listopada 2020 r. na stronach rządowych pojawiła się informacja o zmia-

nie wartości, zakresu i harmonogramu budowy kanału przez Mierzeję Wiślaną. 
Do zakresu prac zostało dopisane zadanie „pogłębienie wejścia od Portu Elbląg”. 
Z tego powodu zakończenie realizacji inwestycji zostało przesunięte do koń-
ca I kwartału 2023 r. Proszę o informację, jaki zakres prac jest przewidziany 
w tym punkcie. 

Czy prace obejmą też akweny wewnątrz portu? Jeżeli tak, to jaka będzie skala 
tych zadań i jaki jest przewidywany koszt tego przedsięwzięcia? 

Czy wykonanie tego zadania oznaczać będzie, że główny tor wodny w Porcie 
Elbląg (odcinek rzeki Elbląg) zostanie przystosowany do parametrów kanału 
przez mierzeję? 

Proszę też o informację, czy zmiana decyzji dotycząca skutków środowisko-
wych poskutkuje dodatkowymi zadaniami kompensującymi straty ekologicz-
ne, a jeżeli tak, to w jakim zakresie i jaki jest przewidywany koszt tego zadania.

Z poważaniem 
Jerzy Wcisła 
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oświadczenie złożone 
przez senatora Jerzego wcisłę

oświadczenie skierowane do ministra klimatu i środowiska  
Michała kurtyki

Szanowny Panie Ministrze!
Z niepokojem przyglądam się kierunkowi prac nad projektem ustawy o in-

westycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy. Uważam, że propono-
wany projekt skomplikuje sytuację nie tylko samorządów, ale przede wszystkim 
obywateli.

Gminy w ostatnich latach ponoszą skutki nieodpowiedzialnej polityki rządu, 
szczególnie w aspekcie finansowym. Projekt ustawy jeszcze tę sytuację skom-
plikuje. Nie są w nim ujęte, a nawet nie są oszacowane, koszty przejęcia nadzoru 
nad urządzeniami melioracji wodnych i utrzymania obiektów melioracyjnych.

Pojawiająca się propozycja dotycząca wysokości procentowego przychodu 
gminy przeznaczonego na rozwój retencji wód jest niedopuszczalna. Popieram 
stanowisko Unii Miasteczek Polskich i Związku Miast Polskich i także uważam, 
że jest to kolejne obciążenie budżetów gminnych, poprzez które dąży się wyłącz-
nie do zwiększenia dochodów PGW „Wody Polskie”.

Skomplikowana staje się także sytuacja obywatela. Towarzyszące projektowi 
zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym skompli-
kują uzyskanie pozwolenia na realizację inwestycji związanych z przeciwdzia-
łaniem skutkom suszy. Chodzi o ustanowienie specjalnego trybu, w ramach 
którego organem wydającym pozwolenia ma być wojewoda, a nie przedsta-
wiciel samorządu gminnego. To w mojej ocenie jest nonsensem, ponieważ to 
władze lokalne mają największą świadomość co do sytuacji na swoim terenie. 
Proponowane zmiany godzą w ideę samorządu lokalnego i stawiają pod znakiem 
zapytania wpływ obywateli na kształtowanie inwestycji.

Zaniepokojenie budzi przewidziana zmiana pktu 4 art. 34 ustawy – Prawo 
wodne. Obniżając powierzchnię nieruchomości do 600 m2 i 50% uszczelnienia, 
obciąża się finansowo większość obywateli, ponieważ proponowane zmiany do-
tkną także w sposób finansowy wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. Grunt 
pod budynkiem liczy się najczęściej po tzw. obrysie, co doprowadzi, jak słusznie 
zauważa m.in. OPOS, do niezadowolenia społecznego, które przełoży się przede 
wszystkim na obniżenie zaufania do władz lokalnych.

W związku z powyższym proszę Pana Ministra o odpowiedzi na następu-
jące pytania.

1. Na ile Ministerstwo Klimatu i Środowiska szacuje koszty wdrożenia i funk-
cjonowania całego systemu, za który ma być odpowiedzialna gmina?
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2. W jaki sposób rząd ma zamiar pomóc samorządom w przygotowaniu się 
do realizacji tego zadania?

3. Czemu ma służyć zmiana ścieżki proceduralnej, zgodnie z którą decy-
zję o pozwoleniu na realizację inwestycji na terenie gminy będzie podejmował 
wojewoda?

4. Dlaczego przerzucacie odpowiedzialność na samorządy, mimo iż PGW 
„Wody Polskie” posiada narzędzia i wykwalifikowanych specjalistów do reali-
zacji takich zadań?

Bardzo proszę Pana Ministra o zajęcie się problemem. Podzielam zdanie 
OPOS, że ustawowe uregulowanie problemu przeciwdziałania suszy jest po-
trzebne, jednak proponowane rozwiązania nie powinny stanowić zadania dla 
takiej jednostki jak gmina.

Z poważaniem 
Jerzy Wcisła
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oświadczenie złożone 
przez senatora Jerzego wcisłę

oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej  
Mariusza Błaszczaka

Szanowny Panie Ministrze!
18 sierpnia 2020 r. w oświadczeniu zadałem panu 7 konkretnych pytań do-

tyczących Podkomisji do spraw Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego. 
Ponieważ nie otrzymałem żadnej odpowiedzi, 28 października ponowiłem te 
same pytania. 5 listopada – czyli po 79 dniach – otrzymałem wreszcie odpo-
wiedź. Niestety, nie jest to odpowiedź na żadne z 7 pytań, które Panu Ministrowi 
zadałem. W związku z tym poniżej przypominam pytania i proszę o odpowiedzi.

1. Czym zajmuje się Podkomisja do spraw Ponownego Zbadania Wypadku 
Lotniczego, skoro ostatnia informacja na stronie podkomisji jest z 10 września 2018 r., 
a ostatnia informacja o działalności podkomisji – z 8 czerwca 2018 r.? Czy mogę otrzy-
mać informację (raport, sprawozdanie) o pracach podkomisji w latach 2019 i 2020?

2. Informacja z 8 czerwca 2018 r. mówi, że „liczne części samolotu, a także ciało 
przynajmniej jednej ofiary (…) wykazały obecność materiałów wybuchowych”. Gdzie 
są dostępne analizy i wyniki badań, które są podstawą takich sformułowań? Czy są 
one dostępne do zweryfikowania przez niezależne instytucje badawcze i naukowe?

3. Jakim budżetem dysponowała podkomisja w latach 2018 i 2019 i jak te pie-
niądze zostały rozliczone? Czy takie sprawozdanie finansowe mogę otrzymać?

4. Budżet podkomisji na 2020 r. wynosi ok. 3 milionów zł. Na jakie cele te środki 
mają być wydane? Czy mogę otrzymać preliminarz budżetowy podkomisji na 2020 r.?

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 niejasnych powiązań Antoniego Macierewicza ze stroną rosyj-
ską, w tym ze służbami GRU, z sugestią, by Antoni Macierewicz został odsunięty 
od wszelkich funkcji do czasu wyjaśnienia zarzutów. Otrzymałem odpowiedź, że 
przygotowywany jest proces wobec dziennikarza publikującego te oskarżenia. 
Dziennikarz nigdy nie stanął przed sądem, co uwiarygadnia zarzuty 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



Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 18. posiedzenia Senatu

656

18. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 25, 26, 27, i 28 listopada oraz 2 i 3 grudnia 2020 r.

oświadczenie złożone 
przez senator alicję zając

oświadczenie skierowane do ministra edukacji i nauki  
Przemysława czarnka

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z ukazaniem się projektu rozporządzenia zmieniającego rozpo-

rządzenia ministra edukacji narodowej z dnia 2 listopada 2015 r., zwracam się 
z prośbą o zainteresowanie poniżej przedstawionymi problemami i podjęcie 
stosownych działań.

W opinii interweniujących przedstawicieli domów wczasów dziecięcych roz-
porządzenie jest dla nich krzywdzące i może spowodować zamykanie wspo-
mnianych placówek. Podnoszone są następujące kwestie:

1) proponowana data wejścia w życie nowego rozporządzenia, czyli 1 stycz-
nia 2021 r.,

2) określenie minimalnego pobytu jako 8-dniowego,
3) wprowadzenie w życie zapisu § 68 ust. 3 oraz zapisu § 73a,
4) to, że projekt nowego rozporządzenia również ogranicza pobyt dzieciom 

należącym do organizacji pozarządowych, organizacji kościelnych, harcerzom, 
dzieciom ze świetlic socjoterapeutycznych i rodzin dysfunkcyjnych, odbierając 
im dotychczasową możliwość takiego wypoczynku.

Znając życzliwość Pana Ministra dla środowisk małych szkół i placówek 
edukacyjnych, uprzejmie proszę o zainteresowanie się przedstawioną sprawą.

Alicja Zając
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oświadczenie złożone 
przez senatora Bogdana zdrojewskiego

oświadczenie skierowane do ministra zdrowia  
adama niedzielskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Docierają do mnie informacje o trudnościach w przystosowaniu szpitali do 

wymogów opieki nad chorymi na COVID-19. Tym razem chodzi o przestrzenie 
w obiektach zabytkowych, których na Dolnym Śląsku nie brakuje. Mogę nawet 
powiedzieć, że to właśnie takie obiekty tam dominują.

Podejmowane przez właściwego wojewodę decyzje o nakładaniu obowiązku 
leczenia chorych na COVID-19 w określonym szpitalu rzadko są kwestionowa-
ne. Czasami zwraca się uwagę na rozbieżność dominujących procedur, kłopoty 
obsługi transportowej czy też brak możliwości sprawnego separowania samych 
chorych. Niestety w okresie ostatnich miesięcy docierają do mnie sygnały o in-
nych trudnościach, dotyczących decyzji co do obiektów o charakterze zabytko-
wym. Chcę zwrócić uwagę na większą skalę trudności prowadzonych tam prac 
adaptacyjnych, wyższe koszty, a także wydłużony czas realizacji tychże prac.

Pragnę podkreślić, że pierwotnie art. 12 zawarty w ustawie z dnia 2 marca 
2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych zapobieganiem, przeciwdzia-
łaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych przewidywał w odniesieniu do projektowania, budo-
wy, przebudowy, remontu, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych, w tym 
zmiany sposobu ich użytkowania w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, 
wyłączenie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 
z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.3), ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293) oraz ustawy z dnia 
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 282), a w przypadku konieczności poszerzenia bazy do udzielania świad-
czeń zdrowotnych także przepisów wydanych na podstawie art. 22 ust. 3, 4 i 4a 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Pozwalał więc pomi-
nąć w tym procesie zgody konserwatora zabytków. Nie zdjęło to jednak z nikogo 
obowiązku zwykłej dbałości i odpowiedzialności za stan obiektu.

Na skutek unormowania w art. 36 ust. 1, którego aktualnie obowiązującą 
treść ustaliła nowelizacja tej ustawy z dnia 14 sierpnia, wymienione przepisy 
straciły moc obowiązywania z dniem 5 września 2020 r. W noweli w art. 1 pkt 2 
art. 36 ust. 1 otrzymał brzmienie: „Przepisy art. 4b–4d, art. 5, art. 6 ust. 1, art. 7b, 
art. 7d, art. 8, art. 10–10c, art. 11–11c, art. 12, art. 12b, art. 13, art. 14–14b i art. 14h 
tracą moc po upływie 180 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy”.
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Oznacza to, że – oprócz przeszkód organizacyjnych, technicznych i inwe-
stycyjnych, związanych z dostosowaniem stanu infrastruktury do wytycznych 
reżimu sanitarno-epidemiologicznego – dodatkowo istnieją obecnie utrudnie-
nia prawne dotyczące przeprowadzenia remontów w zabytkowych obiektach 
szpitalnych, wymagające stosowania poprzednich, skomplikowanych procedur, 
łącznie z obligatoryjnym udziałem konserwatora zabytków. Konieczność ich sto-
sowania spowoduje w praktyce wydłużenie procesu inwestycyjnego, a co za tym 
idzie, bezcelowość podejmowania takich niezwykle kosztownych i długotrwa-
łych działań adaptacyjnych (ze szkodą dla dotychczasowej działalności szpitali).

By nie było wątpliwości, dodam, iż nie kwestionuję tego stanu rzeczy. Uznaję 
pierwszeństwo zadań medycznych (ratowania zdrowia i życia obywateli), ale 
też dostrzegam konieczność dbałości o dziedzictwo materialne. Stan epidemii 
wymusza dziś na placówkach medycznych działanie w nadzwyczajnym trybie. 
Sytuacja jest dla wszystkich trudna i wymagająca, ale bezpieczeństwo pacjentów 
powinno pozostawać niezmiennie priorytetem. Dlatego tak istotna jest racjo-
nalność decyzji podejmowanych przez rząd i reprezentujących go wojewodów.

Dziś moją intencją jest zwrócenie uwagi na konieczność uwzględnienia wyż-
szych kosztów prowadzenia prac adaptacyjnych w obiektach zabytkowych, za-
gwarantowania adekwatnych środków finansowych, a także odrębnych ram 
czasowych. Rzetelność prowadzonych prac i ich jakość w znacznym stopniu 
zależą od przeobrażanej przestrzeni, ale także od posiadanych funduszy. Jeszcze 
raz chciałbym zaapelować o uwzględnienie tego, jaka jest skala trudności zadań, 
które otrzymują dyrektorzy placówek będących, w takiej czy innej formie, pod 
opieką konserwatorów zabytków.

Bogdan Zdrojewski
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senator Jolanta Hibner  . . . . . . . . . . . . . . . . 140
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Zdrowia 
Sławomir Gadomski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 140
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 140
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Zdrowia 
Sławomir Gadomski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  141
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  141
senator Aleksander Szwed  . . . . . . . . . . . . . . 141
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Zdrowia 
Sławomir Gadomski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 142
senator Aleksander Szwed  . . . . . . . . . . . . . . 143
senator Beata Małecka-Libera  . . . . . . . . . . . . 143
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Zdrowia 
Sławomir Gadomski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 144
senator Beata Małecka-Libera  . . . . . . . . . . . . 144
senator Wojciech Konieczny  . . . . . . . . . . . . . 145
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Zdrowia 
Sławomir Gadomski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 146
senator Krzysztof Brejza  . . . . . . . . . . . . . . . 147
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Zdrowia 
Sławomir Gadomski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 148
senator Aleksander Szwed  . . . . . . . . . . . . . . 150
senator Krzysztof Brejza  . . . . . . . . . . . . . . . 150
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Zdrowia 
Sławomir Gadomski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 150
senator Ewa Matecka  . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Zdrowia 
Sławomir Gadomski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  151
senator Aleksander Szwed  . . . . . . . . . . . . . . 151

Otwarcie dyskusji
senator Beata Małecka-Libera  . . . . . . . . . . . . 151
senator Ewa Matecka  . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

(Obrady w dniu 26 listopada)
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senator Alicja Chybicka  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  155
senator Wojciech Konieczny  . . . . . . . . . . . . . 156
senator Agnieszka Gorgoń-Komor  . . . . . . . . . 158
senator Stanisław Gawłowski  . . . . . . . . . . . . 159
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  159
senator Krzysztof Brejza  . . . . . . . . . . . . . . . 160
senator Bogdan Borusewicz  . . . . . . . . . . . . . 162

Zamknięcie dyskusji
Punkt 5. porządku obrad: ustawa o  zawodzie farma-
ceuty

Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca  
Agnieszka Gorgoń-Komor  . . . . . . . . . . . . . . 164

Zapytania i odpowiedzi
senator Aleksander Szwed  . . . . . . . . . . . . . . 166
senator Agnieszka Gorgoń-Komor  . . . . . . . . . 166
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 166
senator Agnieszka Gorgoń-Komor  . . . . . . . . . 166
senator Jerzy Czerwiński   . . . . . . . . . . . . . . 167
senator Agnieszka Gorgoń-Komor  . . . . . . . . . 167
senator Bogdan Borusewicz  . . . . . . . . . . . . . 167  
senator Agnieszka Gorgoń-Komor.  .  .  .  .  .  .  .  .  . 168
senator Bogdan Borusewicz  . . . . . . . . . . . . . 168
senator Agnieszka Gorgoń-Komor  . . . . . . . . . 168
senator Adam Szejnfeld .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 169
senator Agnieszka Gorgoń-Komor  . . . . . . . . . 170
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  171
senator Agnieszka Gorgoń-Komor  . . . . . . . . . 171
senator Aleksander Szwed  . . . . . . . . . . . . . . 172
senator Agnieszka Gorgoń-Komor  . . . . . . . . . 172
senator Rafał Ambrozik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  173
senator Agnieszka Gorgoń-Komor  . . . . . . . . . 173

Wystąpienie przedstawiciela rządu
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Zdrowia 
Maciej Miłkowski  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174

Zapytania i odpowiedzi
senator Bogdan Borusewicz  . . . . . . . . . . . . . 174
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Zdrowia 
Maciej Miłkowski  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
senator Beniamin Godyla .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  175
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Zdrowia 
Maciej Miłkowski  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
senator Aleksander Szwed  . . . . . . . . . . . . . . 176
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Zdrowia 
Maciej Miłkowski  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  177
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Zdrowia 
Maciej Miłkowski  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
senator Michał Seweryński  . . . . . . . . . . . . . 177
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Zdrowia 
Maciej Miłkowski  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
senator Adam Szejnfeld .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  178
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Zdrowia 
Maciej Miłkowski  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
senator Adam Szejnfeld .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  179
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Zdrowia 
Maciej Miłkowski  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 180
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Zdrowia 
Maciej Miłkowski  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Punkt 6. porządku obrad: ustawa o  zmianie ustawy 
o  świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca  
Alicja Chybicka .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 182

Wznowienie obrad
Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o  świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych oraz niektórych innych 
ustaw (cd.)

Wystąpienie przedstawiciela rządu
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Zdrowia 
Sławomir Gadomski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  183

Zapytania i odpowiedzi 
senator Aleksander Szwed  . . . . . . . . . . . . . . 185 
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Zdrowia 
Sławomir Gadomski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 186
senator Rafał Ambrozik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 186
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Zdrowia 
Sławomir Gadomski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 186

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Punkt 7. porządku obrad: ustawa o  zmianie ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobiega-
niem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, in-
nych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Na-
rodowej i Innowacyjności oraz Komisji Rodziny, Poli-
tyki Senioralnej i Społecznej

senator sprawozdawca  
Adam Szejnfeld .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  187

Zapytania i odpowiedzi
senator Ewa Matecka  . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
senator Adam Szejnfeld .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  191
senator Maria Koc  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
senator Adam Szejnfeld .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  191
senator Janusz Gromek .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 192
senator Adam Szejnfeld .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 192
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . 193
senator Adam Szejnfeld .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  193
senator Magdalena Kochan .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 194
senator Adam Szejnfeld .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 194
senator Janusz Pęcherz  . . . . . . . . . . . . . . . . 195
senator Adam Szejnfeld .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  195
senator Krzysztof Mróz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  195
senator Adam Szejnfeld .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 196

Wznowienie obrad
Wznowienie obrad

Głosowanie nr 13.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  197
Głosowanie nr 14.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  197

Punkt 7. porządku obrad: ustawa o  zmianie ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobiega-
niem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, in-
nych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
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kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (cd.)
Zapytania i odpowiedzi (cd.)

senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 198
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Rozwoju,  
Pracy i Technologii 
Marek Niedużak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . 199
senator Andrzej Pająk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 199
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . 199
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Rozwoju,  
Pracy i Technologii 
Marek Niedużak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

Otwarcie dyskusji
senator Adam Szejnfeld .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 200
senator Maria Koc  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . 203
senator Gabriela Morawska-Stanecka  . . . . . . . 206

senator Krzysztof Mróz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 207
Zamknięcie dyskusji

Wznowienie obrad
Punkt 8. porządku obrad: ustawa o  zmianie niektó-
rych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa

Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Te-
rytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji 
Infrastruktury

senator sprawozdawca  
Janusz Pęcherz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 210

Zapytania i odpowiedzi
senator Joanna Sekuła .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 213
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Rozwoju,  
Pracy i Technologii  
Anna Kornecka .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 213

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Komunikaty

Wznowienie posiedzenia
Głosowanie nr  15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215

Punkt 9. porządku obrad: ustawa o  zmianie ustawy 
o  postępowaniu w  sprawach dotyczących pomocy pu-
blicznej

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Inno-
wacyjności

senator sprawozdawca  
Maria Koc .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 215

Wystąpienie przedstawiciela rządu
prezes Urzędu  
Ochrony Konkurencji i Konsumentów  
Tomasz Chróstny  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216

Zapytania i odpowiedzi
senator Jerzy Czerwiński . . . . . . . . . . . . . . . 216
prezes Urzędu  
Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
Tomasz Chróstny  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Punkt 10. porządku obrad: ustawa o  organizacji ho-
dowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
senator sprawozdawca  
Ryszard Bober  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217

Zapytania i odpowiedzi
senator Aleksander Szwed  . . . . . . . . . . . . . . 217
senator Ryszard Bober  . . . . . . . . . . . . . . . . 218

Wystąpienie przedstawiciela rządu
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi 
Ryszard Bartosik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 218

Zapytania i odpowiedzi
senator Aleksander Szwed  . . . . . . . . . . . . . . 218
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi 
Ryszard Bartosik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 219

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Punkt 11. porządku obrad: ustawa o  zmianie ustawy 
o paszach

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
senator sprawozdawca  
Jerzy Chróścikowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 219

Wystąpienie przedstawiciela rządu
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi 
Ryszard Bartosik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 220

Zapytania i odpowiedzi
senator Antoni Mężydło .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 220
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi 
Ryszard Bartosik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 221
senator Aleksander Szwed  . . . . . . . . . . . . . . 221
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi 
Ryszard Bartosik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 221
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 221
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi 
Ryszard Bartosik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 222
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 223
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi 
Ryszard Bartosik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 223
senator Rafał Ambrozik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 223
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi 
Ryszard Bartosik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 223

Otwarcie dyskusji
senator Jerzy Chróścikowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 223

Zamknięcie dyskusji
Punkt 12. porządku obrad: ustawa o  zmianie ustawy 
o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

(Obrady w dniu 27 listopada)
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Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworząd-
ności i Petycji

senator sprawozdawca  
Aleksander Pociej  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225

Zapytania i odpowiedzi
senator Bogdan Zdrojewski  . . . . . . . . . . . . . 226
senator Aleksander Pociej  . . . . . . . . . . . . . . 226
senator Aleksander Szwed  . . . . . . . . . . . . . . 226
senator Aleksander Pociej  . . . . . . . . . . . . . . 226
senator Władysław Komarnicki  . . . . . . . . . . . 226
senator Aleksander Pociej  . . . . . . . . . . . . . . 227
senator Aleksander Szwed  . . . . . . . . . . . . . . 227
senator Aleksander Pociej  . . . . . . . . . . . . . . 227
senator Bogdan Zdrojewski  . . . . . . . . . . . . . 227
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Michał Woś  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 228
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Michał Woś  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
senator Aleksander Szwed  . . . . . . . . . . . . . . 229
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Michał Woś  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 229
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Michał Woś  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Punkt 13. porządku obrad: ustawa o  ratyfikacji Kon-
wencji o ochronie podwodnego dziedzictwa kulturowe-
go, przyjętej w Paryżu dnia 2 listopada 2001 r.

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i  Unii 
Europejskiej

senator sprawozdawca  
Danuta Jazłowiecka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230

Wznowienie obrad
Punkt 14. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Umo-
wy o  partnerstwie strategicznym między Unią Euro-
pejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, 
a  Kanadą, z  drugiej strony, sporządzonej w  Brukseli 
dnia 30 października 2016 r.

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i  Unii 
Europejskiej

senator sprawozdawca  
Michał Kamiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 231

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Punkt 15. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Umowy 
między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Króle-
stwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie 
udziału w niektórych wyborach przez obywateli jedne-
go Państwa zamieszkujących na terytorium drugiego 
Państwa, podpisanej w Warszawie dnia 29 maja 2020 r.

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworząd-
ności i Petycji

senator sprawozdawca  
Aleksander Pociej  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i  Unii 
Europejskiej

senator sprawozdawca  
Michał Kamiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 233

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego 

i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca  
Janusz Gromek .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 234

Zapytania i odpowiedzi
senator Aleksander Szwed  . . . . . . . . . . . . . . 234
senator Michał Kamiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 234
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 235
senator Michał Kamiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 235
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 235
senator Aleksander Pociej  . . . . . . . . . . . . . . 236
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 236
senator Aleksander Pociej  . . . . . . . . . . . . . . 236
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Bartosz Grodecki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 236
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 237
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Bartosz Grodecki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 237
senator Aleksander Szwed  . . . . . . . . . . . . . . 237
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 238
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Bartosz Grodecki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 238
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 238
sekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Zagranicznych 
Piotr Wawrzyk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 239
sekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Zagranicznych 
Piotr Wawrzyk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Punkt 16. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Popra-
wek do Konwencji o  pracy na morzu, przyjętej w  Ge-
newie dnia 23 lutego 2006  r., zatwierdzonych przez 
Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie w dniu  
5 czerwca 2018 r.

Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej

senator sprawozdawca  
Jan Filip Libicki  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i  Unii 
Europejskiej

senator sprawozdawca  
Michał Kamiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 240

Zapytania i odpowiedzi
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 240
senator Michał Kamiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 241
senator Jan Filip Libicki  . . . . . . . . . . . . . . . 241
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 241
senator Jan Filip Libicki  . . . . . . . . . . . . . . . 242

Wystąpienie przedstawiciela rządu
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Rozwoju, Pracy i Technologii 
Olga Semeniuk   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242

Zapytania i odpowiedzi
senator Bogdan Borusewicz  . . . . . . . . . . . . . 242
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podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Rozwoju, Pracy i Technologii 
Olga Semeniuk   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 243
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Piotr Wawrzyk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
zastępca dyrektora  
Departamentu Gospodarki Morskiej  
w zniesionym Ministerstwie Gospodarki Morskiej  
i Żeglugi Śródlądowej 
Paweł Krężel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Punkt 13. porządku obrad: ustawa o  ratyfikacji Kon-
wencji o ochronie podwodnego dziedzictwa kulturowe-
go, przyjętej w Paryżu dnia 2 listopada 2001 r. (cd.)

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu
senator sprawozdawca  
Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 244

Zapytania i odpowiedzi
senator Aleksander Szwed  . . . . . . . . . . . . . . 246
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 246
senator Rafał Ambrozik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 246
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senator Bogdan Zdrojewski  . . . . . . . . . . . . . 247
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego 
Magdalena Gawin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
senator Aleksander Szwed  . . . . . . . . . . . . . . 248
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Kultury  
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senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 249
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Kultury  
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w Ministerstwie Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego 
Magdalena Gawin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
senator Bogdan Zdrojewski  . . . . . . . . . . . . . 250
sekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Zagranicznych 
Piotr Wawrzyk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

Otwarcie dyskusji
senator Bogdan Zdrojewski  . . . . . . . . . . . . . 251

Zamknięcie dyskusji
Wznowienie obrad
Punkt 29. porządku obrad: informacja Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji o działaniach policji wo-
bec uczestniczek i uczestników protestów po ogłoszeniu 
decyzji Trybunału Konstytucyjnego

rzecznik praw obywatelskich 
Adam Bodnar .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 251

senator Bogdan Klich  . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
obywatelka Katarzyna Augustynek  . . . . . . . . . 259
poseł Anna Maria Żukowska  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 261
poseł Monika Wielichowska  . . . . . . . . . . . . . 263
poseł Andrzej Rozenek  . . . . . . . . . . . . . . . . 264
poseł Cezary Tomczyk  . . . . . . . . . . . . . . . . 265
poseł Agnieszka Dziemianowicz-Bąk .  .  .  .  .  .  .  . 266
poseł Michał Szczerba .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 266

Otwarcie dyskusji
senator Krzysztof Brejza  . . . . . . . . . . . . . . . 268
senator Marcin Bosacki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 269
senator Joanna Sekuła .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 269
senator Lidia Staroń .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 270
senator Ewa Matecka  . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
senator Jerzy Wcisła .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 272
senator Danuta Jazłowiecka  . . . . . . . . . . . . . 272
senator Barbara Borys-Damięcka .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 273

Zamknięcie dyskusji
rzecznik praw obywatelskich 
Adam Bodnar .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 273

Punkt 17. porządku obrad: drugie czytanie projektu 
ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokal-
nych

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej, 
Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Tery-
torialnego i Administracji Państwowej

senator sprawozdawca  
Zygmunt Frankiewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 276

Otwarcie dyskusji
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . 277

Zamknięcie dyskusji
Komunikaty
Wznowienie obrad

Głosowanie nr  16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
Punkt 2. porządku obrad: ustawa o  zmianie ustawy 
o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektó-
rych innych ustaw (cd.)
Wznowienie obrad
Wznowienie obrad
Punkt 2. porządku obrad: ustawa o  zmianie ustawy 
o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektó-
rych innych ustaw (cd.)

Głosowanie nr  17  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280
Głosowanie nr  18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280
Głosowanie nr  19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280
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Podjęcie uchwały
Punkt 3. porządku obrad: ustawa o  zmianie ustawy 
o  podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy 
o  podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy 
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz nie-
których innych ustaw (cd.)

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca  
Ryszard Świlski  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281

Sprawozdanie mniejszości Komisji Budżetu i Finan-
sów Publicznych

senator sprawozdawca  
Krzysztof Mróz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 281
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Punkt 4. porządku obrad: ustawa o  zmianie ustawy 
o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdzia-
łaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpie-
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Sprawozdanie Komisji Zdrowia
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Punkt 9. porządku obrad: ustawa o  zmianie ustawy 
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Podjęcie uchwały
Punkt 11. porządku obrad: ustawa o  zmianie ustawy 
o paszach (cd.)

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
senator sprawozdawca  
Jerzy Chróścikowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 289

Głosowanie nr  89 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
Podjęcie uchwały

Punkt 12. porządku obrad: ustawa o  zmianie ustawy 
o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (cd.)
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minister – członek Rady Ministrów
Łukasz Schreiber .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 316

Otwarcie dyskusji
senator Adam Szejnfeld .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 316
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . 318
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  318
senator Adam Szejnfeld .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  319

Zamknięcie dyskusji
Komunikaty
Wznowienie obrad

Punkt 30. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobiega-
niem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, in-
nych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Na-
rodowej i Innowacyjności oraz Komisji Rodziny, Poli-
tyki Senioralnej i Społecznej

senator sprawozdawca  
Maria Koc .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 320

Głosowanie nr  229  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321
Podjęcie uchwały

Punkt 18. porządku obrad: drugie czytanie projektu 
ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz 
niektórych innych ustaw

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej, 
Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i  Społecznej 
oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administra-
cji Państwowej

senator sprawozdawca  
Agnieszka Kołacz-Leszczyńska  . . . . . . . . . . . 321

Zapytania i odpowiedzi
senator Aleksander Szwed  . . . . . . . . . . . . . . 322
senator Agnieszka Kołacz-Leszczyńska  . . . . . . 323
senator Barbara Zdrojewska .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 323
senator Agnieszka Kołacz-Leszczyńska  . . . . . . 323
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 323
senator Agnieszka Kołacz-Leszczyńska  . . . . . . 324
senator Stanisław Gogacz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 324
senator Agnieszka Kołacz-Leszczyńska  . . . . . . 324
senator Jerzy Chróścikowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 325
senator Agnieszka Kołacz-Leszczyńska  . . . . . . 325
senator Aleksander Szwed  . . . . . . . . . . . . . . 325
senator Agnieszka Kołacz-Leszczyńska  . . . . . . 325

(Obrady w dniu 2 grudnia)
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Wystąpienie przedstawiciela rządu
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych  
i Administracji 
Paweł Szefernaker .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 326

Otwarcie dyskusji
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . 326
senator Joanna Sekuła .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 327

Zamknięcie dyskusji
Punkt 19. porządku obrad: drugie czytanie projektu 
ustawy o uchyleniu ustawy o Radzie Mediów Narodo-
wych

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu

senator sprawozdawca  
Barbara Zdrojewska .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 328

Zapytania i odpowiedzi
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 330
senator Barbara Zdrojewska .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 330
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  331
senator Barbara Zdrojewska .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  331

Otwarcie dyskusji
senator Bogdan Borusewicz  . . . . . . . . . . . . . 332
senator Barbara Zdrojewska .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 333
senator Barbara Borys-Damięcka .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 334
senator Bogdan Zdrojewski  . . . . . . . . . . . . . 335
senator Barbara Zdrojewska .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 336
senator Wadim Tyszkiewicz  . . . . . . . . . . . . . 336

Zamknięcie dyskusji
Punkt 20. porządku obrad: drugie czytanie projektu 
ustawy o  zmianie ustawy o  informowaniu pracowni-
ków i przeprowadzaniu z nimi konsultacji

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej, 
Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz 
Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

senator sprawozdawca  
Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . . . . . . 337

Zapytania i odpowiedzi
senator Aleksander Szwed  . . . . . . . . . . . . . . 338
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . 338
senator Aleksander Szwed  . . . . . . . . . . . . . . 339
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . 339
senator Aleksander Szwed  . . . . . . . . . . . . . . 339
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . 340
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 340
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . 340
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 340
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . 341
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 341
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . 341
senator Aleksander Szwed  . . . . . . . . . . . . . . 342
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . 342

Wystąpienie przedstawiciela rządu
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Rozwoju,  
Pracy i Technologii 
Olga Semeniuk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 342

Zapytania i odpowiedzi
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 343
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Rozwoju,  
Pracy i Technologii 
Olga Semeniuk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 343
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . 343
dyrektor  

Departamentu Dialogu  
i Partnerstwa Społecznego  
w Ministerstwie Rozwoju,  
Pracy i Technologii 
Marek Waleśkiewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 344

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji
Skierowanie projektu ustawy do Komisji Ustawodaw-
czej, Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i  Społecznej 
oraz do Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Punkt 21. porządku obrad: drugie czytanie projektu 
uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senator-
skich

senator sprawozdawca  
Marek Borowski  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345

Zapytania i odpowiedzi
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 345
senator Marek Borowski  . . . . . . . . . . . . . . . 345

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Wznowienie obrad
Punkt 31. porządku obrad: ustawa o  zmianie ustawy 
o  umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, 
ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektó-
rych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Inno-
wacyjności

senator sprawozdawca  
Mariusz Gromko .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 346

Zapytania i odpowiedzi
senator Aleksander Szwed  . . . . . . . . . . . . . . 347
senator Mariusz Gromko .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 348
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Rozwoju,  
Pracy i Technologii 
Marek Niedużak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348
senator Aleksander Szwed  . . . . . . . . . . . . . . 348
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Rozwoju,  
Pracy i Technologii 
Marek Niedużak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348

Otwarcie dyskusji
senator Władysław Komarnicki  . . . . . . . . . . . 349
senator Danuta Jazłowiecka  . . . . . . . . . . . . . 350

Zamknięcie dyskusji
Wystąpienie przedstawiciela rządu

podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Rozwoju,  
Pracy i Technologii 
Marek Niedużak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351

Wznowienie obrad
Punkt 22. porządku obrad: drugie czytanie projektu 
uchwały w  sprawie ustanowienia roku 2021 Rokiem 
Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca  
Jan Filip Libicki  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352

Zapytania i odpowiedzi
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 353
senator Halina Bieda  . . . . . . . . . . . . . . . . . 353

Otwarcie dyskusji
senator Aleksander Szwed  . . . . . . . . . . . . . . 353
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  355
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senator Bogdan Zdrojewski  . . . . . . . . . . . . . 356
senator Kazimierz Michał Ujazdowski .  .  .  .  .  .  .  357
senator Bogdan Borusewicz  . . . . . . . . . . . . . 358
senator Ryszard Bober  . . . . . . . . . . . . . . . . 359
senator Jerzy Chróścikowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 359

Zamknięcie dyskusji
Głosowanie nr  230  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360

Podjęcie uchwały
Punkt 23. porządku obrad: drugie czytanie projek-
tu uchwały ustanawiającej rok 2021 Rokiem Cypriana 
Norwida

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca  
Halina Bieda  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji
Głosowanie nr  231.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 361

Podjęcie uchwały
Punkt 24. porządku obrad: drugie czytanie projektu 
uchwały o ustanowieniu roku 2021 Rokiem Pracowni-
ków Ochrony Zdrowia

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca  
Beata Małecka-Libera  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 361

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji
Głosowanie nr  232  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363

Podjęcie uchwały
Punkt 25. porządku obrad: drugie czytanie projektu  
uchwały ustanawiającej rok 2021 Rokiem Powstań Śląskich

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca  
Halina Bieda  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji
Głosowanie nr  233  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363

Podjęcie uchwały
Punkt 26. porządku obrad: drugie czytanie projektu 
uchwały w  sprawie ustanowienia roku 2021 Rokiem 
Polskiej Tradycji Konstytucyjnej

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca  
Kazimierz Michał Ujazdowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 364

Otwarcie dyskusji
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 364

Zamknięcie dyskusji
Głosowanie nr  234  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366

Podjęcie uchwały
Punkt 27. porządku obrad: drugie czytanie projektu 
uchwały w  650-tą rocznicę śmierci Króla Kazimierza 
Wielkiego

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca  
Aleksander Pociej  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366

Zapytania i odpowiedzi
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 368
senator Aleksander Pociej  . . . . . . . . . . . . . . 368
senator Bogdan Borusewicz  . . . . . . . . . . . . . 368
senator Aleksander Pociej  . . . . . . . . . . . . . . 368

Otwarcie dyskusji
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 369
senator Tomasz Grodzki  . . . . . . . . . . . . . . . 370
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 370
senator Jerzy Fedorowicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 370
senator Antoni Mężydło .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  371

Zamknięcie dyskusji
senator Marek Pęk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  371

Punkt 28. porządku obrad: drugie czytanie projektu 
uchwały w sprawie upamiętnienia rewolucji 1905 roku 
oraz poprzedzającego ją zrywu polskich robotników 
w walce z carskim zaborcą

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca  
Wojciech Konieczny .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 372

Zapytania i odpowiedzi
senator Bogdan Borusewicz  . . . . . . . . . . . . . 373
senator Wojciech Konieczny  . . . . . . . . . . . . . 373
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  373
senator Wojciech Konieczny  . . . . . . . . . . . . . 374
senator Michał Kamiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 374
senator Wojciech Konieczny  . . . . . . . . . . . . . 375
senator Stanisław Gogacz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  375
senator Wojciech Konieczny  . . . . . . . . . . . . . 375

Otwarcie dyskusji
senator Wojciech Konieczny  . . . . . . . . . . . . . 376
senator Marek Borowski  . . . . . . . . . . . . . . . 376

Zamknięcie dyskusji
Skierowanie projektu uchwały do Komisji Ustawo-
dawczej

Punkt 32. porządku obrad: drugie czytanie projektu 
ustawy o  zmianie ustawy o  szczególnych rozwiąza-
niach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i  zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjno-
ści

senator sprawozdawca  
Adam Szejnfeld .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  377

Zapytania i odpowiedzi
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . 380
senator Adam Szejnfeld .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 380
senator Krzysztof Mróz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  381
senator Adam Szejnfeld .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 382
senator Barbara Zdrojewska .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 383
senator Adam Szejnfeld .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 383
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 383
senator Adam Szejnfeld .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 384
senator Aleksander Szwed  . . . . . . . . . . . . . . 384
senator Adam Szejnfeld .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 385
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Rozwoju,  
Pracy i Technologii 
Marek Niedużak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 385
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Rozwoju,  
Pracy i Technologii 
Marek Niedużak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385

Otwarcie dyskusji
senator Adam Szejnfeld .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 386
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . 387
senator Robert Dowhan .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 388
senator Krzysztof Mróz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 388
senator Adam Szejnfeld .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 390
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  391
senator Krzysztof Mróz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 393
senator Robert Dowhan .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 394
senator Adam Szejnfeld .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 395
senator Krzysztof Mróz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 395
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senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 396
senator Robert Dowhan .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 396
senator Krzysztof Mróz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 397

Zamknięcie dyskusji
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Rozwoju,  

Pracy i Technologii 
Marek Niedużak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398

Skierowanie projektu ustawy do Komisji Ustawodaw-
czej oraz do Komisji Gospodarki Narodowej i Innowa-
cyjności

Komunikaty

Wznowienie posiedzenia
Głosowanie nr 235 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400

Uzupełnienie porządku obrad
Punkt 33. porządku obrad: ustawa o  zmianie nazwy 
Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
senator sprawozdawca  
Bogdan Zdrojewski  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400

Otwarcie dyskusji
senator Marcin Bosacki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 401

Zamknięcie dyskusji
Punkt 34. porządku obrad: ustawa o  zmianie nazwy 
Akademii Muzycznej w Krakowie

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
senator sprawozdawca  
Małgorzata Kopiczko.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 402

Otwarcie dyskusji
senator Bogdan Zdrojewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 402
senator Jerzy Fedorowicz . . . . . . . . . . . . . . . 403
senator Barbara Zdrojewska . . . . . . . . . . . . . 403

Zamknięcie dyskusji
Wznowienie obrad
Punkt 32. porządku obrad: drugie czytanie projektu 
ustawy o  zmianie ustawy o  szczególnych rozwiąza-
niach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i  zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (cd.)

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu
Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

senator sprawozdawca  
Adam Szejnfeld  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404
Głosowanie nr 236.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 404
Głosowanie nr 237 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405
Głosowanie nr 238 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405
Głosowanie nr 239 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405
Głosowanie nr 240 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405
Głosowanie nr 241 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405
Głosowanie nr 242 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405

Podjęcie uchwały
Punkt 19. porządku obrad: drugie czytanie projektu 
ustawy o  uchyleniu ustawy o  Radzie Mediów Narodo-
wych (cd.)

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu
Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu

senator sprawozdawca  
Barbara Zdrojewska . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406
Głosowanie nr 243 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 406 
Głosowanie nr 244 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 406

Podjęcie uchwały
Punkt 18. porządku obrad: drugie czytanie projektu 
ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz 
niektórych innych ustaw (cd.)

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu
Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej, Ko-
misji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komi-
sji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

senator sprawozdawca  
Agnieszka Kołacz-Leszczyńska.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 406
Głosowanie nr 245 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407
Głosowanie nr 246 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407

Podjęcie uchwały
Punkt 20. porządku obrad: drugie czytanie projektu 
ustawy o zmianie ustawy o informowaniu pracowni-
ków i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (cd.)

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu
Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej, 
Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz 
Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

senator sprawozdawca  
Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . . . . . . 407
Głosowanie nr 247 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 408

Odrzucenie projektu
Punkt 21. porządku obrad: drugie czytanie projektu 
uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (cd.)

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu
Głosowanie nr 248 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 408

Podjęcie uchwały
Punkt 27. porządku obrad: drugie czytanie projek-
tu uchwały w  650. rocznicę śmierci Króla Kazimierza 
Wielkiego (cd.)

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu
Głosowanie nr 249 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 408

Podjęcie uchwały
Punkt 28. porządku obrad: drugie czytanie projektu 
uchwały w sprawie upamiętnienia rewolucji 1905 roku 
oraz poprzedzającego ją zrywu polskich robotników 
w walce z carskim zaborcą (cd.)

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu
Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej

senator sprawozdawca  
Wojciech Konieczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408
senator Wojciech Konieczny . . . . . . . . . . . . . 409
Głosowanie nr 250 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 409
Głosowanie nr 251  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 409

Podjęcie uchwały
Punkt 31. porządku obrad: ustawa o  zmianie ustawy 
o  umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, 
ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektó-
rych innych ustaw (cd.)

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Inno-
wacyjności

senator sprawozdawca  
Mariusz Gromko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409
Głosowanie nr 252 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 410

Podjęcie uchwały
Punkt 33. porządku obrad: ustawa o  zmianie nazwy 
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Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu (cd.)
Głosowanie nr 253 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 410

Podjęcie uchwały
Punkt 34. porządku obrad: ustawa o  zmianie nazwy 
Akademii Muzycznej w Krakowie (cd.)

Głosowanie nr 254 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 410
Podjęcie uchwały

Oświadczenia
senator Stanisław Gawłowski  . . . . . . . . . . . . 410
senator Beniamin Godyla .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  411
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senator Alicja Chybicka  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 415
senator Bogdan Zdrojewski  . . . . . . . . . . . . . 416

Zamknięcie posiedzenia
Wyniki głosowań
Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do 
protokołu, niewygłoszone podczas 18. posiedzenia Senatu

Przemówienie senator Haliny Biedy  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad .  .  .  .  .  . 447
Przemówienie senator Agnieszki Kołacz-Leszczyńskiej  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad .  .  .  .  .  . 448
Przemówienie senatora Mariusza Gromki  
w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad.  .  .  .  .  . 450
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w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad.  .  .  .  .  . 452
Przemówienie senatora Beniamina Godyli  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad .  .  .  .  .  . 453
Przemówienie senatora Mariusza Gromki  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad .  .  .  .  .  . 455
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w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad .  .  .  .  .  . 458
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w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad .  .  .  .  .  . 460
Przemówienie senatora Janusza Pęcherza  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad .  .  .  .  .  . 463
Przemówienie senatora Ryszarda Świlskiego  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad .  .  .  .  .  . 466
Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad .  .  .  .  .  . 467
Przemówienie senatora Krzysztofa Brejzy  
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad.  .  .  .  .  . 468
Przemówienie senatora Mariusza Gromki  
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad.  .  .  .  .  . 469
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